Skatteudvalget 2021-22
L 75 - Bilag 6
Offentligt

29. november 2021
J.nr. 2021 - 2032

Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 75 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).
Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Morten Bødskov
/ Søren Schou

Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til
pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven) (L 75)

Til § 6
.
1) I stk. 3 ændres ”2023” til: ”2022”
[Præcisering af virkningstidspunkt for reglen om korrektion af fejlagtige indbetalinger til pensionsordninger]
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Bemærkninger

Til nr. 1

Med lovforslaget foreslås en ny § 22 F i pensionsbeskatningsloven, hvorefter
fejlindbetalinger til pensionsordninger vil kunne korrigeres inden for 3 år uden
krav om godkendelse fra Skatteforvaltningen.
Af lovforslagets § 6, stk. 3, fremgår, at korrektionsreglen skal have virkning for
tilbagebetalinger og overførsler fra og med den 1. januar 2023 af indbetalinger
af beløb, der fejlagtigt sker fra og med den 1. januar 2022.
Med ændringsforslaget foreslås det, at korrektionsreglen skal have virkning for
tilbagebetalinger og overførsler allerede fra og med den 1. januar 2022 af indbetalinger af beløb, der fejlagtigt sker fra og med den 1. januar 2022.
Dermed præciseres det, at pensionsinstitutterne i 2022 vil kunne rette fejl begået i 2022. Det svarer til, hvad der fremgår af kommentaren i høringsskemaet
til Forsikring & Pensions høringssvar til lovforslaget, jf. L 75 – bilag 1.
Hvis et pensionsinstitut undtagelsesvist allerede i 2022 indberetter en indbetaling, som foretages i 2022, og som viser sig at være fejlagtig, vil pensionsinstituttet dog i praksis skulle vente til den 1. januar 2023 med at indberette korrektionen af fejlindbetalingen til Skatteforvaltningen under anvendelse af de rettekoder, som vil blive tilknyttet den foreslåede korrektionsregel. Normalt vil en
fejlagtig indbetaling i 2022 ikke blive indberettet allerede i 2022, og i dette tilfælde vil pensionsinstituttet kunne rette fejlen uden indberetning af korrektionen til Skatteforvaltningen.
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