
Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09

Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen)

Forslag
til

Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og
pensionsbeskatningsloven

(Ny valgfri metode for opgørelse af det skattepligtige afkast af pensionsordninger i pensionsinstitutter, justering af reglerne for
udenlandske pensionsordninger m.v.)

§ 1

I lov nr. 1535 af 19. december 2007 om pen-
sionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven),
som ændret ved lov nr. 221 af 8. april 2008, foretages følgende
ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 5:
»5) Pensionsordninger i danske forsikringsselskaber m.v.,

der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50.«

2. § 4, stk. 3, nr. 2, affattes således:
»2) Depotet tillægges skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2,

2. pkt.«

3. § 4, stk. 3, nr. 3, affattes således:
»3) Depotet tillægges betaling af risikopræmie for forsik-

ringsdækningen forhøjet med det mindste beløb af even-
tuel negativ risikobonus eller eventuelt negativt risiko-
resultat.«

4. § 4, stk. 3, nr. 4, affattes således:
»4) Depotet tillægges betaling af omkostningspræmie for-

højet med det mindste beløb af eventuel negativ omkost-
ningsbonus eller eventuelt negativt omkostningsresultat
og gebyrer ved den løbende administration af forsikrin-
gen eller genkøb af denne.«

5. I § 4 indsættes efter stk. 6 som nye stykker:
»Stk. 7. Årets investeringsafkast på de aktiver, der dækker

tekniske hensættelser, som ikke er en del af de ufordelte mid-
ler, jf. § 8, stk. 2 eller 3, eller en del af de pensionsberettigedes
depoter, jf. stk. 2 eller § 4 a, stk. 2, nr. 1, 2. pkt., medregnes
ikke til det skattepligtige afkast efter stk. 1-6.

Stk. 8. Danske pensionsinstitutter, der ved overgang til be-
skatning efter denne lov ikke kan redegøre for, hvorledes

midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet
overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne, kan
ved overgangen opdele midlerne i ufordelte bonusreserver så-
ledes:
1) Opsparet omkostningsoverskud beregnes som de ufor-

delte bonusreserver gange forholdet mellem på den ene
side det gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for
2004 til og med 2008 og på den anden side summen af
de gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og rente-
resultater for 2004 til og med 2008.

2) Opsparet risikooverskud beregnes som de ufordelte bo-
nusreserver gange forholdet mellem på den ene side det
gennemsnitlige årlige risikoresultat for 2004 til og med
2008 og på den anden side summen af de gennemsnitlige
årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2004
til og med 2008.

3) Opsparet renteoverskud beregnes som de ufordelte bo-
nusreserver fratrukket opsparet omkostningsoverskud og
risikooverskud.

Stk. 9. Udenlandske pensionsinstitutter, der vælger at op-
gøre det skattepligtige afkast af ordninger omfattet af § 1,
stk. 1, nr. 1, efter stk. 1-6, og som på tidspunktet for valget
ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne i de ufordelte bo-
nusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko-
og omkostningselementerne, kan opdele midlerne i ufordelte
bonusreserver på den i stk. 8, nr. 1-3, angivne måde. Forde-
lingen skal dog ske på grundlag af resultaterne de seneste 5 år
forud for tidspunktet for valget.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 10.

6. Efter § 4 indsættes:
»§ 4 a. Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensi-

onsfonde med ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, kan vælge
at opgøre det skattepligtige afkast efter stk. 2-10 i stedet for at
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opgøre det skattepligtige afkast efter § 4. Valget er bindende
og træffes ved overgang til beskatning efter denne lov.

Stk. 2. Det skattepligtige afkast opgøres som summen af:
1) Rente i henhold til forsikringsaftalen og rentebonus, der

tilskrives depotet. Forsikringens depot opgøres som ind-
betalte forsikringspræmier og overførsler fra særlige bo-
nushensættelser med fradrag af omkostnings- og risiko-
præmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til
forsikringsaftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus,
hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af for-
sikringsbegivenhedens indtræden og med fradrag af for-
sikringsudbetalinger.

2) Andre beløb, der tilskrives depotet, og som hidrører fra
investeringsafkast.

3) Rentebonus, der ikke er tilskrevet forsikringens depot,
men som på anden måde er knyttet til forsikringen eller
pensionskasseordningen.

4) Tilskrivning til særlige bonushensættelser tilknyttet for-
sikringen eller pensionskasseordningen, der stammer fra
investeringsafkast.

5) Udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb inde-
holdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt., der i henhold til pensi-
onsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringssel-
skabets m.v. investeringsafkast direkte til den
berettigede.

6) Skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt.
Stk. 3. Hvis den skattepligtige i forbindelse med tilbagekøb

af forsikringen har krav på en andel af de ufordelte bonusre-
server, der er opbygget af rentebonus, svarende til, at denne
del var blevet frigivet under forsikringens løbetid, medregnes
til det skattepligtige afkast årligt et beløb svarende til, at be-
løbet var frigivet under forsikringens løbetid til forsikringen.

Stk. 4. Pensionsinstituttet skal opdele bestanden af forsik-
ringer i én eller flere grupper.

Stk. 5. Hvis årets omkostningsresultat på 2. orden for grup-
pen, jf. stk. 4, er negativt, tillægges en forholdsmæssig andel
af det negative resultat til den pensionsberettigedes skatte-
pligtige afkast. Årets omkostningsresultat opgøres for hver
gruppe af forsikringer og beregnes som 2. ordens omkost-
ningspræmier for gruppen fratrukket de faktiske omkostnin-
ger for gruppen. Årets omkostningspræmier på 2. orden er de
omkostningspræmier, der i henhold til aftalen maksimalt skal
betales fratrukket årets omkostningsbonus. Et positivt om-
kostningsresultat for et forudgående år kan tillægges årets
negative omkostningsresultat, hvis det positive omkostnings-
resultat ikke er udloddet til pensionsopsparerne eller fratruk-
ket et negativt omkostningsresultat i et mellemliggende år.
Den pensionsberettigedes forholdsmæssige andel af årets ne-
gative omkostningsresultat beregnes som årets negative om-
kostningsresultat ganget med forholdet mellem personens
omkostningspræmier på 2. orden eller omkostningsbidrag og
lignende for året og gruppens samlede omkostningspræmier
på 2. orden og omkostningsbidrag og lignende for året.

Stk. 6. Hvis årets risikoresultat på 2. orden for gruppen, jf.
stk. 4, er negativt, tillægges en forholdsmæssig andel af det
negative resultat til den pensionsberettigedes skattepligtige
afkast. Årets risikoresultat opgøres for hver gruppe af forsik-
ringer og beregnes som 2. ordens risikopræmier for gruppen

fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen. Årets risi-
kopræmier på 2. orden er de risikopræmier, der i henhold til
aftalen maksimalt skal betales fratrukket årets risikobonus. Et
positivt risikoresultat for et forudgående år kan tillægges årets
negative risikoresultat, hvis det positive risikoresultat ikke er
udloddet til pensionsopsparerne eller fratrukket et negativt ri-
sikoresultat i et mellemliggende år. Den pensionsberettigedes
forholdsmæssige andel af årets negative risikoresultat bereg-
nes som årets negative risikoresultat ganget med forholdet
mellem summen af personens numeriske risikopræmie ved
død og numeriske risikopræmie ved erhvervsevnetab på 2.
orden for året og summen af gruppens numeriske risikopræ-
mier ved henholdsvis død og erhvervsevnetab på 2. orden for
året.

Stk. 7. Pensionsinstituttet skal for hver enkelt gruppe, jf.
stk. 4, lave en opgørelse over rente-, risiko- og omkostnings-
resultatet. Renteresultatet opgøres som den del af årets inve-
steringsafkast, der tilfalder gruppen, fratrukket gruppens
renter i henhold til forsikringsaftalen. Risikoresultat opgøres
som årets 2. ordens risikopræmier for gruppen fratrukket de
faktiske risikoudgifter for gruppen. Omkostningsresultatet
opgøres som årets 2. ordens omkostningspræmier for gruppen
fratrukket de faktiske omkostninger for gruppen. Pensionsin-
stituttet skal føre regnskab over tilskrivning af årets overskud
på rente-, risiko- og omkostningsresultatet for hver enkelt
gruppe og den enkelte forsikring.

Stk. 8. Danske pensionsinstitutter, der ved overgang til be-
skatning efter denne lov ikke kan redegøre for, hvorledes
midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet
overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne, kan
ved overgangen opdele midlerne i ufordelte bonusreserver i
overensstemmelse med § 4, stk. 8, nr. 1-3.

Stk. 9. Udenlandske pensionsinstitutter, der vælger at op-
gøre det skattepligtige afkast af ordninger omfattet af § 1,
stk. 1, nr. 1, efter stk. 1-7, og som på tidspunktet for valget
ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne i de ufordelte bo-
nusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko-
og omkostningselementerne, kan opdele midlerne i ufordelte
bonusreserver i overensstemmelse med § 4, stk. 9.

Stk. 10. Årets investeringsafkast på de aktiver, der dækker
tekniske hensættelser, som ikke er en del af de ufordelte mid-
ler, jf. § 8, stk. 2 eller 3, eller en del af de pensionsberettigedes
depoter, jf. stk. 2, nr. 1, 2. pkt., eller § 4, stk. 2, medregnes
ikke til det skattepligtige afkast efter stk. 1-7.

Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte regler om opgørel-
sen af beskatningsgrundlaget og dokumentationskrav.«

7. I § 6 indsættes som stk. 3-8:
»Stk. 3. Pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, er ikke

skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres
til forsikringer eller pensionskasseordninger, som er omfattet
af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B, og forsik-
ringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og
som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsik-
redes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte
udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke lig-
ger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80.
år. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 og 2 nedsættes med den
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procentdel, der svarer til forholdet mellem pensionshensæt-
telserne til de pågældende pensionsordninger og passiverne
ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsættelser i ind-
komståret.

Stk. 4. Ved beregningen af nedsættelsen efter stk. 3 ses der
ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget og pensionshen-
sættelserne bort fra den del, der vedrører opsparing i investe-
ringsfonde. Er de forsikringer og pensionskasseordninger,
som er nævnt i stk. 3, 1. pkt., tilknyttet investeringsfonde, for-
højes nedsættelsen efter stk. 3 med disse forsikringstageres og
pensionsopspareres andele af hele beskatningsgrundlaget for
hver af de pågældende investeringsfonde.

Stk. 5. Pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, er ikke
skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres
til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses
tjenestemandspensionsforpligtelser. Beskatningsgrundlaget
nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem
passiverne for de pågældende forsikrings- og pensionsaftaler
og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalned-
sættelser i indkomståret. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. De hensættelser og passiver, der er nævnt i stk. 3-5,
opgøres ved udgangen af hvert indkomstår. Ved opgørelsen
fratrækkes en eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig
underskudsdækning. Endvidere bortses fra hensættelser ve-
drørende overtagen genforsikring og depoter, der modsvarer
hensættelser vedrørende forsikringer afgivet i genforsikring.

Stk. 7. Pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, er ikke
skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres
til pensionshensættelser med tillæg af en forholdsmæssig an-
del af ufordelte bonusreserver for forsikringer og pensionsaf-
taler, der var i kraft ved udgangen af 1982, og som fortsat er
i kraft ved udgangen af indkomståret, dog for hver forsikring
eller pensionsaftale højst præmiereserven opgjort ved udgan-
gen af 1982 med tillæg af fordelt bonus, der ikke er overført
til præmiereserven, og en forholdsmæssig andel af ufordelte
beløb indeholdt i bonusfonden på dette tidspunkt, bortset fra
hensættelser vedrørende livrenter uden ret til bonus tegnet før
den 1. maj 1982. Beskatningsgrundlaget efter § 6 nedsættes
med en procentdel, der svarer til forholdet mellem de hensæt-
telser, der er nævnt i 1. pkt., og passiverne ifølge årsregnskabet
med tillæg af kapitalnedsættelser i indkomståret. De hensæt-
telser og passiver, der er nævnt i 1. pkt., opgøres ved udgangen
af hvert af indkomstårene. Ved opgørelsen fratrækkes en
eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdæk-
ning. Endvidere bortses fra hensættelser vedrørende overta-
gen genforsikring og fra depoter, der modsvarer hensættelser
vedrørende forsikringer afgivet i genforsikring. For medlem-
mer af pensionskasser, hvor pensionsordningen ikke var ta-
rifmæssigt opbygget, og hvor pensionsudbetalingen endnu
ikke er påbegyndt, fordeles den del af hensættelsen, der er
fritaget efter 1. pkt., på grundlag af nutidsværdien af det til-
sagn, der er afgivet over for det enkelte medlem. Nutidsvær-
dien ganges med forholdet mellem det antal år, den
pågældende har været medlem af pensionskassen ved udgan-
gen af 1982, og det antal år, den pågældende har været medlem
af pensionskassen, når pensionsudbetaling normalt skal på-
begyndes. Pensionskassen kan i stedet vælge at fordele hen-
sættelserne på grundlag af nutidsværdien af det enkelte

medlems pensionstilsagn med fradrag af nutidsværdien af
fremtidige ordinære bidrag, dog mindst nutidsværdien af de
indbetalte ordinære bidrag for medlemmet med fradrag af ri-
sikopræmie.

Stk. 8. Nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter stk. 3-5
foretages sideordnet med nedsættelse af beskatningsgrundla-
gene efter stk. 7. Den samme hensættelse kan dog alene
anvendes til nedsættelse af beskatningsgrundlaget én gang.«

8. I § 7, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »§ 4«: »eller § 4 a«.

9. I § 8, stk. 2, indsættes efter »§ 4, stk. 5«: », eller § 4 a, stk. 3«.

10. I § 8, stk. 3, indsættes efter »§ 4«: »eller § 4 a«.

11. I § 8, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:
»Beskatningsgrundlaget efter 1. pkt. tillægges årets inve-

steringsafkast på de aktiver, der dækker tekniske hensættelser,
der ikke er en del af de ufordelte midler, jf. stk. 2 eller 3, eller
en del af de forsikredes depoter, jf. § 4, stk. 2, eller § 4 a, stk. 2,
nr. 1, 2. pkt., og som ikke overføres til de ufordelte midler, jf.
§ 8, stk. 2 eller 3.«

12. § 8, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber

m.v. som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 10-12, skal i beskatnings-
grundlaget opgjort efter stk. 4 se bort fra ændringen i det
opsamlede risiko- og omkostningsresultat i de ufordelte mid-
ler i løbet af indkomståret, i det omfang ændringen er indtruf-
fet efter overgangen til beskatning efter denne lov. Ufordelte
midler, der er overført til beskatning efter §§ 4 eller 4 a, ned-
bringer dog altid beskatningsgrundlaget efter stk. 4.«

13. § 9, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter §§ 3, 6 og

7 kan de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til for-
valtning af den skattepligtige formue, fradrages, jf. dog 2. pkt.
For forsikringer uden ret til rentebonus fradrages i beskat-
ningsgrundlaget efter §§ 4 eller 4 a de omkostninger, der i
indkomståret er afholdt til forvaltning af forsikringen.«

14. I § 10, stk. 2, ændres to steder »kollektivt bonuspotentiale«
til: »ufordelte bonusreserver«.

15. I § 10, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 4, stk. 1,«: »eller
§ 4 a, stk. 1,«.

16. I § 10, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 4, stk. 1-6,«: »eller
§ 4 a, stk. 1-10,«.

17. I § 10, stk. 2, 6. pkt., ændres »ikke er tarifmæssigt opbyg-
get« til: »ikke var tarifmæssigt opbygget«.

18. I § 15, stk. 6, udgår »lov om fremme af privat udlejnings-
byggeri eller«.

19. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 14, stk. 3« til: »§ 15, stk. 3«.

20. § 17, stk. 3, nr. 2, litra a, affattes således:
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»a) egenkapitalen med tillæg af summen af det samlede kol-
lektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bo-
nushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort
den 31. december 2009, der stammer fra overskud på
renteelementerne, og som beskattes ved tilskrivning til
depotet efter §§ 4 eller 4 a, nedsat med den andel, der den
31. december 2009 kan henføres til ordninger omfattet af
§ 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapi-
taler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og nedsat
med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres
til opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om beskatning af visse
pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningslo-
ven), og«

21. § 17, stk. 3, nr. 2, litra b, affattes således:
»b) egenkapitalen med tillæg af summen af det samlede kol-

lektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bo-
nushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort
ved udgangen af indkomståret, der stammer fra overskud
på renteelementerne, og som beskattes ved tilskrivning
til depotet efter §§ 4 eller 4 a, nedsat med den andel, der
ved udgangen af indkomståret kan henføres til ordninger
omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse
pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningslo-
ven), og nedsat med den andel, der ved udgangen af
indkomståret kan henføres til opsparing før 1982, jf. § 7
i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pen-
sionsafkastbeskatningsloven).«

22. § 17, stk. 4, nr. 2, litra a, affattes således:
»a) summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufor-

delte kollektive særlige bonushensættelser og akkumu-
leret værdiregulering opgjort den 31. december 2009, der
stammer fra overskud på renteelementerne, og som be-
skattes ved tilskrivning til depotet efter §§ 4 eller 4 a,
nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan
henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om
beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsaf-
kastbeskatningsloven), og nedsat med den andel, der den
31. december 2009 kan henføres til opsparing før 1982,
jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.
(pensionsafkastbeskatningsloven), og«

23. § 17, stk. 4, nr. 2, litra b, affattes således:
»b) summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufor-

delte kollektive særlige bonushensættelser og akkumu-
leret værdiregulering opgjort ved udgangen af indkomst-
året, der stammer fra overskud på renteelementerne, og
som beskattes ved tilskrivning til depotet efter §§ 4 eller
4 a, nedsat med den andel, der ved udgangen af ind-
komståret kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og
§ 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.
(pensionsafkastbeskatningsloven), og nedsat med den
andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til
opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om beskatning af visse
pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningslo-
ven).«

24. I § 21, stk. 1, ændres »den 31. marts« til: »den 31. maj«.

25. § 21, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Det påhviler det forsikringsselskab m.v., med hvil-

ket pensionsordningen omfattet af § 1, stk. 1, er indgået, at
opgøre beskatningsgrundlaget efter § 4, stk. 1-6, eller § 4 a,
stk. 1-10. For forsikringer med ret til rentebonus skal forsik-
ringsselskabet m.v. indeholde skatten inden tilførsel af midler
til depot, særlige bonushensættelser eller udbetaling af pensi-
onisttillæg. For forsikringer uden ret til rentebonus skal for-
sikringsselskabet m.v. indeholde skatten med tillæg af renter
efter stk. 1 på det depot, som skatten vedrører, en uge før den
sidste rettidige indbetalingsdag. Forsikringsselskabet m.v.
skal indbetale skatten, selv om der ikke måtte være likvide
midler på den pensionsberettigedes depot. Den pensionsbe-
rettigede skal forrente det beløb, som forsikringsselskabet
m.v. måtte have udlagt for den pensionsberettigede, med den
rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, 2. pkt., fra 15 dage efter det
tidspunkt, hvor forsikringsselskabet m.v. har gjort kontoha-
veren skriftligt opmærksom på udlægget. Denne renteudgift
kan ikke fradrages ved opgørelsen af den pensionsberettigedes
skattepligtige indkomst. Skatten opgøres for hver ordning.
Forsikringsselskabet m.v. skal årligt underrette den skatte-
pligtige om det beregnede skattebeløb for det foregående
indkomstår efter regler, der fastsættes af skatteministeren.«

§ 2

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.
(pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af
10. november 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 347 af
18. april 2007, og senest ved § 1 i lov nr. 1534 af 19. december
2007, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og i dette

land har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed,
og som told- og skatteforvaltningen har godkendt.«

2. I § 8, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., og i § 10, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.,
ændres »der har hjemsted i et land inden for EU/EØS og her
har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed« til: »der
har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her har til-
ladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og
skatteforvaltningen har godkendt«.

3. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., og i § 12, stk. 1, nr. 1, 1.
pkt., ændres »der efter tilladelse i et andet land inden for EU/
EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, eller med told- og skat-
teforvaltningens tilladelse i en anden institution inden for EU/
EØS« til: »der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS
udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skattefor-
valtningen har godkendt, eller i en anden institution inden for
EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt.
a) at blive beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen

efter reglerne i denne lov, i det omfang Danmark ville
kunne have beskattet udbetalingen, hvis forsikringssel-
skabet m.v. havde haft hjemsted her i landet, og«.

4. § 15 C, stk. 1, nr. 3, litra a og b, ophæves, og i stedet ind-
sættes:



5

Litra c bliver herefter litra b.

5. I § 15 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »i lande inden for EU/EØS«
til: »i et andet land inden for EU/EØS«.

6. I § 15 D, stk. 4, 4. pkt., ændres »stk. 2-8« til: »stk. 2-9«.

7. I § 15 D, stk. 5, indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse for personer
omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, § 2, stk. 2,
eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2. Perioden på 60 måne-
der regnes fra det tidspunkt, hvor den pågældende bliver
omfattet af bestemmelserne nævnt i 1. pkt.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

8. I § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2-8« til: »stk. 2-9«.

9. I § 18 indsættes som stk. 9:
»Stk. 9. Der kan ikke foretages fradrag for indbetalinger,

der sker ved overførsel fra en pensionsordning, der falder uden
for kapitel 1, hvis der har været godkendt fradrags- eller bort-
seelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen i et andet
land, og overførslen ikke har skatte- eller afgiftsmæssige kon-
sekvenser for den pågældende person i dette land.«

10. I § 20 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Har en person, der er skattepligtig efter kildeskat-

teskattelovens § 1 eller hjemmehørende i Danmark efter be-
stemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, over for
skattemyndighederne i et andet land inden for EU/EØS afgivet
en erklæring, der svarer til erklæringen nævnt i § 15 C, stk. 1,
nr. 3, litra a, finder ved beskatning efter stk. 1 ligningslovens
§ 33, stk. 1, tilsvarende anvendelse på indkomstskat betalt til
denne stat i medfør af erklæringen.«

11. I § 21 A, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:
»Hvis der inden anmodningen om tilbagebetaling er sket

afgiftsberigtigelse af det pågældende beløb, kan afgiften søges
tilbagebetalt hos told- og skatteforvaltningen.«

12. I § 21 A, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »1. og 2.
pkt.« til: »1-3. pkt.«

13. I § 21 A, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:
»Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

14. I § 26 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Vedrører udbetalingen kun en del af ordningen, an-

ses denne del fortrinsvis at hidrøre fra senere bidrag eller
præmier.«

15. § 32, stk. 1, affattes således:
»Der skal ikke betales afgift af den del af udbetalingen eller

ordningens værdi, der svarer til ejerens indbetalinger på ord-

ningen, hvis ejeren kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fra-
drags- eller bortseelsesret her i landet eller i udlandet for
indbetalingerne.«

16. I § 32, stk. 3, udgår », 2. pkt.,«

17. I § 41, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »Arbejdsmarkedets
Tillægspension,«: »eller«.

18. I § 41, stk. 1, nr. 9, ændres »§§ 233-235, eller« til:
»§§ 233-235.«

19. § 41, stk. 1, nr. 10, ophæves.

20. § 41, stk. 9, affattes således:
»Stk. 9. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indbetalingen i

forbindelse med overførslen til en ordning omfattet af kapitel
1, jf. § 15 C, er skattebegunstiget i udlandet. Stk. 1 finder
endvidere ikke anvendelse ved overførsel til en ordning om-
fattet af § 15 D.«

21. I § 53 A, stk. 1, nr. 7, udgår »og«.

22. I § 53 A, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:
»8) pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditin-

stitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor
kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet af-
kald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og«.

Nr. 8 bliver herefter nr. 9.

23. I § 53 A, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:
»Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende

anvendelse.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning fra og med indkomståret 2010. For
pensionsberettigede med pensionsordninger i udenlandske
forsikringsselskaber m.v. har § 1 dog virkning fra og med
indkomståret 2009.

Stk. 3. § 2, nr. 4, har virkning for pensionsordninger, der
oprettes den 1. januar 2008 eller senere.

Stk. 4. § 2, nr. 7, har virkning for personer, der bliver be-
grænset skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1
eller 3, § 2, stk. 2, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, den
1. januar 2008 eller senere.

Stk. 5. § 2, nr. 20, har virkning for overførsler til pensions-
ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 D, der
sker den 30. oktober 2008 eller senere.

Stk. 6. § 2, nr. 21 og 22, har virkning for pensionsordninger,
der oprettes eller erhverves fra og med den 1. januar 2010.
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1. Indledning
Lovforslaget har til formål at foretage en række juste-

ringer i form af mindre ændringer og præciseringer af de
regler om omlægning af pensionsbeskatningssystemet,
der blev gennemført i 2007. Herudover foreslås indført
en alternativ valgfri måde at opgøre det skattepligtige

afkast af pensionsordninger i pensionsinstitutter på. Om-
lægningen var en følge af EF-Domstolens underkendel-
se af de danske pensionsbeskatningsregler i dom af 30.
januar 2007 i sag C-150, Kommissionen mod Danmark.
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2. Lovforslagets formål og baggrund
I 2007 blev der gennemført en reform af pensionsbe-

skatningssystemet. Baggrunden for reformen var EF-
Domstolens dom af 30. januar 2007 i sag C-150/04,
Kommissionen mod Danmark. Efter de dagældede reg-
ler var alene pensionsordninger oprettet i danske livs-
forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter
skattebegunstiget, idet indbetalinger på sådanne ordnin-
ger kunne fradrages, eller der kunne bortses fra indbe-
talingerne, ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst. Danmark havde ifølge Domstolen tilsidesat sine
forpligtelser i henhold til fællesskabsrettens regler om
fri bevægelighed for tjenesteydelser m.v. Det skyldtes,
at Danmark forbeholdt fradragsretten for indbetalinger
til penge- og pensionsinstitutter med hjemsted i Dan-
mark, mens der ikke blev indrømmet noget fradrag for
indbetalinger til penge- og pensionsinstitutter med hjem-
sted i andre medlemsstater.

Som følge af dommen blev skattebegunstigelsen efter
pensionsbeskatningsloven udvidet (lov nr. 1534 af 19.
december 2007) til også at omfatte indbetalinger til pen-
sionsordninger oprettet i livsforsikringsselskaber, pen-
sionskasser og pengeinstitutter i lande inden for EU/
EØS. Der blev indført fradragsret for udenlandske pen-
sionsordninger efter en aftalemodel. Aftalemodellen går
ud på, at de udenlandske pensionsudbydere skal indgå
en forpligtende aftale med de danske myndigheder om
at foretage indberetning, indeholdelse og indbetaling af
skat på tilsvarende vis som danske institutter.

For så vidt angår udenlandske pensionsordninger, som
medbringes her til landet af personer i forbindelse med
tilflytning (vandrende arbejdstagere), blev der indført en
særlig godkendelsesordning. En vandrende arbejdstager
har ikke haft mulighed for eller grund til ved oprettelsen
af pensionsordningen at overveje, om ordningen opfyl-
der betingelserne i den danske pensionsbeskatningslov,
og dermed, om ordningen berettiger til fradrags- eller
bortseelsesret i den danske skattepligtige indkomst. Så-
danne ordninger kan for en vis periode godkendes efter
lempelige regler og dermed berettige til fradrags- eller
bortseelsesret ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst.

Der blev endvidere gennemført en omlægning af pen-
sionsafkastbeskatningssystemet (lov nr. 1535 af 19. de-
cember 2007). Pensionsafkastbeskatningsloven blev
affattet på ny, da det ikke var muligt at bibeholde skat-
tepligten på institutniveau for ordninger i livsforsik-
ringsselskaber og pensionskasser m.v., idet dansk
beskatningsret ikke kan udstrækkes til udenlandske pen-
sionsinstitutter. Efter den nye pensionsafkastbeskat-
ningslov blev skattepligten omlagt fra institut- til
individniveau, således at skattepligten som hovedregel

påhviler de enkelte indehavere af pensionsordninger.
Det gælder uanset, om pensionsordningen er oprettet i
et penge- eller pensionsinstitut med hjemsted her i landet
eller i et penge- eller pensionsinstitut med hjemsted i et
andet land inden for EU/EØS. Den nye pensionsafkast-
beskatningslov har virkning fra og med indkomståret
2010. For pensionsberettigede med pensionsordninger i
udenlandske pensionsinstitutter har den nye pensions-
afkastbeskatningslov dog virkning fra og med indkomst-
året 2008.

Ved dette lovforslag foreslås en række mindre juste-
ringer af de regler, der blev gennemført i 2007. Det
gælder såvel reglerne i den nye pensionsafkastbeskat-
ningslov som reglerne i pensionsbeskatningsloven. Her-
udover foreslås indført en alternativ valgfri måde at
opgøre det skattepligtige afkast af pensionsordninger i
pensionsinstitutter på.

2.1. Ændringer i pensionsafkastbeskatningsloven
I pensionsafkastbeskatningsloven, lov nr. 1535 af 19.

december 2007, foretages en række ændringer af teknisk
eller præciserende karakter. De væsentligste er:

Det foreslås for det første at give pensionsinstitutter
mulighed for at vælge at opgøre det skattepligtige afkast
af pensionsafkastskattepligtige pensionsordninger på en
mere direkte måde, hvor der som udgangspunkt kun sker
beskatning af aftalt rente og rentebonus, dvs. af rente-
tilskrivningen på det såkaldte 2. ordens grundlag.

For det andet foreslås det, at den gældende pensions-
afkastskattepligt af pensionsordninger omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens § 50 i danske pensionsinstitutter
videreføres i den nye pensionsafkastbeskatningslov.

For det tredje foreslås det, at de gældende nedsættelser
af beskatningsgrundlaget for afviklingskasser viderefø-
res i den nye pensionsafkastbeskatningslov.

For det fjerde foreslås det for markedsrenteprodukter,
at fradragsretten for formueforvaltningsomkostninger i
institutbeskatningen for henholdsvis pensionskasser
m.v. og livsforsikringsselskaber m.v. erstattes af en in-
dividuel fradragsret i beskatningsgrundlaget for den en-
kelte pensionskunde.

For det femte foreslås det at ændre henvisningen til
kollektivt bonuspotentiale til ufordelte bonusreserver
ved beregningen af overgangsfradraget i den nye pensi-
onsafkastbeskatningslov. Herved sikres det, at det er alle
de ufordelte midler i pensionsinstituttet, der efter be-
stemmelsen indgår i beregningen.

For det sjette foreslås det at ændre indeholdelsestids-
punktet for skat af markedsrenteprodukter, så der kun
skal indeholdes skat én gang om året. Med forslaget
kommer pensionsinstitutternes indeholdelsespligt for
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markedsrenteprodukter i vidt omfang til at svare til pen-
geinstitutternes indeholdelsespligt for pengeinstitutord-
ninger.

For det syvende foreslås der foretaget nogle tekniske
justeringer af den gældende bestemmelse om opgørelse
af det skattepligtige afkast for pensionsberettigede med
pensionsordninger i pensionsinstitutter. Der foreslås
foretaget en teknisk korrektion, der sikrer, at der i år med
negativt risikoresultat på 1. orden sker beskatning, hvis
der er taget en numerisk for lille negativ risikobonus i
forhold til årets risikoresultat på 1. orden. Tilsvarende
korrektion foreslås, hvis der i år med negativt omkost-
ningsresultat på 1. orden er taget en numerisk for lille
negativ omkostningsbonus i forhold til årets omkost-
ningsresultat på 1. orden. Herved sikres det, at der ikke
kan ske omkvalificering af skattepligtig rentebonus til
skattefri risiko- eller omkostningsbonus. Herudover
foreslås der indført en skematisk fordeling af de ufor-
delte bonusreserver i opsparet overskud på rente-, risiko-
eller omkostningsresultat for de pensionsinstitutter, der
ved overgang til den nye pensionsafkastbeskatningslov
ikke kan opdele de ufordelte bonusreserver i overskud
på rente-, risiko- og omkostningselementerne.

For det ottende foreslås det, at årets investeringsafkast
af aktiver, der dækker tekniske hensættelser, der ikke er
en del af de ufordelte midler eller en del af de forsikredes
depoter, ikke beskattes på individniveau, men i stedet
beskattes på institutniveau.

For det niende foreslås der indsat en korrektion af be-
stemmelsen om udbetaling af negativ skat til danske
pensionsinstitutter. Herved bliver der overensstemmelse
mellem på den ene side de ufordelte midler, der i be-
stemmelsen om udbetaling af negativ skat anses for
midler, der beskattes ved tilskrivning til de forsikredes
depoter, og hvor nedgangen i dem derfor udløser ret til
udbetaling af negativ skat, og på den anden side de ufor-
delte midler, der beskattes ved tilskrivning til de forsik-
redes depoter efter bestemmelserne om opgørelse af det
skattepligtige afkast for de forsikrede.

For det tiende foreslås det at ændre tidspunktet for in-
deholdelse og indbetaling af pensionsafkastskatten fra
den 31. marts året efter indkomståret til den 31. maj året
efter indkomståret. Dette skyldes, at pensionsinstitutter-
ne først på dette tidspunkt har opgjort de omkostnings-
og risikoresultater, der anvendes ved opgørelsen af
pensionsopsparerens skattepligtige afkast.

2.2. Ændringer i pensionsbeskatningsloven
I pensionsbeskatningsloven foretages der en række

mindre ændringer, hvoraf nogle er af teknisk eller præ-
ciserende karakter. De væsentligste er:

Det foreslås for det første at ændre reglerne således, at
de ordninger, som vandrende arbejdstagere kan få god-
kendt, skal være oprettet i et udenlandsk penge- eller
pensionsinstitut. Efter ordlyden af gældende regler kan
ordningen være oprettet i såvel et udenlandsk som et
dansk penge- eller pensionsinstitut. Det har imidlertid
ikke været hensigten, at sådanne ordninger også skal
kunne oprettes i danske penge- eller pensionsinstitutter.

Det foreslås for det andet, at vandrende arbejdstagere,
der er begrænset skattepligtige, kan opnå bortseelsesret
for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger. En
begrænset skattepligtig, der ikke er omfattet af grænse-
gængerreglerne, kan efter gældende regler ikke opnå
SKATs godkendelse af en udenlandsk pensionsordning.
For indbetalinger på en pensionsordning oprettet i et
dansk penge- og pensionsinstitut er der bortseelsesret.
Denne forskelsbehandling foreslås fjernet.

Det foreslås for det tredje, at der skal ske beskatning
af udbetalinger fra udenlandske pensionsordninger,
selvom pensionsopspareren på udbetalingstidspunktet
ikke er fuldt skattepligtig, hvad enten den pågældende
har været fuldt skattepligtig, og den fulde skattepligt
herefter er ophørt, eller den pågældende har været be-
grænset skattepligtig, og den begrænsede skattepligt
herefter er ophørt. Efter ordlyden af den gældende be-
stemmelse er der tvivl om, hvorvidt der skal ske beskat-
ning, hvis personen aldrig har været fuldt skattepligtig
til Danmark, men kun begrænset skattepligtig.

Det foreslås for det fjerde, at pensionsopspareren for
en pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kre-
ditinstitutter, der opfylder betingelserne for beskatning
efter de almindelige regler, kan vælge at give afkald på
beskatning efter de almindelige regler. Med forslaget
skabes der ligestilling med livsforsikringer og pensions-
kasseordninger.

3. Lovforslagets enkelte elementer

3.1. Ændringer i pensionsafkastbeskatningsloven

3.1.1. Ny valgfri metode for opgørelse af det
skattepligtige afkast af pensionsordninger i

pensionsinstitutter

3.1.1.1. Gældende regler
Efter den gældende opgørelsesregel beskattes forskel-

len mellem et korrigeret ultimodepot og et korrigeret
primodepotet, hvor depotet svarer til den retrospektive
hensættelse i bekendtgørelse om finansielle rapporter for
forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Metoden medfører, at de pensionsberettigede, ud over
beskatning af aftalt rente og rentebonus, som udgangs-
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punkt også beskattes af eventuel omkostnings- og risi-
kobonus, medmindre det kan dokumenteres, at bonus
kan henføres til overskud på risiko- og omkostningsele-
menterne.

3.1.1.2. Lovforslaget
Efter den nye opgørelsesregel får pensionsinstitutterne

mulighed for at vælge at opgøre beskatningsgrundlaget
på en mere direkte måde, hvor der som udgangspunkt
kun sker beskatning af aftalt rente og rentebonus, der
tilskrives den pensionsberettigedes depot, dvs. rentetil-
skrivningen på 2. ordens grundlaget.

Den nye opgørelsesregel indeholder desuden nogle
bestemmelser, der sikrer, at der også sker beskatning af
rentebonus og investeringsafkast, som den pensionsbe-
rettigede har erhvervet ret til på anden måde end ved
tilskrivning til depotet.

Herudover foreslås nogle værnsregler, der sikrer, at
der ikke uden beskatning kan tilskrives mere i skattefri
omkostnings- og risikobonus til gruppen, end der kan
indeholdes i årets overskud på henholdsvis risiko- og
omkostningselementerne for gruppen opgjort på 2. or-
den samt eventuelt opsparet risiko- og omkostnings-
overskud opgjort på 2. orden. Ved et omkostningsover-
skud på 2. orden forstås årets omkostningspræmier på 2.
orden fratrukket årets faktiske omkostninger. Årets om-
kostningspræmier på 2. orden er de omkostningspræmi-
er, der i henhold til aftalen maksimalt skal betales
fratrukket årets omkostningsbonus. Tilsvarende gælder
for så vidt angår risikooverskud på 2. orden og risiko-
præmier på 2. orden. Hvis der er underskud på gruppens
omkostnings- eller risikoresultat inklusiv eventuelt op-
sparet risiko- eller omkostningsoverskud anses under-
skuddet for afholdt af overskud på renteresultatet,
hvorfor den enkelte pensionsopsparer skal beskattes af
en forholdsmæssig andel af den rentebonus, der er an-
vendt til at dække underskuddet.

