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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 238 – Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven.
(Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 3 af 28. maj 2018.

Karsten Lauritzen
/ Søren Schou

Spørgsmål

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 28. maj 2018 fra Forsikring & Pension, jf.
L 238 – bilag 8.
Svar

Forsikring og Pensions budskab i henvendelsen af 28. maj 2018 til Skatteudvalget er
grundlæggende, at regeringens håndtering af samspilsproblemet ikke alene skal vurderes
på baggrund af tiltagene i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger, men også skal inddrage effekterne af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet (juni
2017).
Det er jeg meget enig i. De gunstigere forhold for pensionsopsparing i medfør af Aftale
om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger skal netop ses i forlængelse af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet (juni 2017), der medfører, at der fra fem år
før folkepensionsalderen årligt kan omlægges pensionsindbetalinger på op til 51.100 kr.
efter skat (2018-niveau, fuldt indfaset i 2023) til aldersopsparing. Det er afgørende, da udbetalinger fra aldersopsparing ikke medfører aftrapning af offentlige pensionsydelser.
Dermed reduceres den sammensatte beskatning af pensionsudbetalingen.
For typiske ikke-topskatteydere er indbetalingsgrænsen på godt 51.000 kr. tilstrækkelig til,
at hele deres almindelige arbejdsmarkedspension kan omlægges til aldersopsparing, og
dermed kan samspilsproblemet undgås fra fem år før folkepensionsalderen. Også tidligere
i livet kan udnyttelse af muligheden for indbetaling til aldersopsparing bidrage til at nedbringe den effektive afkastbeskatning af de samlede indbetalinger.
Pensionstiltagene i de to aftaler i form af omlægningen af aldersopsparingen, indførelse af
et nyt pensionsfradrag og udvidelsen af beskæftigelsesfradraget til at omfatte pensionsindbetalinger bidrager samlet set til, at incitamentet til at indbetale til pensionsordninger forbedres markant for brede grupper på arbejdsmarkedet. De enkelte tiltag er indrettet, så
forbedringen af incitamentet til at foretage pensionsindbetalinger særligt styrkes for beskæftigede med relativt lave lønninger.
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