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TilFolketinget – Skatteudvalget

Vedrørende L 218 - Forslag til Lov omændring af selskabsskatteloven,
lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige
andre love. (Aftaler om Vækstplan DK m.v. – nedsættelse af
skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for
finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for
kulbrinteindkomst m.v.).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 4 af 12. juni 2013. Spørgsmålet er stillet
efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Holger K. Nielsen
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/ Søren Schou

Spørgsmål
Kan ministeren oplyse, hvorfor regeringen stemte nej til Dansk Folkepartis
ændringsforslag til L 196 i sidste samling, da DFs ændringsforslag netop forlængede konverteringsperioden, hvilket regeringen nu også har indset, at der er
behov for?

Svar

Under behandlingen af L 196 om afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension og adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v., Folketinget 2011-12, foreslog Dansk Folkeparti i betænkningen, at adgangen til at omlægge eksisterende kapitalpensioner mod
betaling af en reduceret afgift på 37,3 pct. blev forlænget til og med 2017. Det
fremgår af betænkningen, at Dansk Folkeparti var modstander af fremrykningen af pensionsbeskatningen, da der efter Dansk Folkepartis opfattelse var
risiko for udhuling af den langsigtede finansiering af velfærdssamfundet.
Dansk Folkeparti anførte videre, at hvis eksempelvis 100 mia. kr. skal omlægges i 2013,skal pensionsselskaberne ud at finde 37,3 mia. kr., hvilket efter
Dansk Folkepartis synspunkt ville have uheldige afledte effekter.
Med nærværende lovforslag sker der en forlængelse af rabatperioden med ét år
til 2014.Forslaget afviger dermed fra det ændringsforslag, som Dansk Folkeparti stillede ved behandlingen af L 196, idet de pågældende partier ønskede
forlængelse til 2017.
Det afgørende for regeringen ved skattereformen i 2012 var, at fremrykningen
af beskatningen af kapitalpensioner gjorde det muligt at igangsætte skattenedsættelserne lidt hurtigere end stramningerne. Tilsvarende har det i aftale om en
vækstplan været afgørende for regeringen, at det midlertidige finansieringsbidrag på 1 mia. kr.af provenuet fra rabatordningen knyttet til fremrykningen af
beskatningen af kapitalpensioner i 2014 har gjort det muligt at gennemføre
flere af initiativerne i aftalen hurtigere end ellers.
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