Det er en betingelse for opgørelse af beskatnings-
grundlaget efter den nye bestemmelse, at pensionsinsti-
tuttet opgør et omkostnings-, risiko- og renteresultat for
hver gruppe af forsikringer, samt at pensionsinstituttet
holder regnskab med tilskrivning af gruppens overskud
på rente-, risiko- og omkostningsresultatet til hver for-
sikring. Herved er det muligt at kontrollere, om rente-
tilskrivningen på 2. ordens grundlaget svarer til årets
tilskrivning af rentebonus og aftalte rente, ligesom det
er muligt at kontrollere, om der er underskud på om-
kostnings- og risikoresultatet på 2. orden for gruppen,
hvilket indgår i de ovenfor anførte værnsregler. Det er
samtidig muligt at kontrollere, hvor stor en del af de
ufordelte bonusreserver, der er opbygget af overskud på
rente-, risiko- og omkostningselementerne, og dermed

enten skal beskattes ved tilskrivning, hvis det tilskrevne
beløb stammer fra opsparet rentebonus, eller kan tilskri-
ves skattefrit, hvis beløbet stammer fra opsparet om-
kostnings- eller risikobonus.

I forlængelse heraf foreslås der desuden indført en
skematisk regel for opdeling af de ufordelte bonusreser-
ver i pensionsinstitutter, der ved overgang til den nye
pensionsafkastbeskatningslov ikke kan opdele de ufor-
delte bonusreserver kollektivt bonuspotentiale i over-
skud på rente-, risiko- og omkostningselementerne. Den
skematiske regel beregner på baggrund af rente-, risiko-
og omkostningsresultaterne på institutniveau fra
2004-2008, hvor stor en del af de ufordelte bonusreser-
ver, der er opbygget af henholdsvis overskud på rente-,
risiko- og omkostningselementerne.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 6, samt bemærk-
ningerne hertil.

3.1.2. Videreførelse af pensionsafkastskattepligt for
pensionsordninger omfattet af

pensionsbeskatningslovens § 50 i danske
pensionsinstitutter

3.1.2.1. Gældende regler
Det løbende afkast af pensionsordninger omfattet af

pensionsbeskatningslovens § 50 er som udgangspunkt
ikke undergivet beskatning. Er pensionsordningen m.v.
oprettet i et dansk pensionsinstitut, vil pensionsinstitut-
tet dog efter gældende regler være skattepligtigt af af-
kastet af pensionsordningen efter den gamle pensions-
afkastbeskatningslov, der har virkning for pensionsord-
ninger i danske pensionsinstitutter til og med
indkomståret 2009.

Ved omlægningen af pensionsafkastskattepligten fra
institut- til individniveau i den nye pensionsafkastbe-
skatningslov, der blev vedtaget lige før jul sidste år, blev
skattepligten af pensionsordninger omfattet af pensions-
beskatningslovens § 50 ved en fejl ikke videreført på
individniveau. Pensionsordninger m.v. omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens § 50 i danske pensionsinstitutter
vil således fra og med 2010 være undtaget fra pensions-
afkastskat.

3.1.2.2. Lovforslaget
Det har ikke været tilsigtet at fritage pensionsordnin-

ger m.v. omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 i
danske pensionsinstitutter fra pensionsafkastbeskat-
ning. Det foreslås derfor, at den gældende pensionsaf-
kastskattepligt af disse pensionsordninger m.v. videre-
føres i den nye pensionsafkastbeskatningslov, der har
virkning for ordninger i danske pensionsinstitutter fra og
med 2010.
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Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 1, samt bemærk-
ningerne hertil.

3.1.3. Videreførelse af nedsættelser af
beskatningsgrundlaget for afviklingskasser

3.1.3.1. Gældende regler
Pensionskasser under afvikling kan under visse betin-

gelser fortsætte med at blive beskattet på institutniveau.
Ved en fejl blev de gældende nedsættelser af beskat-
ningsgrundlaget for sådanne afviklingskasser ikke vide-
reført med omlægningen af pensionsafkastbeskatningen
ved lov nr. 1535 af 19. december 2007. Afviklingskas-
ser, der fortsætter på institutbeskatning, vil således få en
skærpelse af beskatningen fra og med 2010.

3.1.3.2. Lovforslaget
Det har ikke været tilsigtet at skærpe beskatningen for

afviklingskasser, der vælger institutbeskatning. Det
foreslås derfor at videreføre de relevante nedsættelser af
beskatningsgrundlaget for afviklingskasser.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 7, samt bemærk-
ningerne hertil.

3.1.4. Fradrag for formueforvaltningsomkostninger på
individniveau for markedsrenteprodukter

3.1.4.1. Gældende regler
Efter den nye pensionsafkastbeskatningslov, der har

virkning fra og med indkomståret 2010, videreføres fra-
draget for pensionkasser m.v. i § 9, stk. 2. For livsfor-
sikringsselskaber m.v. videreføres fradraget for formue-
forvaltningsomkostninger indirekte via lagerbeskatnin-
gen i § 8, da de formueforvaltningsomkostninger, der er
afholdt af de ufordelte midler, har nedsat ultimoværdien
af indkomstårets ufordelte midler og dermed beskatnin-
gen efter § 8.

3.1.4.2. Lovforslaget
For markedsrenteprodukter foreslås det, at fradrags-

retten for formueforvaltningsomkostninger i institutbe-
skatningen for henholdsvis pensionskasser m.v. og
livsforsikringsselskaber m.v. erstattes af en individuel
fradragsret i beskatningsgrundlaget for den enkelte pen-
sionskunde. Dette skyldes, at pensionsinstituttet efter
omlægningen af pensionsafkastbeskatningen ikke læn-
gere har mulighed for at udnytte en fradragsret for for-
mueforvaltningsomkostninger vedrørende markedsren-
teprodukter. Der er således ingen ufordelte bonusreser-
ver tilknyttet markedsrenteprodukter, og kunden skal
derfor betale sine egne formueforvaltningsomkostnin-
ger.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 13, samt be-
mærkningerne hertil.

3.1.5. Teknisk ændring af opgørelsen af
overgangsfradrag for ordninger i

livsforsikringsselskaber, pensionskasser og
pensionsfonde

3.1.5.1. Gældende regler
Ifølge den nye pensionsafkastbeskatningslov indgår

kollektivt bonuspotentiale i opgørelsen af overgangsfra-
draget for ordninger i livsforsikringsselskaber, pensi-
onskasser og pensionsfonde.

3.1.5.2. Lovforslaget
Det foreslås, at henvisningen til kollektivt bonuspo-

tentiale ændres til ufordelte bonusreserver. Herved sik-
res det, at det er en forholdsmæssig andel af alle de
ufordelte midler i pensionsinstituttet, der efter bestem-
melsen indgår i friholdelsesbrøken, eller i det ufordelte
beløb, som pensionsinstituttet efter bestemmelsen kan
vælge at bortse fra. Ufordelte bonusreserver består ud
over kollektivt bonuspotentiale også af ufordelte kol-
lektive særlige bonushensættelser og akkumuleret vær-
diregulering.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 14, samt be-
mærkningerne hertil.

3.1.6. Ændret tidspunkt for indeholdelse af
pensionsafkastskat af markedsrenteprodukter

3.1.6.1. Gældende regler
Ifølge den nye pensionsafkastbeskatningslov skal pen-

sionsinstituttet indeholde pensionsafkastskat inden til-
førsel af midler til depotet, særlige bonushensættelser
eller udbetaling af pensionisttillæg. Denne bestemmelse
er administrativt byrdefuld for pensionsinstitutterne for
så vidt angår markedsrenteprodukterne, fordi afkastet af
disse produkter tilskrives løbende, og i øvrigt svinger op
og ned efter udviklingen i værdien af de aktiver, der er
investeret i.

3.1.6.2. Lovforslaget
Det foreslås, at pensionsinstituttet for markedsrente-

produkter skal indeholde pensionsafkastskatten og den
dertilhørende rente på den pensionsberettigedes depot en
uge før den sidste rettidige indbetalingsdag, dvs. den 31.
maj året efter indkomståret.

Det foreslås herudover, at pensionsinstituttet skal be-
tale skatten, uanset om der på betalingstidspunktet er
likvide midler på kundens depot til at betale skatten med
eller ikke. Den pensionsberettigede forrenter det beløb,
som forsikringsselskabet m.v. måtte have udlagt for den
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pensionsberettigede, med en rente svarende til markeds-
renten fra 15 dage efter det tidspunkt, forsikringsselska-
bet m.v. har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på
udlægget.

Forslaget svarer i store træk til bestemmelsen for pen-
geinstitutordninger.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 25, samt be-
mærkningerne hertil.

3.1.7. Korrektioner af den gældende bestemmelse om
opgørelse af det skattepligtige afkast af
pensionsordninger i pensionsinstitutter

3.1.7.1. Gældende regler
Efter den gældende bestemmelse om opgørelse af be-

skatningsgrundlaget for pensionsberettigede med pen-
sionsordninger i pensionsinstitutter opgøres beskat-
ningsgrundlaget som et korrigeret ultimodepot minus et
korrigeret primodepot.

Ultimodepotet skal bl.a. korrigeres ved at tillægge ri-
sikopræmien på 1. orden, herunder en eventuel negativ
risikobonus. Ultimodepotet skal desuden korrigeres ved
at tillægge omkostningspræmien på 1. orden, herunder
en eventuel negativ omkostningsbonus. Herved ned-
bringer en negativ risikobonus eller negativ omkost-
ningsbonus ikke beskatningsgrundlaget. Ved omkost-
ningspræmien på 1. orden forstås den omkostningspræ-
mie, der i henhold til aftalen maksimalt skal betales.
Tilsvarende gælder for risikopræmien på 1. orden.

Herudover følger det af gældende regler, at ultimode-
potet kan nedsættes med dokumenteret omkostnings- og
risikobonus, herunder dokumenteret opsparet omkost-
nings- og risikobonus.

3.1.7.2 Lovforslaget
Det foreslås at udbygge den gældende bestemmelse

om opgørelse af beskatningsgrundlaget for pensionsbe-
rettigede med pensionsordninger i pensionsinstitutter
med en tilføjelse for tilfælde med negativt risikoresultat
på 1. orden. Det forslås, at ultimodepotet i disse situati-
oner skal tillægges risikopræmien på 1. orden forhøjet
med den numeriske værdi af det mindste beløb af enten
negativ risikobonus eller negativt risikoresultat på 1. or-
den. Herudover foreslås det, at ultimodepotet i tilfælde
af negativt omkostningsresultat skal tillægges omkost-
ningspræmien på 1. orden forhøjet med den numeriske
værdi af det mindste beløb af enten negativ omkost-
ningsbonus eller negativt omkostningsresultat på 1. or-
den.

Med forslagene sikres det dels, at der i år med negativt
risikoresultat på 1. orden sker beskatning, hvis der er
taget en numerisk for lille negativ risikobonus i forhold

til årets risikoresultat på 1. orden, og dels, at der i år med
negativt omkostningsresultat på 1. orden sker beskat-
ning, hvis der er taget en numerisk for lille negativ
omkostningsbonus i forhold til årets omkostningsresul-
tat på 1. orden.

Herudover foreslås der indført en skematisk opdeling
af de ufordelte bonusreserver i opsparet overskud på
rente-, risiko- eller omkostningsresultat for de pensions-
institutter, der ved overgang til den nye pensionsafkast-
beskatningslov ikke kan redegøre for fordelingen.
Herved får kunder i pensionsinstitutter, der ikke kan op-
dele de ufordelte bonusreserver i overskud fra rente-,
risiko- og omkostningselementerne alligevel mulighed
for at få tilskrevet en forholdsmæssig andel af de ufor-
delte bonusreserver uden beskatning.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 3-5, samt be-
mærkningerne hertil.

3.1.8. Investeringsafkast på aktiver, der dækker tekniske
hensættelser, der ikke er en del af de ufordelte midler

eller en del af depotet, beskattes ikke på individniveau,
men i stedet på institutniveau

3.1.8.1. Gældende regler
Efter den nye pensionsafkastbeskatningslov skal pen-

sionsberettigede med pensionsordninger uden et egent-
ligt opsparingsdepot, f.eks. visse syge- og ulykkesfor-
sikringer og gruppelivsforsikringer og pensionsberetti-
gede med forsikringer, der indeholder ydelser med ret til
løbende invalidepension eller præmiefritagelse, beskat-
tes af en andel af det investeringsafkast de tekniske
hensættelser tilknyttet sådanne forsikringer måtte gene-
rere i løbet af året.

Danske pensionskasser m.v. beskattes som udgangs-
punkt også af afkastet af sådanne hensættelser, men får
fradrag for det afkast, der beskattes efter § 4 eller § 4 a.
Derimod bliver danske livsforsikringsselskaber m.v. ik-
ke beskattet af afkastet af de tekniske hensættelser til-
knyttet sådanne forsikringer, da hensættelsen ikke er en
del af de ufordelte midler. Tilsvarende gælder for andre
typer forsikringer med tekniske hensættelser, der hver-
ken er en del af de ufordelte midler eller en del af de
forsikredes depoter.

Det bemærkes, at hvis forsikringsbegivenheden ind-
træder, får den forsikrede et depot, og det afkast, et
sådant depot genererer, beskattes efter de almindelige
regler i § 4 eller § 4 a. Selve hensættelsesforøgelsen eller
hensættelsesnedsættelsen som følge af indtræden af for-
sikringsbegivenheden medfører ikke beskatning, jf. § 4,
stk. 3, nr. 10, eller § 4, stk. 6. Tilsvarende gælder, hvis
det skattepligtige afkast opgøres efter § 4 a, da beskat-
ningen efter bestemmelsen ikke er depotbaseret. Der
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sker således som udgangspunkt kun beskatning af ren-
tetilskrivningen.

Det skal herudover bemærkes, at afkastet af de tekni-
ske hensættelser tilknyttet forsikringer uden depot og
forsikringer, der indeholder ydelser med ret til løbende
invalidepension eller præmiefritagelse m.v., er skatte-
pligtigt på institutniveau efter den gamle pensionsaf-
kastbeskatningslov, der har virkning til og med 2009,
uanset om de er tegnet i pensionskasser eller livsforsik-
ringsselskaber.

3.1.8.2. Lovforslaget
Det foreslås, at forsikrede med forsikringer, hvortil der

er knyttet tekniske hensættelser, der hverken er en del af
de ufordelte midler eller en del af de forsikredes depoter,
ikke beskattes af en forholdsmæssig andel af det afkast
sådanne tekniske hensættelser måtte generere i løbet af
året. Afkastet af sådanne tekniske hensættelser skal i
stedet beskattes på institutniveau. Dette er allerede gæl-
dende for pensionskasser m.v., men ikke for livsforsik-
ringsselskaber m.v. Det foreslås derfor at ændre
reglerne, så danske livsforsikringsselskaber beskattes af
årets afkast af tekniske hensættelser, der ikke er en del
af de ufordelte midler eller en del af de forsikredes de-
poter, og som ikke overføres til de ufordelte midler.

Baggrunden for at undtage afkastet af sådanne tekni-
ske hensættelser for beskatning på individniveau er, at
det individuelle beskatningsgrundlag af sådanne tekni-
ske hensættelser, hvortil der ikke er knyttet et depot, vil
være særligt vanskeligt at opgøre, da der ikke er et depot
tilknyttet forsikringerne, og pensionsinstitutterne derfor
vil være nødt til at lave fiktive depoter for de forsikrede
for at kunne opgøre det skattepligtige afkast på indivi-
dniveau. Det bemærkes, at der er tale om et snævert
område, hvor beskatningsgrundlaget på individniveau
forventes at være begrænset.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 5, 6 og 11, samt
bemærkningerne hertil.

3.1.9. Korrektion af bestemmelsen om udbetaling af
negativ skat til danske pensionsinstitutter

3.1.9.1. Gældende regler
Efter gældende regler kan danske pensionskasser og

livsforsikringsselskaber m.v. få udbetalt negativ skat,
som ikke er fradraget i positiv skat i de førstkommende
5 indkomstår efter det indkomstår, hvor den negative
skat er beregnet.

For pensionskasser m.v. er udbetalingen af negativ
skat sammenlagt med tidligere udbetalt negativ skat
maksimeret til den skat, pensionsinstituttet har betalt ef-
ter den nye pensionsafkastbeskatningslov, og 15 pct. af

en eventuel nedgang i summen af egenkapital og ufor-
delte midler i perioden fra overgangen til den nye pen-
sionsafkastbeskatningslov (den 31. december 2009) til
udgangen af indkomståret.

For livsforsikringsselskaber m.v. er udbetalingen af
negativ skat maksimeret til den skat pensionsinstituttet
har betalt efter den nye pensionsafkastbeskatningslov,
og 15 pct. af en eventuel nedgang i summen af ufordelte
midler i perioden fra overgangen til den nye pensions-
afkastbeskatningslov (den 31. december 2009) til ud-
gangen af indkomståret.

3.1.9.2. Lovforslaget
Baggrunden for at pensionsinstituttet kan få udbetalt

negativ skat svarende til pensionsafkastskatten af ned-
gangen i de ufordelte midler i perioden fra overgang til
beskatning efter den nye pensionsafkastbeskatningslov
og til udgangen af indkomståret, er, at nedgangen i de
ufordelte midler i denne periode anses for at være udtryk
for, at midlerne er overført til de forsikredes depoter,
hvilket udløser beskatning efter § 4 eller § 4 a. Pensi-
onsafkastskatten af nedgangen i de ufordelte midler
anses med andre ord for at svare til individbeskatningen
af de ufordelte midler ved tilskrivning til de forsikredes
depoter.

De ufordelte midler er imidlertid opbygget af overskud
fra både rente-, risiko- og omkostningsresultatet, dvs. af
både beskattede og ubeskattede midler. Flere pensions-
institutter kan ikke redegøre for, hvor stor en del af de
ufordelte midler, der består af opsparet overskud på hen-
holdsvis rente-, risiko- og omkostningsresultatet. De
foreslåede bestemmelser i § 4, stk. 8 og 9, og § 4 a, stk. 8
og 9, indeholder derfor skematiske fordelingsregler, der
skal anvendes til opdeling af de ufordelte midler ved
overgang til beskatning efter denne lov. Tilsvarende føl-
ger det af den gældende § 4, at den andel af de ufordelte
midler, der dokumenteret består af opsparet overskud på
omkostnings- og risikoresultatet, kan overføres til de-
potet uden beskatning. Herved kan den andel af de
ufordelte midler, der anses for opbygget af opsparet
overskud på omkostnings- og risikoelementerne, tilskri-
ves opsparernes depoter uden beskatning.

Der foreslås, at bestemmelsen om udbetaling af nega-
tiv skat til danske pensionsinstitutter ændres, så pensi-
onsinstitutterne kun kan få udbetalt negativ skat
svarende til maksimalt summen af skatten betalt efter
den nye pensionsafkastbeskatningslov og skatten af ned-
gangen i den del af de ufordelte midler, der består af
rentebonus, i perioden fra overgang til beskatning efter
den nye pensionsafkastbeskatningslov til udgangen af
indkomståret.
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Herved bliver der overensstemmelse mellem på den
ene side de ufordelte midler, der i bestemmelsen om ud-
betaling af negativ skat, anses for midler, der beskattes
ved tilskrivning til de forsikredes depoter, og hvor ned-
gangen i dem derfor udløser ret til udbetaling af negativ
skat, og på den anden side de ufordelte midler, der be-
skattes ved tilskrivning til de forsikredes depoter efter
bestemmelserne om opgørelse af det skattepligtige af-
kast for de forsikrede.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 20-23, samt be-
mærkningerne hertil.

3.1.10. Udskydelse af tidspunkt for indeholdelse og
indbetaling af skat for pensionsinstitutter fra den 31.

marts året efter indkomståret til den 31. maj året efter
indkomståret

3.1.10.1. Gældende regler
Efter gældende regler skal pensionsinstitutter senest

den 31. marts året efter indkomståret indgive en opgø-
relse over beskatningsgrundlaget og den skattepligtige
del heraf samt af skatten for indkomståret.

3.1.10.2 Lovforslaget
Det foreslås at udskyde tidspunktet for indgivelse af

skatteopgørelse og betaling af skatten fra 31. marts året
efter indkomståret til den 31. maj året efter indkomståret.
Dette skyldes, at pensionsinstitutterne først på dette tids-
punkt har opgjort de omkostnings- og risikoresultater,
der anvendes ved opgørelse af pensionsopsparerens
skattepligtige afkast.

Udskydelsen af indberetnings- og indbetalingsfristen
skønnes ikke at have nogen provenumæssige konse-
kvenser, da det følger af den gældende bestemmelse, at
pensionsinstituttet skal betale en rente svarende til mar-
kedsrenten fra den 20. februar året efter indkomståret til
betaling sker af den beregnede endelige skat for ind-
komståret. Skatten med tillæg af renter betales samtidig
med skatteopgørelsen.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 24, samt be-
mærkningerne hertil.

3.2. Ændringer i pensionsbeskatningsloven

3.2.1. Pensionsordninger, som vandrende arbejdstagere
kan få godkendt, skal være oprettet i udlandet

3.2.1.1. Gældende regler
SKAT kan godkende pensionsordninger, som er op-

rettet inden for EU/EØS, som fradragsberettigede for
personer, der ved tilflytning til Danmark bliver fuldt
skattepligtige efter kildeskatteloven og efter bestemmel-
serne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for

hjemmehørende i Danmark. En række betingelser skal
være opfyldt for, at ordningen kan godkendes. Ordnin-
gen skal i hovedsagen svare til en ordning oprettet i et
dansk pensionsinstitut, og ordningen skal have kvalifi-
ceret til nedslag i den skattepligtige indkomst. Personen
skal før tilflytningen til Danmark have deltaget i og bi-
draget til ordningen i mindst 1 år. Endvidere må perso-
nen ikke i de seneste 3 år forud for tilflytningen have
været fuldt skattepligtig til Danmark.

3.2.1.2. Lovforslaget
Efter gældende regler skal ordningen være oprettet i et

penge- eller pensionsinstitut inden for EU/EØS. Af-
grænsningen omfatter efter ordlyden dermed også Dan-
mark.

Det har imidlertid ikke været hensigten, at tilflyttere
skal kunne få en pensionsordning oprettet i danske pen-
sionsinstitutter godkendt på lempeligere vilkår end hvad
der gælder for de pensionsordninger, som herboende kan
oprette i danske pensionsinstitutter.

Det foreslås derfor, at de pensionsordninger, som en
tilflytter kan få godkendt som fradragsberettiget eller
bortseelsesberettiget, skal være oprettet i et udenlandsk
pensionsinstitut. Hermed undgås den situation, hvor der
vil kunne eksistere to versioner af den samme type pen-
sionsordning i et dansk pensionsinstitut, hvor den pen-
sionsordning, som herboende kan oprette, skal opfylde
alle de betingelser, der gælder for pensionsordningen,
medens den variant af pensionsordningen, som tilflytte-
re kan få godkendt, kan godkendes på lempelige betin-
gelser.

Der henvises til lovforslaget § 2, nr. 5, samt bemærk-
ningerne hertil.

3.2.2. Begrænset skattepligtige vandrende
arbejdstageres bortseelsesret for indbetalinger til

udenlandske pensionsordninger

3.2.2.1. Gældende regler
SKAT kan godkende pensionsordninger, som er op-

rettet inden for EU/EØS, som fradragsberettigede for
personer, der ved tilflytning til Danmark bliver fuldt
skattepligtige efter kildeskatteloven og efter bestemmel-
serne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for
hjemmehørende i Danmark.

Denne mulighed gælder endvidere tilsvarende for
grænsegængere. Grænsegængere er begrænset skatte-
pligtige, som oppebærer mindst 75 pct. af deres er-
hvervsmæssige indkomst fra kilder i Danmark. Formålet
med reglen er at give personer, som oppebærer hoved-
parten af deres samlede indkomst i Danmark, men som
ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, samme adgang
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som fuldt skattepligtige til at få godkendt en pensions-
ordning på lempeligere vilkår.

Reglerne indebærer, at en arbejdstager, der bliver be-
grænset skattepligtig her til landet, og som ikke opfylder
betingelserne for at blive omfattet af grænsegængerreg-
lerne, ikke kan få en udenlandsk pensionsordning god-
kendt af SKAT. Opretter arbejdstageren en pensions-
ordning i et dansk penge- eller pensionsinstitut, stilles
der ikke krav om, at pensionsordningen skal godkendes
af SKAT for, at arbejdstageren kan opnå bortseelsesret
for arbejdsgiverens indbetalinger på pensionsordningen.
Efter pensionsbeskatningsloven gælder bortseelsesret-
ten for indbetalinger på en pensionsordning også for
begrænset skattepligtige. Fradragsretten for indbetalin-
ger på en pensionsordning, dvs. privattegnede ordnin-
ger, gælder kun for fuldt skattepligtige.

3.2.2.2. Lovforslaget
Forskelsbehandlingen mellem danske og udenlandske

pensionsordninger for begrænset skattepligtige med ar-
bejdsgiverordninger vil kunne anses for at være en til-
sidesættelse af Danmarks forpligtelser i henhold til
fællesskabsrettens regler om fri bevægelighed for tjene-
steydelser m.v.

Det foreslås, at denne forskelsbehandling af begrænset
skattepligtige fjernes ved at give mulighed for, at be-
grænset skattepligtige kan opnå godkendelse af en uden-
landsk pensionsordning som bortseelsesberettiget. Ud-
videlsen af bortseelsesretten vil gælde for begrænset
skattepligtige, der ikke er omfattet af grænsegængerreg-
lerne, idet de sidstnævnte i forvejen har bortseelsesret
for arbejdsgiverens indbetalinger.

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 7, samt bemærk-
ningerne hertil.

3.2.3. Beskatning til Danmark, når personen har været
begrænset skattepligtig m.v.

3.2.3.1. Gældende regler
Det er en betingelse for SKATs godkendelse af en

pensionsordning oprettet i udlandet, at personen indvil-
liger i at blive beskattet af udbetalinger, der modtages
efter, at personen ikke længere er fuldt skattepligtig eller
hjemmehørende i Danmark efter en dobbeltbeskatnings-
overenskomst, i det omfang Danmark efter en dobbelt-
beskatningsoverenskomst mellem Danmark og perso-
nens bopælsland ville kunne have beskattet personen
som følge af, at forsikringsselskabet m.v. havde haft
hjemsted her i landet.

Efter bestemmelsens ordlyd er der tvivl om, hvorvidt
der skal ske beskatning, hvis personen aldrig har været
fuldt skattepligtig til Danmark men kun begrænset skat-

tepligtig. Har personen aldrig været fuldt skattepligtig,
kan vedkommende heller ikke opfylde betingelsen om
ikke længere at være fuldt skattepligtig.

I øvrigt er reglerne om erklæringen formuleringsmæs-
sigt relativt svært tilgængelige.

3.2.3.2. Lovforslaget
Hensigten med reglen har været, at der skal ske be-

skatning af udbetalinger, selvom den pågældende på
udbetalingstidspunktet ikke er fuldt skattepligtig, hvad
enten den pågældende har været fuldt skattepligtig, og
den fulde skattepligt herefter er ophørt, eller den pågæl-
dende har været begrænset skattepligtig, og den begræn-
sede skattepligt herefter er ophørt. Det foreslås derfor at
ændre reglen om erklæringen ved godkendelse af uden-
landske pensionsordninger således, at det sikres, at der
også skal ske beskatning af udbetalinger, selvom perso-
nen på udbetalingstidspunktet ikke er fuldt skattepligtig.
Der er i øvrigt tale om en forenkling af reglen og dermed
erklæringen.

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 4, samt bemærk-
ningerne hertil.

3.2.4. Fravalg af beskatning af pengeinstitutordninger
efter de almindelige regler

3.2.4.1. Gældende regler
Pensionsbeskatningsloven omfatter en række ind-

komstskattepligtige pensionsordninger og forsikringer
m.v. Det drejer sig om ordninger, der ikke omfattes af
de almindelige regler om fradrag for indbetalinger, be-
skatning af afkastet med normalt 15 pct. og indkomstskat
eller afgift af udbetalinger. For disse ordninger gælder
som udgangspunkt, at der ikke er fradragsret for indbe-
talinger på ordningen, at afkastet beskattes som kapital-
indkomst og, at udbetalinger fra ordningen ikke skal
medregnes til den skattepligtige indkomst.

Der kan være forskellige grunde til, at ordningen ikke
er omfattet af de almindelige regler. Det kan være, at
ordningen ikke opfylder betingelserne for fradragsret.
Det kan endvidere være, at ordningen ganske vist op-
fylder betingelserne for fradragsret, men at pensionsop-
spareren ved oprettelsen af ordningen har fravalgt denne
mulighed.

Regelsættet for de ordninger, hvor indbetalinger ikke
er fradragsberettiget m.m., er ved lovændringen i 2007
udvidet med pensionsordninger, der er oprettet i penge-
og kreditinstitutter. For sådanne ordninger, der faktisk
opfylder betingelserne for fradragsret, skal ordningen
behandles efter regelsættet om fradrag for indbetalinger,
afkastbeskatning og skat eller afgift af udbetalinger. Der
er ikke mulighed for at give afkald på at lade ordningen
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være omfattet af regelsættet for fradragsberettigede ord-
ninger.

3.2.4.2. Lovforslaget
Pensionsopspareren kan for ordninger, der faktisk op-

fylder betingelserne for fradrag m.m. vælge at give
afkald på beskatning efter de almindelige regler. Det er
tilfældet for livsforsikringer og pensionskasseordninger,
men ikke for pensionsordninger i penge- og kreditinsti-
tutter.

Der er ingen begrundelse for, at pensionsopspareren
for pensionsordninger i penge- og kreditinstitutter ikke
ligesom for livsforsikringer og pensionskasseordninger
skal kunne fravælge beskatning af ordningen efter de
almindelige regler.

Det foreslås derfor, at pensionsopspareren for en pen-
sionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinsti-
tutter, der opfylder betingelserne for beskatning efter de
almindelige regler, kan vælge at give afkald på beskat-
ning efter de almindelige regler.

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 21 og 22, samt
bemærkningerne hertil.

3.2.5. Præcisering af, hvor udenlandske
pensionsordninger skal oprettes

3.2.5.1. Gældende regler
Efter gældende regler skal penge- eller pensionsinsti-

tuttet have hjemsted i et land inden for EU/EØS og her
have tilladelse til at drive penge- og pensionsinstitu-
tvirksomhed. Endvidere skal SKAT godkende pensi-
onsordningen henholdsvis penge- eller pensionsinstitut-
tet til at udbyde fradragsberettigede pensionsordninger.

Retstilstanden er den, at penge- og pensionsinstituttet
skal have hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end
Danmark, idet SKAT ikke skal godkende danske pensi-
onsordninger eller danske penge- og pensionsinstitutter.

3.2.5.2. Lovforslaget
Det fremgår ikke helt tydeligt af gældende bestem-

melser om de pensionsordninger, der kan oprettes i lande
inden for EU/EØS, vedrører andre lande inden for EU/
EØS end Danmark. Det samme gælder bestemmelserne
om de penge- og pensionsinstitutter inden for EU/EØS,
hvori der kan oprettes fradragsberettigede pensionsord-
ninger. Det foreslås derfor at præcisere, at det udenland-
ske penge- og pensionsinstitut skal være beliggende i et
andet land inden for EU/EØS, og at den udenlandske
pensionsordning henholdsvis det udenlandske penge- og
pensionsinstitut skal være godkendt af SKAT.

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 1-3, samt be-
mærkningerne hertil.

3.2.6. Tilbagesøgning af afgift ved tilbagebetaling af
visse ikke-fradragsberettigede
kapitalpensionsindbetalinger

3.2.6.1. Gældende regler
Der kan ikke opnås fradrag for indbetalinger på kapi-

talpension i det omfang, indbetalingerne overstiger den
personlige indkomst i det pågældende indkomstår. Til-
svarende er der ikke fradragsret for indskud på kapital-
pension, der overstiger det årlige maksimum for indskud
på kapitalpension. Eventuelt overskydende beløb kan
dog bl.a. kræves tilbagebetalt. Hvis der er sket afgifts-
berigtigelse af det pågældende beløb inden anmodnin-
gen om tilbagebetaling, kan afgiften efter ordlyden af
pensionsbeskatningsloven ikke søges tilbagebetalt hos
SKAT. I praksis sker der dog ændring af afgiftsbereg-
ningen, hvis der er sket afgiftsberigtigelse af kapital-
pensionen inden anmodningen om afgiftsfri tilbagebe-
taling er rejst over for pensionsinstituttet. Derimod er der
mulighed for tilbagesøgning i en lignende situation,
nemlig tilbagesøgningsmuligheden knyttet til ikke-fra-
dragsberettigede kapitalpensionsindbetalinger, der sker
efter, at der er foretaget udbetalinger fra en kapitalpen-
sion ejet af den pågældende pensionsopsparer.

3.2.6.2. Lovforslaget
Det foreslås at lovfæste den eksisterende praksis om

adgang til tilbagesøgning af pensionsafgift i de nævnte
tilfælde, således at der også skabes formel ligestilling
mellem de to situationer.

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 11-13, samt be-
mærkningerne hertil.

3.2.7. Anvendelse af LIFO-princippet ved udbetaling af
kapitalpension ved pensionsbegivenhedens indtræden

3.2.7.1. Gældende regler
Ved udbetaling af kapitalpension skal der som ud-

gangspunkt betales afgift med 40 pct. af det udbetalte
beløb. Er kapitalpensionen oprettet før 1. januar 1980,
svares der dog alene afgift med 25 pct. af den samlede
værdi af kapitalpensionen pr. 31. december 1979, og 40
pct. af resten.

Vedrører en udbetaling kun en del af en ordning, anses
denne del fortrinsvis at hidrøre fra senere bidrag eller
præmier (LIFO-princippet). Det fremgår dog ikke di-
rekte af loven.

3.2.7.2. Lovforslaget
Det foreslås at præcisere, at LIFO-princippet også fin-

der anvendelse ved udbetaling af kapitalpension ved
pensionsbegivenhedens indtræden.
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Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 14, samt be-
mærkningerne hertil.

3.2.8. Justering af reglerne om, at der ikke skal betales
afgift af ordningen, fordi der ikke har været fradrag for

indbetalingen

3.2.8.1. Gældende regler
Efter pensionsbeskatningsloven skal ejeren af en pen-

sionsordning betale afgift af udbetalinger fra en pensi-
onsordning efter de almindelige regler, selvom ejeren
ikke har været skattepligtig her i landet i den periode,
hvor indbetalingerne til ordningen skete. Det betyder, at
ejeren skal betale afgift, selvom pensionsopspareren ik-
ke har haft fradragsret for indbetalingerne til ordningen.
Som en undtagelse herfra gælder, at udbetalinger, der
svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone
princip), som personen ikke har opnået hel eller delvis
fradragsret eller bortseelsesret for her i landet eller i ud-
landet, er afgiftsfrie. Den sidstnævnte regel (undtagel-
sesreglen) blev indført ved omlægningen af pensions-
beskatningssystemet i 2007.

3.2.8.2. Lovforslaget
Reglen om, at ejeren af en pensionsordning skal betale

afgift af udbetalinger fra en pensionsordning, selvom
ejeren ikke har været skattepligtig her i landet i den pe-
riode, hvor indbetalingerne til ordningen skete, opfyldte
ikke idealet om symmetri i beskatningen. Det er grunden
til, at der ved omlægningen af pensionsbeskatningssy-
stemet i 2007 blev indført en undtagelse fra ovennævnte
hovedregel, der skulle skabe symmetri i beskatningen.
Reglen går ud på, at udbetalinger, der svarer til indbe-
talinger (opgjort efter et krone til krone princip), som
personen ikke har opnået hel eller delvis fradragsret eller
bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, er afgifts-
frie.

Lovteknisk hænger hovedreglen og undtagelsesreglen
imidlertid ikke sammen. På den ene side dækker undta-
gelsesreglen altid hovedreglen. På den anden side kan
der være andre tilfælde end fravær af skattepligt til Dan-
mark, der indebærer, at der ikke er fradragsret for ind-
betalingen til pensionsordningen. Eksempelvis er der
ikke fradrag for indbetalinger til en kapitalpension, der
overstiger kapitalpensionsloftet.

Udgangspunktet bør være, at har pensionsopspareren
ikke haft fradragsret for indbetalingerne til ordningen
ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Dan-
mark, skal udbetalinger, der hidrører fra disse indbeta-
linger, heller ikke afgiftsbelægges i Danmark, opgjort
efter et krone til krone princip. Det foreslås derfor at
ændre loven, så retstilstanden bliver det, der fremgår af

den gældende undtagelsesregel, svarende til, hvad der i
øvrigt gælder for indkomstskattepligtige pensionsudbe-
talinger.

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 15 og 16, samt
bemærkningerne hertil.

3.2.9. Lempelsesregel for udenlandske
pensionsopspareres pensionsordninger oprettet i

Danmark

3.2.9.1. Gældende regler
Opretter en person en pensionsordning i et pensions-

institut i et land, hvormed Danmark har indgået en
dobbeltbeskatningsaftale om kildelandsbeskatning, og
får den godkendt som fradragsberettiget, og flytter per-
sonen siden til det pågældende land, ville det kunne
beskatte pensionsudbetalingerne som kildeland såvel
som bopælsland, mens Danmark vil kunne beskatte ud-
betalingerne i overensstemmelse med personens erklæ-
ring efter pensionsbeskatningsloven. Det andet land bør
som bopælsland for pensionisten anvende interne lem-
pelsesregler på den danske beskatning.

Det bør Danmark også gøre i den omvendte situation.
I denne situation – dvs. hvor ordningen af en udenlandsk
bosiddende person er oprettet i Danmark, som pensio-
nisten flytter til før sin pensionering, og hvor der er givet
fradrag i det hidtidige bopælsland – bør Danmark lempe
for dette lands indkomstskat, som måtte være hjemlet i
en erklæring fra pensionisten til det pågældende lands
skattemyndigheder.

Imidlertid er hjemlen til en sådan lempelse ikke ganske
klar.

3.2.9.2. Lovforslaget
Det foreslås at justere pensionsbeskatningsloven, så-

ledes at der i den nævnte situation lempes for skat, som
måtte være hjemlet i en erklæring fra pensionisten til det
pågældende lands skattemyndigheder.

Der henvises til lovforslagets § 2, nr. 10 og 23, samt
bemærkningerner hertil.

3.2.10. Overførsel til vandrende arbejdstageres
udenlandske pensionsordninger godkendt efter

pensionsbeskatningslovens § 15 D

3.2.10.1. Gældende regler
Afkastet af en pensionsordning godkendt efter pensi-

onsbeskatningslovens § 15 D er skattefrit. En person, der
i forvejen har en pensionsafkastskattepligtig pensions-
ordning, og som efterfølgende får en udenlandsk ordning
godkendt efter § 15 D, vil dermed kunne undgå pensi-
onsafkastbeskatning af den førstnævnte ordning ved
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skatte- og afgiftsfrit at overføre den til § 15 D-ordningen.
Det er ikke tilsigtet.

