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Folketingets Skatteudvalg

L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, 
pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Folketinget skal på fredag den 26. november 1. behandle L 76  
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L76/index.htm.

Ingen adgang til at stoppe pensionsudbetalingerne
Forsikring & Pension har bemærket, at lovforslaget fjerner muligheden for, at 
kunder kan stoppe deres livrenteudbetalinger. Denne del af lovforslaget er ikke i 
tråd med bestræbelserne på at sikre et mere fleksibelt arbejdsmarked, herunder 
ønskerne om at fastholde seniorer længst muligt på arbejdsmarkedet. 

Økonomisk hindring for at vende tilbage til arbejdsmarkedet
Lovforslaget kan være en økonomisk hindring for, at personer, der er nået efter-
lønsalderen - og som er blevet ramt af arbejdsløshed - vender tilbage til ar-
bejdsmarkedet.

EKSEMPEL
En 61-årig mister sit job. Da han har vanskeligt ved at finde et nyt job, må han 
af forsørgelsesmæssige grunde starte udbetaling fra sin pension tidligere end 
forventet. Efter 2 år lykkes det ham på ny at finde et job. Han vil nu gerne 
standse sin pensionsudbetaling indtil han skal gå på folkepension. Det forhindrer 
de foreslåede regler – med mindre han betaler 60 pct. i afgift af sin pension med 
det samme. Opretholder han udbetalingerne fra sin pension sideløbende med 
den nye lønindtægt, vil det i mange tilfælde betyde, at topskatten vil udhule 
hans gevinst ved at gå tilbage i arbejde.

Ønske om at undgå topskat – holder ikke i praksis
Lovforslaget er begrundet i spekulation mod topskatten. Det er naturligvis et 
formål, som vi anerkender fuldt ud. Men når talen er om livsvarige livrenter, er 
der mekanismer i produkterne, som fører til, at risikoen for skatteunddragelse er 
begrænset. Endvidere har pensionsudbetalinger nu engang til formål at sikre 
kunden et ønsket forsørgelsesgrundlag. Man må derfor gå ud fra, at en kunde 
ikke standser sine udbetalinger fra september til og med årets udgang alene 
med et formål at undgå topskat.
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Side 2

På den baggrund vil vi anbefale, at det under udvalgsarbejdet drøftes om disse 
begrænsninger for en fleksibel pensionsplanlægning – og en fleksibel tilbage-
trækning fra arbejdsmarkedet – ikke er en for stor pris at betale for at undgå en 
begrænset risiko for skatteunddragelse. Forsikring & Pension deltager i givet fald 
gerne i drøftelse af mindre indgribende metoder.

Med venlig hilsen

Lene Harkes


