
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 
Vedrørende L 55 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige 

andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensio-

ner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond). 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 3. december 2014. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). 

 

 

Benny Engelbrecht 

/ Søren Schou 

  

8. december 2014 
J.nr. 14-4371532 
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Side 2 af 2 

Spørgsmål 2 

Vil ministeren oplyse, hvor mange mia. kr. man samlet har fået i statskassen ved fremryk-

ningen af beskatningen på kapitalpensioner, og hvad den offentlige gæld ville være på, 

hvis man ikke havde fremrykket beskatningen af kapitalpensioner? 

 

Svar 

Som en midlertidig ordning blev der i forbindelse med afskaffelsen fradrags- og bortseel-

sesretten for indbetalinger til kapitalpensioner og supplerende engangsydelser indført en 

særlig rabatordning, hvormed afgiftssatsen for både omlægninger og rettidige udbetalinger 

blev nedsat til 37,3 pct. i indkomståret 2013. Den særlige rabatordning blev med Vækst-

plan DK forlænget, så rabatordningen også omfatter omlægninger m.m. foretaget i 2014.  

 

I forbindelse med afgiftsbetalingen foretages en registrering af, om pensionsordningen er 

blevet udbetalt i forbindelse med pensionering (ordinær udbetaling), eller om pensions-

ordningen er blevet omlagt til en ikke-fradragsberettiget ordning.  

 

Den samlede afgiftsbetaling fra de omlagte kapitalpensioner udgjorde i 2013 ca. 29,2 mia. 

kr., mens det foreløbige tal for 2014 pr. 24. november udgør ca. 50,6 mia. kr., jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Ekstraordinær afgift af omlagte kapitalpensioner i 2013-14 
 

 
 Mio. kr. (årets niveau) 2013 Optalt pr. 24. nov. 2014 

Kapitalpensioner 29.153 46.720 

Supplerende engangsydelser 34 3.906 

I alt 29.187 50.626 
 

 

 
 
Anm.: Hertil kommer en stigning i indtægterne fra de ordinære udbetalinger. 

Kilde: SKATs registre og egne beregninger. 

 

Disse merindtægter medfører mindre offentlig gæld på kort og mellemlang sigt, som 

modvirkes af en reduktion af skatteindtægterne fra pensionsopsparing på langt sigt. Der 

er således tale om en fremrykning af skatteprovenu. 

 

I august blev det vurderet, at den offentlige nettogæld ved udgangen af 2014 ville udgøre 

godt 180 mia. kr. eksklusiv den ekstraordinære afgift. Det svarer til, at nettogælden, inkl. 

de foreløbige indtægter som er angivet i tabel 1, ville have udgjort i størrelsesordenen 100 

mia. kr. Nye skøn for nettogælden mv., herunder effekter af overgang til nye national-

regnskabsprincipper, foreligger den 11. december, når Økonomisk Redegørelse for de-

cember 2014 offentliggøres. 
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