3.2.10.2. Lovforslaget
Det foreslås at ændre pensionsbeskatningsloven, såle-

des at der ikke kan ske skatte- og afgiftsfri overførsel til
en pensionsordning godkendt efter pensionsbeskat-
ningslovens § 15 D.

Der henvses til lovforslagets § 2, nr. 20, samt bemærk-
ningerne hertil.

4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige
Forslagene sikrer, at pensionsbeskatningsreglerne bli-

ver i overensstemmelse med den tiltænkte udformning
ved omlægningen af de danske pensionsbeskatningsreg-
ler, som blev vedtaget af Folketinget i december 2007.
Forslagene medfører derfor ingen egentlige provenu-
mæssige konsekvenser.

5. Administrative konsekvenser for det offentlige
Lovforslaget skønnes ikke at medføre nogen nævne-

værdige administrative konsekvenser for det offentlige.

6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Lovforslaget vil medføre en positiv erhvervsøkono-

misk effekt for virksomhederne.

7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabssty-

relsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR)
med henblik på en vurdering af, om forslaget skal fore-
lægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksom-
hedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder
administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger,
at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. For-
slaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Er-
hvervsministeriets virksomhedspanel.

8. Administrative konsekvenser for borgerne
Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser

for borgerne.

9. Miljømæssige konsekvenser
Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

10. Forholdet til EU-retten
Med lovforslaget foretages en række justeringer i form

af mindre ændringer og præciseringer af de regler om
omlægning af pensionsbeskatningssystemet, der blev
gennemført i 2007. Herudover foreslås indført en alter-
nativ valgfri måde at opgøre det skattepligtige afkast af
pensionsordninger i pensionsinstitutter på. Omlægnin-
gen var en følge af EF-Domstolens underkendelse af de
danske pensionsbeskatningsregler i dom af 30. januar
2007 i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark.
Ved omlægningen blev der i pensionsbeskatningsloven
indført fradragsret for indbetalinger til udenlandske pen-
sionsordninger, og pensionsafkastbeskatningsloven
blev nyaffattet. Såvel ændringerne i pensionsbeskat-
ningsloven som nyaffattelsen af pensionsafkastbeskat-
ningsloven vurderedes at være i overensstemmelse med
EU-retten. Lovforslaget indeholder ikke nye EU-retlige
aspekter.

11. Høring
Lovforslaget har været i høring hos Advokatrådet,

Akademikernes Centralorganisation, Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Tillægspension,
Dansk Erhverv, Forvaltningshøjskolen, Dansk Industri,
Center for Kvalitet i Reguleringen, Danish Venture Ca-
pital and Private Equity Association, Dansk Aktionær-
forening, Foreningen Danske Revisorer, Finansrådet,
Forsikring og Pension, Foreningen Registrerede Revi-
sorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FTF,
Finanstilsynet, Håndværksrådet, InvesteringsFor-
eningsRådet, Kommunernes Landsforening, Dansk
Landbrugsrådgivning, Lønmodtagernes Dyrtidsfond,
Landsorganisationen i Danmark, Dansk Told & Skatte-
forbund, Den Danske Skatteborgerforening, Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen, Foreningen af Firmapensionskas-
ser, OMX, Den Nordiske Børs, København,
Skatterevisorforeningen, SKAT og SKATs retssikker-
hedschef.

Indkomne høringssvar og kommentarer hertil er med-
taget i lovforslaget som bilag 1.

12. Sammenfattende skema

Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget
Positive konsekvenser/
mindreudgifter

Negative konsekvenser/merudgif-
ter

Økonomiske konsekvenser
for det offentlige

Ingen Ingen

Administrative konsekven-
ser for det offentlige

Ingen Ingen

Økonomiske konsekvenser
for erhvervslivet

Forslaget vil medføre en
positiv erhvervsøkono-

Ingen
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misk effekt for virksom-
hederne

Administrative konsekven-
ser for erhvervslivet

Forslaget indeholder ikke
administrative konse-
kvenser i et omfang, der
har berettiget, at lovfor-
slaget er blevet forelagt
virksomhedspanelet.
Forslaget har derfor ikke
været forelagt Økonomi-
og Erhvervsministeriets
virksomhedspanel

Ingen

Administrative konsekven-
ser for borgerne

Ingen Ingen

Miljømæssige konsekven-
ser

Ingen Ingen

Forholdet til EU-retten Med lovforslaget foretages en række justeringer i form af min-
dre ændringer og præciseringer af de regler om omlægning af
pensionsbeskatningssystemet, der blev gennemført i 2007. Her-
udover foreslås indført en alternativ valgfri måde at opgøre det
skattepligtige afkast af pensionsordninger i pensionsinstitutter
på. Omlægningen var en følge af EF-Domstolens underkendel-
se af de danske pensionsbeskatningsregler i dom af 30. januar
2007 i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark. Ved om-
lægningen blev der i pensionsbeskatningsloven indført fra-
dragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger,
og pensionsafkastbeskatningsloven blev nyaffattet. Såvel æn-
dringerne i pensionsbeskatningsloven som nyaffattelsen af pen-
sionsafkastbeskatningsloven vurderedes at være i overensstem-
melse med EU-retten. Lovforslaget indeholder ikke nye EU-
retlige aspekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1
Det foreslås, at den gældende pensionsafkastskatte-

pligt af pensionsordninger omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 50 i danske pensionsinstitutter videreføres
i den nye pensionsafkastbeskatningslov, lov nr. 1535 af
19. december 2007, der har virkning for ordninger i dan-
ske pensionsinstitutter fra og med indkomståret 2010.

Pensionsbeskatningslovens § 50 blev ved lov nr. 429
af 26. juni 1998 ophævet, og de forsikringer og pensi-
onsordninger, som hidtil havde været omfattet af lovens
§ 50, blev ved lovændringen omfattet af lovens § 53 A
eller § 53 B med virkning fra og med den 2. juni 1998.
Dette var dog under forudsætning af, at forsikringen eller
pensionsordningen var oprettet eller erhvervet den 18.
februar 1992 eller senere, jf. lovens § 6, stk. 3. Pensi-
onsbeskatningslovens § 50 finder således fortsat anven-

delse for forsikringer og pensionsordninger, der er
oprettet eller erhvervet før den 18. februar 1992.

Efter pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 6, ses der
bort fra tilskrivning af bonus og renter m.v. ved opgø-
relsen af den skattepligtige indkomst, når udbetalingen
ikke er påbegyndt. Hermed er det løbende afkast af pen-
sionsformuen som udgangspunkt ikke undergivet be-
skatning. Er pensionsordningen m.v. oprettet i et dansk
pensionsinstitut, vil pensionsinstituttet dog efter gæl-
dende regler være skattepligtigt af afkastet af pensions-
ordningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 5. novem-
ber 2006 om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.
(pensionsafkastbeskatningsloven), der har virkning for
pensionsordninger i danske pensionsinstitutter til og
med indkomståret 2009.

Ved omlægningen af pensionsafkastskattepligten fra
institut- til individniveau i den nye pensionsafkastbe-
skatningslov, lov nr. 1535 af 19. december 2007, blev
skattepligten af pensionsordninger omfattet af pensions-
beskatningslovens § 50 ved en fejl ikke videreført på
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individniveau. Efter §§ 40 og 41 i samme lov har pen-
sionsberettigede til disse ordninger imidlertid ret til
kompensation for tabet af fremtidig skattefrihed af af-
kastet af indeksobligationer og visse faste ejendomme.
Det var således ikke meningen, at afkastet af pensions-
ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 i
danske pensionsinstitutter med indførelsen af den nye
pensionsafkastbeskatningslov fra og med indkomståret
2010 skulle fritages for pensionsafkastskat.

Med forslaget vil pensionsordninger omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens § 50 i danske pensionsinstitutter
fortsat være skattepligtige efter pensionsafkastskattelo-
ven. Det bemærkes, at afkast af pensionsordninger om-
fattet af pensionsbeskatningslovens § 50 i udenlandske
pensionsinstitutter fortsat er skattefrit.

Til nr. 2
Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af den

foreslåede ændring af § 21, stk. 2, i pensionsafkastbe-
skatningsloven om indeholdelsespligten for markeds-
renteprodukter.

Efter den gældende § 21, stk. 2, foretages opkrævnin-
gen af pensionsafkastskat for forsikrings- og pensions-
kasseordninger umiddelbart forud for tilskrivning af
afkast til depot, særlige bonushensættelser eller udbeta-
ling af pensionisttillæg. Tilskrivningen til depotet m.v.
vil derfor være en nettotilskrivning. For at få det rette
beskatningsgrundlag følger det derfor af § 4, stk. 3, nr.
2, at depotets m.v. nettotilvækst skal omregnes til en
bruttotilvækst.

I lovforslagets § 1, nr. 25, foreslås § 21, stk. 2, i pen-
sionsafkastbeskatningsloven ændret for markedsrente-
produkter. Efter forslaget skal pensionsinstituttet lige-
som pengeinstitutterne kun indeholde skatten én gang
årligt. Skatten skal efter bestemmelsen indeholdes en
uge før sidste rettidige indbetalingsdag, der for pensi-
onsinstitutterne foreslås udskudt til den 31. maj året efter
indkomståret, jf. lovforslagets § 1, nr. 24. Forslaget
medfører, at der for markedsrenteprodukter vil ske en
bruttotilskrivning til depotet. Det er således ikke, som
efter gældende regler, nødvendigt at bruttoficere depot-
tilvæksten.

Til nr. 3
Efter den gældende bestemmelse om opgørelse af be-

skatningsgrundlaget i § 4 opgøres beskatningsgrundla-
get som et korrigeret ultimodepot minus et korrigeret
primodepot. Ultimodepotet skal bl.a. korrigeres ved at
tillægge risikopræmien på 1. orden herunder en eventuel
negativ risikobonus. Herved nedbringer en negativ risi-
kobonus ikke beskatningsgrundlaget.

Det foreslås, at formuleringen præciseres, så det af be-
stemmelsen tydeligt fremgår, at risikopræmien på 1.
orden forhøjes med den numeriske værdi af en eventuel
negativ risikobonus.

Risikopræmien på 1. orden er det beløb, der i henhold
til aftalen med den forsikrede maksimalt kan trækkes på
depotet til dækning af risikoudgifter. 1. ordens risiko- og
omkostningspræmier skal efter Finanstilsynets regler
samlet være fastsat betryggende.

Herudover foreslås det at udbygge den gældende be-
stemmelse for tilfælde med negativt risikoresultat på 1.
orden, så ultimodepotet i disse situationer skal tillægges
risikopræmien på 1. orden forhøjet med den numeriske
værdi af det mindste beløb af enten negativ risikobonus
eller negativt risikoresultat på 1. orden. Herved sikres
det, at der i år med negativt risikoresultat på 1. orden sker
beskatning, hvis der er taget en numerisk for lille negativ
risikobonus i forhold til årets risikoresultat på 1. orden.

Det kan bl.a. være aktuelt i situationer med negative
risikopræmier. Negative risikopræmier er udtryk for, at
de forventede skader udløser en gevinst for gruppen.
Som eksempel kan tages en gruppe af 60 årige personer,
der har sparet meget op. Hvis de dør, skal intet udbetales,
da personerne i gruppen har opsatte livrenter, dvs. at de
kun får løbende livrenteydelser udbetalt, hvis de f.eks.
når at blive 67 år, og hvis de dør inden det 67. år, skal
intet udbetales til de efterladte. Derved udløser dødsfald
altid en gevinst for gruppen, og derfor er de forventede
skader (de beregnede risikopræmier) negative.

Et negativt risikoresultat på 1. orden er ved negativ
risikopræmie udtryk for, at årets antal skader (der i ek-
semplet giver instituttet en gevinst) ikke har været helt
så høje som forventet i tarifgrundlaget.

Negativ risikobonus er ved negativ risikopræmie ud-
tryk for, at den risikopræmie pensionsinstituttet så at sige
reelt betaler til kunden, er lavere end den risikopræmie,
der efter tarifgrundlaget er forudsat betalt til kunden.

Forslaget kan illustreres med et (forsimplet) eksempel
på en opgørelse for en forsikringsgruppe med negativ
risikopræmie. Der er også en negativ risikobonus, som
betales af gruppens rentebonus efter skat:
Depot primo 10.000,0
Præmie 0,0 +
Omkostninger 0,0 -
Risikopræmie -260,0 -
Garanteret rente efter skat 0,0 +
Omkostningsbonus efter
skat

0,0 +

Risikobonus efter skat -160,0 +
Rentebonus efter skat 130,0 +
Reservespring 0,0 +



21

Udbetalinger 0,0 -
Depot ultimo 10.230,0

Med en antagelse om, at opsparerens forholdsmæssige
andel af årets faktiske omkostninger på risikoelemen-
terne er på -50, fås følgende risikoresultat:

Risiko
1. ordens præmie -260,0
Bonus -160,0
2. ordens præmie -100,0
Omkostninger -50,0
Resultat 1. orden -210,0
Resultat 2. orden -50,0

Efter stk. 3, nr. 3, skal ultimodepotet tillægges betaling
af risikopræmie for forsikringsdækningen, herunder
eventuel negativ risikobonus.
Korrektion af ultimo depot jf. § 4, stk. 3
Depot ultimo 10.230,0
Udbetalinger 0,0 +
Skattebeløb 22,9 +
Risikopræmie og neg. bo-
nus

-100,0 +

Omkostninger og neg. bo-
nus

0,0 +

Positiv omkost/risikobonus 0,0 -
Ultimo depot 10.152,9

Det betyder, at ultimodepotet nedsættes med den ne-
gative risikopræmie på -260 og kun korrigeres op med
den negative risikobonus på -160, hvilket i alt giver en
korrektion af ultimodepotet for risikopræmie og negativ
risikobonus på – 100.
Primo depot jf. stk. 4
Depot primo 10.000,0
Indbetalinger 0,0
Primo depot 10.000,0

Beskatningsgrundlaget efter § 4 udgør herefter:
Ultimo depot, jf. stk. 3 10.152,9
Primo depot, jf. stk. 4 10.000,0
Beskatningsgrundlag 152,9

PAL-skat 15 pct. 22,9

Det er således alene rentebonusen efter skat på 130,
som bliver PAL-beskattet, mens de 50, som er tilskrevet
»for meget« på risikoelementerne i forhold til risikore-
sultatet, ikke bliver beskattet.

Eksemplet viser, at en risikobonus på -160 er for nu-
merisk lille til at sikre, at der ikke er underskud på
risikoelementerne, og der dermed kan ske omkvalifice-
ring af rentebonus til risikobonus. I eksemplet kunne der

kun være tilskrevet 50 på depotet i negativ risikopræmie,
uden at der opstod et negativt risikoresultat. Den nega-
tive risikobonus burde med andre ord have været – 210
i stedet for – 160. Der er taget numerisk for lidt i negativ
risikobonus, og der er derfor blevet tilskrevet 50 for me-
get i negativ risikopræmie. Af tabellen med risikoresul-
tater ovenfor ses også, at 1. ordensresultatet fratrukket
bonus efterlader et underskud på risikoelementerne på
-50.

I år med negativt risikoresultat skal risikopræmien i
stk. 3, nr. 3, derfor korrigeres med den mindste værdi af
eventuel negativ risikobonus eller eventuel negativt ri-
sikoresultat.

Korrektion af ultimo depotet og beskatningsgrundla-
get efter § 4 udgør herefter:
Korrektion af ultimo depot jf. § 4, stk. 3
Depot ultimo 10.230,0
Udbetalinger 0,0 +
Skattebeløb 31,8 +
Risikopræmie og neg. bo-
nus

-50,0 +

Omkostninger og neg. bo-
nus

0,0 +

Positiv Omkost/risikobonus 0,0 -
Ultimo depot 10.211,8

Primo depot
Depot primo 10.000,0
Indbetalinger 0,0
Primo depot 10.000,0

Ultimo depot, jf. stk. 3 10.211,8
Primo depot, jf. stk. 4 10.000,0
Beskatningsgrundlag 211,8

PAL-skat 15 pct. 31,8

Korrektionen af ultimodepotet for risikopræmie og
negativ risikobonus bliver efter forslaget -260 – (-210)
= -50 i stedet for efter gældende regler – 260 – (-160) =
-100.

Resultatet bliver således, at også underskuddet på ri-
sikoelementerne på -50 efter skat bliver PAL-beskattet.

Til nr. 4
Det foreslås, at den gældende formulering af § 4, stk. 3,

nr. 4, præciseres, så det af bestemmelsen tydeligt frem-
går, at omkostningspræmien på 1. orden forhøjes med
den numeriske værdi af eventuel negativ omkostnings-
bonus.
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Herudover foreslås det at udbygge den gældende be-
stemmelse for tilfælde med negativt omkostningsresul-
tat på 1. orden, så ultimodepotet i disse situationer skal
tillægges omkostningspræmien på 1. orden forhøjet med
den numeriske værdi af det mindste beløb af enten ne-
gativ omkostningsbonus eller negativt omkostningsre-
sultat på 1. orden. Herved sikres det, at der i år med
negativt omkostningsresultat på 1. orden sker beskat-
ning, hvis der er taget en numerisk for lille negativ
omkostningsbonus i forhold til årets omkostningsresul-
tat på 1. orden.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til forslagets
§ 1, nr. 3.

Til nr. 5
Det foreslås, at forsikrede med forsikringer, hvortil der

er knyttet tekniske hensættelser, der hverken er en del af
de ufordelte midler eller en del af de forsikredes depoter,
ikke beskattes af en forholdsmæssig andel af det inve-
steringafkast, som de aktiver, der dækker sådanne tek-
niske hensættelser, måtte generere. Afkast, der tilskrives
sådanne tekniske hensættelser skal i stedet beskattes på
institutniveau. Der henvises i den forbindelse til be-
mærkningerne til forslagets § 1, nr. 11.

Herudover foreslås det, at der i bestemmelsen om op-
gørelse af det skattepligtige afkast for pensionsberetti-
gede med ordninger i pensionsinstitutter indføres en
skematisk opdeling af de ufordelte bonusreserver i op-
sparet overskud på rente-, risiko- eller omkostningsre-
sultat for de pensionsinstitutter, der ved overgang til den
nye pensionsafkastbeskatningslov ikke kan redegøre for
fordelingen.

Herved får kunder i pensionsinstitutter, der ikke kan
opdele de ufordelte bonusreserver i overskud fra rente-,
risiko- eller omkostningselementerne alligevel mulig-
hed for at få tilskrevet en forholdsmæssig andel af de
ufordelte bonusreserver uden beskatning. Det bemær-
kes, at kunderne i de pensionsinstitutter, som ved over-
gang til den nye pensionsafkastbeskatningslov ikke kan
redegøre for opdelingen af de ufordelte bonusreserver,
og som vælger ikke at anvende den skematiske opdeling
af de ufordelte bonusreserver, bliver beskattet af hele
tilskrivningen af ufordelte bonusreserver som rentebo-
nus.

Til nr. 6
Det foreslås, at pensionsinstitutterne ved overgang til

beskatning efter den nye pensionsafkastbeskatningslov
kan vælge at opgøre det skattepligtige afkast på en anden
måde end efter den gældende § 4.

Formålet med den gældende § 4 er som udgangspunkt
at beskatte rente i henhold til aftalen og rentebonus, da
dette i traditionelle livsforsikrings-/pensionskassepro-
dukter er udtryk for pensionsopsparerens andel af livs-
forsikringsselskabets/pensionskassens samlede formue-
afkast og dermed formueafkastet af den pågældendes
pensionsopsparing.

Efter § 4 beskattes forskellen mellem et korrigeret ul-
timodepot og et korrigeret primodepotet, hvor depotet
svarer til den retrospektive hensættelse i bekendtgørelse
om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og
tværgående pensionskasser.

Metoden medfører, at de pensionsberettigede, ud over
beskatning af aftalt rente og rentebonus, som udgangs-
punkt også beskattes af eventuel omkostnings- og risi-
kobonus, medmindre det kan dokumenteres, at bonus
kan henføres til overskud på risiko- og omkostningsele-
menterne. For at undgå omkvalificering af skattepligtig
rentebonus til skattefri omkostnings- og risikobonus kan
der maksimalt fradrages bonus, der kan henføres til årets
risiko- eller omkostningsoverskud, svarende til forskel-
len mellem risiko- og omkostningspræmierne på 1. or-
den og de faktiske risikoudgifter og omkostninger.
Risiko- og omkostningspræmier på 1. orden er de beløb,
der i henhold til aftalen med de forsikrede maksimalt kan
trækkes på depotet til dækning af risikoudgifter og om-
kostninger.

Branchen har påpeget, at den gældende § 4 medfører,
at der sker en merbeskatning af pensionsopsparerne
sammenlignet med beskatningen før omlægningen til
individniveau i de tilfælde, hvor pensionsinstitutterne
ikke opfylder dokumentationskravet for omkostnings-
og risikobonus.

Ifølge branchen medfører de gældende regler desuden,
at den eksisterende praksis i branchen med at give om-
kostnings- og risikobonus forud for det enkelte regn-
skabsår vanskeliggøres i de tilfælde, hvor pensionsin-
stitutterne skønner omkostningerne eller risikoudgifter-
ne for lavt og derfor giver pensionskunderne for meget
bonus i forhold til årets overskud på risiko- og omkost-
ningselementerne tillagt opsparet overskud fra tidligere
år. I disse tilfælde anses den for meget tilskrevne bonus
ikke for at være risiko- eller omkostningsbonus, men for
at være rentebonus, hvorfor pensionsopspareren skal be-
skattes af den for meget tilskrevne bonus.

Branchen har herudover påpeget, at flere danske pen-
sionsinstitutter kun fører omkostnings- og risikoregn-
skaber på 2. orden. For disse pensionsinstitutter vil der
derfor være store administrative omkostninger forbun-
det med at implementere regler på 1. orden. 2. ordens
omkostnings- og risikopræmierne svarer til omkost-
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nings- og risikopræmierne i henhold til aftalen (1. ordens
omkostnings- og risikopræmier) minus omkostnings- og
risikobonus. Omkostnings- og risikopræmier på 2. orden
er således tættere på de faktiske beløb end omkostnings-
og risikopræmier på 1. orden, der efter Finanstilsynets
regler skal være fastsat betryggende.

Den nye § 4 a imødegår nogle af de påpegede proble-
mer ved at give pensionsinstitutterne mulighed for at
vælge at opgøre beskatningsgrundlaget efter en mere di-
rekte metode, hvor der som udgangspunkt kun sker
beskatning af aftalt rente og rentebonus, der tilskrives
den pensionsberettigedes depot, dvs. rentetilskrivningen
på 2. ordens grundlaget, jf. den foreslåede § 4 a, stk. 2,
nr. 1. Der er således ikke, ligesom efter § 4, risiko for
overbeskatning, i det omfang pensionsinstituttet ikke
kan dokumentere, at tilskrevet bonus er omkostnings-
eller risikobonus.

Det, der gør det muligt at lave en positiv definition af
beskatningsgrundlaget i form af aftalt rente og tilskrevet
rentebonus, er betingelsen i stk. 7 om, at pensionsinsti-
tuttet skal opgøre det realiserede resultat, der tilfalder
forsikringsbestanden i et omkostnings-, risiko- og ren-
teresultat for hver gruppe af forsikringer, samt holde
regnskab med tilskrivning af gruppens overskud på ren-
teresultatet til hver forsikring. Opfyldes denne betingel-
se, kan pensionsinstituttet således nøjagtigt redegøre for,
hvor meget rentebonus der i året løb er tilskrevet hver
enkelt af gruppens forsikringer.

Efter det foreslåede stk. 2, nr. 2, skal andre beløb end
aftalt rente og rentebonus, der tilskrives den pensions-
berettigedes depot, og som hidrører fra investeringsaf-
kast beskattes. Bestemmelsen omfatter bl.a. eventuelle
overførselstillæg og lignende, der tilskrives den pensi-
onsberettigedes depot i forbindelse med et skifte fra en
pensionsordning til en anden, i det omfang et sådan
overførselstillæg og lignende hidrører fra investerings-
afkast.

De foreslåede § 4 a, stk. 2, nr. 3-5, og stk. 3, sikrer
beskatning af rentebonus og investeringsafkast, som den
pensionsberettigede har erhvervet ret til på anden måde
end ved tilskrivning til depotet. § 4 a, stk. 2, nr. 3 og 5,
samt stk. 3, svarer i store træk til de gældende regler i
§ 4, stk. 3, nr. 6 og 8, og stk. 5. Bestemmelserne gen-
nemgås nedenfor. Der henvises i øvrigt til forarbejderne
til lov nr. 1535 af 19. december 2007 (L 10).

Efter det foreslåede stk. 2, nr. 3, skal rentebonus, der
ikke tilskrives den pensionsberettigedes depot, men er
tilknyttet depotet således, at den indgår i forsikringens
genkøbsværdi, indgå i opgørelsen af beskatningsgrund-
laget. Dette gælder, uanset hvordan rentebonus anven-
des. Rentebonus, der indgår i den skattepligtiges

genkøbsværdi, beskattes således, uanset om rentebonus
anvendes til køb af tillægsforsikring, kontant bonus, bo-
nusopsamling m.v.

Efter det foreslåede stk. 2, nr. 4, skal den del af til-
skrivning til særlige bonushensættelser tilknyttet forsik-
ringen/pensionskasseordningen, der stammer fra rente-
afkastet indgå i opgørelsen af beskatningsgrundlaget.
Ved særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen
forstås særlige bonushensættelser, der indgår i forsik-
ringens genkøbsværdi, dvs. individuelle særlige bonus-
hensættelser og fordelte kollektive særlige bonushen-
sættelser, jf. §§ 134 og 138 i lov om finansiel
virksomhed.

Efter stk. 7 er det kun en betingelse for opgørelse efter
§ 4 a, at instituttet laver en opgørelse over rente-, risiko-
og omkostningsresultatet for bestanden eller grupperne
efter stk. 4. Der skal derfor ikke umiddelbart opgøres et
rente-, risiko- og omkostningsresultat for den del af det
årets resultat, der tilfalder særlige bonushensættelser.

I den samtidig hermed udstedte bekendtgørelse om
opgørelse af beskatningsgrundlaget og dokumentations-
krav efter §§ 4 og 4 a i pensionsafkastbeskatningsloven,
beregnes renteafkast, der tilskrives særlige bonushen-
sættelser tilknyttet forsikringen/pensionskasseordnin-
gen efter en skematisk beregningsregel.

For forsikringer, der er omfattet af kontributionsbe-
kendtgørelsen beregnes investeringsafkast, der tilskri-
ves særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen på
følgende måde: Først beregnes den del af årets investe-
ringsafkast ifølge årsrapporten, der kan henføres til sær-
lige bonushensættelser som årets investeringsafkast
ifølge årsrapporten fratrukket den del af årets realiserede
resultat, jf. § 2 i kontributionsbekendtgørelsen, der til-
falder bestanden af forsikringer, og som består af over-
skud på renteresultatet, fratrukket investeringskast, der
er tilskrevet bestanden af forsikringer, der ikke er om-
fattet af kontributionsbekendtgørelsen (f.eks. unit linked
ordninger), gange forholdet mellem særlige bonushen-
sættelser og summen af egenkapital og særlige bonus-
hensættelser.

Særlige bonushensættelser opdeles i særlige bonus-
hensættelser knyttet til forsikringen (individuelle særli-
ge bonushensættelser og fordelte kollektive særlige
bonushensættelser) og ufordelte kollektive særlige bo-
nushensættelser. For at finde den del af investeringsaf-
kastet, der kan henføres til særlige bonushensættelser,
der er knyttet til forsikringerne, ganges den del af inve-
steringsafkastet, der kan henføres til særlige bonushen-
sættelser, med forholdet mellem særlige bonushensæt-
telser knyttet til forsikringer og særlige bonushensættel-
ser. Den del af investeringsafkastet, der kan henføres til
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den enkelte forsikring, findes ved at gange den del af
investeringsafkastet, der kan henføres til særlige bonus-
hensættelser tilknyttet forsikringerne, med forholdet
mellem forsikringens andel af særlige bonushensættel-
ser tilknyttet forsikringerne og summen af særlige bo-
nushensættelser tilknyttet forsikringerne.

I tabellen nedenfor er opstillet et forsimplet eksempel
for at illustrere mekanismen i den skematiske bereg-
ningsregel. I eksemplet skal rentebonusen på 1,25 før
skat indgå i opgørelsen af beskatningsgrundlaget for for-
sikringen/pensionskasseordningen.

Eksempel med renteafkast, der tilskrives SBH tilknyttet forsikringen
Årets investeringsafkast før skat jf. årsrapport 150
Overskud på renteresultat (for bestanden, der er omfattet af kontributionsbekg.) - 80
Investeringsafkast (for bestanden, der ikke er omfattet af kontributionsbekg.) - 20
Egenkapitalen og SBHs afkast 50

heraf SBHs andel (eks. 50 pct.) 25

heraf 1. Individuelle SBH og fordelte kollektive SBH (eks. 50 pct.) 12,5
2. Ufordelte kollektive SBH (eks. 50 pct.) 12,5

heraf forsikringens andel af SBH 1. (eks. 10 pct.) 1,25

For forsikringer med særlige bonushensættelser til-
knyttet forsikringen, der ikke er omfattet af kontributi-
onsbekendtgørelsen beregnes investeringsafkast, der
tilskrives særlige bonushensættelser tilknyttet forsikrin-
gen, på samme måde som beskrevet ovenfor bortset fra,
at den del af årets investeringsafkast ifølge årsrapporten,
der kan henføres til særlige bonushensættelser, beregnes
som investeringsafkastet ifølge årsrapporten fratrukket
årets renteresultat for bestanden.

Efter det foreslåede stk. 2, nr. 5, beskattes årets udbe-
talinger plus indeholdt PAL-skat, der i henhold til pen-
sionsordningen udbetales direkte til den pensionsberet-
tigede af midler fra pensionsinstituttets investeringsaf-
kast. Bestemmelsen vedrører bl.a. de såkaldte
pensionisttillæg. Pensionisttillæg udbetales typisk med
det samme direkte fra årets investeringsoverskud. Mid-
lerne tilskrives derfor ikke nødvendigvis depotet.

Efter det foreslåede stk. 2, nr. 6, skal det skattepligtige
afkast opgjort efter § 4 a, stk. 2, nr. 1, 3 og 4, tillægges
skat indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt., før beregning af
skat. Efter den i § 1, nr. 25 foreslåede § 21, stk. 2, 2. pkt.,
skal pensionsinstituttet for gennemsnitsrenteprodukter
indeholde skatten før tilskrivning af midler til depot,
særlige bonushensættelser eller udbetaling af pensio-
nisttillæg. For markedsrenteprodukter indeholdes skat-
ten først en uge før sidste rettidige indbetalingsdag. For
denne type forsikringer er der derfor ikke behov for at
tillægge skatten før beregning af beskatningsgrundlaget.

Stk. 3 vedrører de tilfælde, hvor den skattepligtige i
forbindelse med tilbagekøb af forsikringen har krav på
en andel af de ufordelte bonusreserver, der er opbygget
af rentebonus, svarende til at denne del var blevet frigi-
vet under forsikringens løbetid. I disse tilfælde foreslås

det, at der til beskatningsgrundlaget medregnes et beløb
svarende til, at beløbet var frigivet under forsikringens
løbetid til forsikringen. De ufordelte bonusreserver er
alle ufordelte midler, herunder kollektivt bonuspotenti-
ale og ufordelte kollektive særlige bonushensættelser.
Der er tale om en »indhold over form« regel, der sikrer,
at der sker løbende beskatning af rentebonus, uanset om
det er aftalt, at rentebonus tilskrives depotet løbende, el-
ler om den skattepligtige på anden måde har sikret sig
en del af opsparet rentebonus i forbindelse med genkøb
af forsikringen.

Danske livsforsikringsselskaber og tværgående pen-
sionskasser, der har aftalt at følge kontributionsprincip-
pet, er forpligtet til en løbende afkasttilskrivning.
Hvorvidt en tilsvarende retstilstand er gældende i ud-
landet, er derimod tvivlsomt. Bestemmelsen vedrører
således som udgangspunkt pensionsordninger i de dan-
ske pensionsinstitutter, der har aftalt en anden afkasttil-
skrivning end den der følger af kontributionsbekendt-
gørelsen, samt pensionsordninger i udenlandske
pensionsinstitutter.

Efter stk. 4 skal pensionsinstituttet opdele bestanden
af forsikringer i én eller flere grupper. Grupperne bruges
i forbindelse med opgørelsen af rente-, risiko- og om-
kostningsresultaterne efter stk. 7, samt i forbindelse med
opgørelsen og fordelingen af et negativt omkostnings-
eller risikoresultat til beskatning hos den enkelte opspa-
rer efter stk. 5 og 6. Bestemmelsen indeholder ikke en
definition af grupperne, da det kan være forskelligt fra
institut til institut, hvilken opdeling i grupper, der er mest
hensigtsmæssig. Det foreslås derfor at lade det være op
til pensionsinstituttet selv at foretage opdelingen af for-
sikringsbestanden i grupper, herunder en enkelt gruppe,
hvor dette er mest hensigtsmæssigt. Det følger dog af
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bestemmelsen, at en forsikring altid skal henføres til en
gruppe. Et pensionsinstitut kan således ikke have for-
sikringer, der ikke er tilknyttet en gruppe.

Stk. 5 og 6 er værnsregler, der sikrer, at der ikke uden
beskatning kan tilskrives mere i skattefri omkostnings-
eller risikobonus til gruppen, end der kan indeholdes i
årets overskud på risiko- eller omkostningselementerne
for gruppen opgjort på 2. orden samt eventuelt opsparet
risiko- og omkostningsoverskud opgjort på 2. orden. I
de tilfælde, hvor der tilskrives mere i bonus end årets
overskud og evt. tidligere års opsparede overskud på
omkostnings- eller risikoelementerne, anses udgifterne
til bonus for afholdt af overskud på renteelementerne,
hvorfor den for meget tilskrevne bonus skal beskattes
som rentebonus.

Efter stk. 5 foreslås det, at årets negative omkostnings-
resultat på 2. orden for gruppen fordeles til beskatning
hos den enkelte pensionsopsparer i gruppen ved at gange
det negative omkostningsresultat med forholdet mellem
på den ene side personens omkostningspræmier på 2.
orden eller omkostningsbidrag o. lign. for året og på den
anden side gruppens samlede omkostningspræmier på 2.
orden og omkostningsbidrag og lign. for året. Beskat-
ningsgrundlaget for den enkelte pensionsopsparer er
således pensionsopsparerens andel af det samlede nega-
tive resultat inklusiv årets skat, dvs. divideret med 0,85.

Pensionsopsparerens omkostningspræmie på 2. orden
er det beløb kunden reelt har betalt til dækning af om-
kostninger for perioden og er dermed et rimeligt grund-
lag for fordelingen af gruppens samlede negative
omkostningsresultat for perioden. Visse pensionsopspa-
rere f.eks. aktuelle pensionister betaler ikke længere
omkostningspræmier, men derimod et omkostningsbi-
drag/gebyr eller lignende til dækning af omkostninger.
Efter forslaget indgår omkostningsbidrag og lignende
bidrag/gebyrer på lige fod med omkostningspræmier i
fordelingsnøglen for periodens negative omkostnings-
resultat. Det er således ikke navnet på beløbet, der er
afgørende, men formålet med betalingen af beløbet, der
afgør om beløbet skal indgå i beregningen.

Efter stk. 6 foreslås det, at årets negative risikoresultat
på 2. orden for gruppen fordeles til beskatning hos den
enkelte pensionsopsparer i gruppen ved at gange det ne-
gative risikoresultat med forholdet mellem summen af
personens numeriske risikopræmie ved død og numeri-
ske risikopræmie ved erhvervsevnetab på 2. orden for
året og summen af gruppens numeriske risikopræmier
ved henholdsvis død og erhvervsevnetab på 2. orden for
året. Beskatningsgrundlaget for den enkelte pensions-
opsparer er således pensionsopsparerens andel af det
samlede negative resultat inklusiv årets skat, dvs. divi-
deret med 0,85.

Den numeriske risikopræmie er et objektivt mål for
størrelsen af den risiko, der er gennemlevet i året for en
given person i gruppen og er dermed et rimeligt grundlag
for fordelingen af gruppens samlede negative risikore-
sultat for perioden. Ingen person i gruppen kan i øvrigt
vide, om personen har indtjent et positivt risikoforløb
eller et negativt risikoforløb i forhold til den betalte 2.
ordens risikopræmie, da risikoforløbet alene er defineret
og udregnet for gruppen som helhed.

Ifølge stk. 7 er det en betingelse for opgørelse efter den
foreslåede § 4 a, at pensionsinstituttet laver en opgørelse
over rente-, risiko- og omkostningsresultat for hver
gruppe af forsikringer efter stk. 4. Omkostningsresulta-
tet opgøres som 1. ordens omkostningspræmierne for
gruppen fratrukket de samlede faktiske omkostninger
for gruppen. Risikoresultatet opgøres som 1. ordens ri-
sikopræmier for gruppen fratrukket de samlede faktiske
risikoudgifter for gruppen. Renteresultatet opgøres som
det faktiske investeringsafkast for gruppen, fratrukket de
samlede rentetilskrivninger på 1. orden (aftalte renter).
Pensionsinstitutterne skal allerede som en del af aktua-
rens beretning lave et rente-, risiko- og omkostningsre-
sultat på 1. orden på gruppeniveau.

Pensionsinstituttet skal føre regnskab over tilskrivning
af årets overskud på rente-, risiko- og omkostningsre-
sultatet for gruppen og den enkelte forsikring, der på
anmodning skal fremlægges for SKAT. Herved er det
muligt for SKAT at kontrollere, hvor stor en del af over-
skuddet på renteresultatet, der er tilskrevet depoterne og
overført til de ufordelte bonusreserver, ligesom det er
muligt at kontrollere, om der er underskud eller overskud
på omkostnings- og risikoresultatet på 2. orden for grup-
pen, hvilket indgår i beregningerne efter stk. 5 og 6.

I forlængelse heraf indeholder stk. 8 og 9 en skematisk
regel for opdeling af de ufordelte bonusreserver for hen-
holdsvis danske pensionsinstitutter, der ved overgang til
den nye pensionsafkastbeskatningslov henholdsvis
udenlandske pensionsinstitutter, der ved valg af opgø-
relsesmetode efter § 4 eller § 4 a i forbindelse med
oprettelse af pensionsordninger for danske pensionsbe-
rettigede, ikke kan redegøre for fordelingen af de ufor-
delte bonusreserver i opsparet overskud på rente-, risiko-
eller omkostningselementerne.

For danske pensionsinstitutter beregner den skemati-
ske regel på baggrund af rente-, risiko- og omkostnings-
resultaterne på institutniveau for 2004 til og med 2008,
hvor stor en del af de ufordelte bonusreserver, der er op-
bygget af henholdsvis overskud på rente-, risiko- og
omkostningselementerne. De ufordelte bonusreserver
opdeles på baggrund af rente-, risiko- og omkostnings-
resultaterne for 2004-2008, da disse resultater er upå-
virkelige.
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Bestemmelsen giver de institutter, der på tidspunktet
for overgang til beskatning efter denne lov ikke kan do-
kumentere, hvor stor en del af de ufordelte bonusreser-
ver, der består af opsparet risiko- og omkostningsbonus,
mulighed for alligevel at tilskrive midler fra de ufordelte
bonusreserver som omkostnings- og risikobonus uden
beskatning af opspareren. Det bemærkes, at opsparerne
i de pensionsinstitutter, som ved overgang til den nye
pensionsafkastbeskatningslov ikke kan redegøre for op-
delingen af de ufordelte bonusreserver, og som vælger
ikke at anvende den skematiske opdeling af de ufordelte
bonusreserver, bliver beskattet af hele tilskrivningen af
ufordelte bonusreserver som rentebonus.

For udenlandske pensionsinstitutter opdeles de ufor-
delte bonusreserver på baggrund af de seneste 5 års
rente-, risiko- og omkostningsresultater på institutni-
veau. Opdelingen af de ufordelte bonusreserver kan ikke
på samme måde som for danske pensionsinstitutter be-
regnes på baggrund af rente-, risiko-, og omkostnings-
resultaterne for bestemte årstal, da tidspunktet for,
hvornår et udenlandsk pensionsinstitut får ordninger
omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, som det vælger at opgøre
efter § 4 eller § 4 a, ikke ligger fast på samme måde som
for danske institutter.

Ifølge stk. 10 skal forsikrede med forsikringer, hvortil
der er knyttet tekniske hensættelser, der hverken er en
del af de ufordelte midler eller en del af de forsikredes
depoter, ikke beskattes af en forholdsmæssig andel af det
afkast, som de aktiver, der dækker sådanne tekniske
hensættelser, måtte generere. Afkast, der tilskrives så-
danne tekniske hensættelser, skal i stedet beskattes på
institutniveau. Der henvises i den forbindelse til be-
mærkningerne til forslagets § 1, nr. 11.

Opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter i § 4 eller
§ 4 a er illustreret i følgende eksempel:
Depot primo 10.000,0
Præmieindbetaling 1.000,0 +
Omkostninger -250,0 -
Risikopræmie -80,0 -
Garanteret rente efter skat 300,0 +
Omkostningsbonus efter
skat

30,0 +

Risikobonus efter skat 10,0 +
Rentebonus efter skat 100,0 +
Reservespring 800,0 +
Udbetalinger -100,0 -
Depot ultimo 11.810,0

Med antagelse om opsparerens forholdsmæssige andel
af årets faktiske omkostninger på hhv. omkostningsele-
menter og risikoelementer på 220 og 80 fås følgende
omkostnings- og risikoresultater:

Omkostning Risiko
1. ordens præmie 250 80
Bonus 30 10
2. ordens præmie 220 70
Omkostninger 220 80
Resultat 1. orden 30 0
Resultat 2. orden 0 -10

Først opgøres beskatningsgrundlaget efter den gæl-
dende § 4. Efter stk. 3, nr. 5, kan ultimodepotet nedsættes
med positiv tilskrevet omkostnings- og risikobonus, dog
højest med et beløb, der svarer til forskellen mellem 1.
ordens omkostnings- og risiko præmier og de faktiske
udgifter (1. ordens resultat). Det betyder, at ultimode-
potet kan nedsættes fuldt ud med de tilskrevne 30 i
omkostningsbonus, men ikke de 10 i tilskrevet i risiko-
bonus, da disse ikke stammer fra overskud på risikoele-
menterne, jf. tabellen ovenfor.
Korrektion af ultimo depot jf. § 4 stk. 3
Depot ultimo 11.810,0
Udbetalinger 100,0 +
Skattebeløb 72,4 +
Risikopræmie og neg. bo-
nus

80,0 +

Omkostninger og neg. bo-
nus

250,0 +

Positiv omkost/risikobonus -30,0 -
Reservespring -800,0 -
Ultimo depot 11.482,4

Primo depot jf. stk. 4
Depot primo 10.000,0
Indbetalinger 1.000,0
Primo depot 11.000,0

Beskatningsgrundlaget efter den gældende § 4 udgør
herefter:
Ultimo depot, jf. stk. 3 11.482,4
Primo depot, jf. stk. 4 11.000,0
Beskatningsgrundlag 482,4

PAL-skat 15 pct. 72,4

Vælges i stedet at opgøre det skattepligtige afkast som
foreslået i § 4 a, kan beskatningsgrundlaget med samme
forudsætninger som ovenfor opgøres som:
Beskatningsgrundlag efter § 4 a
Garanteret rente efter skat 300,0 +
Rentebonus efter skat 100,0 +
Skattebeløb 72,4 +
Negativt omk.resultat (2. orden) 0,0 -
Negativt risikoresultat (2. orden) 10,0 -
Beskatningsgrundlag 482,4
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PAL-skat 15 pct. 72,4

Til nr. 7
Efter § 1, stk. 2, nr. 9, kan pensionskasser under af-

vikling fortsætte med at blive beskattet på institutniveau.
Ved en fejl blev de gældende nedsættelser af beskat-
ningsgrundlaget for sådanne afviklingskasser ikke vide-
reført med omlægningen af pensionsafkastbeskatningen
ved lov nr. 1535 af 19. december 2007. Pensionskasser,
der vælger institutbeskatning, jf. § 2, stk. 1, nr. 9, vil
således fra og med indkomståret 2010 få en utilsigtet
skærpelse af beskatningen.

Med forslaget foreslås det at videreføre de nedsættel-
ser af beskatningsgrundlaget, der er relevante for afvik-
lingskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9. Det foreslås
således at videreføre de gældende nedsættelser for den
del af formueafkastet, der kan henføres til ordninger
omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53
B, forsikringer, der ikke omfattes af pensionsbeskat-
ningsloven, og som alene kan komme til udbetaling i
tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død,
og aftaler med kommuner for disses tjenestemandsfor-
pligtelser. Det foreslås endvidere at videreføre over-
gangsfradraget for opsparing foretaget før 1. januar
1983.

Til nr. 8-10
Der er tale om konsekvensrettelser som følge af den

foreslåede § 4 a.

Til nr. 11
Det foreslås, at forsikrede med forsikringer, hvortil der

er knyttet tekniske hensættelser, der hverken er en del af
de ufordelte midler eller en del af de forsikredes depoter,
ikke beskattes af en forholdsmæssig andel af det afkast
sådanne tekniske hensættelser måtte generere i løbet af
året. Afkastet af sådanne tekniske hensættelser skal i
stedet beskattes på institutniveau. Dette er allerede gæl-
dende for pensionskasser m.v. omfattet af § 7, men ikke
for livsforsikringsselskaber m.v. omfattet af § 8. Det
foreslås derfor at ændre reglerne, så danske livsforsik-
ringsselskaber beskattes af årets afkast af de aktiver, der
dækker tekniske hensættelser, der ikke er en del af de
ufordelte midler eller en del af de forsikredes depoter,
og som ikke overføres til de ufordelte midler.

Baggrunden for at undtage årets afkast af aktiver, der
dækker sådanne tekniske hensættelser, for beskatning på
individniveau er, at det individuelle beskatningsgrund-
lag af sådanne tekniske hensættelser, hvortil der ikke er

knyttet et depot, vil være særligt vanskeligt at opgøre,
da der ikke er et depot tilknyttet forsikringerne, og pen-
sionsinstitutterne derfor vil være nødt til at lave fiktive
depoter for de forsikrede for at kunne opgøre det skat-
tepligtige afkast på individniveau. Det bemærkes, at der
er tale om et snævert område, hvor beskatningsgrundla-
get på individniveau forventes at være begrænset.

Efter den nye pensionsafkastbeskatningslov skal pen-
sionsberettigede med pensionsordninger uden et egent-
ligt opsparingsdepot, f.eks. visse syge- og ulykkesfor-
sikringer og gruppelivsforsikringer og pensionsberetti-
gede med forsikringer, der indeholder ydelser med ret til
løbende invalidepension eller præmiefritagelse, beskat-
tes af en andel af det investeringsafkast de tekniske
hensættelser tilknyttet sådanne forsikringer måtte gene-
rere i løbet af året.

Danske pensionskasser m.v. beskattes som udgangs-
punkt også af afkastet af sådanne hensættelser, men får
fradrag for det afkast, der beskattes efter § 4 eller § 4 a.
Derimod bliver danske livsforsikringsselskaber m.v. ik-
ke beskattet af afkastet af de tekniske hensættelser til-
knyttet sådanne forsikringer, da hensættelsen ikke er en
del af de ufordelte midler. Tilsvarende gælder for andre
typer forsikringer med tekniske hensættelser, der hver-
ken er en del af de ufordelte midler eller en del af de
forsikredes depoter.

Det bemærkes, at hvis forsikringsbegivenheden ind-
træder, får den forsikrede et depot, og det afkast et sådant
depot genererer beskattes efter de almindelige regler i
§ 4 eller § 4 a. Selve hensættelsesforøgelsen eller hen-
sættelsesnedsættelsen som følge af indtræden af forsik-
ringsbegivenheden medfører ikke beskatning, jf. § 4,
stk. 3, nr. 10 eller § 4, stk. 6. Tilsvarende gælder, hvis
det skattepligtige afkast opgøres efter § 4 a, da beskat-
ningen efter bestemmelsen ikke er depotbaseret. Der
sker således som udgangspunkt kun beskatning af ren-
tetilskrivningen.

Det skal herudover bemærkes, at afkastet af de tekni-
ske hensættelser tilknyttet forsikringer uden depot og
forsikringer, der indeholder ydelser med ret til løbende
invalidepension eller præmiefritagelse m.v., er skatte-
pligtigt på institutniveau efter den gamle pensionsaf-
kastbeskatningslov, der har virkning til og med 2009,
uanset om forsikringerne er tegnet i pensionskasser eller
livsforsikringsselskaber.

Til nr. 12
Efter gældende regler beregnes den midlertidige skat

af de ufordelte midler i livsforsikringsselskaber som de
ufordelte midler ved indkomstårets udgang fratrukket de
ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse, jf. § 8,
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stk. 4. Efter stk. 5 kan pensionsinstituttet i forbindelse
med overgang til beskatning efter den nye pensionsaf-
kastbeskatningslov, jf. lov nr. 1535 af 19. december
2007, bindende vælge at se bort fra ændringen i det op-
samlede risiko- og omkostningsresultat i de ufordelte
midler i løbet af indkomståret, i det omfang ændringen
er indtruffet efter overgang til beskatning efter denne
lov.

Det foreslås, at livsforsikringsselskaber m.v., der væl-
ger at opgøre det skattepligtige afkast af de pensionsbe-
rettigedes pensionsopsparinger efter § 4 a, ved opgørel-
sen af beskatningsgrundlaget skal se bort fra ændringen
i det opsamlede risiko- og omkostningsresultat i de ufor-
delte midler i løbet af indkomståret, i det omfang denne
er indtruffet efter overgang til beskatning efter denne
lov. Herved sikres det, at pensionsinstitutterne ikke får
fradrag i beskatningsgrundlaget ved overførsel af midler
fra omkostnings- eller risikoresultatet til opsparernes
depoter samtidig med, at opsparerne ikke beskattes af
omkostnings- og risikobonusen. Det foreslås dog, at det
præciseres, at livsforsikringsselskabet altid kan få ned-
bragt beskatningsgrundlaget efter § 8 ved overførsel af
ufordelte midler, der beskattes efter §§ 4 eller 4 a. Her-
ved sikres det, at underskud på omkostnings- eller risi-
koresultatet, der beskattes efter §§ 4 eller 4 a, altid
medfører et fradrag i beskatningsgrundlaget efter § 8.

Til nr. 13
Efter gældende regler kan formueforvaltningsomkost-

ninger fratrækkes på institutniveau. Det kræver dog en
konkret vurdering af de enkelte omkostninger og deres
sammenhæng for at afgøre, hvorvidt der er fradrag for
netop denne type omkostning. Kun de omkostninger, der
i indkomstårets løb er afholdt til forvaltning af den skat-
tepligtige formue, kan fradrages. Der er således ikke
fradrag for omkostninger til forvaltning af formue, som
ikke er PAL-skattepligtig. I tvivlstilfælde må omkost-
ningerne til formueforvaltning fordeles skønsmæssigt.

Efter den nye pensionsafkastbeskatningslov, der har
virkning fra og med indkomståret 2010, videreføres fra-
draget for pensionkasser m.v. i § 9, stk. 2. For livsfor-
sikringsselskaber m.v. videreføres fradraget for formue-
forvaltningsomkostninger indirekte via lagerbeskatnin-
gen i § 8, da de formueforvaltningsomkostninger, der er
afholdt af de ufordelte midler, har nedsat ultimoværdien
af indkomstårets ufordelte midler og dermed beskatnin-
gen efter § 8. For god ordens skyld bemærkes, at livs-
forsikringsselskabet som udgangspunkt har fradrag i den
selskabsskattepligtige indkomst for omkostninger efter
de nærmere regler i statsskatteloven m.v. om fradrag for
driftsomkostninger. De skal imidlertid samtidig ind-

tægtsføre de formueforvaltningsomkostninger, som
dækkes af de ufordelte midler. Fradraget i den selska-
bsskattepligtige indkomst bliver herved nedbragt med et
beløb svarende til det beløb, der er givet (indirekte) fra-
drag for i de ufordelte midler efter pensionsafkastbe-
skatningsloven.

For markedsrenteprodukter foreslås fradragsretten i
institutbeskatningen erstattet af en individuel fradragsret
i beskatningsgrundlaget efter § 4 eller § 4 a for den en-
kelte pensionskunde. Der er ikke tilsigtet nogen udvi-
delse af fradragsretten, men blot en omplacering af
fradragsretten fra institutniveau til individniveau. Der er
med andre ord ikke tilsigtet nogen ændring i, hvilke ty-
per formueforvaltningsomkostninger, der er fradragsbe-
rettigede efter gældende regler og efter den nye
pensionsafkastbeskatningslov på henholdsvis institut-
og individniveau.

Efter gældende regler bliver pensionsinstituttet be-
skattet af årets formueafkast, dvs. både den del, der
henføres til egenkapitalen, ufordelte bonusreserver og til
pensionsopsparerne. Pensionsinstituttet kan således ud-
nytte hele fradraget for formueforvaltningsomkostnin-
ger. Efter omlægningen af pensionsafkastskatten til
individniveau er pensionskunden skattepligtig af den del
af formueafkastet, der tilskrives depotet. Pensionskas-
sen er skattepligtig af resten af formueafkastet efter
pensionsafkastbeskatningsloven, hvorimod skatteplig-
ten af denne del for livsforsikringsselskaber er fordelt
mellem en midlertidig pensionsafkastbeskatning af til-
væksten i de ufordelte bonusreserver og selskabsbeskat-
ning af egenkapitalen.

Markedsrenteprodukter (bemærkningerne til forslaget
anvender generelt de populære betegnelser for forsik-
ringer med og uden ret til rentebonus – nemlig hen-
holdsvis gennemsnitsrenteprodukter og markedsrente-
produkter. I selve lovteksten anvendes betegnelserne
forsikring med ret til rentebonus og forsikring uden ret
til rentebonus) er f.eks. unit-linked ordninger, der tegnes
i forsikringsselskaber og pensionskasser, hvor pensions-
opspareren har direkte indflydelse på investeringen af
pensionsmidlerne, og hvor pensionsopsparerens afkast i
den rene udgave følger de faktisk foretagne investerin-
ger. For markedsrenteprodukter er såvel formueforvalt-
ningsomkostninger som afkast individuelle størrelser,
der afhænger af den enkelte kundes investeringsstrategi
m.v. Der er desuden ingen ufordelte bonusreserver til-
knyttet markedsrenteprodukter, der kan bruges til at
afholde kundens formueforvaltningsomkostninger. Pen-
sionsopsparere med markedsrenteprodukter skal således
betale deres egne investeringsomkostninger, hvorfor en
fradragsret på institutniveau ikke er anvendelig efter
omlægningen af pensionsafkastbeskatningen.
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For god ordens skyld bemærkes, at et livsforsikrings-
selskab ikke har fradrag i selskabsskatten for de formue-
forvaltningsomkostninger, der efter forslaget er afholdt
direkte af pensionsopspareren. I den situation, hvor sel-
skabet i første omgang afholder formueforvaltningsom-
kostningerne, der efterfølgende refunderes af kunden,
hvorved det bliver kunden, der endeligt afholder for-
mueforvaltningsomkostningerne, får livsforsikringssel-
skabet fradrag i den selskabsskattepligtige indkomst for
formueforvaltningsomkostningerne som driftsomkost-
ninger, ligesom kundens refusion af formueforvalt-
ningsomkostningerne medregnes til den selskabsskatte-
pligtige indkomst som en indtægt.

Til nr. 14
Der er tale om en teknisk ændring. § 10, stk. 2, vedrører

beregning af overgangsfradrag for ordninger i livsfor-
sikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde. Ef-
ter bestemmelsen skal beskatningsgrundlaget for den
enkelte ordning nedsættes forholdsmæssigt efter forhol-
det mellem på den ene side den laveste af enten hensæt-
telserne ultimo indkomståret med tillæg af kollektivt
bonuspotentiale eller præmiereserven opgjort ved ud-
gangen af 1982 med tillæg af fordelt bonus, der ikke er
overført til præmiereserven, og en forholdsmæssig andel
af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden på dette tids-
punkt, bortset fra hensættelser vedrørende livrenter uden
ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982, og på den anden
side hensættelserne ultimo indkomståret. Der kan bort-
ses fra en forholdsmæssig andel af kollektivt bonuspo-
tentiale ved opgørelsen af indkomstårets hensættelse,
hvis der samtidig bortses fra en forholdsmæssig andel af
ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden ved udgangen
af 1982.

Det foreslås, at henvisningen til kollektivt bonuspo-
tentiale ændres til ufordelte bonusreserver. Herved sik-
res det, at det er en forholdsmæssig andel af alle de
ufordelte midler i pensionsinstituttet, der efter bestem-
melsen indgår i friholdelsesbrøken, eller i det ufordelte
beløb, som pensionsinstituttet efter bestemmelsen kan
vælge at bortse fra både ved opgørelsen af nævneren og
tælleren. Ufordelte bonusreserver består ud over kollek-
tivt bonuspotentiale også af ufordelte kollektive særlige
bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering.

Af bemærkningerne til bestemmelsen, der blev indsat
ved lov nr. 1535 af 19. december 2007, fremgik det, at
det var de ufordelte bonusreserver, der skulle indgå i be-
regningen. Ved en fejl blev denne formulering imidlertid
ikke brugt i lovteksten, hvilket nu foreslås rettet.

Til nr. 15 og 16

Der er tale om konsekvensrettelser som følge af den
foreslåede § 4 a.

Til nr. 17
Der er tale om en teknisk rettelse. § 10, stk. 2, 6.-8.

pkt., indeholder en særregel for beregning af overgangs-
fradrag vedrørende ordninger i pensionskasser, der ved
udgangen af 1982 ikke var tarifmæssigt opbyggede. Det
foreslås, at dette præciseres i lovteksten.

Til nr. 18
Der er tale om en teknisk rettelse. § 15, stk. 6, er en

særlig opgørelsesregel for gevinst og tab på fast ejen-
dom, hvortil der er ydet tilskud. Det foreslås at fjerne
henvisningen til lov om fremme af privat udlejnings-
byggeri i bestemmelsen, da loven er ophævet ved lov nr.
1589 af 20. december 2006, og der ikke længere ydes
tilskud efter denne lov.

Til nr. 19
Der er tale om en teknisk rettelse. I § 16 om opgørelse

af beskatningsgrundlaget for pensionsopsparere, der
placerer midler i særskilte depoter i pengeinstitutter i
andele af kommanditselskaber, henvises ved en fejl til
§ 14, stk. 3, i stedet for § 15, stk. 3, om lagerprincippet.

Til nr. 20-23
Der foreslås, at bestemmelsen om udbetaling af nega-

tiv skat til danske pensionsinstitutter ændres, så pensi-
onsinstitutterne kun kan få udbetalt negativ skat
svarende til maksimalt summen af skatten betalt efter
den nye pensionsafkastbeskatningslov og skatten af ned-
gangen i den del af de ufordelte midler, der består af
overskud på renteelementerne, i perioden fra overgang
til beskatning efter den nye pensionsafkastbeskatnings-
lov til udgangen af indkomståret.

Herved bliver der overensstemmelse mellem på den
ene side de ufordelte midler, der i bestemmelsen om ud-
betaling af negativ skat anses for midler, der beskattes
ved tilskrivning til de forsikredes depoter og hvor ned-
gangen i dem derfor udløser ret til udbetaling af negativ
skat, og på den anden side de ufordelte midler, der be-
skattes ved tilskrivning til de forsikredes depoter efter
bestemmelserne om opgørelse af det skattepligtige af-
kast for de forsikrede.

Baggrunden for at pensionsinstituttet kan få udbetalt
negativ skat svarende til pensionsafkastskatten af ned-
gangen i de ufordelte midler i perioden fra overgang til
beskatning efter den nye pensionsafkastbeskatningslov
og til udgangen af indkomståret, er, at nedgangen i de
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ufordelte midler i denne periode anses for at være udtryk
for, at midlerne er overført til de forsikredes depoter,
hvilket udløser beskatning efter § 4 eller § 4 a. Pensi-
onsafkastskatten af nedgangen i de ufordelte midler
anses med andre ord for at svare til individbeskatningen
af de ufordelte midler ved tilskrivning til de forsikredes
depoter.

De ufordelte midler er imidlertid opbygget af overskud
fra både rente-, risiko- og omkostningsresultatet, dvs. af
både beskattede og ubeskattede midler. Flere pensions-
institutter kan ikke redegøre for, hvor stor en del af de
ufordelte midler, der består af opsparet overskud på hen-
holdsvis rente-, risiko- og omkostningsresultatet. De
foreslåede bestemmelser i § 4, stk. 8 og 9, og § 4 a, stk. 8
og 9, indeholder derfor en skematisk fordelingsregel, der
kan anvendes til opdeling af de ufordelte midler ved
overgang til beskatning efter denne lov. Tilsvarende føl-
ger det af den gældende § 4, at den andel af de ufordelte
midler, der dokumenteret består af opsparet overskud på
omkostnings- og risikoresultatet, kan overføres til de-
potet uden beskatning. Herved kan den andel af de
ufordelte midler, der anses for opbygget af opsparet
overskud på omkostnings- og risikoelementerne, tilskri-
ves opsparernes depoter uden beskatning.

Efter gældende regler kan danske pensionskasser og
livsforsikringsselskaber m.v. få udbetalt negativ skat,
som ikke er fradraget i positiv skat i de førstkommende
5 indkomstår efter det indkomstår, hvor den negative
skat er beregnet.

For pensionskasser m.v. er udbetalingen af negativ
skat sammenlagt med tidligere udbetalt negativ skat
maksimeret til den skat pensionsinstituttet har betalt ef-
ter den nye pensionsafkastbeskatningslov og 15 pct. af
en eventuel nedgang i summen af egenkapital og ufor-
delte midler i perioden fra 31. december 2009 (overgan-
gen til den nye pensionsafkastbeskatningslov) til udgan-
gen af indkomståret.

For livsforsikringsselskaber m.v. er udbetalingen af
negativ skat maksimeret til den skat, pensionsinstituttet
har betalt efter den nye pensionsafkastbeskatningslov og
15 pct. af en eventuel nedgang i summen af ufordelte
midler i perioden fra overgangen til den nye pensions-
afkastbeskatningslov (den 31. december 2009) til ud-
gangen af indkomståret.

Danske pensionsinstitutter ville således uden en æn-
dring af den nye pensionsafkastbeskatningslov kunne få
udbetalt for meget negativ skat i forhold til det, der var
hensigten med bestemmelsen.

Til nr. 24

Efter gældende regler skal livsforsikringsselskaber og
forsikringsselskaber m.v. senest den 31. marts året efter
indkomståret indgive en opgørelse over beskatnings-
grundlaget og den skattepligtige del heraf samt af skatten
for indkomståret.

Det foreslås at udskyde tidspunktet for indgivelse af
skatteopgørelse og betaling af skatten fra 31. marts året
efter indkomståret til den 31. maj året efter indkomståret.
Dette skyldes, at pensionsinstitutterne først på dette tids-
punkt har opgjort de omkostnings- og risikoresultater,
der anvendes ved opgørelse af pensionsopsparerens
skattepligtige afkast efter § 4 og § 4 a.

Udskydelsen af indberetnings- og indbetalingsfristen
skønnes ikke at have nogen provenumæssige konse-
kvenser, da det følger af § 21, stk. 1, at pensionsinstituttet
af den beregnede endelige skat for indkomståret skal be-
tale en rente svarende til markedsrenten fra den 20.
februar året efter indkomståret til betaling sker. Skatten
med tillæg af renter betales samtidig med skatteopgø-
relsen.

Til nr. 25
Efter § 21, stk. 2, skal pensionsinstituttet indeholde

skatten inden tilførsel af midler til depot, særlige bonus-
hensættelser eller udbetaling af pensionisttillæg.

For markedsrenteprodukterne tilskrives afkastet lø-
bende, og afkastet svinger i øvrigt op og ned efter
udviklingen i værdien af de aktiver, der er investeret i.
Det vil derfor være særligt administrativt byrdefuldt for
pensionsinstitutterne, hvis de skal indeholde skatten
hver gang, der sker tilførsel af midler til sådanne mar-
kedsrenteprodukter.

Det foreslås, at pensionsinstituttet for markedsrente-
produkter skal indeholde skatten på den pensionsberet-
tigedes depot en uge før sidste rettidige indbetalingsdag,
dvs. den 31. maj året efter indkomståret, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 24. Foruden skatten skal pensionsinstituttet også
indeholde rente efter § 21, stk. 1, dvs. rente af beløbet
fra 20. februar til betaling sker som kompensation til
staten for den udskudte skattebetaling.

Det foreslås herudover, at pensionsinstituttet skal be-
tale skatten, uanset om der på betalingstidspunktet er
likvide midler på kundens depot til at betale skatten med
eller ikke. Den pensionsberettigede forrenter det beløb,
som forsikringsselskabet m.v. måtte have udlagt for den
pensionsberettigede med en rente svarende til markeds-
renten fra 15 dage efter det tidspunkt, forsikringsselska-
bet m.v. har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på
udlægget.

Forslaget svarer i store træk til bestemmelsen for pen-
geinstitutordninger i § 22, stk. 2. Det følger af denne
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bestemmelse, at pengeinstituttet skal hæve skatten på
pensionskundens konto, selvom der på betalingstids-
punktet ikke måtte være dækning på kundens kontant-
konto. Pengeinstituttet kan således ikke tvinge pensi-
onskunden til at sælge værdipapirer, hvis der på
betalingstidspunktet ikke er penge nok på kontantkon-
toen til at betale skatten med. I stedet skal kunden
forrente overtrækket med den aftalte udlånsrente fra 15
dage efter, at pengeinstituttet har gjort kunden skriftligt
opmærksom på overtrækket.

Med forslaget kommer pensionsinstitutternes indehol-
delsespligt for markedsrenteprodukter således i vidt om-
fang til at svare til pengeinstitutternes indeholdelsespligt
for pengeinstitutordninger.

Til § 2

Til nr. 1
Den foreslåede ændring er en præcisering.
Efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 4, stk. 1,

kan en forsikring som nævnt i pensionsbeskatningslo-
vens § 2, nr. 4, være oprettet i et livsforsikringsselskab,
der
1) har hjemsted her i landet eller udøver livsforsik-

ringsvirksomhed her i landet gennem et fast drifts-
sted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive
livsforsikringsvirksomhed her i landet,

2) efter tilladelse i et andet land inden for Den Euro-
pæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har
indgået aftale med på det finansielle område, udøver
livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et
fast driftssted, eller

3) har hjemsted i et land inden for EU/EØS og her har
tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed.

Nr. 3 er indsat ved lov nr. 1234 af 19. december 2007
om fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensi-
onsordninger.

I pensionsbeskatningslovens § 8 (rateforsikringer),
§ 10 (kapitalforsikringer), § 11 A (rateopsparinger) og
§ 12 (opsparing i pensionsøjemed) blev der ved samme
lov indsat tilsvarende bestemmelser som i § 4, stk. 1, nr.
3, som nævnt ovenfor. Efter § 8, stk. 1, nr. 1, kan en
rateforsikring således oprettes i et livs- eller pensions-
forsikringsselskab, der har hjemsted i et land inden for
EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikrings-
virksomhed. Efter § 10, stk. 1, nr. 1, kan en kapitalfor-
sikring oprettes i et livs- eller pensionsforsikringssel-
skab, der har hjemsted i et land inden for EU/EØS og her
har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed. Ef-
ter § 11 A, stk. 1, nr. 1, kan en rateopsparing oprettes i
et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden

for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, eller med
told- og skatteforvaltningens godkendelse i en anden in-
stitution inden for EU/EØS. Efter § 12, stk. 1, nr. 1, kan
en opsparing i pensionsøjemed oprettes i et kreditinsti-
tut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS
udøver kreditinstitutvirksomhed, eller med told- og skat-
teforvaltningens godkendelse i en anden institution in-
den for EU/EØS.

Det er en betingelse, at de pensionsordninger, der op-
rettes i udenlandske penge- og pensionsinstitutter, og
penge- og pensionsinstituttet, godkendes af SKAT efter
reglerne i pensionsbeskatningslovens § 15 C.

Hensigten med § 4, stk. 1, nr. 3, er at give fradragsret
eller bortseelsesret for indskud og præmiebetalinger på
pensionsordninger oprettet i udenlandske pensionsinsti-
tutter inden for EU/EØS. Efter pensionsbeskatningslo-
venes § 15 C kan personen efter stk. 1 anmode SKAT
om at godkende pensionsordningen som omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens kapitel 1, eller det udenlandske
forsikringsselskab m.v. kan efter stk. 2 anmode SKAT
om at godkende selskabet til at udbyde pensionsordnin-
ger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. I
såvel § 15 C, stk. 1, som § 15 C, stk. 2, er kredsen af
pensionsinstitutter afgrænset til institutter med hjemsted
i et andet land inden for EU/EØS end Danmark.

Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt (for fradrags-
ret for indskud og præmier på pensionsordningen), at
pensionsordningen er oprettet i et udenlandsk penge- og
pensionsinstitut og i det pågældende udland er godkendt
til at udøve livsforsikringsvirksomhed eller har tilladelse
til at udøve kreditinstitutvirksomhed. Der kræves tillige
en godkendelse fra SKAT efter pensionsbeskatningslo-
vens § 15 C.

Der bør dermed ikke opstå tvivl om, at det er en be-
tingelse for fradragsret for indskud eller indbetalinger på
en pensionsordning i et udenlandsk forsikringsselskab,
at SKAT har godkendt pensionsordningen eller forsik-
ringsselskabet.

Affattelsen af § 4, stk. 1, nr. 3, hvorefter livsforsik-
ringsselskabet skal have hjemsted i et land inden for EU/
EØS, indebærer efter ordlyden, at den også omfatter
livsforsikringsselskaber, der har hjemsted i Danmark.

Imidlertid er livsforsikringsselskaber, der har hjem-
sted i Danmark, omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1. Disse skal
ikke have godkendelse af SKAT til at udbyde pensions-
ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapi-
tel 1. Det vil sige, at det følger af § 4, stk. 1, nr. 3,
sammenholdt med § 15 C, at livsforsikringsselskaber
omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, er forsikringsselskaber, der
her hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Dan-
mark.
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Det foreslås, at det af § 4 stk. 1, nr. 3, udtrykkeligt
kommer til at fremgå, at livsforsikringsselskabet skal
have opnået told- og skatteforvaltningens godkendelse.
Det foreslås videre præciseret, at bestemmelsen omfatter
livsforsikringsselskaber, der har hjemsted i et andet land
inden for EU/EØS svarende til afgrænsningen i § 15 C.

Der henvises til pkt. 3.2.5. i de almindelige bemærk-
ninger.

Til nr. 2 og 3
Det foreslås, at det i pensionsbeskatningslovens § 8,

stk. 1, nr. 1, § 10, stk. 1, nr. 1, § 11 A, stk. 1, nr. 1, og
§ 12, stk. 1, nr. 1, udtrykkeligt kommer til fremgå, at
penge- eller pensionsinstituttet skal have opnået told- og
skatteforvaltningens godkendelse (efter pensionsbeskat-
ningslovens § 15 C) og, at de nævnte bestemmelser
omfatter penge- og pensionsinstitutter, der har hjemsted
i et andet land inden for EU/EØS svarende til afgræns-
ningen i § 15 C.

Der henvises i det hele til bemærkningerne til lovfor-
slagets § 2, nr. 1.

Til nr. 4
Efter pensionsbeskatningslovens § 15 C, stk. 1, nr. 3,

litra a, er det en betingelse for at godkende en pensions-
ordning som omfattet af § 15 C, at personen indvilliger
i at blive beskattet af udbetalinger, der modtages efter,
at personen ikke længere er fuldt skattepligtig eller
hjemmehørende i Danmark efter en dobbeltbeskatnings-
overenskomst, i det omfang Danmark efter en dobbelt-
beskatningsoverenskomst mellem Danmark og perso-
nens bopælsland ville kunne have beskattet personen
som følge af, at forsikringsselskabet m.v. havde haft
hjemsted her i landet.

Bestemmelsen efterlader efter sin ordlyd tvivl om,
hvorvidt der er hjemmel til beskatning af udbetalingen,
hvis personen aldrig har været fuldt skattepligtig til Dan-
mark men kun begrænset skattepligtig. Personen indvil-
liger efter ordlyden kun i at lade sig beskatte til Danmark
i den situation, hvor den pågældende ikke længere er
fuldt skattepligtig til Danmark. Det vil sige, at det for-
udsættes, at personen forudgående har været fuldt skat-
tepligtig til Danmark.

Det kan imidlertid forekomme, at personen er begræn-
set skattepligtig på tidspunktet for indbetalinger til ord-
ningen og aldrig har været fuldt skattepligtig. Det følger
af pensionsbeskatningslovens § 54 modsætningsvis, at
pensionsbeskatningslovens § 19 om bortseelsesret for
arbejdstageren for indbetalinger, som arbejdsgiveren
foretager på pensionsordningen, også gælder for be-

grænset skattepligtige. Hensigten har i denne situation
været, at personen skal indvillige i at lade sig beskatte af
udbetalinger fra pensionsordningen efter, at vedkom-
mende ikke længere er begrænset skattepligtig.

Godkendelsen af en udenlandsk pensionsordning og
dermed muligheden for at opnå fradragsret for indbeta-
linger til ordningen forudsætter i øvrigt overordnet set,
at den pågældende person indvilliger i at blive beskattet
i det omfang Danmark ville kunne have beskattet udbe-
talingen som følge af, at pensionsinstituttet havde haft
hjemsted her i landet.

Dette er udover i pensionsbeskatningslovens § 15 C,
stk. 1, nr. 3, litra a, som nævnt ovenfor, i litra b beskrevet
sådan, at den pågældende person skal indvillige i at blive
beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen efter
reglerne i denne lov i det omfang, Danmark efter en
dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, hvor
ordningen er oprettet, ville kunne have beskattet udbe-
talingen som følge af, at forsikringsselskabet m.v. havde
haft hjemsted her i landet.

Herved opnås ved erklæringen efter pensionsbeskat-
ningslovens § 15 C, stk. l, litra a og b, at der svares
indkomstskat til Danmark i den situation, hvor indbeta-
linger til den pågældende pensionsordning har kunnet
fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst
i Danmark, selvom personen er fraflyttet landet på ud-
betalingstidspunktet. Desuden vil der ikke kunne spe-
kuleres i at placere fradragsberettigede pensionsordnin-
ger i et land, hvor Danmark efter den pågældende
dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke kan beskatte ord-
ningen, og hvor beskatningen af udbetalingerne måtte
være lempeligere end i Danmark.

Da bestemmelserne i pensionsbeskatningslovens § 15
C, stk. 1, nr. 3, litra a og b, i den nugældende formulering
er relativt svært tilgængelige, og da indholdet af erklæ-
ringen alene er en indvilligelse i at blive beskattet i det
omfang, Danmark ville kunne have beskattet udbetalin-
gen som følge af, at pensionsinstituttet havde haft hjem-
sted her i landet, foreslås det at omformulere disse
bestemmelser og dermed erklæringen.

Herefter skal den pågældende person indvillige i at
blive beskattet i det omfang, Danmark ville kunne have
beskattet udbetalingen som følge af, at pensionsinstitut-
tet havde haft hjemsted her i landet. Der er herved alene
tale om en forenkling af erklæringen, idet erklæringens
retsvirkninger er uændrede, jf. dog nedenfor om be-
grænset skattepligtige.

Er personen således fraflyttet Danmark på udbeta-
lingstidspunktet, vil udbetalingerne blive beskattet, som
om pensionsinstituttet havde haft hjemsted her i landet.
Er der mellem Danmark og det nye bopælsland indgået
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en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvorefter kildesta-
ten har beskatningsretten til pensionsudbetalingen, vil
der skulle betales indkomstskat til Danmark efter erklæ-
ringen, da Danmark kunne have beskattet udbetalingen
som følge af, at pensionsinstituttet havde haft hjemsted
her i landet. Det samme gælder i fald der undtagelsesvist
ikke måtte være indgået en dobbeltbeskatningsoveren-
skomst mellem Danmark og bopælslandet, igen da Dan-
mark havde kunnet (og også uden erklæringen principi-
elt kan) beskatte udbetalingen som følge af, at
pensionsinstituttet havde haft hjemsted her i landet. Er
der med det nye bopælsland aftalt bopælsstatsbeskatning
af udbetalingerne, vil udbetalingerne ikke være omfattet
af beskatning med hjemmel i personens erklæring.

Er personen ikke fraflyttet Danmark på udbetalings-
tidspunktet, og er der med den stat, hvori pensionsord-
ningen er oprettet aftalt kildelandsbeskatning, vil der
skulle betales indkomstskat til Danmark efter erklærin-
gen, da Danmark kunne have beskattet udbetalingen som
følge af, at pensionsinstituttet havde haft hjemsted her i
landet. Tilsvarende gælder i fald der undtagelsesvist ikke
måtte være indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst
mellem Danmark og det pågældende land. Er der aftalt
bopælsstatsbeskatning, vil Danmark uafhængigt af er-
klæringen kunne beskatte udbetalingerne fra pensions-
ordningen.

Det bemærkes, at der i de tilfælde, hvor en pensions-
udbetaling er afgiftsbelagt, under alle omstændigheder
skal betales afgift til Danmark uafhængigt af erklærin-
gen. Det var med indførelsen af fradragsret for uden-
landsk pensionsopsparing ikke tilsigtet at ændre på
behandlingen af pensionsafgiftspligtige udbetalinger.
Afgiftspligten er ikke betinget af personens indvilligel-
se, da afgifter ikke omfattes af dobbeltbeskatningsover-
enskomsterne. Der skal således betales pensionsafgift,
uanset at eksempelvis bopælslandet efter dobbeltbeskat-
ningsoverenskomsten har beskatningsretten til pensi-
onsudbetalinger.

For så vidt angår den særlige problemstilling om be-
grænset skattepligtige opnås med ændringen samtidig,
at der skal ske beskatning af udbetalinger, selvom den
pågældende på udbetalingstidspunktet ikke er fuldt skat-
tepligtig, hvad enten den pågældende har været fuldt
skattepligtig, og den fulde skattepligt herefter er ophørt,
eller den pågældende har været begrænset skattepligtig,
og den begrænsede skattepligt herefter er ophørt. Der
skal endvidere ske beskatning af udbetalinger, selvom
den pågældende på udbetalingstidspunktet er begrænset
skattepligtig.

Der henvises herom i øvrigt til pkt. 3.2.3. i de almin-
delige bemærkninger.

Til nr. 5
Efter pensionsbeskatningslovens § 15 D, stk. 1, kan

SKAT, når nærmere fastsatte betingelser er opfyldt,
godkende pensionsordninger som omfattet af kapitel 1
for personer, der i forbindelse med flytning til Danmark
er omfattet af pensionsordninger, der er oprettet i livs-
forsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitut-
ter i lande inden for EU/EØS, og som ved tilflytningen
bliver fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 og
efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoveren-
skomst anses for hjemmehørende i Danmark.

Meningen er, at en sådan pensionsordning kan god-
kendes, selvom den ikke opfylder betingelserne i lovens
kapitel 1. Bestemmelsen tager sigte på vandrende ar-
bejdstagere, der kommer her til landet. En sådan person
har ikke haft mulighed for eller grund til ved oprettelsen
af pensionsordningen i udlandet at overveje, om den
ordning, der er oprettet i udlandet, opfylder betingelser-
ne i den danske pensionsbeskatningslov, og dermed, om
der er fradrags- eller bortseelsesret i den danske skatte-
pligtige indkomst for indbetalinger på ordningen.

Med denne regel får den person, der flytter her til lan-
det, mulighed for i en periode på indtil 60 måneder at
kunne foretage indbetalinger eller opnå bortseelsesret
for indbetalinger til ordningen, selvom den pågældende
ordning ikke fuldt ud opfylder betingelserne i lovens ka-
pitel 1.

Efter pensionsbeskatningslovens § 54 gælder pensi-
onsbeskatningslovens § 18 om fradragsret for forsik-
ringspræmier/bidrag kun for personer, der er fuldt
skattepligtige her til landet. Det vil sige, at der ikke er
fradragsret for præmier/bidrag til en ordning godkendt
efter pensionsbeskatningslovens § 15 D, hvis pensions-
opspareren ikke er fuldt skattepligtig til Danmark. For
begrænset skattepligtige er der dermed alene bortseel-
sesret for præmier/bidrag til arbejdsgiveradministrerede
pensionsordninger.

Det har været hensigten, at de pensionsordninger, som
den vandrende arbejdstager har efter flytning her til lan-
det, og som der fortsat skal kunne indbetales på eller
opnås bortseelsesret for, skal være oprettet i et uden-
landsk pensionsinstitut. Det har derimod ikke været
hensigten, at ordningen også skal kunne oprettes i et
dansk pensionsinstitut. Det fremgår i øvrigt af motiver-
ne, at man har sigtet til ordninger oprettet i penge- og
pensionsinstitutter i andre EU/EØS-lande end Danmark.

En pensionsordning oprettet i et dansk pensionsinstitut
vil som udgangspunkt opfylde betingelserne i lovens
kapitel 1. Det giver derfor ingen mening, at en sådan
ordning efter, at personen er flyttet til Danmark, skal
kunne godkendes som fradrags- eller bortseelsesberet-
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tiget efter det regelsæt, der gælder for ordninger, der ikke
fuldt ud opfylder betingelserne i lovens kapitel 1, idet
den pågældende ordning netop opfylder betingelserne.

Det foreslås derfor at justere pensionsbeskatningslo-
vens § 15 D, stk. 1, således at den begrænses til pensi-
onsordninger, der er oprettet i livsforsikringsselskaber,
pensionskasser eller kreditinstitutter i lande i et andet
land inden for EU/EØS end Danmark. Med forslaget
svarer afgrænsningen til den, der i pensionsbeskatnings-
lovens § 15 C gælder for herboendes mulighed for at
oprette pensionsordninger i udenlandske pensionsinsti-
tutter med fradrags- eller bortseelsesret for indbetalin-
gen.

Bestemmelsen fjerner muligheden for, at vandrende
arbejdstagere, der kommer her til landet, forinden - me-
dens den pågældende opholder sig i udlandet - vil kunne
oprette en ordning i et penge- eller pensionsinstitut her
i landet, der ikke opfylder betingelserne i pensionsbe-
skatningslovens kapitel 1, og efter tilflytningen her til
landet få ordningen godkendt efter pensionsbeskat-
ningslovens § 15 D. I så fald ville der være skabt grund-
lag for omgåelse af pensionsbeskatningslovens kapitel
1, idet der ville kunne indbetales med fradrags- eller
bortseelsesret til pensionsordninger omfattet af kapitel 1
på to sæt forskellige betingelser for henholdsvis perso-
ner, der bor permanent her i landet, og vandrende ar-
bejdstagere. Der vil dermed være skabt mulighed for at
oprette ordninger i danske pensionsinstitutter, hvor af-
kastet i en periode på indtil 60 måneder ikke beskattes
efter pensionsafkastbeskatningsloven. Dette ville ikke
være hensigtsmæssigt.

Der henvises herom i øvrigt til pkt. 3.2.1. i de almin-
delige bemærkninger.

Til nr. 6
Der er tale om konsekvensændringer som følge af lov-

forslagets § 2, nr. 9.

Til nr. 7
Efter pensionsbeskatningslovens § 15 D kan SKAT

godkende udenlandske pensionsordninger for vandren-
de arbejdstagere som fradrags- eller bortseelsesberetti-
gede, selvom den pågældende ordning ikke fuldt ud
opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens ka-
pitel 1. Der er i pensionsbeskatningslovens § 15 D, stk. 1
og 2, fastsat en række betingelser for, at ordningen kan
godkendes.

Efter pensionsbeskatningslovens § 15 D, stk. 5, gælder
reglerne om bortseelsesret endvidere grænsegængere
omfattet af kildeskattelovens afsnit I A, dvs. begrænset

skattepligtige, som oppebærer mindst 75 pct. af deres
erhvervsmæssige indkomst fra kilder i Danmark. For
begrænset skattepligtige, der ikke opfylder grænsegæn-
gerreglerne, gælder der ingen bortseelsesret, når indbe-
talingen sker til udenlandske penge- og pensionsinsti-
tutter.

Grænsegængere har mulighed for at foretage de sam-
me fradrag som fuldt skattepligtige. Det gælder rente-
udgifter i forbindelse med skatteyderens private bolig,
øvrige private renteudgifter, indbetalinger til pensions-
ordninger og A-kasse, underholdsbidrag samt bidrag til
velgørende foreninger. Grænsegængerne stilles endvi-
dere ved skatteberegningen som fuldt skattepligtige.
Begrænset skattepligtige, der ikke omfattes af grænse-
gængerreglerne, har kun fradrag for udgifter, der vedrø-
rer den danske indkomsterhvervelse, og ikke for private
renteudgifter, pensionsindbetalinger, underholdsbidrag
m.m.

For ordninger oprettet i danske penge- og pensionsin-
stitutter gælder bortseelsesretten derimod alle begrænset
skattepligtige. Det vil sige, at bortseelsesretten i pensi-
onsbeskatningslovens § 19 gælder for alle begrænset
skattepligtige og ikke kun begrænset skattepligtige om-
fattet af kildeskattelovens afsnit I A.

Det foreslås at fjerne forskelsbehandlingen af danske
og udenlandske, godkendte pensionsinstitutter. Det sker
ved at udvide retten til at bortse fra arbejdsgiverens ind-
betalinger til udenlandske, godkendte pensionsordnin-
ger til at gælde for skattepligtige, der er omfattet af
kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller nr. 3, § 2, stk. 2,
eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2. Forslaget sikrer,
at det ikke gør nogen forskel i relation til bortseelsesret-
ten for indbetalinger til en dansk henholdsvis uden-
landsk pensionsordning, om den vandrende arbejdstager
er omfattet af grænsegængerreglerne.

Perioden på 60 måneder regnes fra det tidspunkt, hvor
den pågældende bliver omfattet af den begrænsede skat-
tepligt.

Der henvises herom i øvrigt til pkt. 3.2.2. i de almin-
delige bemærkninger.

Til nr. 8, 9 og 19
Det foreslås at flytte en bestemmelse i pensionsbe-

skatningslovens § 41 til § 18 i pensionsbeskatningslo-
ven, hvor bestemmelsen ud fra lovens systematik bedre
hører hjemme.

Det er i pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 1, nr. 10,
fastsat, at en overførsel ikke behandles som en udbeta-
ling, hvis overførsel sker under andre omstændigheder,
hvor udbetalingen i forbindelse med overførslen til en
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ordning omfattet af kapitel 1 ikke har skatte- eller af-
giftsmæssige konsekvenser for den pågældende person.

Pensionsbeskatningslovens § 41 fastslår, at en over-
førsel af en pensionsordning til en anden pensionsord-
ning i en række tilfælde ikke behandles som en
indbetaling. Det betyder, at der ikke er fradragsret for
indbetalingen i forbindelse med overførslen til en anden
bestående eller en nyoprettet ordning. Derved sikres, at
der ikke opnås fradrag for den samme indbetaling to
gange, dels på det tidspunkt, hvor der i sin tid blev givet
fradrag for indbetalingen på den ordning, der overføres,
dels på det tidspunkt, hvor den oprindelige ordning over-
føres til den anden bestående eller nyoprettede ordning

Ved overførsel af en udenlandsk pensionsordning
(som ikke er omfattet af pensionsbeskatningslovens ka-
pitel 1, jf. §§ 15 C og 15 D) finder overførselsreglerne i
§ 41 som udgangspunkt ikke anvendelse på denne ord-
ning.

Det betyder, at en person, der kommer til Danmark
med en udenlandsk pensionsordning, på hvilken der har
været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne i
henhold til det pågældende lands skatteregler, umiddel-
bart ville kunne få fradrag for indbetalingen efter pen-
sionsbeskatningslovens § 18 i forbindelse med overførs-
len af den udenlandske ordning. Dermed ville personen
få fradrag for den samme indbetaling to gange, dels i
udlandet, dels her i landet ved overførslen. I det omfang
overførslen efter udenlandske regler måtte være skatte-
fri, ville det ikke være hensigtsmæssigt.

Dette forhold er baggrunden for, at det i pensionsbe-
skatningslovens § 41, stk. 1, nr. 10, er fastsat, at hvis
udbetalingen i forbindelse med overførslen til en ord-
ning omfattet af kapitel 1 ikke har skatte- eller afgifts-
mæssige konsekvenser for den pågældende person, dvs.
at ordningen ikke er beskattet i forbindelse med over-
førslen, behandles overførslen ikke som en indbetaling.
Det betyder, at der ikke er fradragsret for indbetalingen
i forbindelse med overførslen.

Denne bestemmelse hører ikke hjemme i pensionsbe-
skatningslovens § 41, når den situation, som bestem-
melsen skal regulere, vedrører overførsler mellem to
ordninger, hvor kun den ene ordning er omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens kapitel 1. En bestemmelse om
afskæring af fradragsret i denne situation bør stå i pen-
sionsbeskatningslovens § 18.

Det foreslås derfor i lovforslagets § 2, nr. 9, at be-
stemmelsen i pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 1, nr.
10, med enkelte justeringer flyttes til et nyt stk. 9 i pen-
sionsbeskatningslovens § 18. Efter den foreslåede be-
stemmelse kan der ikke opnås fradrag for indbetalinger
til en pensionsordning, der sker ved overførsel fra en

pensionsordning, der falder uden for pensionsbeskat-
ningslovens kapitel 1, når der ikke været fradrags- eller
bortseelsesret for indbetalinger i et andet land, og over-
førslen ikke har skattemæssige konsekvenser i det andet
land. Som konsekvens heraf foreslås det i lovforslagets
§ 2, nr. 19, at ophæve pensionsbeskatningslovens § 41,
stk. 1, nr. 10. Lovforslagets § 2, nr. 8, er en konsekvens-
ændring af lovforslagets § 2, nr. 9.

Den foreslåede flytning af bestemmelsen har ingen
indholdsmæssig betydning.

Til nr. 10 og 23
Det er en betingelse for godkendelse af en udenlandsk

pensionsordning efter den gældende affattelse af pensi-
onsbeskatningslovens § 15 C, at pensionsopspareren
indvilliger i,
1) at udbetalinger fra pensionsordningen, der modta-

ges efter en eventuel fraflytning til udlandet, be-
skattes efter pensionsbeskatningsloven – i det
omfang Danmark efter dobbeltbeskatningsoveren-
skomsten med det nye bopælsland ville kunne have
beskattet udbetalingen som følge af, at forsikrings-
selskabet m.v. havde haft hjemsted her i landet.

2) at udbetalinger beskattes efter pensionsbeskat-
ningsloven, i det omfang Danmark efter dobbeltbe-
skatningsoverenskomsten med det land, hvor ord-
ningen er oprettet, ville kunne have beskattet
udbetalingen som følge af, at forsikringsselskabet
m.v. havde haft hjemsted her i landet.

I lovforslagets § 2, nr. 4, er affattelsen af bestemmel-
serne ovenfor i pkt. 1 og 2 foreslået ændret.

Opretter en person således en pensionsordning i et
pensionsinstitut i et land, hvormed Danmark har indgået
en dobbeltbeskatningsaftale om kildelandsbeskatning,
og får ordningen godkendt efter § 15 C, og siden ved
pensionsalderens opnåelse bliver i Danmark, vil det på-
gældende udland kunne beskatte udbetalingerne som
kildeland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten.
Danmark beskatter også udbetalingerne, blot i medfør af
pensionsopsparerens erklæring. Danmark giver dog cre-
ditlempelse for den udenlandske skat efter ligningslo-
vens § 33, stk. 1.

Der svares således skat til Danmark med lempelse for
betalt kildeskat til kildelandet. Flytter personen ved pen-
sioneringen til det land, hvor pensionsordningen er op-
rettet, vil dette land kunne beskatte pensionsudbetalin-
gerne som kildeland såvel som bopælsland, mens
Danmark vil kunne beskatte udbetalingerne i overens-
stemmelse med personens erklæring.

Der gives ikke nedslag i den danske skat for det andet
lands beskatning. Derimod bør det andet land som bo-
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pælsland for pensionisten anvende interne lempelses-
regler på den danske beskatning.

Det bør Danmark også gøre i den omvendte situation.
I denne situation – dvs. hvor ordningen af en udenlandsk
bosiddende person er oprettet i Danmark, som pensio-
nisten flytter til før sin pensionering, og hvor der er givet
fradrag i det hidtidige bopælsland – bør Danmark lempe
for dette lands indkomstskat, som måtte være hjemlet i
en erklæring fra pensionisten til det pågældende lands
skattemyndigheder.

Imidlertid er hjemlen til en sådan lempelse ikke ganske
klar. Det foreslås derfor at justere pensionsbeskatnings-
loven, således at ligningslovens § 33, stk. 1, finder
tilsvarende anvendelse i denne omvendte situation.

Det gælder dels indkomstskattepligtige udbetalinger,
der omfattes af pensionsbeskatningslovens § 20, dvs.
udbetalinger fra pensionsordninger omfattet af pensi-
onsbeskatningslovens kapitel 1, jf. forslagets § 2, nr. 10,
dels indkomstskattepligtige udbetalinger omfattet af
§ 53 A, stk. 5, jf. forslagets § 2, nr. 23, dvs. pensions-
udbetalinger, der medregnes til den skattepligtige ind-
komst i det omfang, de modsvares af indbetalinger, som
der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har
været fradragsret for her i landet eller i udlandet.

Der henvises til pkt.3.2.9. i de almindelige bemærk-
ninger.

Til nr. 11-13
Når der er sket udbetaling med 40 pct.s afgift fra en

kapitalpension efter ejerens opnåelse af efterlønsalde-
ren, vil der ikke længere være fradrags- eller bortseel-
sesret for indbetalinger på denne eller på andre
kapitalpensioner, jf. pensionsbeskatningslovens § 18,
stk. 2, 2. pkt., og § 19, stk. 1, 3. pkt. Er der alligevel
indbetalt beløb på kapitalpension, kan disse tilbagebe-
tales, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbe-
taling, jf. pensionsbeskatningslovens § 21 B. Tilbage-
betaling sker efter anmodning fra ejeren af ordningen.
Hvis der er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende
beløb inden anmodningen om tilbagebetaling, kan af-
giften søges tilbagebetalt hos SKAT.

Der kan ikke opnås fradrag for indbetalinger på kapi-
talpension i det omfang, indbetalingerne overstiger den
personlige indkomst i det pågældende indkomstår, jf.
pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 2, 3. pkt. Tilsva-
rende er der ikke fradragsret for indskud på kapitalpen-
sion, der overstiger det årlige maksimum (44.500 kr. i
2008), jf. pensionsbeskatningslovens § 16. Eventuelt
overskydende beløb kan dog kræves tilbagebetalt eller
overført til en anden pensionsordning, jf. pensionsbe-
skatningslovens § 21 A, stk. 1 og 2, svarende til reglen

i pensionsbeskatningslovens § 21 B. Imidlertid er der i
§ 21 A ikke som i § 21 B hjemmel til tilbagebetaling af
afgift, uagtet at en tilsvarende situation vil kunne opstå
i tilfælde omfattet af § 21 A. I praksis sker der efter § 21
A dog ændring af afgiftsberegningen, hvis der er sket
afgiftsberigtigelse af kapitalpensionen inden anmodnin-
gen om afgiftsfri tilbagebetaling er rejst over for pensi-
onsinstituttet.

Det foreslås i pensionsbeskatningslovens § 21 A at
lovfæste den eksisterende praksis, hvorefter der gives
adgang til tilbagesøgning af pensionsafgift.

Med den foreslåede lovfæstelse af praksis skabes der
også formel ligestilling mellem de to situationer i pen-
sionsbeskatningslovens § 21 A henholdsvis pensions-
beskatningslovens § 21 B.

Der henvises til pkt. 3.2.6. i de almindelige bemærk-
ninger.

Til nr. 14
Ved udbetaling af kapitalpension ved pensionsbegi-

venhedens indtræden skal der som udgangspunkt betales
afgift med 40 pct. af det udbetalte beløb, jf. pensionsbe-
skatningslovens § 25. Hvis kapitalpensionen er oprettet
før 1. januar 1980, svares afgiften på 40 pct. dog alene
af den del af udbetalingen, der hidrører fra indbetalinger,
der forfaldt efter 31. december 1979 og vedrører tiden
efter denne dag, mens afgiften af den øvrige del af ud-
betalingen, dvs. den samlede værdi af kapitalpensionen
pr. 31. december 1979, udgør 25 pct., jf. pensionsbe-
skatningslovens § 26 A, stk. 1.

Vedrører en udbetaling kun en del af en ordning, anses
denne del fortrinsvis at hidrøre fra senere bidrag eller
præmier (LIFO-princippet). Det foreslås at præcisere
dette i loven.

Der henvises til pkt. 3.2.7. i de almindelige bemærk-
ninger

Til nr. 15 og 16
Efter pensionsbeskatningslovens § 32, stk. 1, 1. pkt.,

skal der svares afgift, selvom ejeren af ordningen ikke
har været skattepligtig her i landet i den periode, hvor
indbetalingerne til ordningen har fundet sted. Bestem-
melsen indebærer, at der skal betales afgift, uansat at
pensionsopspareren ikke har haft fradragsret for indbe-
talingerne til ordningen. Det er en asymmetri i beskat-
ningen.

Ved lov nr. 1534 af 19. december 2007 om fradragsret
for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger
blev der derfor indsat et nyt 2. punktum i § 32, stk. 1.
Efter den nye regel skal der ikke betales afgift af den del
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af udbetalingen eller ordningens værdi, der svarer til
indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen,
når den pågældende kan godtgøre, at der ved opgørelsen
af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller
delvis fradrags- eller bortseelsesret her i landet eller i
udlandet for indbetalingerne.

Meningen med den nye regel er at indskrænke den ek-
sisterende bestemmelse i 1. punktum, således at udbe-
talinger, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et
krone til krone princip), som personen ikke har opnået
hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for her i
landet eller i udlandet, er afgiftsfrie. Formålet med reg-
len er at skabe symmetri således, at der kun skal betales
afgift af udbetalinger i det omfang, der har været fra-
dragsret for indbetalingerne svarende til det princip, der
ved samme lov blev gennemført for pensionsordninger
med løbende udbetalinger i pensionsbeskatningslovens
§ 20.

Den nye regel må efter sin ordlyd skulle ses som en
undtagelse fra reglen i 1. punktum. Men på den ene side
vil den situation, som 1. punktum regulerer, altid være
dækket af den nye regel i 2. punktum. På den anden side
kan der være andre tilfælde end fraværet af skattepligt
til Danmark, der indebærer, at der ikke er fradragsret for
indbetalingen til pensionsordningen.

Det foreslås derfor med lovforslagets § 2, nr. 15, at
ophæve reglen i 1. punktum således, at den nye regel i
2. punktum bliver den eneste regel i stk. 1. Ophævelsen
af 1. punktum betyder ikke, at der ikke skal betales afgift
i det tilfælde, hvor ejeren af ordningen ikke har været
skattepligtig til Danmark i den periode, hvor indbetalin-
gerne har fundet sted. Der skal således betales afgift efter
de forskellige afgiftsregler i pensionsbeskatningslovens
kapitel 3, uanset at ejeren af ordningen ikke har været
skattepligtig til Danmark i den periode, hvor udbetalin-
gerne har fundet sted, men der svares dog ikke afgift af
den del af udbetalingerne, der kan henføres til indbeta-
linger, der ikke har været fradrags- eller bortseelsesbe-
rettigede i Danmark eller i udlandet, opgjort efter et
krone til krone princip.

Ændringen i penionsbeskatningslovens § 32, stk. 3, jf.
lovforslagets § 2, nr. 16, er en konsekvensændring af den
foreslåede affattelse af pensionsbeskatningslovens § 32,
stk 1, jf. lovforslagets § 2, nr. 15.

Der henvises til pkt. 3.2.8. i de almindelige bemærk-
ninger.

Til nr. 17 og 18
Der er tale om konsekvensændringer som følge af lov-

forslagets § 2, nr. 19.

Til nr. 20
Godkendes en udenlandsk ordning efter pensionsbe-

skatningslovens §§ 15 C eller 15 D, vil indbetalingerne
være fradrags- eller bortseelsesberettigede, ligesom den
udenlandske ordning vil være omfattet af reglerne om
skattefri overførsel til andre pensionsordninger efter
pensionsbeskatningslovens § 41.

Afkastet af en pensionsordning i et dansk pensionsin-
stitut omfattet af lovens kapitel 1, såvel som af en
udenlandsk pensionsordning godkendt efter pensions-
beskatningslovens § 15 C, er afkastskattepligtigt efter
pensionsafkastbeskatningsloven, jf. pensionsafkastbe-
skatningslovens § 1.

Afkastet af en pensionsordning godkendt efter pensi-
onsbeskatningslovens § 15 D er derimod skattefrit, jf.
pensionsafkastbeskatningslovens § 1, nr. 1, litra e. En
person, der i forvejen har en pensionsordning omfattet
af lovens kapitel 1, og som efterfølgende får en uden-
landsk ordning godkendt efter § 15 D vil dermed kunne
undgå pensionsafkastbeskatning af den førstnævnte ord-
ning ved skatte- og afgiftsfrit at overføre den til § 15 D
ordningen. Det er ikke tilsigtet.

Det foreslås derfor at ændre pensionsbeskatningslo-
vens § 41, således at der ikke kan ske skatte- og afgiftsfri
overførsel til en pensionsordning godkendt efter pensi-
onsbeskatningslovens § 15 D.

Der henvises til pkt. 3.2.10. i de almindelige bemærk-
ninger.

Til nr. 21 og 22
Pensionsbeskatningslovens § 53 A omfatter en række

indkomstskattepligtige pensionsordninger og forsikrin-
ger m.v.

Det drejer sig om ordninger, der af den ene eller den
anden grund ikke er »afsnit I-ordninger«. Der kan være
forskellige grunde hertil. Der kan således være tale om
en pensionsordning, der ikke opfylder betingelserne for
at være omfattet af afsnit I, eller der kan være tale om en
syge- og ulykkesforsikring, dvs. noget, der ikke er en
pensionsordning, men alligevel har været lovreguleret i
pensionsbeskatningsloven. Endelig kan der, som regle-
rne i pensionsbeskatningsloven er udformet, være tale
om en pensionsordning, der opfylder alle betingelser for
at være omfattet af afsnit I, men hvor ejeren ved opret-
telsen af ordningen har givet afkald på beskatning efter
afsnit I.

For ordninger omfattet af § 53 A gælder som udgangs-
punkt, at der ikke fradragsret for indbetalinger til ord-
ningen, at afkastet beskattes som kapitalindkomst og, at
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udbetalinger fra ordningen ikke skal medregnes til den
skattepligtige indkomst.

En vandrende arbejdstager med en pensionsordning
oprettet inden for EU/EØS, der flytter til Danmark, kan
undlade at søge ordningen skattemæssigt godkendt efter
pensionsbeskatningslovens § 15 D. Det indebærer, at
ordningen i stedet vil være omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 53 A, medmindre ordningen opfylder
betingelserne i lovens § 53 B. Det vil også kunne fore-
komme, at ganske vist er den pågældende ordning op-
rettet inden for EU/EØS, men den kan ikke godkendes
efter § 15 D. I stedet vil ordningen være omfattet af § 53
A, medmindre den opfylder betingelserne i pensionsbe-
skatningslovens § 53 B.

En vandrende arbejdstager, der har en pensionsord-
ning oprettet inden for EU/EØS, kan ved tilflytning til
Danmark således vælge mellem enten at søge ordningen
skattemæssigt godkendt efter lovens § 15 D, eller at
henføre ordningen til beskatning efter lovens § 53 A el-
ler, såfremt betingelserne er opfyldt, § 53 B.

Ved lov nr. 1534 af 19. december 2007 blev pensions-
beskatningslovens § 53 A, stk. 1, udvidet til også at
gælde for penge- og kreditinstitutordninger, der ikke
omfattes af lovens kapitel 1. Bestemmelsen blev indsat
som § 53 A, stk. 1, nr. 7. Baggrunden var udvidelsen af
fradragsretten m.v. til at gælde pensionsordninger i
udenlandske pensionsinstitutter.

Når en vandrende arbejdstager med en pensionsord-
ning, der ikke er oprettet inden for EU/EØS, flytter til
Danmark, vil ordningen som udgangspunkt være om-
fattet af lovens § 53 A. Hvis ordningen opfylder betin-
gelserne i lovens § 53 B, vil ordningen skulle behandles
efter denne bestemmelse.

For så vidt angår ordninger, der før lovændringen i
2007 kunne omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53
A, gælder, at bestemmelsen også kan finde anvendelse
for ordninger, der ganske vist opfylder betingelserne i
lovens kapitel 1, men hvor forsikringens ejer eller den
pensionsberettigede ved oprettelse af ordningen har gi-
vet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I.

For pensionsordninger oprettet i penge- og kreditin-
stitutter, der ikke omfattes af kapitel 1, som nævnt i
pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 7, er der
imidlertid ikke mulighed for - ligesom tilfældet er for
andre ordninger omfattet af 53 A - at give afkald på be-
skatning efter lovens kapitel 1. Det må anses for utilsig-
tet.

Der foreslås derfor en regel, der giver mulighed for at
fravælge, at en pensionsordning, der opfylder betingel-
serne i kapitel 1, beskattes efter reglerne i afsnit I. Det
er en betingelse, at pensionsopspareren positivt og ved

ordningens oprettelse tilkendegiver, at ordningen ønskes
oprettet uden fradragsret. Efter en konkret vurdering kan
det dog være, at ordningen ikke i skattemæssig hense-
ende kan betragtes som en pensionsordning men deri-
mod som en almindelig bankkonto, og dermed omfattes
ordningen ikke af den foreslåede bestemmelse i lovens
§ 53 A. Konsekvensen heraf er i øvrigt, at afkastet af
ordningen skal beskattes som kapitalindkomst, og at ud-
betalinger fra ordningen ikke skal medregnes til den
skattepligtige indkomst.

Der henvises til pkt. 3.2.4. i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 3
Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft dagen efter

bekendtgørelsen i Lovtidende.
Det foreslås i stk. 2, at lovforslagets § 1 har virkning

fra og med indkomståret 2010, dvs. på samme tidspunkt
som den nye pensionsafkastbeskatningslov får virkning
for pensionsopsparere i danske penge- og pensionsinsti-
tutter. For pensionsopsparere med pensionsordninger i
udenlandske forsikringsselskaber m.v. foreslås det dog,
at § 1 får virkning fra og med indkomståret 2009.

Det foreslås i stk. 3, at lovforslagets § 2, nr. 4, har
virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. ja-
nuar 2008 eller senere. Det foreslåede virkningstids-
punkt svarer til det virkningstidspunkt, der gjaldt for den
oprindelige bestemmelse, som blev gennemført i 2007.

Det er nødvendigt, at virkningstidspunktet fastsættes
til den 1. januar 2008, idet der i modsat fald vil være
risiko for, at udbetalinger fra pensionsordninger, som
begrænset skattepligtige den 1. januar 2008 eller senere
har oprettet i udenlandske pensionsinstitutter, ikke kan
beskattes til fordel for Danmark. Det skyldes, at med den
nuværende formulering af bestemmelsen gælder perso-
nens indvilligelse i at betale skat til Danmark kun i det
tilfælde, hvor den pågældende ikke længere er fuldt
skattepligtig til Danmark.

Det foreslås i stk. 4, at lovforslagets § 2, nr. 7, skal have
virkning for personer, der bliver begrænset skattepligti-
ge efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, § 2,
stk. 2, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, den 1. ja-
nuar 2008 eller senere. De oprindelige regler i pensions-
beskatningslovens § 15 D har virkning for personer, der
bliver fuldt skattepligtige og hjemmehørende i Danmark
den 1. januar 2008 eller senere. Da den foreslåede udvi-
delse af pensionsbeskatningslovens § 15 D til også at
omfatte visse begrænset skattepligtige udelukkende in-
debærer en lempeligere behandling, foreslås det, at ud-
videlsen får samme virkningstidspunkt som den oprin-
delige regel i pensionsbeskatningslovens § l5 D.
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Det foreslås i stk. 5, at ændringen af pensionsbeskat-
ningslovens § 41, jf. lovforslagets § 2, nr. 20, således at
der ikke kan ske skatte- og afgiftsfri overførsel til en
pensionsordning godkendt efter pensionsbeskatningslo-
vens § 15 D, får virkning for overførsler til pensions-
ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15
D, der sker fremsættelsesdatoen, der er den 30. oktober
2008, eller senere, idet formålet med forslaget ellers ville
kunne være delvist forspildt. Dette ville være tilfældet,
hvis en sådan overførsel – efter lovforslagets fremsæt-

telse og indtil vedtagelsen af lovforslaget – kunne ske
med henblik på at undgå pensionsafkastbeskatning af en
ellers pensionsafkastskattepligtig pensionsordning.

Det foreslås i stk. 6, at lovforslagets § 2, nr. 21 og 22,
skal have virkning for pensionsordninger, der oprettes
fra og med den 1. januar 2010. Bestemmelserne får der-
med samme virkningstidspunkt som den bestemmelse,
som den knytter sig til, dvs. pensionsbeskatningslovens
§ 53 A, stk. 1, nr. 7.
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Bilag 1
Høringssvar og kommentarer hertil

Organisationer Bemærkninger i hørings-
svar

Kommentar til bemærknin-
ger

Advokatrådet Advokatrådet har ingen be-
mærkninger til lovforslaget.

Arbejdsmarkedets
Tillægspension

ATP har ingen bemærknin-
ger til lovforslaget.

Dansk Aktionærfor-
ening

Dansk Aktionærforening har
ingen bemærkninger til lov-
forslaget.

Dansk Erhverv Dansk Erhverv har ingen be-
mærkninger til lovforslaget.

Dansk Landbrug Dansk Landbrug har ingen
bemærkninger til lovforsla-
get.

Danske Advokater Danske Advokater har ingen
bemærkninger til lovforsla-
get..

DI - Organisation for
erhvervslivet

Pensionsafkastbeskatnings-
loven
Muligheden i § 4 a for at ud-
jævne negative risiko- og
omkostningsresultater i tidli-
gere års overskud er en for-
bedring i forhold til modellen
i § 4. 

.

Anvendelsen af § 4 a betinger
imidlertid en opdeling af et
selskabs forsikringsbestand i
bonusgrupper. Der synes ik-
ke at være behov for denne
opdeling. Dertil kommer,
at den foreslåede opdeling
ikke nødvendigvis svarer
overens med den måde, hvor-
på selskabet opdeler bestan-
den ved bonustildeling,
idet selskabet f.eks. kan have
aftalt andre bonusgrupper.
Med formuleringen af § 4
a vil disse selskaber enten
være afskåret fra at anvende
bestemmelsen, eller de vil
skulle ændre deres gruppe-
inddeling, men generelt bør

Lovforslaget indeholder ikke
længere krav om opdeling i be-
stemte grupper



41

skattereglerne ikke være af-
gørende for inddelingen.
Endvidere stilles krav om, at
selskabet skal have valgt me-
tode inden overgangen til
den nye lov, og at gruppeind-
delingen skal være fastlagt
inden overgangen. Hertil be-
mærkes, at skifte også bør
kunne foretages på senere
tidspunkter.

Efter lovforslaget er valget af
opgørelsesmetode bindende
og skal foretages i forbindelse
med overgang til beskatning
efter den nye pensionsafkast-
beskatningslov, dvs. for dan-
ske selskaber fra og med ind-
komståret 2010. Hermed sik-
res det, at der ikke løbende kan
spekuleres i valg af opgørel-
sesmetode. Hertil kommer, at
ensartethed i skatteopgørelsen
vil gøre det nemmere for pen-
sionskunden at forstå bereg-
ningen af pensionsafkastskat-
ten og nemmere for SKAT at
kontrollere opgørelserne.

Endelig vil anvendelsen af
§ 4 a i dens nuværende form
indebære betydelige system-
ændringer i selskaberne, som
vanskeligt kan nås inden for
tidsfristen (kan skifte foreta-
ges senere består dette pro-
blem ikke).

§ 4 a er en valgmulighed, der
netop er lavet af hensyn til
branchen for at undgå nogle af
de store systemændringer, som
ifølge branchen er konsekven-
sen af den gældende opgørel-
sesmetode, der får virkning fra
2010. Hvis § 4 a mod forvent-
ning medfører større system-
ændringer end den gældende
opgørelsesmetode, vil det væ-
re naturligt i stedet at opgøre
beskatningsgrundlaget efter
den gældende bestemmelse.
§ 4 a er et tilbud til branchen,
ikke en pligt.
Det skal desuden bemærkes, at
der umiddelbart hverken ses
tidsmæssige eller systemmæs-
sige fordele ved som foreslået
af DI at skabe mulighed for
omvalg mellem § 4 og § 4 a
opgørelserne, da selskaberne i
så fald både vil skulle tilpasse
systemerne til § 4 og § 4 a op-
gørelsen.

Erhvervs- og Selska-
bsstyrelsens Center
for Kvalitet i Er-

CKR vurderer, at forslaget
vil medføre en positiv er-

CKRs vurderinger fremgår af
det fremsatte lovforslag.
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hvervsreguleringen
(CKR)

hvervsøkonomisk effekt for
virksomhederne.
CKR vurderer, at forslaget
vil medføre mindre lettelser
for virksomhederne. Lovfor-
slaget forventes at resultere i
et administrativt tidsforbrug
for virksomhederne på min-
dre end 100 timer årligt på
samfundsniveau. Lovforsla-
get falder derfor for bagatel-
grænsen for, hvad der indgår
i ministeriernes AMVAB-
måling. Lovforslaget vil der-
for ikke blive inkluderet i den
næste opdatering af Skatte-
ministeriets AMVAB-mål-
ing.

Finansrådet Finansrådet har ingen be-
mærkninger til lovforslaget.

Foreningen af Stats-
autoriserede Reviso-
rer

Bemærkninger til pensions-
beskatningsloven
Der er to forkerte lovhenvis-
ninger i de specielle bemærk-
ninger til lovforslagets § 2,
nr. 2 og 3, og § 2, nr. 4.

De forkerte henvisninger er
rettet i det fremsatte lovfor-
slag.

Bemærkninger til pensions-
afkastbeskatningsloven
Vedrørende afviklingskasser
FSR har noteret, at de almin-
delige nedsættelsesregler vi-
dereføres for pensionskasser
under afvikling som vælger
institutbeskatning efter de
nye regler.
Den under høringen til L 87
bebudede præcisering, jf. hø-
ringsskema af 5. marts 2008,
side 4, ses imidlertid ikke at
være fremkommet.
Efter FSRs opfattelse er der
behov for en præcisering af,
at en underdækning i pensi-
onskassen, der dækkes gen-
nem ekstraordinære bidrag,
ikke medfører, at pensions-
kassen ikke længere er om-

Efter Skatteministeriets opfat-
telse følger det allerede af den
gældende § 1, stk. 2, nr. 9, at
sponsorvirksomheden kan
indskyde ekstraordinære bi-
drag i tilfælde af underdæk-
ning i pensionskassen, hvis
dette før den 29. november
2007 fremgår af vedtægterne
eller pensionskasseregulativet,
da der i begge tilfælde er tale
om indbetaling af aftalte ind-
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fattet af reglerne om afvik-
lingskasser i pensionsafkast-
beskatningsloven.

skud. Efter Skatteministeriets
opfattelse er der derfor ikke
behov for en præcisering af be-
stemmelsen. Skatteministeri-
ets fortolkning af bestemmel-
sen kommer til at fremgå af
PAL-vejledningen.

Forsikringer uden depot
Det fremgår af Skattemini-
sterens svar under høringen i
forbindelse med vedtagelsen
af L 10, at afkast af gruppe-
livsforsikringer og syge-/
ulykkesforsikringer ikke be-
skattes efter § 4 i det omfang,
afkastet ikke stammer fra in-
vesteringsafkast.
FSR forstår Skatteministe-
rens svar således, at de på-
gældende forsikringer ikke
har depoter.

I den gældende § 4 skelnes der
ikke mellem forsikringer med
eller uden depoter. Uanset om
forsikringen har et depot til-
knyttet eller ikke, vil der efter
§ 4 hvert år skulle laves en op-
gørelse over beskatnings-
grundlaget opgjort som et kor-
rigeret ultimodepot fratrukket
et korrigeret primodepot. Hvis
der ikke er et såkaldt opspa-
ringsdepot tilknyttet den en-
kelte forsikring, må pensions-
instituttet efter § 4 lave et
fiktivt depot, så der sker be-
skatning af den enkelte forsik-
rings andel af det eventuelle
investeringsafkast, som årets
præmie har genereret.
Af skatteministerens svar i for-
bindelse med behandlingen af
L 10 fremgår det blot, at der
ikke sker beskatning efter § 4 i
det omfang, der ikke er noget
investeringsafkast. Dette er ik-
ke specielt for forsikringer
uden depot.
Der henvises i øvrigt til kom-
mentaren til F&P, hvor det be-
skrives, at lovforslaget er ænd-
ret, så eventuelt afkast af
aktiver, der dækker tekniske
hensættelser, der ikke er en del
af de ufordelte midler og ikke
er en del af de forsikredes de-
poter, beskattes på institutni-
veau i stedet for på individni-
veau.

Ny depotregel – værnsregler-
ne i § 4 a, stk. 4 og 5



44

Efter depotreglen i § 4 er det
hovedreglen, at tilvækst på
den pensionsberettigedes de-
pot, som skyldes risiko- og
omkostningsbonus til grup-
pen ikke skal beskattes.
Den nye § 4 a skal give pen-
sionsinstitutterne mulighed
for at vælge at opgøre bereg-
ningsgrundlaget efter en me-
re direkte metode, hvor der
som udgangspunkt kun sker
beskatning af aftalt rente og
rentebonus, der tilskrives den
pensionsberettigedes depot,
dvs. rentetilskrivning på 2.
ordens grundlaget.
Der foreslås i denne forbin-
delse indsat en værnsregel
både for omkostningsresulta-
terne og risikoresultaterne på
2. orden for at sikre mod, at
der tilskrives mere end årets
overskud samt opsparet
overskud på henholdsvis om-
kostnings- og risikoelemen-
terne.
Værnsreglerne indeholder en
3 års-regel. Mekanismen i
værnsreglerne er, at der kun
sker beskatning af pensions-
opspareren, hvis omkost-
nings- og risikoresultatet er
negativt beregnet over perio-
der på 3 år. Det er FSRs op-
fattelse, at reglen bør udfor-
mes på en sådan måde, at
opgørelserne om muligt fore-
tages inden for de respektive
indkomstår.

Lovforslaget indeholder ikke
længere mulighed for at ud-
jævne et negativt omkost-
nings- eller risikoresultat over
3 år. Efter lovforslaget bliver
kunderne nu beskattet af en an-
del af årets negative omkost-
nings- eller risikoresultat.

Desuden bemærkes, at det
forekommer uhensigtsmæs-
sigt, at der ikke i lovteksten
er indsat en definition på det
forsikringstekniske udtryk
»2. orden«.

I de foreslåede § 4 a, stk. 5 og
6, er definitionerne af omkost-
ningsresultat og risikoresultat
på 2. orden udbygget med de-
finitioner af omkostningspræ-
mier og risikopræmier på 2.
orden.
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Pensionisttillæg
Udbetaling af pensionisttil-
læg skal efter § 4 a (samt efter
§ 4) indgå i beskatnings-
grundlaget. Det anføres i
denne forbindelse, at pensio-
nisttillægget typisk udbetales
direkte fra årets investerings-
overskud.
FSR opfatter reglerne om
pensionisttillæg således, at
tillægget ikke skal beskattes,
hvis tillægget finansieres af
andet end årets investerings-
overskud, jf. det overordnede
princip om, at det som ud-
gangspunkt kun er investe-
ringsafkastet, der beskattes
efter pensionsafkastbeskat-
ningsloven. FSR skal anmo-
de Skatteministeriet om at
bekræfte denne opfattelse.

Efter § 4, stk. 3, nr. 8, og den
foreslåede § 4 a, stk. 2, nr. 5,
beskattes udbetalinger i årets
løb, der i henhold til pensions-
ordningen udbetales fra midler
fra livsforsikringsselskabets
m.v. investeringsafkast direkte
til den berettigede. Bestem-
melsen vedrører bl.a. pensio-
nisttillæg, der typisk betales
direkte fra årets investerings-
overskud. Skatteministeriet
kan bekræfte, at pensionisttil-
læg, der finansieres af andet
end investeringsafkast, ikke
beskattes efter § 4 eller § 4 a.

Formueforvaltningsomkost-
ninger
Efter reglen i § 9, stk. 2, kan
de omkostninger, der i ind-
komståret er afholdt til for-
valtningen af den skatteplig-
tiges formue fratrækkes af de
forskellige pensionsinstitut-
ter, herunder nu også livsfor-
sikringsselskaber.
Det bør for livsforsikrings-
selskabers vedkommende
præciseres, hvordan formue-
forvaltningsomkostningerne
beregnes, herunder hvorvidt
der blot skal ske en forholds-
mæssig fordeling af omkost-
ningerne. Det lægges i denne
forbindelse til grund, at for-
mueforvaltningsomkostnin-
ger vedrørende forvaltningen
af egenkapitalen ikke er fra-
dragsberettiget i pensionsaf-
kastbeskatningsgrundlaget.

Lovforslaget er ændret, så livs-
forsikringsselskaber ikke har
fradrag for formueforvalt-
ningsomkostninger efter § 9,
stk. 2. Livsforsikringsselska-
ber har allerede indirekte fra-
drag for formueforvaltnings-
omkostningerne via lagerbe-
skatningen i § 8, da de
formueforvaltningsomkost-
ninger, der er afholdt af de
ufordelte midler, har nedsat ul-
timoværdien af indkomstårets
ufordelte midler og dermed be-
skatningen efter § 8. For god
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ordens skyld bemærkes, at
livsforsikringsselskabet som
udgangspunkt har fradrag i den
selskabsskattepligtige ind-
komst for omkostninger efter
de nærmere regler i statsskat-
teloven m.v. om fradrag for
driftsomkostninger. De skal
imidlertid samtidig indtægts-
føre de formueforvaltnings-
omkostninger, som dækkes af
de ufordelte midler. Fradraget
i den selskabsskattepligtige
indkomst bliver herved ned-
bragt med et beløb svarende til
det beløb, der er givet (indi-
rekte) fradrag for i de ufordelte
midler efter pensionsafkastbe-
skatningsloven.

I bemærkningerne til lovud-
kastet anføres, at »... livsfor-
sikringsselskabet ikke har
fradrag i selskabsskatten for
de formueforvaltningsom-
kostninger, der efter forsla-
get er fradrag for i beskat-
ningsgrundlaget på indivi-
dniveau, da det er en
forudsætning for individuelt
fradrag i beskatningsgrund-
laget, at formueforvaltnings-
omkostningerne er afholdt af
pensionsopspareren .....«
Det bør i denne forbindelse
præciseres, at den manglende
fradragsret ved opgørelsen af
den selskabsskattepligtige
indkomst forudsætter, at livs-
forsikringsselskabet ikke
samtidig beskattes af den for-
sikredes inddækning af for-
mueforvaltningsomkostnin-
ger, dvs. at formueforvalt-
ningsomkostningerne vedrø-
rende forsikringer uden ret til
bonus er neutral ved opgørel-
sen af den selskabsskatte-
pligtige indkomst.

De citerede bemærkninger be-
skriver den situation, hvor for-
mueforvaltningsomkostnin-
gerne er afholdt direkte af
pensionsopspareren. I det til-
fælde har livsforsikringssel-
skabet ikke fradrag i selska-
bsskatten for formueforvalt-
ningsomkostningerne.
I bemærkningerne er der nu
indsat et nyt afsnit, der beskri-
ver den situation, hvor selska-
bet i første omgang afholder
formueforvaltningsomkost-
ningerne, der efterfølgende re-
funderes af kunden, hvorved
det bliver kunden, der endeligt
afholder omkostningerne.
I den situation får livsforsik-
ringsselskabet fradrag i den
selskabsskattepligtige ind-
komst for formueforvaltnings-
omkostningerne som drifts-
omkostninger, ligesom kun-
dens refusion af formuefor-
valtningsomkostningerne
medregnes til den selska-
bsskattepligtige indkomst som
en indtægt.
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Indeholdelse af pensionsaf-
kastskat
Det foreslås i de nye regler,
at der bliver to forskellige in-
deholdelsestidspunkter – alt
afhængig af, om der er tale
om en forsikring med rente-
bonus eller ej. For ordninger
uden ret til rentebonus fore-
slås indeholdelsesfristen ud-
skudt til en uge før den sidste
rettidige indbetalingsdag.
FSR skal i denne forbindelse
forespørge, om det er klart,
hvilke produkter, der skal
henføres til hvilken bestem-
melse. Af lovteksten frem-
går, at der skal sondres mel-
lem ordninger med eller uden
ret til rentebonus, mens der i
lovbemærkningerne sondres
mellem markedsrentepro-
dukter og andre produkter.

Det fremgår af forsikringsafta-
len, om der er tale om en for-
sikring med eller uden ret til
rentebonus. Skatteministeriet
vurderer derfor ikke, at der vil
være problemer med at henfø-
re de enkelte produkter til den
ene eller anden kategori. I be-
mærkningerne bruges de po-
pulære betegnelser for forsik-
ringer med og uden ret til
rentebonus – henholdsvis gen-
nemsnitsrenteprodukter og
markedsrenteprodukter. Det er
nu præciseret i bemærkninger-
ne, at disse betegnelser blot er
populærbetegnelser for forsik-
ringer med og uden ret til ren-
tebonus, der er anvendt i lov-
teksten.

Lempelsesregler
Udkastet indeholder ingen
forslag til ændring af regle-
rne om lempelse for uden-
landske skatter (PAL § 20).
FSR skal i denne forbindelse
forespørge, om der fortsat
overvejes ændringer af lem-
pelsesreglerne for udenland-
ske skatter (PAL § 20).

Der henvises til betænkningen
til L 10, hvor der bl.a. fremgår
følgende
»Begrundet i,

– at der er tale om et beskedent
beløb,

– at overgang til det nye system
først sker fra 2010,

– at kildeskatter i langt de fle-
ste tilfælde ikke kan opkræves
inden for EU,

– at etablering af et særskilt sy-
stem for lempelse af økono-
misk dobbeltbeskatning ville
være endog meget vanskelig at
administrere, og
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– at dette i sig selv kunne ud-
gøre et EU-problem,

er det regeringens holdning, at
de fremsatte ønsker om lem-
pelse for økonomisk dobbelt-
beskatning ikke bør imøde-
kommes.
Regeringen er dog indstillet på
at tage problemstillingen op til
vurdering i 2009, inden lovfor-
slaget træder i kraft for de dan-
ske selskaber. Forventningen
er, at det problem, selskaberne
ser, vil være væsentligt redu-
ceret under hensyn til udvik-
lingen i traktatkrænkelsessa-
gerne og på området for
indgåelse af dobbeltbeskat-
ningsoverenskomster. I mod-
sat fald må der ses på, om der
kan findes en brugbar løsning,
som ikke blot skaber nye pro-
blemer af teknisk og EU-retlig
karakter.«

Foreningen Danske
Revisorer

FDR har ingen bemærknin-
ger til lovforslaget.

Foreningen Regi-
strerede Revisorer

FRR har ingen bemærknin-
ger til lovforslaget.

Forsikring & Pensi-
on

Generelle kommentarer
F&P er meget tilfreds med, at
der nu lægges op til en række
yderst nødvendige justerin-
ger i den lovgivning, som un-
der stor hast blev vedtaget i
2007. En række af disse ju-
steringer skal ses på bag-
grund af, at F&P i foråret
2008 har haft drøftelser af
teknisk såvel som politisk
karakter med Skatteministe-
riet om udestående proble-
mer i den nye lovgivning.
Det er vigtigt at få de nød-
vendige justeringer på plads
så hurtigt som muligt, så der
er klarhed om reglerne og
dermed mulighed for pensi-
onsselskaberne for at forbe-
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rede sig inden ikrafttrædel-
sen den 1. januar 2010.
Dette gælder i særlig grad
den systemmæssige imple-
mentering af de nye regler
om individuel PAL-beskat-
ning.
Det er lige så vigtigt, at disse
regler bliver så enkle, forstå-
elige og kontrollerbare som
muligt. Kunden skal kunne
forstå, hvordan skatten frem-
kommer som resultat af ren-
tetilskrivning m.v. på hans
depot, og skatteberegningen
skal kunne kontrolleres af
myndighederne med mini-
mal ulempe for såvel kunden
som pensionsselskabet.
Lovforslaget indebærer visse
fremskridt i denne henseen-
de, hvilket F&P hilser vel-
kommen.
På et væsentligt punkt, nem-
lig vedrørende den foreslåe-
de § 4 a om individuel PAL
– beskatning, er det F&Ps op-
fattelse, at der findes en me-
get simplere løsning på de
problemer, som § 4 a tilsigter
at løse, og som ikke indebæ-
rer de administrative byrder,
som § 4 a medfører.
F&P deler ikke Skattemini-
steriets opfattelse, hvorefter
løsningen ikke vil kunne
gennemføres som følge af
EU-hensyn. F&P savner en
præcis begrundelse for denne
vurdering.
F&P finder det således nød-
vendigt at påpege, at den
foreslåede § 4 a ligesom den
gældende § 4 (om end ikke i
samme omfang) pålægger
selskaberne en administrativ
arbejdsbyrde, og gør beskat-
ningen sværere at forstå og

F&Ps model er efter Skattemi-
nisteriets opfattelse i strid med
EU-retten, da den medfører, at
kunder i udenlandske selska-
ber bliver hårdere beskattet
end kunder i danske selskaber.
Modellen er således diskrimi-
nerende. At der efter omstæn-
dighederne er tale om begræn-
sede beløb ændrer ikke herpå,
da der ikke er nogen bagatel-
grænse for diskrimination. Ef-
ter Skatteministeriets opfattel-
se er F&Ps model således ikke
et realistisk alternativ til den
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kontrollere, uden at det of-
fentlige får et ændret, samlet
PAL-skatteprovenu af den
grund.
Der er reelt tale om regler,
der skal sikre, at nogle meget
beskedne beløb beskattes in-
dividuelt i stedet for kollek-
tivt i danske pensionsselska-
ber – alene for at tilgodese, at
den individuelle PAL-be-
skatning i danske pensions-
institutter svarer helt præcist
til den individuelle PAL-be-
skatning i udenlandske pen-
sionsselskaber.

gældende opgørelsesmetode.
Skatteministeriet har i stedet
udarbejdet en anden opgørel-
sesmodel - § 4 a - der efter
Skatteministeriets opfattelse
er i overensstemmelse med
EU-retten og som til en vis
grad imødekommer de proble-
mer, branchen har påpeget ved
den gældende opgørelsesme-
tode.

Den foreslåede § 4 a vil imid-
lertid med en række justerin-
ger og forenklinger være et
skridt i den rigtige retning
mod at gøre den individuelle
PAL-beskatning admini-
strerbar. F&Ps endelige vur-
dering af, hvorvidt den er
tilstrækkelig i forhold til
kundernes forståelse og de
administrative problemer, vil
afhænge af, om sådanne ju-
steringer og forenklinger vil
blive indarbejdet i det ende-
lige lovforslag.
Lovforslaget indeholder ikke
noget nyt om den alvorlige
begrænsning i muligheden
for lempelse for ikke-refun-
derbar, udenlandsk kilde-
skat, som er en følge af de
nye PAL-regler.
På et møde med Skattemini-
steren afholdt den 22. august
2008 fremførte F&P endnu
en gang, at det var væsentligt
at finde en løsning på dette
problem.
Skatteministeren udtrykte
ved denne lejlighed sin vel-
vilje til et samarbejde om at
få de nye regler vedrørende
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lempelse til at fungere bedst
muligt, men henholdt sig i
øvrigt til den politiske aftale
mellem partierne, der stemte
for lovforslag L 10, om at
vurdere udviklingen i kilde-
skatterne internationalt inden
udgangen af 2009.
F&Ps opfattelse er dog fort-
sat, at det haster med en løs-
ning på dette problem, der
indebærer væsentlige stram-
ninger i beskatningen af kun-
derne især i de kundeejede
pensionsselskaber, og skal
minde om, at det offentliges
merprovenu af disse stram-
ninger ikke blev indregnet i
virkningen af de nye regler
ved lovændringen i 2007,
som tilsigtedes provenuneu-
tral.
Aktuelt medfører for eksem-
pel opsigelsen af dobbeltbe-
skatningsaftalerne med Fran-
krig og Spanien, at kildeskat-
ten på hhv. 18 pct. for
Spaniens og 25 pct. for Fran-
krigs vedkommende ikke er
refunderbar fra 1. januar
2009, hvorfra opsigelsen
gælder.

Der henvises til kommentaren
til FSR.
Det skal i øvrigt bemærkes, at
det i L 10 er lagt til grund, at
ændringen af lempelsesbe-
stemmelsen ikke vil medføre
et nævneværdigt merprovenu,
da kildeskatterne som nævnt i
langt de fleste tilfælde vil bort-
falde inden for EU, kildeskat-
tefritagelse for pensionsmidler
vil blive mere udbredt i frem-
tidige dobbeltbeskatnings-
overenskomster, ligesom pen-
sionsinstitutterne forventes at
tilpasse deres investeringsad-
færd til de nye regler og der-
med flytte deres investeringer
til lande, der ikke opkræver
kildeskatter af udbytter m.v. til
pensionsinstitutter.

Pensionsafkastbeskat-
ningsloven - bemærknin-
ger til de enkelte forslag.
Lovforslagets § 1 vedrører
ændringer i PAL. Henvisnin-
gerne nedenfor er til lovfor-
slagets paragraffer og numre.
Ny valgfri metode for opgø-
relse af det skattepligtige af-
kast af pensionsordninger i
pensionsinstitutter (§ 1, nr.
1-8 og 10-11 samt 9).
Pensionsbranchen har i for-
året 2008 over for Skattemi-
nisteriet peget på, at anven-
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delsen af den gældende § 4
om individuel PAL-beskat-
ning medfører store proble-
mer for såvel pensionssel-
skaberne som kunderne.
Disse problemer er ifølge
F&P først og fremmest, at
skatten bliver svær at forstå
for kunderne og svær at kon-
trollere for skattemyndighe-
derne, at § 4 bliver meget
svær at implementere sy-
stemmæssigt for selskaber-
ne, at reglerne er administra-
tivt tunge, og at der vil være
en tendens til systematisk
overbeskatning i de tilfælde,
hvor kilden til tilskrevet risi-
ko- og omkostningsbonus ik-
ke kan dokumenteres af sel-
skaberne. Desuden er det et
problem, at reglerne er i kon-
flikt med selskabernes prak-
sis mht. tidspunktet for ud-
melding af kontorente og
tilskrivning af bonus forud
for det enkelte regnskabsår.
Den foreslåede valgfri § 4 a
ser F&P som sagt som en po-
tentiel imødekommelse i re-
lation til nogle af de nævnte
problemer.
En væsentlig fordel ved den
foreslåede § 4 a er, at det in-
dividuelle beskatnings-
grundlag bygger på 2. orden,
dvs. aftalt rente og rentebo-
nus, og dermed vil være let-
tere at administrere.
Der gives også mulighed for
udjævning over tid af over-
og underskud på henholdsvis
omkostninger og risiko,
hvorved behovet for indivi-
duelle skattekorrektioner
som følge af tildeling af bo-
nus, der ikke kan dækkes af
overskud, mindskes. Skatte-
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korrektionerne vil dermed
potentielt blive mindre og
færre end efter § 4.
For at ovennævnte potentiel-
le fordele kan virkeliggøres,
skal den foreslåede § 4 a dog
forenkles og gennemarbej-
des væsentligt.
F&P vil gerne bidrage til, at
dette arbejde gennemføres
meget hurtigt. Nedenstående
punkter bør tages med i over-
vejelserne:
– De skattemæssige korrek-
tioner på depotet, der kan bli-
ve aktuelle med udgangs-
punkt i § 4 a-beskatningen på
2. orden, vil have en meget
begrænset størrelsesorden.
Det administrative setup til at
drive dette bør derfor være så
simpelt som muligt. De fore-
slåede bestemmelser herom
bør derfor forenkles væsent-
ligt. Ultimativ skattemæssig
retfærdighed skal afvejes på
en rimelig måde mod de ad-
ministrative omkostninger,
som kunderne jo kommer til
at betale. Herved bør det også
tages i betragtning, at de
skattemæssige korrektioner
på individniveau vedrører
forsikringsordninger, der er
karakteriseret ved en forsik-
ringsmæssig udjævning over
tid og mellem kunderne, og
at fordelingen blandt kunder
er underlagt offentlig regule-
ring.

Det erkendes, at § 4 a ville væ-
re lettere at administrere for
pensionsinstitutterne, hvis
pensionsafkastskatten blot
blev beregnet ved at tage 15
pct. af kontorenten, dvs. den
aftalte rente samt eventuel ren-
tebonus. Dette er også ud-
gangspunktet i § 4 a.
For at sikre skatteprovenuet er
det imidlertid nødvendigt at
supplere dette udgangspunkt
med nogle værnsregler, der
sikrer beskatning af hele det
investeringsafkast, der reelt
overføres til kunden, hvad en-
ten investeringsafkastet over-
føres direkte til kunden eller
f.eks. i stedet anvendes til at
betale kundens omkostninger
eller risikoudgifter. Det skal i
den forbindelse bemærkes, at
der kun er tale om små beløb
under gældende adfærd.

– 3-års-reglen i § 4 a, stk. 4
og 5, bør erstattes af en simp-
lere og evt. mindre præcis re-
gel, hvorefter over- og un-
derskud rulles frem et år ad
gangen, og underskud, der
ikke kan modregnes i aktuel-
le overskud eller gamle mid-

Lovforslaget er ændret, så det
ikke længere indeholder mu-
lighed for at udjævne et nega-
tivt omkostnings- eller risiko-
resultat over 3 år. Efter
lovforslaget bliver kunderne
således beskattet af en andel af
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ler (der ved overgangen til de
nye regler primo 2010 udgør
en startsaldo), fordeles til in-
dividuel beskatning.

årets negative omkostnings-
eller risikoresultat.

– Der bør arbejdes på en løs-
ning, hvor risiko- og omkost-
ningsresultatet (stk. 4 og 5)
kan ses under et.

Efter Skatteministeriets opfat-
telse bør risiko- og omkost-
ningsresultatet ikke ses under
et, da et samlet negativt om-
kostnings- og risikoresultat ik-
ke med rimelighed kan forde-
les ud til beskatning hos den
enkelte kunde, når omkost-
nings- og risikoresultatet for-
deles ud på baggrund af for-
skellige fordelingsnøgler og i
øvrigt kan være beregnet på
baggrund af forskellige grup-
per. Den af F&P foreslåede
model kan således medføre, at
en kunde, der over nogle år har
betalt for meget i omkost-
ningspræmie i forhold til kun-
dens forholdsmæssige andel af
de faktiske omkostninger i
gruppen alligevel bliver be-
skattet af et negativt omkost-
ningsresultat, fordi omkost-
ningsoverskuddet for året før
er brugt til at dække et risiko-
underskud i en gruppe, som
kunden ikke er en del af, eller
et risikounderskud i en gruppe,
som kunden godt nok er en del
af, men hvor kunden ikke bæ-
rer så stor en del af risikoun-
derskuddet, som den pågæl-
dende kommer til at bære af
omkostningsunderskuddet.

– Der skal ikke korrigeres for
omkostnings- og risikoresul-
tater, der tilfalder eller bæres
af egenkapitalen.

Et forslag, der flytter beskat-
ningen af et underskud på om-
kostnings- eller risikoresulta-
tet fra de pensionsberettigede
til pensionsinstituttets egenka-
pital, vil medføre et provenu-
tab, da Danmark ikke kan
beskatte udenlandske pensi-
onsinstitutter, hvis eneste til-
knytning til Danmark er, at de
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har danske kunder. Skattemi-
nisteriet er således ikke enig i
forslaget.

– Tidsaspektet – herunder
spørgsmålet om, hvornår in-
formationen til at beregne in-
dividuelle korrektioner –
skal løses, så skatten kan be-
regnes og opkræves hos kun-
den inden afregningsfristen
over for SKAT. Herunder
bør teknikken i reglerne for
beregning af overgangsfra-
drag også justeres (anvendel-
se af primoværdier i stedet
for ultimoværdier).

Lovforslaget er ændret, så ind-
beretnings- og indbetalingsfri-
sten for pensionsinstitutter i
pensionsafkastbeskatningslo-
vens § 21, stk. 1, er flyttet fra
den 31. marts året efter ind-
komståret til den 31. maj året
efter indkomståret. Udskydel-
sen af indberetnings- og ind-
betalingsfristen påvirker ikke
provenuet, da det af samme be-
stemmelse følger, at pensions-
institutterne skal betale en ren-
te svarende til markedsrenten
fra den 20. februar året efter
indkomståret til betaling sker.
F&P er herudover blevet bedt
om at uddybe, hvorfor de øn-
sker en ændring af teknikken
for beregning af overgangsfra-
drag, så fradraget opgøres på
baggrund af ultimoværdier i
stedet for primoværdier.

– Ved skattekorrektioner
som følge af risiko- og om-
kostningsunderskud skal der
findes en administrerbar og
pragmatisk løsning på det
problem, at nogle kunder kan
have forladt bestanden. Den
foreslåede inddeling af sel-
skabernes bestande i grupper
skal forenkles så meget som
muligt. I det omfang en ind-
deling i grupper anses for
nødvendig, bør den kunne
flugte nøje med allerede an-
vendte inddelinger, ligesom
den bør kunne ændres i et vist
omfang over tid. Også her er
det væsentligt at have for øje,
at de individuelle skattekor-
rektioner ikke behøver at bli-
ve fordelt mere præcist end at

Efter Skatteministeriets opfat-
telse succederer kunderne i de-
res egen skattemæssige stilling
ved bestandsoverdragelse,
dvs. at kundens skattemæssige
stilling som udgangspunkt er
uændret efter bestandsover-
dragelsen. Kunden skal såle-
des både før og efter bestands-
overdragelsen beskattes af en
forholdsmæssig andel af grup-
pens negative omkostnings-
eller risikoresultat.
I de tilfælde, hvor der ikke er
tale om bestandsoverdragelse,
men hvor enkelte kunder i
grupper med negative omkost-
nings- eller risikoresultater
flytter før indkomstårets ud-
løb, må de tilbageværende
kunder efter den foreslåede be-
stemmelse fordele skatten for
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det kontributionsmæssigt
kan anses for forsvarligt.

de fraflyttede kunder mellem
sig. Efter Skatteministeriets
opfattelse vil det kræve et for
tungt administrativt setup at
indføre efterbeskatning af al-
lerede fraflyttede kunder.
Det skal i den forbindelse be-
mærkes, at de tilbageværende
kunder i de tilfælde, hvor årets
endelige omkostnings- eller ri-
sikoresultat er positivt, til gen-
gæld ikke skal dele årets om-
kostnings- eller risikoover-
skud med de kunder, der er
flyttet i løbet af året.
Lovforslaget er herudover
ændret, så der ikke længere er
krav om opdeling i bestemte
grupper.

– Reglerne bør testes ud fra,
hvorledes de virker i usæd-
vanlige situationer. Som ek-
sempel kan nævnes tilfælde
med katastrofer, hvor mange
kunder kommer til skade på
en gang; og store, men mid-
lertidige omkostningsunder-
skud i nystartede selskaber
etc.

Omkostnings- og risikounder-
skud skal beskattes hos kun-
derne, da det er udtryk for, at
en del af kundens investerings-
afkast er blevet brugt til at
dække kundens omkostninger
i stedet for at blive tilskrevet
kundens depot.
I det omfang F&P mener, at
der er behov for særregler for
særlige situationer, er F&P
blevet bedt om at uddybe, hvil-
ken administrerbar løsning, de
forestiller sig.

– En bestemmelse svarende
til den gældende § 4, stk. 6,
(invaliderenter) skal indsæt-
tes i § 4 a.

Efter § 4, stk. 6, kan forsikrin-
ger, der indeholder ydelser
med ret til løbende invalide-
pension eller præmiefritagelse
behandles, som om forsik-
ringsbegivenheden ikke er ind-
truffet. Bestemmelsen medfø-
rer, at der ved lageropgørelsen
af den forsikredes depot bort-
ses fra den hensættelsesforø-
gelse, der sker, når forsikrings-
begivenheden er indtrådt, samt
de efterfølgende ændringer he-
raf i takt med vurderingen af
den forsikredes helbredstil-
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stand. Eventuel rentetilskriv-
ning til depotet beskattes dog
fortsat efter § 4.
Efter § 4 a sker der som ud-
gangspunkt kun beskatning af
rentetilskrivningen. Beskat-
ningen er ikke depotbaseret,
og der er derfor efter Skatte-
ministeriets opfattelse ikke be-
hov for en tilsvarende bestem-
melse.

– Der bør være en vis mulig-
hed for omvalg mellem § 4
og § 4 a, således at valget af
§ 4 a ikke er bindende for al
fremtid.

Der henvises til kommentaren
til DI.

– Det bør i relation til den
foreslåede § 4 a, stk. 6 over-
vejes nøjere, hvilke af de her
krævede oplysninger, der
reelt er brug for til sikring af
skattemyndighedernes kon-
trol af skatteberegningen.

Stk. 6 er udtryk for de oplys-
ninger, som Skatteministeriet
har fundet nødvendige for kon-
trollen med pensionsafkast-
skatten. Skatteministeriet ind-
går dog gerne i dialog om de
eventuelle oplysninger, som
F&P måtte finde overflødige.

– Det bør overvejes at give
mulighed for at ændre skat-
tegrundlaget for PBL § 53 A
ordninger, så det svarer til § 4
a, når denne anvendes. Her-
ved kan spares udgifter til
forskellige IT-løsninger.

Ifølge PBL § 53 A, stk. 3, op-
gøres afkastet efter §§ 3-5 i
pensionsafkastbeskatningslo-
ven. Bestemmelsen giver såle-
des efter Skatteministeriets op-
fattelse mulighed for, at
ordninger omfattet af PBL § 53
A kan opgøres efter pensions-
afkastbeskatningslovens § 4 a.

Det skal understreges, at
kompleksiteten af de vedtag-
ne såvel som de foreslåede
regler er høj – ikke blot ind-
holdsmæssigt, men også for-
di beskatningen indgår i tæt
samspil med anden regule-
ring vedrørende pensionsop-
sparingsprodukter med regn-
skabs- og kontributionsreg-
ler som de væsentligste
eksempler.
F&P er derfor fortsat i gang
med at analysere lovforsla-
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gets § 4 a, og nye forhold kan
komme frem som supple-
ment til ovenstående opliste-
de emner.
Ved løsningen bør det også
haves for øje, at der skal være
konsistens mellem beskat-
ningen efter § 4 a og § 7
henholdsvis § 8. Tilsvarende
gælder naturligvis i relation
til § 4.
F&P skal i den forbindelse
pege på, at følgende sam-
menhænge vil være hensigts-
mæssige:
– I § 7 (kollektiv beskatning
af pensionskasser og arbejds-
markedslivsforsikringssel-
skaber) bør det præciseres, at
der er fradrag for § 4 såvel
som for § 4 a beskattet om-
kostnings- og risikobonus.
Sammenhængen er jo den, at
disse bonuselementer netop
beskattes individuelt, når de
anses for finansieret af (skat-
tepligtigt) afkast.

Efter Skatteministeriets opfat-
telse følger dette allerede af
den gældende § 7, stk. 2, nr. 1,
hvorefter der er fradrag i be-
skatningsgrundlaget efter § 7
for beløb, der hensættes indi-
viduelt som rente m.v. til
dækning af forpligtelser over
for pensionsberettigede, og
som beskattes efter § 4. Tilsva-
rende gælder efter lovforslaget
for beløb, der beskattes efter
§ 4 a.

– I § 8 (kollektiv beskatning
af øvrige, selskabsskatteplig-
tige livsforsikringsselska-
ber) bør der i beskatnings-
grundlaget effektivt være
fradrag for beløb, der tilgår
kunderne som beskattet om-
kostnings- eller risikobonus.
Aktuelle overskud på risiko
eller omkostninger bør deri-
mod ikke påvirke beskat-
ningsgrundlaget.

Lovforslaget er justeret, så
livsforsikringsselskaberne al-
tid skal bortse fra ændringer i
det opsamlede risiko- og om-
kostningsresultat ved opgørel-
sen af de skattepligtige ufor-
delte midler, og så det tydeligt
fremgår, at ufordelte midler,
der er overført til beskatning
efter §§ 4 eller 4 a, altid ned-
bringer beskatningsgrundlaget
efter § 8.

Efter lovforslagets § 1, nr. 9,
medfører anvendelse af den
foreslåede § 4 a, at der ved
beskatning efter § 8 skal bort-
ses fra ændringen i omkost-
nings- og risikoresultater
indtruffet efter overgang til
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beskatning efter de nye PAL-
regler.
Derimod er valgfriheden ve-
drørende indregning af disse
elementer i beskatnings-
grundlaget efter § 8 bibe-
holdt, når § 4 anvendes.
Efter F&Ps opfattelse bør
valgfriheden droppes, sva-
rende til anvendelse af § 4 a,
hvorved det undgås, at et sel-
skabsskattepligtigt livsfor-
sikringsselskab, der har valgt
indregning, kan komme i en
situation, hvor der over en
kortere eller længere periode
skal bæres kollektiv beskat-
ning af et overskud på disse
elementer, fordi overskuddet
tilgår de kollektive midler.
Som alternativ til valgfrihe-
den skal som oven for nævnt
i stedet sikres, at individuel
beskatning af omkostnings-
eller risikobonus altid ned-
bringer det kollektive beskat-
ningsgrundlag. Dermed op-
nås også en forenkling af § 8.
Videreførelse af pensionsaf-
kastskattepligt for pensions-
ordninger omfattet af pensi-
onsbeskatningslovens § 50 i
danske pensionsinstitutter
(§ 1, nr. 1).
F&P har ingen indvendinger
imod den foreslåede videre-
førelse af PAL- pligten (på
individuelt niveau) af ord-
ninger, som er omfattet af
PBL § 50, i danske pensions-
institutter.
Videreførelse af nedsættelser
af beskatningsgrundlaget for
afviklingskasser
F&P bifalder, at nedsættel-
serne af beskatningsgrundla-
get, der ved en fejl ikke blev
videreført for afviklingskas-
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ser, der vælger (fortsat) insti-
tutbeskatning efter 1. januar
2010, nu indsættes i PAL.
Fradrag for formueforvalt-
ningsomkostninger på indi-
vidniveau for markedsrente-
produkter(§ 1, nr.10).
Der foreslås indført fradrag
for formueforvaltningsom-
kostninger på individuelt ni-
veau for markedsrentepro-
dukter. Hermed imødekom-
mes et ønske fra pensions-
branchen og F&P bifalder
derfor forslaget.
Det fremgår af bemærknin-
gerne, at der alene er tale om
en omlægning af fradragsret-
ten for omkostninger, der ef-
ter allerede gældende regler
kan fradrages. F&P skal fore-
slå, at dette indarbejdes i
PAL-vejledningen sammen
med en eksemplificering af
de nugældende typiske fra-
dragsberettigede og ikke-fra-
dragsberettigede udgifter.
Herved tydeliggøres, at der
ikke tilsigtes nogen udvidel-
se af fradragsretten, men ale-
ne en omplacering.

I lovforslagets bemærkninger
er det tydeliggjort, at der ikke
er tale om en udvidelse af fra-
dragsretten, men blot en om-
placering af fradragsretten fra
institutniveau til individniveau
for forsikringer uden ret til ren-
tebonus. Det er desuden præ-
ciseret, at der ikke er tilsigtet
nogen ændring i, hvilke for-
mueforvaltningsomkostnin-
ger, der er fradragsberettigede
efter gældende regler og efter
den nye pensionsafkastbeskat-
ningslov. Det fremgår i øvrigt
af bemærkningerne, at det bå-
de efter gældende regler og ef-
ter den nye pensionsafkastbe-
skatningslov gælder, at det
kræver en konkret vurdering af
de enkelte omkostninger og
deres sammenhæng for at af-
gøre, hvorvidt der er fradrag
for netop denne type omkost-
ning.

Forsikring og Pension kan
endvidere tilslutte sig den
foreslåede videreførelse af
fradragsretten for formuefor-
valtningsomkostninger for
livsforsikringsselskaber om-
fattet af PAL § 8, som ved en

Der henvises til kommentaren
til FSR.
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fejl ikke kom med i PAL -
reglerne vedtaget i 2007.
Endelig bør det overvejes,
om der skal udarbejdes en
mere præcis afgrænsning af
begrebet markedsrentepro-
dukter, jf. også forslagets § 1,
nr. 16, om indeholdelse af
skatten for denne type ord-
ninger.

I forslagets § 1, nr. 10 og 16,
anvendes begrebet forsikrin-
ger uden ret til rentebonus. Det
fremgår af forsikringsaftalen
om en forsikring har ret til ren-
tebonus eller ikke. Skattemini-
steriet anser derfor begrebet
for at være tilstrækkeligt præ-
cist. Der henvises i øvrigt til
kommentaren til FSR.

Teknisk ændring af opgørel-
sen af overgangsfradrag for
ordninger i livsforsikrings-
selskaber, pensionskasser og
pensionsfonde (§ 1, nr. 11)
F&P kan tilslutte sig den
foreslåede tekniske ændring
vedrørende beregning af
overgangsfradrag for ordnin-
ger i livsforsikringsselska-
ber, pensionskasser og pen-
sionsfonde. Den indebærer,
at henvisningen til kollektivt
bonuspotentiale ændres til
ufordelte reserver, således at
der ved beregningen kan
bortses fra en forholdsmæs-
sig andel af de ufordelte re-
server ultimo indkomståret
og ikke blot af det kollektive
bonuspotentiale.
Forsikring og Pension fore-
slår i denne forbindelse, at
reglerne om beregning af in-
dividuelt overgangsfradrag
også justeres rent teknisk, så
at det ikke er nødvendigt at
bruge ultimoværdier i bereg-
ningen. Dette gælder såvel
§ 4 a, jf. omtalen af denne,
som § 4.

Der henvises til kommentaren
til samme forslag fra F&P un-
der § 4 a.

Ændret tidspunkt for inde-
holdelse af pensionsafkast-
skat af markedsrenteproduk-
ter (§ 1, nr. 2 & 16)
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F&P har påpeget, at det for
markedsrenteprodukter er
problematisk at indeholde
den individuelle PAL-skat
før tilskrivning af det skatte-
pligtige afkast til ordningen.
F&P er derfor tilfreds med, at
disse problemer løses ved, at
der for denne type ordninger
foreslås indført en afreg-
ningsform omtrent svarende
til den, der gælder for penge-
institutordninger (PAL § 22,
stk. 2).
Skatten skal efter forslaget
betales en uge før den 31.
marts i året efter indkomstå-
rets udløb, hvad enten der er
dækning for beløbet på ord-
ningen eller ej, og kunden be-
taler rente af beløb, som
pensionsselskabet i denne
forbindelse har udlagt.
PAL-forslag, der ikke er om-
talt i de almindelige bemærk-
ninger
I lovforslagets § 1, nr. 3, fore-
slås den gældende § 4 udbyg-
get med en korrektion af
ultimodepotet i de tilfælde,
hvor der er negativt risikore-
sultat på 1. orden.
Formålet med bestemmelsen
angives at være at sikre, at
der sker beskatning, hvis bo-
nus i disse tilfælde er for stor
i forhold til risikoresultatet.
F&P kan bifalde formålet
med bestemmelsen. Det vur-
deres også umiddelbart, at
den tekniske udformning af
bestemmelsen er korrekt. Be-
stemmelsen er dog, formålet
taget i betragtning, for smalt
formuleret.

En lignende justering af § 4 er
foreslået for så vidt angår den
situation, hvor omkostnings-
bonus er for stor i forhold til
omkostningsresultatet.

F&P har ingen kommentarer
til lovforslagets § 1, nr. 13
(beregning af overgangsfra-
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draget for ordninger i pensi-
onskasser, der ved udgangen
af 1982 ikke var tarifmæssigt
opbyggede), nr. 14 (fjernelse
af overflødig henvisning
vedr. lov om fremme af pri-
vat udlejningsbyggeri) og nr.
16 (rettelse af fejlagtig hen-
visning).

Pensionsafkastbeskat-
ningsloven – Forslag til
yderligere justeringer.
Ordninger uden depot
F&P har under behandlingen
af lovforslag L 10, og under
møder med Skatteministeriet
i foråret 2008 fremført at ord-
ninger uden et egentligt op-
sparingsdepot bør være und-
taget eksplicit fra individuel
PAL-beskatning.
Baggrunden er, at beskat-
ningsgrundlaget i sådanne
ordninger vil være vanskeligt
eller umuligt at opgøre, og at
det investeringsafkast, der
indgår i finansieringen af så-
danne ordninger, alene er
forrentningen af en præmie-
reserve.
Dette afkast er PAL-pligtigt
efter de nuværende institut-
regler, men må forventes at
være meget begrænset og
indtægtstabet for det offent-
lige ved en fritagelse mini-
malt.
F&P kan foreslå følgende af-
grænsning af denne type ord-
ninger:

Der er nu indsat en bestemmel-
se i forslaget om, at forsikrede
med forsikringer, hvortil der er
knyttet tekniske hensættelser,
der hverken er en del af de
ufordelte midler eller en del af
de forsikredes depoter, ikke
beskattes af en forholdsmæs-
sig andel af det afkast, som de
aktiver, der dækker sådanne
tekniske hensættelser, har ge-
nereret i løbet af året.
Afkastet af sådanne tekniske
hensættelser skal i stedet be-
skattes på institutniveau. Dette
er allerede gældende for pen-
sionskasser m.v., men ikke for
livsforsikringsselskaber m.v.
Det foreslås derfor at ændre
reglerne, så danske livsforsik-
ringsselskaber beskattes af af-
kastet af de aktiver, der dækker
tekniske hensættelser, der ikke
er en del af de ufordelte midler
eller en del af de forsikredes
depoter, og som ikke overføres
til de ufordelte midler.

»Ved forsikringer uden de-
pot forstås risikoforsikringer
uden værdi for den forsikre-
de ved tilbagekøb, overfør-
sel, opsigelse eller udløb.
Risikoforsikringer omfatter
forsikringer, der alene kan
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komme til udbetaling ved
død, invaliditet, livstruende
sygdom eller lignende inden
forsikringens aftalte udløbs-
tidspunkt, hvor det aftalte ud-
løbstidspunkt ikke ligger se-
nere end første policedag
efter den forsikredes fyldte
80. år.«
Det bør samtidig overvejes
også at fritage afkastet, der
skal henføres til de nævnte
ordninger, fra beskatning ef-
ter PAL § 7, dvs. institutbe-
skatningen af pensionskasser
og arbejdsmarkedslivsfor-
sikringsselskaber.
Ellers medfører den foreslå-
ede individuelle PAL-frita-
gelse blot, at den kollektive
PAL-beskatning efter § 7
forøges tilsvarende, mens en
tilsvarende virkning kun
gælder for de selskabsskatte-
pligtige livsforsikringssel-
skaber, der er omfattet af § 8,
i det omfang PAL-fritagelsen
fører til en højere selska-
bsskattepligtig indkomst.
Aktuelle invaliderenter
Af den gældende § 4, stk. 6,
fremgår, at aktuelle invalide-
renter ved opgørelse af skat-
tegrundlaget kan vælges be-
handlet som om forsikrings-
begivenheden ikke er ind-
truffet.

Der henvises til kommentaren
til F&P under § 4 a og § 7.

F&Ps opfattelse er, at en be-
stemmelse med tilsvarende
konsekvenser bør indføjes i
§ 7 for at opnå ligebehand-
ling efter § 7 og 8.
Ellers medfører anvendelse
af den i § 4, stk. 6 anførte
mulighed, at beskatnings-
grundlaget forøges tilsvaren-
de efter § 7.
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Ad ændringer i pensionsbe-
skatningsloven
§ 2, nr. 8
F&P antager, at der med
bortseelses- eller fradragsret
for indbetalinger til pensi-
onsordningen menes sådan
ret i henhold til skatteregler-
ne i udlandet. Det er endvi-
dere F&Ps opfattelse, at det
ikke påhviler det modtagen-
de pensionsinstitut at under-
søge, om midler modtaget
ved overførsel fra udlandet,
måtte have været omfattet af
bortseelses- eller fradragsret
efter udenlandske skattereg-
ler.

Det kan bekræftes og fremgår
nu af lovforslagets bemærk-
ninger.
Det afgørende for, om pensi-
onsopspareren har fradrag for
indbetalinger, der hidrører fra
overførsel af en udenlandsk
ordning, er, om der har været
fradrags- eller bortseelsesret
for indbetalingen, og om over-
førslen har haft skatte- eller af-
giftsmæssige konsekvenser.
Har der været fradrags- eller
bortseelsesret, mens overførs-
len ikke har haft skatte- eller
afgiftsmæssige konsekvenser,
er der ikke fradrag for det over-
førte beløb.
Det er ikke hensigten, at sel-
skabet m.v. forinden enhver
overførsel af en ordning, der
ikke er omfattet af pensionsbe-
skatningslovens kapitel 1, skal
undersøge, om betalingen har
haft skatte- eller afgiftsmæssi-
ge konsekvenser i det pågæl-
dende udland.
Det praktiske udgangspunkt
bør være, at selskabet for en
indbetaling, der sker ved over-
førsel fra en ordning, der ikke
er omfattet af kapitel 1, lægger
til grund, at der er tale om en
fradrags- eller bortseelsesbe-
rettiget ordning, som ved over-
førslen ikke har haft skatte-
eller afgiftsmæssige konse-
kvenser i det pågældende
udland, med mindre selskabet
er positivt bekendt med andet.
For at opnå fradragsret vil pen-
sionsopspareren skulle doku-
mentere, at der faktisk er sket
beskatning ved overførslen.
Dette kan ske ved fremlæggel-
se af årsopgørelsen for det år,
hvor overførslen er sket, ved
en skriftlig erklæring eller lig-
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nende fra skattemyndigheder-
ne i det pågældende land.

§ 2, nr. 10 og 11
Beløbsgrænsen for indbeta-
linger til kapitalpension an-
ført i bemærkningerne er for-
kert.

I lovforslaget anføres den kor-
rekte beløbsgrænse.

§ 2, nr. 12
F&P foreslår til overvejelse
at samle hjemmel vedr. LI-
FO-princippet i § 34 for såvel
§ 25 som § 26. På den måde
vil LIFO princippet fremgå
dels af § 34 for afgifter, dels
af § 41 for overførsler.

Skatteministeriet ser ikke
grundlag for at ændre forsla-
get, idet overskueligheden ik-
ke bliver nævneværdigt bedre.

§ 2, nr. 13
Det bør efter F&Ps opfattelse
være muligt at hæve de ind-
betalinger, der ikke har været
bortseelses- eller fradragsret
for, selv om det kan komme
i strid med LIFO-princippet i
§ 34. Pensionsopspareren
kan komme uden om LIFO-
princippet ved at foretage en
deloverførsel efter pensions-
beskatningslovens § 41, men
det bør efter F&Ps opfattelse
ikke være nødvendigt at ty til
administrative krumspring.

Skatteministeriet kan ikke
imødekomme ønsket om, at
LIFO-princippet skal kunne
fraviges i netop pensionsbe-
skatningslovens § 32. LIFO-
princippet sikrer, at der ikke
kan opstå tvivl om, hvilken del
af en indbetaling, som en ud-
betaling kan henføres til. LI-
FO-princippet anvendes også
for så vidt angår udbetalinger
fra kapitalpensioner i tilfælde,
hvor afgiften er knyttet til tids-
punktet for indbetalingerne, og
ved deloverførsler efter pensi-
onsbeskatningslovens § 41.

Behov for ændring af § 53 A,
stk. 5
Den gældende § 53 A, stk. 5,
har ifølge F&P væsentlige
administrative og rådgiv-
ningsmæssige konsekvenser.
Efter F&Ps opfattelse bør be-
stemmelsen ændres, så udbe-
talinger som hovedregel ikke
medregnes i den skattepligti-
ge indkomst. Undtaget skal
være 15 D-ordninger i det
omfang, der har været bort-
seelses- eller fradragsret for
indbetalinger i udlandet efter
udenlandske regler. En sådan
ændring er følge F&P ikke i

Den afgørende begrundelse for
at beskatte udbetalinger for en
ordning omfattet af pensions-
beskatningslovens § 53 A i det
omfang, der har været fradrag
eller bortseelsesret her eller i
udlandet, er en symmetribe-
tragtning. Symmetribetragt-
ningen gælder som et generelt
princip i pensionsbeskatnings-
loven, dvs. også for kapitel 1 -
ordninger. Symmetribetragt-
ningen tager helt generelt sigte
på at undgå såvel dobbeltbe-
skatning som dobbelt ikke-be-
skatning.
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strid med et krav om symme-
tri, jf. EF-Domstolens dom af
30. januar 2007 i sag
C-150/04, Kommissionen
mod Danmark. Hvis Skatte-
ministeriet er af en anden op-
fattelse, bør der nærmere
redegøres herfor.

Symmetribetragtningen går ud
på, at har der været fradrags-
eller bortseelsesret for en ind-
betaling, bør udbetalingen og-
så beskattes. Tilsvarende be-
skattes udbetalinger hidrøren-
de fra ikke-fradragsberettige-
de indbetalinger ikke.

Hvis bestemmelsen ikke æn-
dres, er det F&Ps opfattelse,
at der er behov for en over-
gangsordning, idet økonomi-
ske rådgivere har været i god
tro med hensyn til, at alle ud-
betalinger fra en § 53 A-ord-
ning ville være skattefrie
uanset skattemæssig status
for indbetalinger.
Det er endvidere F&Ps op-
fattelse, at udbetalinger fra
§ 53 A-ordninger fra 1. janu-
ar 2010 vil ske som hidtil,
dvs. som skatte- og afgiftsfri
udbetalinger. Kun hvis en
kunde selv omtaler bortseel-
ses- eller fradragsret i udlan-
det over for pensionsinstitut-
tet, vil han eller hun blive
henvist til at drøfte sagen
med skattemyndighederne.
Skat eller afgift er således
udelukkende en sag mellem
personen og skattemyndig-
hederne. Dog kan der måske
være tilfælde, hvor personen
inden udbetaling sker, har
været i kontakt med skatte-
myndighederne, der kan give
pensionsinstituttet besked
om at indeholde skat eller af-
gift.

Det er pensionsopspareren, der
skal dokumentere, at der ikke
har været fradrags- eller bort-
seelsesret for indbetalingerne,
jf. bemærkningerne til lovfor-
slagets § 1, nr. 35, i L 9, Fol-
ketinget 2007-08. At der ikke
har været fradrags- eller bort-
seelsesret i et andet land end
Danmark, må pensionsopspa-
reren kunne dokumentere ved
årsopgørelser for de pågælden-
de år eller ved en skriftlig er-
klæring fra skattemyndighe-
derne i det pågældende land.
Skatteministeriet skal dog be-
mærke, at selskabet m.v. ikke
forinden enhver udbetaling
skal undersøge, hvorledes dets
kunder er blevet skattemæssigt
behandlet i udlandet af de ind-
betalinger, der er sket til sel-
skabet. Skatteministeriet fin-
der, at det praktiske udgangs-
punkt bør være, at selskabet,
når det foretager udbetaling fra
en § 53 A-ordning, lægger til
grund, at indbetalingerne ikke
har været fradrags- eller bort-
seelsesberettigede, med min-
dre det er positivt bekendt
med, at der har været foretaget
fradrag eller der har været
bortseelsesret i udlandet for
indbetalinger til ordningen.

F&P har i 6 eksempler gjort
rede for F&Ps opfattelse af,
om der skal ske beskatning af
udbetalingen fra en § 53 A-
ordning.

Skatteministeriet er enig i
F&Ps antagelser om beskat-
ningen i de 6 eksempler.
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KPMG Skærpet beskatning af livs-
forsikringsselskabers ejen-
domsportefølje som følge af
omlægning af pensionsaf-
kastskatten.
I forbindelse med forberedel-
sen af omlægningen af pen-
sionsafkastskatten til beskat-
ning på individniveau har
KPMG i flere tilfælde set, at
ophævelsen af den indbyrdes
sammenhæng mellem sel-
skabsskatten og pensionsaf-
kastskatten i PAL 1998 § 14
har medført en – formentlig
utilsigtet – uhensigtsmæssig
forøgelse af beskatningen af
livsforsikringsselskaber med
en beholdning af fast ejen-
dom. Forøgelsen rammer så-
vel de livsforsikringsselska-
ber, der ejer ejendomme
direkte, som de livsforsik-
ringsselskaber, der ejer ejen-
domme gennem ejendoms-
datterselskaber, de såkaldte
3A-selskaber, medens pensi-
onskasser ikke rammes.
Forøgelsen skyldes, at den
udskudte selskabsskat, der
som følge af de skattemæssi-
ge afskrivninger på de enkel-
te ejendomme påhviler livs-
forsikringsselskabers ejen-
domsportefølje, og dermed
som følge af det nugældende
regelsæts § 14 nedsætter be-
skatningsgrundlaget efter
pensionsafkastbeskatnings-
loven, efter overgangen til de
nye regler vil få fuld virkning
i selskabsskatten.
Ydermere vil forøgelsen ikke
have sammenhæng til de tid-
ligere foretagne fradrag for
skattemæssige afskrivnin-
ger, da disse afskrivninger
har haft en tilsvarende for-



69

øgende effekt på beskat-
ningsgrundlaget efter pensi-
onsafkastbeskatningsloven.
Den skattemæssige påvirk-
ning af den udskudte selska-
bsskat på ejendomsporteføl-
jen vil således stige fra de
nuværende ca. 13,75 procent
til 25 procent, idet den nøj-
agtige stigning afhænger af
det enkelte livsforsikrings-
selskabs konkrete forhold.
Dette skal sammenholdes
med, at livsforsikringssel-
skabernes afskrivninger
»kun« har haft en skattevær-
di på ca. 13,75 procent.
Med vedtagelsen af lov 1535
af 17. december 2007 (Pen-
sionsafkastbeskatningslo-
ven) ophævedes med virk-
ning fra indkomståret 2010
pensionsafkastbeskatningen
af den del af investeringsaf-
kastet, der tilskrives livsfor-
sikringsselskabers egenkapi-
tal. Der skabes med denne
ændring en væsentlig asym-
metri i den samlede beskat-
ning.
Pensionsafkastbeskatnings-
loven har tidligere håndteret
dette dilemma, eksempelvis i
den nu ophævede PAL § 9
om tvungen sambeskatning
af livsforsikringsselskaber,
pensionskasser og fonde
m.v. og deres datterselska-
ber, der i stk. 4 indrømmede
fradragsret i et livsforsik-
ringsselskab for skatter betalt
i datterselskabet. Reglerne
tog højde for det modsæt-
ningsforhold, der lå i, at vær-
distigningen på aktiebesid-
delsen i datterselskabet me-
dregnedes efter lagerprincip-
pet, mens datterselskabets
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selskabsskattepligtige ind-
komst typisk medregnedes
efter realisationsprincippet.
Da overgangen fra det gæl-
dende system til de nye regler
i pensionsafkastbeskatnings-
loven efter KPMGs opfattel-
se kan sammenlignes med
den i de tidligere regler
adresserede udtræden af
sambeskatningen, foreslår
KPMG, at der i pensionsaf-
kastbeskatningsloven ind-
sættes en overgangsregel, der
indrømmer et fradrag i be-
skatningsgrundlaget efter
pensionsafkastbeskatnings-
loven for 2009 for halvdelen
af den udskudte skat, der ved
overgangen til 2010 hviler på
de omhandlede ejendomme.

Omlægningen af pensionsaf-
kastbeskatningen fra institut-
niveau til individniveau er en
helhed, hvor beskatningen ef-
ter omlægningen ikke altid vil
svare nøjagtigt til beskatnin-
gen før omlægningen. Skatte-
ministeriet er således ikke enig
med KPMG i, at ophævelsen af
PAL-skattepligten af livsfor-
sikringsselskabernes egenka-
pital bør medføre, at livsfor-
sikringsselskaber med fast
ejendom skal kompenseres
for, at de kan risikere at skulle
betale fuld selskabsskat af gen-
vundne afskrivninger, hvis de
afstår ejendommen efter 2010.
Det skal i den forbindelse be-
mærkes, at det formodes, at
livsforsikringsselskaberne vil
have indrettet sig således, at de
ejendomme, der ikke skal sæl-
ges, ejes direkte og rives ned,
når de er udtjent, hvorimod de
ejendomme, som muligvis
skal sælges, ejes gennem ejen-
domsdatterselskaber - de så-
kaldte SEL § 3 A-selskaber.
Sandsynligheden for, at et livs-
forsikringsselskab i praksis
bliver beskattet af genvundne
afskrivninger, vil således være
meget lille, da livsforsikrings-
selskabet ikke sælger ejen-
dommen direkte, men i stedet
sælge aktierne i det ejendoms-
datterselskab, der ejer ejen-
dommen, hvilket kan ske skat-
tefrit efter 3 års ejertid.
Det skal i øvrigt bemærkes, at
livsforsikringsselskabernes
beskatning af genvundne af-
skrivninger på fast ejendom ik-
ke er blevet opjusteret i takt
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med nedsættelsen af selska-
bsskatterne fra 50 pct. i 1985
til 25 pct. i 2007. Der er således
ikke den præcise sammen-
hæng mellem den skattemæs-
sige værdi af afskrivningerne
på afskrivningstidspunktet og
beskatningen af genvundne af-
skrivninger på realisations-
tidspunktet som antydet af
KPMG.

SKAT SKAT finder, at lovforsla-
gets § 2, nr. 8, der indeholder
to negationer, er lidt vanske-
lig at forstå. SKAT foreslår
en ændret affattelse af be-
stemmelsen.

Skatteministeriet er enig i, at
bestemmelsen kan gøres mere
forståelig. Bestemmelsen er
derfor blevet omformuleret
med udgangspunkt i SKATs
forslag.

I bemærkningerne til lovfor-
slagets § 2, nr. 9 og 19, frem-
går det, at i den situation,
hvor opspareren flytter til det
land, hvor ordningen er op-
rettet, og med hvilket der er
aftalt kildelandsbeskatning i
dobbeltbeskatningsoveren-
skomsten mellem Danmark
og det pågældende land, vil
dette land kunne beskatte ef-
ter overenskomsten både
som kildeland og bopæls-
land. I denne situation gives
der ifølge bemærkningerne
ikke nedslag for den uden-
landske skat. Det er SKATs
opfattelse, at der i den situa-
tion også er mulighed for at
lempe efter ligningslovens
§ 33, stk. 1, for den skat, som
bopælslandet som kildeland
kan beskatte (»opkræver af
kilder dér»). Kilden er jo i
bopælslandet.
For så vidt angår det anførte
om, at det andet land i denne
situation som bopælsland bør
lempe den danske »erklæ-
ringsskat« efter nationale
regler, kan det næppe forven-

I den situation, der omhandles
i høringssvaret, er det andet
land, som Danmark har indgå-
et en overenskomst med, såvel
kildeland som bopælsland.
Personen har indvilliget i, at
Danmark beskatter i henhold
til aftalen, idet Danmark efter
dobbeltbeskatningsoveren-
skomsten med det nye bopæls-
land ville kunne have beskattet
udbetalingen som følge af, at
forsikringsselskabet m.v. hav-
de haft hjemsted i Danmark.
Efter Skatteministeriets opfat-
telse kan der ikke ske lempelse
i denne situation.
Hvis Danmark i denne situati-
on skulle lempe efter interne
regler for den udenlandske
skat ville Danmark lempe for
bopælsbeskatning. Det bør
være bopælsstaten, der skal
lempe for den danske beskat-
ning.
Det kan ikke afvises, at der i
udlandet i nogle tilfælde ikke
er intern hjemmel til at lempe
for den danske erklæringsbe-
skatning. Det, som Danmark
alene kan gøre, er at lempe for
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tes, at det pågældende land
har national hjemmel til at
lempe en dansk skat alene ba-
seret på opsparerens erklæ-
ring, når landet både er kil-
deland og bopælsland. Risi-
koen for dobbeltbeskatning
er derfor betydelig. Det synes
derfor mest korrekt, at Dan-
mark i stedet anvender sin
mulighed for at lempe efter
ligningslovens § 33 i denne
situation.

beskatning i den modsatte si-
tuation, jf. lovforslagets § 2,
nr. 10.

Det kan ikke afvises, at det
andet land vil være mere vil-
lig til at indrømme lempelse,
såfremt Danmark som fore-
slået skaber mulighed for
dansk lempelse i den om-
vendte situation, men da er-
klæringsbeskatningen er en
nyskabelse formentlig også i
international sammenhæng,
er det ikke særlig sandsyn-
ligt, at det pågældende land
har en sådan tilsvarende
hjemmel.

Skatterevisorfor-
eningen

Skatterevisorforeningen an-
fører, at lovforslagets § 2, nr.
7, om udvidelsen af pensi-
onsbeskatningslovens § 15 D
til også at gælde for begræn-
set skattepligtige omfatter ik-
ke personer, der er arbejds-
udlejede (begrænset skatte-
pligtige efter kildeskattelo-
vens § 2, stk. 1, nr. 3) eller er
skattepligtige efter kulbrinte-
skattelovens § 21, stk. 2. Dis-
se personer har på samme
måde som »almindelige« be-
grænset skattepligtige bort-
seelsesret for eventuelle ar-
bejdsgiverindbetalinger til
pensionsordninger oprettet i
danske pensionsinstitutter.
Skatterevisorforeningen fin-
der derfor, at det må anses for

Skatteministeriet er enig med
foreningen. Lovforslaget er
blevet udvidet til også at gælde
for personer, der er omfattet af
kildeskattelovens § 2, stk. 1,
nr. 3 (arbejdsudlejede perso-
ner), og personer, der er om-
fattet af kulbrinteskattelovens
§ 21, stk. 2
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en fejl, at de arbejdsudlejede
og kulbrinteskattepligtige
personer ikke er medtaget i
lovforslaget.
Lovforslagets § 2, nr. 7, om
udvidelsen af pensionsbe-
skatningslovens § 15 D til at
omfatte begrænset skatte-
pligtige bør, da reglen ude-
lukkende er en lempelse, ef-
ter Skatterevisorforeningens
opfattelse have virkning for
personer, der bliver begræn-
set skattepligtige den 1. janu-
ar 2008 ligesom de oprinde-
lige regler i pensionsbeskat-
ningslovens § 15 D.

Skatteministeriet er enig med
foreningen. Ikrafttræden for
lovforslagets § 2, nr. 7, er bke-
vet ændret til den 1. januar
2008.

Følgende fremgår af de ge-
nerelle bemærkninger, pkt.
3.2.6.1., om gældende regler
vedrørende tilbagesøgning af
afgift ved tilbagebetaling af
ikke-fradragsberettigede ka-
pitalpensionsindbetalinger i
tilfælde, hvor der er tale om
overskridelse af den person-
lige indkomst eller maksi-
mumsgrænsen: »Eventuelt
overskydende beløb kan dog
bl.a. kræves tilbagebetalt.

Skatteministeriet tager for-
eningens bemærkninger til ef-
terretning. Det fremgår af lov-
forslagets almindelige be-
mærkninger, pkt. 3.2.6.1, at
der er tale en præcisering af
gældende ret.

Hvis der er sket afgiftsberig-
tigelse af det pågældende be-
løb inden anmodningen om
tilbagebetaling, kan afgiften
ikke søges tilbagebetalt hos
told- og skatteforvaltnin-
gen«.
Tilsvarende fremgår det af
bemærkningerne til lovfor-
slagets § 2 nr. 10 og 11:
»Imidlertid er der ikke i § 21
A som i § 21 B hjemmel til
tilbagebetaling af afgift, uag-
tet at en tilsvarende situation
vil kunne opstå i tilfælde om-
fattet af § 21 A«.
Skatterevisorforeningen an-
fører, at så vidt foreningen er
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bekendt med SKATs admi-
nistration af den hidtidige be-
stemmelse i § 21 A, er der
også hidtil uden udtrykkelig
hjemmel hertil sket ændring
af afgiftsberegningen, hvis
der er sket afgiftsberigtigelse
af kapitalpensionsordningen
inden anmodningen om af-
giftsfri tilbagebetaling er
rejst over for pensionsinsti-
tuttet.
Det må derfor alene anses for
en præcisering af gældende
praksis, at det tilføjes i § 21
A, at afgiftsberegningen kan
ændres, hvis kapitalpensi-
onsordningen i mellemtiden
er blevet afgiftsberigtiget.
Skatterevisorforeningen øn-
sker at fremhæve, at den
kommende omlægning af
pensionsbeskatningen, såle-
des at der kan tegnes fra-
dragsberettigede pensioner i
udlandet, og pensionsafkast-
skatten beregnes på et indi-
vidgrundlag vil stille store
krav til administrationen og
kræve, at der fra starten op-
bygges en effektiv og smidig
kontrol.
Til dette kræves der fagligt
kompetente medarbejdere,
herunder medarbejdere, der
kan gennemføre den fornød-
ne systemrevision for pensi-
onsinstitutter m.v., samt be-
tydelige ressourcer til kon-
trol af, at pensionsordninger
i udenlandske pensionsinsti-
tutter og pengeinstitutter,
skatte- og afgiftsmæssigt be-
handles korrekt.
Da det for de pågældende in-
stitutioner bliver tale om no-
get helt nyt, og for de pågæl-
dende pensionsopsparere og-

Skatteministeriet er helt enig i,
at omlægningen af pensions-
beskatningssystemet vil stille
store krav til administration og
kræver, at der opbygges en ef-
fektiv og smidig kontrol. Det
var Skatteministeriet allerede
opmærksom på i forbindelse
med gennemførelse af omlæg-
ningen i efteråret 2007. Det
fremgår således af de admini-
strative konsekvenser til lov-
forslag L 9 og L 10, Folketin-
get 2007-08, 2. samling, at
omlægningen skønnes at med-
føre engangsomkostninger til
SKAT til systemtilretninger og
information på ca. 50 mio., og
ca. 15 årsværk de første 1- 3 år
efter lovens implementering.
De løbende driftsudgifter blev
skønnet til ca. 550.000 kr., og
til den løbende drift til admi-
nistration, vejledning og kon-
trol blev der skønnet ca. 45
årsværk.
SKAT har valgt at imødekom-
me behovet for vejledning og
kontrol ved indtil videre at
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så er nye regler, må der
forventes en betydelig vej-
ledningsopgave, men også en
betydelig efterfølgende kon-
trol, idet eventuelle fejl i de
første år vil fortsættes, hvis
der ikke foretages korrekti-
on.

samle opgaverne i relation til
de udenlandske pensionsord-
ninger hos Videns- og Kompe-
tencecenter Pension, således at
alle opgaver både vedrørende
administration og kontrol løses
af den samme enhed.
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Bilag 2
Lovforslaget sammenholdt med gældende ret

Gældende formulering Lovforslaget

§ 1

I lov nr. 1535 af 19. december 2007 om
pensionsafkastbeskatning (pensionsaf-
kastbeskatningsloven), som ændret ved
lov nr. 221 af 8. april 2008, foretages føl-
gende ændringer:

§ 1. Pensionsberettigede, som er skatte-
pligtige efter kildeskattelovens § 1, selska-
bsskattelovens § 1 eller fondsbeskatnings-
lovens § 1, og som ikke anses for
hjemmehørende i en fremmed stat, i Grøn-
land eller på Færøerne efter bestemmelser-
ne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst,
skal betale skat efter denne lov af følgende
pensionsordninger:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 5:
»5) Pensionsordninger i danske forsik-

ringsselskaber m.v., der er omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens § 50.«

1) Pensionsordninger omfattet af kapitel 1
i pensionsbeskatningsloven. Dette gælder
dog ikke
a) ordninger i Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension (ATP) omfattet af § 2 i pensions-
beskatningsloven bortset fra Den Supple-
rende Arbejdsmarkedspension for Førtids-
pensionister,
b) ordninger i Lønmodtagernes Dyrtids-
fond (LD),
c) ordninger, som udbetales af det offent-
lige som følge af tidligere ansættelse i
kommunernes tjeneste omfattet af § 2 i
pensionsbeskatningsloven,
d) livrenter uden ret til bonus, der er tegnet
før den 1. maj 1982,
e) ordninger godkendt efter § 15 D i pen-
sionsbeskatningsloven og
f) ordninger i pensionskasser omfattet af
stk. 2, nr. 9.
2) Pensionskonti omfattet af § 42 i pensi-
onsbeskatningsloven.
3) Selvpensioneringskonti omfattet af § 51
i pensionsbeskatningsloven og lignende
skattebegunstigede selvpensioneringskon-
ti, der er oprettet før den 2. juni 1998.
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4) Konti i Den Særlige Pensionsopsparing,
jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion.

---

§ 4. ---
Stk. 3. Forsikringens depot ved ind-

komstårets udgang opgøres således:
1) Depotet tillægges udbetalinger i årets
løb.
2) Depotet tillægges skattebeløb indeholdt
efter § 21, stk. 2.
3) Depotet tillægges betaling af risikopræ-
mie for forsikringsdækningen, herunder
eventuel negativ risikobonus.
4) Depotet tillægges betaling af omkost-
ningspræmie, herunder eventuel negativ
omkostningsbonus, og gebyrer ved den lø-
bende administration af forsikringen eller
genkøb af denne.
5) Depotet kan nedsættes med positiv bo-
nus tilskrevet depotet, der kan henføres til
andre kilder end merafkast af livsforsik-
ringsselskabets m.v. investeringsaktivitet i
forhold til det, der er forudsat i det tekniske
grundlag (rentebonus).

2.§ 4, stk. 3, nr. 2, affattes således:
»2) Depotet tillægges skattebeløb inde-
holdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt.«

3.§ 4, stk. 3, nr. 3, affattes således:
»3) Depotet tillægges betaling af risiko-
præmie for forsikringsdækningen forhøjet
med det mindste beløb af eventuel negativ
risikobonus eller eventuelt negativt risiko-
resultat.«

4.§ 4, stk. 3, nr. 4, affattes således:
»4) Depotet tillægges betaling af om-

kostningspræmie forhøjet med det mindste
beløb af eventuel negativ omkostningsbo-
nus eller eventuelt negativt omkostnings-
resultat og gebyrer ved den løbende
administration af forsikringen eller genkøb
af denne.«

6) Depotet tillægges bonus, der ikke er til-
skrevet forsikringens depot, men som på
anden måde er knyttet til forsikringen eller
pensionskasseordningen. Bonus tillægges,
medmindre den kan henføres til andre kil-
der end merafkast af livsforsikringsselska-
bets m.v. investeringsaktivitet i forhold til
det, der er forudsat i det tekniske grundlag
(rentebonus).
7) Depotet korrigeres for ændring i særlige
bonushensættelser knyttet til forsikringen
eller pensionskasseordningen. Der kan
bortses fra ændringer, der kan henføres til
omkostnings- og risikobonus. Vælger pen-
sionsinstituttet at se bort fra ændringer, der
kan henføres til omkostnings- og risikobo-
nus, er valget bindende. Valget træffes i
forbindelse med overgang til beskatning
efter denne lov.
8) Depotet tillægges udbetalinger i årets
løb med tillæg af skattebeløb indeholdt ef-
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ter § 21, stk. 2, der i henhold til pensions-
ordningen udbetales fra midler fra livsfor-
sikringsselskabets m.v. investeringsafkast
direkte til den berettigede.
9) Depotet tillægges et beløb svarende til
nedsættelsen af depotværdien som følge af
forsikringens bortfald uden udbetaling.
10) Depotet fradrages hensættelsesforø-
gelse og tillægges hensættelsesnedsættelse
som følge af indtræden af forsikringsbegi-
venheden, jf. dog stk. 6.
11) Depotet fradrages betaling for garan-
tier for forsikringer uden ret til rentebonus.

----

Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte
regler om opgørelsen af beskatningsgrund-
laget og dokumentationskrav.

5. I § 4 indsættes efter stk. 6 som nye styk-
ker:

»Stk. 7. Årets investeringsafkast på de
aktiver, der dækker tekniske hensættelser,
som ikke er en del af de ufordelte midler,
jf. § 8, stk. 2 eller 3, eller en del af de pen-
sionsberettigedes depoter, jf. stk. 2 eller § 4
a, stk. 2, nr. 1, 2. pkt., medregnes ikke til
det skattepligtige afkast efter stk. 1-6.

Stk. 8. Danske pensionsinstitutter, der
ved overgang til beskatning efter denne lov
ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne
i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på
opsparet overskud på rente-, risiko- og om-
kostningselementerne, kan ved overgan-
gen opdele midlerne i ufordelte bonusre-
server således:
1) Opsparet omkostningsoverskud bereg-
nes som de ufordelte bonusreserver gange
forholdet mellem på den ene side det gen-
nemsnitlige årlige omkostningsresultat for
2004 til og med 2008 og på den anden side
summen af de gennemsnitlige årlige om-
kostnings-, risiko- og renteresultater for
2004 til og med 2008.
2) Opsparet risikooverskud beregnes som
de ufordelte bonusreserver gange forhol-
det mellem på den ene side det gennem-
snitlige årlige risikoresultat for 2004 til og
med 2008 og på den anden side summen af
de gennemsnitlige årlige omkostnings-, ri-
siko- og renteresultater for 2004 til og med
2008.
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3) Opsparet renteoverskud beregnes som
de ufordelte bonusreserver fratrukket op-
sparet omkostningsoverskud og risiko-
overskud.

Stk. 9. Udenlandske pensionsinstitutter,
der vælger at opgøre det skattepligtige af-
kast af ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr.
1, efter stk. 1-6, og som på tidspunktet for
valget ikke kan redegøre for, hvorledes
midlerne i de ufordelte bonusreserver for-
deler sig på opsparet overskud på rente-,
risiko- og omkostningselementerne, kan
opdele midlerne i ufordelte bonusreserver
på den i stk. 8, nr. 1-3, angivne måde. For-
delingen skal dog ske på grundlag af re-
sultaterne de seneste 5 år forud for
tidspunktet for valget.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 10.

6. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Livsforsikringsselskaber, pensi-
onskasser og pensionsfonde med ordnin-
ger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, kan vælge
at opgøre det skattepligtige afkast efter
stk. 2-10 i stedet for at opgøre det skatte-
pligtige afkast efter § 4. Valget er bindende
og træffes ved overgang til beskatning ef-
ter denne lov.

Stk. 2. Det skattepligtige afkast opgøres
som summen af:
1) Rente i henhold til forsikringsaftalen og
rentebonus, der tilskrives depotet. Forsik-
ringens depot opgøres som indbetalte for-
sikringspræmier og overførsler fra særlige
bonushensættelser med fradrag af omkost-
nings- og risikopræmie og gebyrer og med
tillæg af rente i henhold til forsikringsaf-
talen, omkostnings-, risiko- og rentebonus,
hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i til-
fælde af forsikringsbegivenhedens indtræ-
den og med fradrag af forsikringsudbeta-
linger.
2) Andre beløb, der tilskrives depotet, og
som hidrører fra investeringsafkast.
3) Rentebonus, der ikke er tilskrevet for-
sikringens depot, men som på anden måde
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er knyttet til forsikringen eller pensions-
kasseordningen.
4) Tilskrivning til særlige bonushensættel-
ser tilknyttet forsikringen eller pensions-
kasseordningen, der stammer fra investe-
ringsafkast.
5) Udbetalinger i årets løb med tillæg af
skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2.
pkt., der i henhold til pensionsordningen
udbetales fra midler fra livsforsikringssel-
skabets m.v. investeringsafkast direkte til
den berettigede.
6) Skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2,
2. pkt.

Stk. 3. Hvis den skattepligtige i forbin-
delse med tilbagekøb af forsikringen har
krav på en andel af de ufordelte bonusre-
server, der er opbygget af rentebonus, sva-
rende til, at denne del var blevet frigivet
under forsikringens løbetid, medregnes til
det skattepligtige afkast årligt et beløb sva-
rende til, at beløbet var frigivet under for-
sikringens løbetid til forsikringen.

Stk. 4. Pensionsinstituttet skal opdele be-
standen af forsikringer i én eller flere grup-
per.

Stk. 5. Hvis årets omkostningsresultat på
2. orden for gruppen, jf. stk. 4, er negativt,
tillægges en forholdsmæssig andel af det
negative resultat til den pensionsberettige-
des skattepligtige afkast. Årets omkost-
ningsresultat opgøres for hver gruppe af
forsikringer og beregnes som 2. ordens
omkostningspræmier for gruppen fratruk-
ket de faktiske omkostninger for gruppen.
Årets omkostningspræmier på 2. orden er
de omkostningspræmier, der i henhold til
aftalen maksimalt skal betales fratrukket
årets omkostningsbonus. Et positivt om-
kostningsresultat for et forudgående år kan
tillægges årets negative omkostningsresul-
tat, hvis det positive omkostningsresultat
ikke er udloddet til pensionsopsparerne el-
ler fratrukket et negativt omkostningsre-
sultat i et mellemliggende år. Den pensi-
onsberettigedes forholdsmæssige andel af
årets negative omkostningsresultat bereg-
nes som årets negative omkostningsresul-
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tat ganget med forholdet mellem perso-
nens omkostningspræmier på 2. orden eller
omkostningsbidrag og lignende for året og
gruppens samlede omkostningspræmier på
2. orden og omkostningsbidrag og lignen-
de for året.

Stk. 6. Hvis årets risikoresultat på 2. or-
den for gruppen, jf. stk. 4, er negativt,
tillægges en forholdsmæssig andel af det
negative resultat til den pensionsberettige-
des skattepligtige afkast. Årets risikoresul-
tat opgøres for hver gruppe af forsikringer
og beregnes som 2. ordens risikopræmier
for gruppen fratrukket de faktiske risiko-
udgifter for gruppen. Årets risikopræmier
på 2. orden er de risikopræmier, der i hen-
hold til aftalen maksimalt skal betales fra-
trukket årets risikobonus. Et positivt risi-
koresultat for et forudgående år kan
tillægges årets negative risikoresultat, hvis
det positive risikoresultat ikke er udloddet
til pensionsopsparerne eller fratrukket et
negativt risikoresultat i et mellemliggende
år. Den pensionsberettigedes forholds-
mæssige andel af årets negative risikore-
sultat beregnes som årets negative risiko-
resultat ganget med forholdet mellem
summen af personens numeriske risiko-
præmie ved død og numeriske risikopræ-
mie ved erhvervsevnetab på 2. orden for
året og summen af gruppens numeriske ri-
sikopræmier ved henholdsvis død og er-
hvervsevnetab på 2. orden for året.

Stk. 7. Pensionsinstituttet skal for hver
enkelt gruppe, jf. stk. 4, lave en opgørelse
over rente-, risiko- og omkostningsresul-
tatet. Renteresultatet opgøres som den del
af årets investeringsafkast, der tilfalder
gruppen, fratrukket gruppens renter i hen-
hold til forsikringsaftalen. Risikoresultat
opgøres som årets 2. ordens risikopræmier
for gruppen fratrukket de faktiske risiko-
udgifter for gruppen. Omkostningsresulta-
tet opgøres som årets 2. ordens omkost-
ningspræmier for gruppen fratrukket de
faktiske omkostninger for gruppen. Pensi-
onsinstituttet skal føre regnskab over til-
skrivning af årets overskud på rente-,
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risiko- og omkostningsresultatet for hver
enkelt gruppe og den enkelte forsikring.

Stk. 8. Danske pensionsinstitutter, der
ved overgang til beskatning efter denne lov
ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne
i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på
opsparet overskud på rente-, risiko- og om-
kostningselementerne, kan ved overgan-
gen opdele midlerne i ufordelte bonusre-
server i overensstemmelse med § 4, stk. 8,
nr. 1-3.

Stk. 9. Udenlandske pensionsinstitutter,
der vælger at opgøre det skattepligtige af-
kast af ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr.
1, efter stk. 1-7, og som på tidspunktet for
valget ikke kan redegøre for, hvorledes
midlerne i de ufordelte bonusreserver for-
deler sig på opsparet overskud på rente-,
risiko- og omkostningselementerne, kan
opdele midlerne i ufordelte bonusreserver
i overensstemmelse med § 4, stk. 9.

Stk. 10. Årets investeringsafkast på de
aktiver, der dækker tekniske hensættelser,
som ikke er en del af de ufordelte midler,
jf. § 8, stk. 2 eller 3, eller en del af de pen-
sionsberettigedes depoter, jf. stk. 2, nr. 1,
2. pkt., eller § 4, stk. 2, medregnes ikke til
det skattepligtige afkast efter stk. 1-7.

Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte
regler om opgørelsen af beskatningsgrund-
laget og dokumentationskrav.«

7. I § 6 indsættes som stk. 3-8:
»Stk. 3. Pensionskasser omfattet af § 1,

stk. 2, nr. 9, er ikke skattepligtige af den
del af formueafkastet, som kan henføres til
forsikringer eller pensionskasseordninger,
som er omfattet af pensionsbeskatningslo-
vens §§ 53 A eller 53 B, og forsikringer,
der ikke er omfattet af pensionsbeskat-
ningsloven, og som alene kan komme til
udbetaling i tilfælde af den forsikredes
sygdom, invaliditet eller død inden forsik-
ringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt
det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger se-
nere end første policedag efter den forsik-
redes fyldte 80. år. Beskatningsgrundlaget
efter stk. 1 og 2 nedsættes med den pro-
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centdel, der svarer til forholdet mellem
pensionshensættelserne til de pågældende
pensionsordninger og passiverne ifølge
årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsæt-
telser i indkomståret.

Stk. 4. Ved beregningen af nedsættelsen
efter stk. 3 ses der ved fastsættelsen af be-
skatningsgrundlaget og pensionshensæt-
telserne bort fra den del, der vedrører
opsparing i investeringsfonde. Er de for-
sikringer og pensionskasseordninger, som
er nævnt i stk. 3, 1. pkt., tilknyttet investe-
ringsfonde, forhøjes nedsættelsen efter
stk. 3 med disse forsikringstageres og pen-
sionsopspareres andele af hele beskat-
ningsgrundlaget for hver af de pågældende
investeringsfonde.

Stk. 5. Pensionskasser omfattet af § 1,
stk. 2, nr. 9, er ikke skattepligtige af den
del af formueafkastet, som kan henføres til
forsikrings- og pensionsaftaler med kom-
muner for disses tjenestemandspensions-
forpligtelser. Beskatningsgrundlaget ned-
sættes med den procentdel, der svarer til
forholdet mellem passiverne for de pågæl-
dende forsikrings- og pensionsaftaler og
passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg
af kapitalnedsættelser i indkomståret.
Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. De hensættelser og passiver, der
er nævnt i stk. 3-5, opgøres ved udgangen
af hvert indkomstår. Ved opgørelsen fra-
trækkes en eventuel statsgaranti eller til-
sagn om statslig underskudsdækning. End-
videre bortses fra hensættelser vedrørende
overtagen genforsikring og depoter, der
modsvarer hensættelser vedrørende forsik-
ringer afgivet i genforsikring.

Stk. 7. Pensionskasser omfattet af § 1,
stk. 2, nr. 9, er ikke skattepligtige af den
del af formueafkastet, som kan henføres til
pensionshensættelser med tillæg af en for-
holdsmæssig andel af ufordelte bonusre-
server for forsikringer og pensionsaftaler,
der var i kraft ved udgangen af 1982, og
som fortsat er i kraft ved udgangen af ind-
komståret, dog for hver forsikring eller
pensionsaftale højst præmiereserven op-
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gjort ved udgangen af 1982 med tillæg af
fordelt bonus, der ikke er overført til præ-
miereserven, og en forholdsmæssig andel
af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden
på dette tidspunkt, bortset fra hensættelser
vedrørende livrenter uden ret til bonus teg-
net før den 1. maj 1982. Beskatningsgrund-
laget efter § 6 nedsættes med en procent-
del, der svarer til forholdet mellem de
hensættelser, der er nævnt i 1. pkt., og pas-
siverne ifølge årsregnskabet med tillæg af
kapitalnedsættelser i indkomståret. De
hensættelser og passiver, der er nævnt i 1.
pkt., opgøres ved udgangen af hvert af ind-
komstårene. Ved opgørelsen fratrækkes en
eventuel statsgaranti eller tilsagn om stats-
lig underskudsdækning. Endvidere bortses
fra hensættelser vedrørende overtagen
genforsikring og fra depoter, der modsva-
rer hensættelser vedrørende forsikringer
afgivet i genforsikring. For medlemmer af
pensionskasser, hvor pensionsordningen
ikke var tarifmæssigt opbygget, og hvor
pensionsudbetalingen endnu ikke er påbe-
gyndt, fordeles den del af hensættelsen, der
er fritaget efter 1. pkt., på grundlag af nu-
tidsværdien af det tilsagn, der er afgivet
over for det enkelte medlem. Nutidsvær-
dien ganges med forholdet mellem det an-
tal år, den pågældende har været medlem
af pensionskassen ved udgangen af 1982,
og det antal år, den pågældende har været
medlem af pensionskassen, når pensions-
udbetaling normalt skal påbegyndes. Pen-
sionskassen kan i stedet vælge at fordele
hensættelserne på grundlag af nutidsvær-
dien af det enkelte medlems pensionstil-
sagn med fradrag af nutidsværdien af
fremtidige ordinære bidrag, dog mindst
nutidsværdien af de indbetalte ordinære bi-
drag for medlemmet med fradrag af risi-
kopræmie.

Stk. 8. Nedsættelse af beskatningsgrund-
lagene efter stk. 3-5 foretages sideordnet
med nedsættelse af beskatningsgrundlage-
ne efter stk. 7. Den samme hensættelse kan
dog alene anvendes til nedsættelse af be-
skatningsgrundlaget én gang.«
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§ 7. ---
Stk. 2.Ved opgørelsen af beskatnings-

grundlaget kan fradrages følgende:
1) Beløb, der hensættes individuelt som
rente m.v. til dækning af forpligtelser over
for pensionsberettigede omfattet af § 1,
stk. 1, og som beskattes efter § 4,

---

8. I § 7, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »§ 4«:
»eller § 4 a«.

§ 8. ---
Stk. 2. Ved ufordelte midler forstås hen-

sættelser til kollektivt bonuspotentiale,
ufordelte kollektive særlige bonushensæt-
telser og akkumuleret værdiregulering, jf.
lov om finansiel virksomhed og bekendt-
gørelse om finansielle rapporter for forsik-
ringsselskaber og tværgående pensions-
kasser, som ikke beskattes efter § 4, stk. 5.

9. I § 8, stk. 2, indsættes efter »§ 4, stk. 5«:
», eller § 4 a, stk. 3«.

Stk. 3. Ved ufordelte midler forstås for
livsforsikringsselskaber og forsikringssel-
skaber, der er hjemmehørende i udlandet,
i Grønland eller på Færøerne, og som udø-
ver forsikringsvirksomhed her i landet
gennem et fast driftssted, jf. § 1, stk. 2, nr.
10-12, alle former for hensættelser m.v. til
fordel for de pensionsberettigede, som ik-
ke indgår i de pensionsberettigedes beskat-
ningsgrundlag efter § 4. Livsforsikrings-
selskaber og forsikringsselskaber som
nævnt i § 1, stk. 2, nr. 10-12, der er hjem-
mehørende i udlandet, i Grønland eller på
Færøerne, skal foretage en regnskabsmæs-
sig udskillelse af de forsikringsmæssige
hensættelser for de forsikringer, der er teg-
net her i landet.

10. I § 8, stk. 3, indsættes efter »§ 4«: »eller
§ 4 a«.

Stk. 4. Beskatningsgrundlaget opgøres
som de ufordelte midler opgjort ved ind-
komstårets udgang fratrukket de ufordelte
midler opgjort ved indkomstårets begyn-
delse. I det omfang de ufordelte midler
opgjort ved indkomstårets udgang er ænd-
ret som følge af beskatning efter stk. 1,
bortses fra ændringen ved opgørelsen af
beskatningsgrundlaget.

11. I § 8, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:
»Beskatningsgrundlaget efter 1. pkt. til-

lægges årets investeringsafkast på de akti-
ver, der dækker tekniske hensættelser, der
ikke er en del af de ufordelte midler, jf.
stk. 2 eller 3, eller en del af de forsikredes
depoter, jf. § 4, stk. 2, eller § 4 a, stk. 2, nr.
1, 2. pkt., og som ikke overføres til de ufor-
delte midler, jf. § 8, stk. 2 eller 3.«

Stk. 5. Der kan i beskatningsgrundlaget
opgjort efter stk. 4 ses bort fra ændringen
i det opsamlede risiko- og omkostningsre-

12.§ 8, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Livsforsikringsselskaber og for-

sikringsselskaber m.v. som nævnt i § 1,
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sultat i de ufordelte midler i løbet af ind-
komståret, i det omfang denne er indtruffet
efter overgangen til beskatning efter denne
lov. Vælger den skattepligtige at se bort fra
ændringen i det opsamlede risiko- og om-
kostningsresultat i de ufordelte midler i
løbet af indkomståret, er dette valg bin-
dende for den skattepligtige. Valget træf-
fes i forbindelse med overgang til beskat-
ning efter denne lov.

---

stk. 2, nr. 10-12, skal i beskatningsgrund-
laget opgjort efter stk. 4 se bort fra ændrin-
gen i det opsamlede risiko- og omkost-
ningsresultat i de ufordelte midler i løbet
af indkomståret, i det omfang ændringen er
indtruffet efter overgangen til beskatning
efter denne lov. Ufordelte midler, der er
overført til beskatning efter §§ 4 eller 4 a,
nedbringer dog altid beskatningsgrundla-
get efter stk. 4.«

§ 9. ---
Stk. 2. Ved opgørelsen af beskatnings-

grundlaget efter §§ 3, 6 og 7 kan de om-
kostninger, der i indkomståret er afholdt til
forvaltning af den skattepligtige formue,
fradrages. Omkostningerne opgøres efter
skattelovgivningens almindelige regler om
skattepligtig indkomst. Reglerne om skat-
temæssige afskrivninger bortset fra regle-
rne om afskrivning på driftsmidler finder
dog ikke anvendelse.

13.§ 9, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet
indsættes:
»Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget
efter §§ 3, 6 og 7 kan de omkostninger, der
i indkomståret er afholdt til forvaltning af
den skattepligtige formue, fradrages, jf.
dog 2. pkt. For forsikringer uden ret til ren-
tebonus fradrages i beskatningsgrundlaget
efter §§ 4 eller 4 a de omkostninger, der i
indkomståret er afholdt til forvaltning af
forsikringen.«

§ 10. ---
Stk. 2. For de ordninger i livsforsikrings-

selskaber, pensionskasser og pensionsfon-
de, der er nævnt i § 4, stk. 1, fritages for
forsikringer og pensionsaftaler, der var i
kraft ved udgangen af 1982, og som er i
kraft ved udgangen af indkomståret, en så
stor del af beskatningsgrundlaget efter § 4,
stk. 1-6, som kan henføres til livsforsik-
ringshensættelsen eller pensionshensættel-
sen med tillæg af en forholdsmæssig andel
af kollektivt bonuspotentiale vedrørende
den pågældende pensionsordning, dog for
hver forsikring eller pensionsaftale højst
præmiereserven opgjort ved udgangen af
1982 med tillæg af fordelt bonus, der ikke
er overført til præmiereserven, og en for-
holdsmæssig andel af ufordelte beløb in-
deholdt i bonusfonden på dette tidspunkt
bortset fra hensættelser vedrørende livren-
ter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj
1982. Der kan bortses fra en forholdsmæs-
sig andel af kollektivt bonuspotentiale ved
opgørelsen af indkomstårets livsforsikr-
ings- eller pensionshensættelse, hvis der

14. I § 10, stk. 2, ændres to steder »kollek-
tivt bonuspotentiale« til: »ufordelte bonus-
reserver«.

15. I § 10, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter
»§ 4, stk. 1,«: eller § 4 a, stk. 1,«.

16. I § 10, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter
»§ 4, stk. 1-6,« : »eller § 4 a, stk. 1-10,«.

17. I § 10, stk. 2, 6. pkt., ændres »ikke er
tarifmæssigt opbygget« til: »ikke var tarif-
mæssigt opbygget«.
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samtidig bortses fra en forholdsmæssig an-
del af ufordelte beløb indeholdt i bonus-
fonden ved udgangen af 1982. Beskat-
ningsgrundlaget nedsættes med den
procentdel, der svarer til forholdet mellem
den hensættelse, der er nævnt i 1. pkt., og
den tilsvarende hensættelse ved udgangen
af indkomståret. De hensættelser, der er
nævnt i 1. pkt., opgøres ved udgangen af
hvert af indkomstårene. Ved opgørelsen
fratrækkes en eventuel statsgaranti eller
tilsagn om statslig underskudsdækning.
For medlemmer af pensionskasser, hvor
pensionsordningen ikke er tarifmæssigt
opbygget, og hvor pensionsudbetalingen
endnu ikke er påbegyndt, fordeles den del
af hensættelsen, der er fritaget efter 1. pkt.,
på grundlag af nutidsværdien af det tilsagn,
der er afgivet over for det enkelte medlem.
Nutidsværdien ganges med forholdet mel-
lem det antal år, den pågældende har været
medlem af pensionskassen ved udgangen
af 1982, og det antal år, den pågældende
har været medlem af pensionskassen, når
pensionsudbetaling normalt skal påbegyn-
des. Pensionskassen kan i stedet vælge at
fordele hensættelserne på grundlag af nu-
tidsværdien af det enkelte medlems pensi-
onstilsagn med fradrag af nutidsværdien af
fremtidige ordinære bidrag, dog mindst
nutidsværdien af de indbetalte ordinære bi-
drag for medlemmet med fradrag af risi-
kopræmie.

---

§ 15. ---
Stk. 6. Ved opgørelse af gevinst og tab på

fast ejendom, hvortil der er ydet tilskud ef-
ter lov om fremme af privat udlejnings-
byggeri eller lov om støttede private
ungdomsboliger, anvendes anskaffelses-
summen omregnet til kontantværdi fra-
trukket tilskuddet.

---

18. I § 15, stk. 6, udgår »lov om fremme af
privat udlejningsbyggeri eller«.

§ 16. ---
Stk. 2. Ved opgørelse af gevinst og tab på

en andel af kommanditselskabet skal der til

19. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 14,
stk. 3« til: »§ 15, stk. 3«.
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brug for lagerbeskatningen efter § 14,
stk. 3, ved indkomstårets begyndelse og
indkomstårets udløb anvendes det største
beløb af enten anskaffelsessummen for an-
delen eller andelens værdi pr. 30. oktober
i indkomståret. Værdien af andelen fast-
sættes på grundlag af et regnskab for kom-
manditselskabet eller som summen af
værdien af aktiverne i kommanditselska-
bet, idet værdien af aktier eller anparter,
der ikke er optaget til handel på et reguleret
marked eller en multilateral handelsfacili-
tet dog skal opgøres til det pågældende
selskabs indre værdi. Har kommanditsel-
skabet et regnskabsår, der ikke er perioden
1. november til 30. oktober, kan værdien
af andelen opgøres på grundlag af det se-
nest foreliggende regnskab pr. 30. oktober.
Er andelen anskaffet i løbet af regnskabs-
året, opgøres gevinst og tab som forskellen
mellem værdien af andelen den 30. oktober
henholdsvis regnskabsårets udløb og an-
delens anskaffelsessum. Er andelen afstået
i løbet af regnskabsåret, opgøres gevinst og
tab som forskellen mellem andelens afstå-
elsessum og andelens værdi den 1. novem-
ber eller ved regnskabsårets begyndelse.
Er andelen erhvervet og afstået i samme år,
opgøres gevinst og tab som forskellen mel-
lem andelens afståelsessum og anskaffel-
sessum.

---

§ 17. ---
Stk. 3. For skattepligtige efter § 1, stk. 2,

nr. 1, 2, 7 og 8, kan det beløb, der ønskes
udbetalt efter stk. 2, sammenlagt med de
tidligere udbetalte beløb efter stk. 2 højst
udgøre summen af
1) skatten efter denne lovs § 7, der samlet
er betalt i de forudgående indkomstår, og

2) 15 pct. af en positiv forskel mellem
a) egenkapitalen med tillæg af summen af
det samlede kollektive bonuspotentiale,
ufordelte kollektive særlige bonushensæt-
telser og akkumuleret værdiregulering op-
gjort den 31. december 2009, nedsat med

20.§ 17, stk. 3, nr. 2, litra a, affattes såle-
des:

»a) egenkapitalen med tillæg af sum-
men af det samlede kollektive bo-
nuspotentiale, ufordelte kollektive
særlige bonushensættelser og ak-
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den andel, der den 31. december 2009 kan
henføres til ordninger omfattet af § 15 og
§ 16 i lov om beskatning af visse pensi-
onskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskat-
ningsloven), og nedsat med den andel, der
den 31. december 2009 kan henføres til
opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om beskat-
ning af visse pensionskapitaler m.v. (pen-
sionsafkastbeskatningsloven), og

kumuleret værdiregulering opgjort
den 31. december 2009, der stam-
mer fra overskud på renteelemen-
terne, og som beskattes ved til-
skrivning til depotet efter §§ 4 eller
4 a, nedsat med den andel, der den
31. december 2009 kan henføres til
ordninger omfattet af § 15 og § 16
i lov om beskatning af visse pensi-
onskapitaler m.v. (pensionsafkast-
beskatningsloven), og nedsat med
den andel, der den 31. december
2009 kan henføres til opsparing før
1982, jf. § 7 i lov om beskatning af
visse pensionskapitaler m.v. (pen-
sionsafkastbeskatningsloven), og«

b) egenkapitalen med tillæg af summen af
det samlede kollektive bonuspotentiale,
ufordelte kollektive særlige bonushensæt-
telser og akkumuleret værdiregulering op-
gjort ved udgangen af indkomståret, nedsat
med den andel, der ved udgangen af ind-
komståret kan henføres til ordninger om-
fattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning
af visse pensionskapitaler m.v. (pensions-
afkastbeskatningsloven), og nedsat med
den andel, der ved udgangen af indkomst-
året kan henføres til opsparing før 1982, jf.
§ 7 i lov om beskatning af visse pensions-
kapitaler m.v. (pensionsafkastbeskat-
ningsloven).

21.§ 17, stk. 3, nr. 2, litra b, affattes såle-
des:

»b) egenkapitalen med tillæg af sum-
men af det samlede kollektive bo-
nuspotentiale, ufordelte kollektive
særlige bonushensættelser og ak-
kumuleret værdiregulering opgjort
ved udgangen af indkomståret, der
stammer fra overskud på renteele-
menterne, og som beskattes ved til-
skrivning til depotet efter §§ 4 eller
4 a, nedsat med den andel, der ved
udgangen af indkomståret kan hen-
føres til ordninger omfattet af § 15
og § 16 i lov om beskatning af visse
pensionskapitaler m.v. (pensions-
afkastbeskatningsloven), og ned-
sat med den andel, der ved udgan-
gen af indkomståret kan henføres
til opsparing før 1982, jf. § 7 i lov
om beskatning af visse pensions-
kapitaler m.v. (pensionsafkastbe-
skatningsloven).«

Stk. 4. For skattepligtige efter § 1, stk. 2,
nr. 10, kan det beløb, der ønskes udbetalt
efter stk. 2, sammenlagt med de tidligere
udbetalte beløb efter stk. 2 højst udgøre
summen af

22.§ 17, stk. 4, nr. 2, litra a, affattes såle-
des:

»a) summen af det samlede kollekti-
ve bonuspotentiale, ufordelte kol-
lektive særlige bonushensættelser
og akkumuleret værdiregulering
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1) skatten efter denne lovs § 8, der samlet
er betalt i de forudgående indkomstår, og
2) 15 pct. af en positiv forskel mellem

a) summen af det samlede kollektive bo-
nuspotentiale, ufordelte kollektive særlige
bonushensættelser og akkumuleret værdi-
regulering opgjort den 31. december 2009,
nedsat med den andel, der den 31. decem-
ber 2009 kan henføres til ordninger omfat-
tet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af
visse pensionskapitaler m.v. (pensionsaf-
kastbeskatningsloven), og nedsat med den
andel, der den 31. december 2009 kan hen-
føres til opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om
beskatning af visse pensionskapitaler m.v.
(pensionsafkastbeskatningsloven), og

opgjort den 31. december 2009, der
stammer fra overskud på renteele-
menterne, og som beskattes ved til-
skrivning til depotet efter §§ 4 eller
4 a, nedsat med den andel, der den
31. december 2009 kan henføres til
ordninger omfattet af § 15 og § 16
i lov om beskatning af visse pensi-
onskapitaler m.v. (pensionsafkast-
beskatningsloven), og nedsat med
den andel, der den 31. december
2009 kan henføres til opsparing før
1982, jf. § 7 i lov om beskatning af
visse pensionskapitaler m.v. (pen-
sionsafkastbeskatningsloven), og«

b) summen af det samlede kollektive bo-
nuspotentiale, ufordelte kollektive særlige
bonushensættelser og akkumuleret værdi-
regulering opgjort ved udgangen af ind-
komståret, nedsat med den andel, der ved
udgangen af indkomståret kan henføres til
ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om
beskatning af visse pensionskapitaler m.v.
(pensionsafkastbeskatningsloven), og
nedsat med den andel, der ved udgangen af
indkomståret kan henføres til opsparing
før 1982, jf. § 7 i lov om beskatning af visse
pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbe-
skatningsloven).

---

23.§ 17, stk. 4, nr. 2, litra b, affattes såle-
des:

»b) summen af det samlede kollekti-
ve bonuspotentiale, ufordelte kol-
lektive særlige bonushensættelser
og akkumuleret værdiregulering
opgjort ved udgangen af indkomst-
året, der stammer fra overskud på
renteelementerne, og som beskat-
tes ved tilskrivning til depotet efter
§§ 4 eller 4 a, nedsat med den an-
del, der ved udgangen af indkomst-
året kan henføres til ordninger
omfattet af § 15 og § 16 i lov om
beskatning af visse pensionskapi-
taler m.v. (pensionsafkastbeskat-
ningsloven), og nedsat med den
andel, der ved udgangen af ind-
komståret kan henføres til opspa-
ring før 1982, jf. § 7 i lov om
beskatning af visse pensionskapi-
taler m.v. (pensionsafkastbeskat-
ningsloven).«

§ 21. De skattepligtige efter § 1, stk. 2,
og forsikringsselskaber m.v., jf. dog § 22,
der udbyder pensionsordninger omfattet af
§ 1, stk. 1, indgiver senest den 31. marts
efter indkomstårets udløb en samlet opgø-
relse til told- og skatteforvaltningen af be-
skatningsgrundlaget og den skattepligtige

24. I § 21, stk. 1, ændres »den 31. marts«
til: »den 31. maj«.
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del heraf samt af skatten for indkomståret.
Af den beregnede endelige skat for ind-
komståret beregnes renter fra den 20. fe-
bruar i året efter indkomståret, til betaling
sker. Skatten med tillæg af beregnede ren-
ter indbetales samtidig med indsendelse af
opgørelsen. Renten svarer til den rente, der
er nævnt i § 27, stk. 5, for året efter ind-
komståret. Betales skatten for sent, bereg-
nes renten efter 2. pkt. dog kun til sidste
rettidige indbetalingsdag.

Stk. 2. Det påhviler det forsikringssel-
skab m.v., med hvilket pensionsordningen
omfattet af § 1, stk. 1, er indgået, at opgøre
beskatningsgrundlaget efter § 4, stk. 1-6,
og indeholde skatten heraf inden tilførsel
af midler til depot eller særlige bonushen-
sættelser eller udbetaling af pensionisttil-
læg. Skatten opgøres for hver ordning.
Forsikringsselskabet m.v. skal årligt un-
derrette den skattepligtige om det bereg-
nede skattebeløb for det foregående ind-
komstår efter regler, der fastsættes af
skatteministeren.

25.§ 21, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Det påhviler det forsikringssel-

skab m.v., med hvilket pensionsordningen
omfattet af § 1, stk. 1, er indgået, at opgøre
beskatningsgrundlaget efter § 4, stk. 1-6,
eller § 4 a, stk. 1-10. For forsikringer med
ret til rentebonus skal forsikringsselskabet
m.v. indeholde skatten inden tilførsel af
midler til depot, særlige bonushensættelser
eller udbetaling af pensionisttillæg. For
forsikringer uden ret til rentebonus skal
forsikringsselskabet m.v. indeholde skat-
ten med tillæg af renter efter stk. 1 på det
depot, som skatten vedrører, en uge før den
sidste rettidige indbetalingsdag. Forsik-
ringsselskabet m.v. skal indbetale skatten,
selv om der ikke måtte være likvide midler
på den pensionsberettigedes depot. Den
pensionsberettigede skal forrente det be-
løb, som forsikringsselskabet m.v. måtte
have udlagt for den pensionsberettigede,
med den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5,
2. pkt., fra 15 dage efter det tidspunkt, hvor
forsikringsselskabet m.v. har gjort konto-
haveren skriftligt opmærksom på udlæg-
get. Denne renteudgift kan ikke fradrages
ved opgørelsen af den pensionsberettige-
des skattepligtige indkomst. Skatten opgø-
res for hver ordning. Forsikringsselskabet
m.v. skal årligt underrette den skatteplig-
tige om det beregnede skattebeløb for det
foregående indkomstår efter regler, der
fastsættes af skatteministeren.«
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§ 2

I lov om beskatningen af pensionsord-
ninger m.v. (pensionsbeskatningsloven),
jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. no-
vember 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i
lov nr. 347 af 18. april 2007, og senest ved
§ 1 i lov nr. 1534 af 19. december 2007,
foretages følgende ændringer:

§ 4. Forsikringer som nævnt i § 2, nr. 4,
skal være oprettet i livsforsikringsselska-
ber, der
1) har hjemsted her i landet eller udøver
livsforsikringsvirksomhed her i landet
gennem et fast driftssted, og som har Fi-
nanstilsynets tilladelse til at drive livsfor-
sikringsvirksomhed her i landet,

1.§ 4, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) har hjemsted i et andet land inden for
EU/EØS og i dette land har tilladelse til at
drive livsforsikringsvirksomhed, og som
told- og skatteforvaltningen har god-
kendt.«

2) efter tilladelse i et andet land inden for
Den Europæiske Union eller i et land, som
Fællesskabet har indgået aftale med på det
finansielle område, udøver livsforsikrings-
virksomhed her i landet gennem et fast
driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov
om finansiel virksomhed, eller
3) har hjemsted i et land inden for EU/EØS
og her har tilladelse til at drive livsforsik-
ringsvirksomhed.

---

§ 8. ---
1. Policen skal være oprettet i et livs- eller
pensionsforsikringsselskab, der har hjem-
sted her i landet eller udøver livsforsik-
ringsvirksomhed her i landet gennem et
fast driftssted, og som har Finanstilsynets
tilladelse til at drive livsforsikringsvirk-
somhed her i landet, i et livs- eller pensi-
onsforsikringsselskab, der har tilladelse i
et land inden for EU eller lande, som Fæl-
lesskabet har indgået aftale med på det
finansielle område, og udøver livsforsik-
ringsvirksomhed her i landet gennem et
fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i
lov om finansiel virksomhed, eller i et livs-
eller pensionsforsikringsselskab, der har
hjemsted i et land inden for EU/EØS og her
har tilladelse til at drive livsforsikrings-
virksomhed. Policen skal være oprettet in-

2. I § 8, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., og i § 10, stk. 1,
nr. 1, 1. pkt., ændres »der har hjemsted i et
land inden for EU/EØS og her har tilladel-
se til at drive livsforsikringsvirksomhed«
til: »der har hjemsted i et andet land inden
for EU/EØS og her har tilladelse til at drive
livsforsikringsvirksomhed, og som told-
og skatteforvaltningen har godkendt«.
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den det tidspunkt, hvor forsikrede når
efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejds-
løshedsforsikring m.v. Policen kan dog op-
rettes efter det tidspunkt, hvor forsikrede
når efterlønsalderen, hvis forsikrede på op-
rettelsestidspunktet er ejer af en anden ra-
teforsikring i pensionsøjemed eller konto-
haver i en rateopsparing i pensionsøjemed
og afgiftspligt eller indkomstskattepligt
for den pågældende police eller konto ikke
er indtrådt. Sker oprettelsen ved overførsel
efter § 41, stk. 1, nr. 3, er det dog ikke et
krav, at der ikke må være indtrådt afgifts-
pligt eller indkomstskattepligt for policen
eller kontoen. Oplysning om oprettelsen af
en police som nævnt i 3. pkt. skal påføres
den tidligere police eller konto. En police
som nævnt i 3. pkt. kan højst oprettes med
en forsikringssum, der ved samme udbeta-
lingstidspunkter som efter den tidligere
forsikring udgør halvdelen af den tidligere
aftalte forsikringssum, jf. dog 7. pkt. Der
kan i stedet for det i 6. pkt. anførte forhø-
jelsesgrundlag vælges et forhøjelsesgrund-
lag, hvorefter indbetalingerne i alt højst
kan udgøre et beløb svarende til halvdelen
af den oprindelige ordnings værdi på det
tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsal-
deren, og et beløb svarende til halvdelen af
de på dette tidspunkt aftalte fremtidige ind-
betalinger. I tilfælde, hvor den oprindelige
ordning er en rateopsparing i pensionsøje-
med, anvendes det i 7. pkt. nævnte forhø-
jelsesgrundlag.

---
§ 10. ---

1. Policen skal være oprettet i et livs- eller
pensionsforsikringsselskab, der har hjem-
sted her i landet eller udøver livsforsik-
ringsvirksomhed her i landet gennem et
fast driftssted, og som har Finanstilsynets
tilladelse til at drive livsforsikringsvirk-
somhed her i landet, i et livs- eller pensi-
onsforsikringsselskab, der har tilladelse i
et land inden for EU eller lande, som Fæl-
lesskabet har indgået aftale med på det
finansielle område, og udøver livsforsik-
ringsvirksomhed her i landet gennem et
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fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i
lov om finansiel virksomhed, eller i et livs-
eller pensionsforsikringsselskab, der har
hjemsted i et land inden for EU/EØS og her
har tilladelse til at drive livsforsikrings-
virksomhed.

---

§ 11 A. ---
1. Opsparingen skal være påbegyndt, før
kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74
i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., en-
ten i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet
er meddelt tilladelse til at drive pengein-
stitutvirksomhed her i landet, i et kreditin-
stitut, der efter tilladelse i et andet land
inden for EU, eller lande, som Fællesska-
bet har indgået aftale med på det finansielle
område, udøver virksomhed her i landet
gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4,
5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed,
i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et
andet land inden for EU/EØS udøver kre-
ditinstitutvirksomhed, eller med told- og
skatteforvaltningens godkendelse i en an-
den institution inden for EU/EØS.

---

3. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., og § 12,
stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »der efter til-
ladelse i et andet land inden for EU/EØS
udøver kreditinstitutvirksomhed, eller
med told- og skatteforvaltningens tilladel-
se i en anden institution inden for EU/
EØS« til: »der efter tilladelse i et andet
land inden for EU/EØS udøver kreditinsti-
tutvirksomhed, og som told- og skattefor-
valtningen har godkendt, eller i en anden
institution inden for EU/EØS som told- og
skatteforvaltningen har godkendt«.

§ 12. ---
1. Opsparingen skal være påbe-

gyndt, før kontohaveren når efter-
lønsalderen, jf. § 74 i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., en-
ten i et pengeinstitut, der af Finans-
tilsynet er meddelt tilladelse til at
drive pengeinstitutvirksomhed her
i landet, i et kreditinstitut, der efter
tilladelse i et andet land inden for
EU, eller lande, som Fællesskabet
har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, udøver virksom-
hed her i landet gennem et fast
driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og
10, i lov om finansiel virksomhed,
i et kreditinstitut, der efter tilladel-
se i et andet land inden for EU/EØS
udøver kreditinstitutvirksomhed,
eller med told- og skatteforvaltnin-
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gens godkendelse i en anden insti-
tution inden for EU/EØS.

---

§ 15 C. ---
3) Personen skal indvillige i
a) at blive beskattet af udbetalinger fra
pensionsordningen, der modtages, efter at
personen ikke længere er skattepligtig efter
kildeskattelovens § 1 eller hjemmehørende
i Danmark efter bestemmelserne i en dob-
beltbeskatningsoverenskomst, efter regle-
rne i denne lov, i det omfang Danmark efter
en dobbeltbeskatningsoverenskomst mel-
lem Danmark og personens bopælsland
ville kunne have beskattet udbetalingen
som følge af, at forsikringsselskabet m.v.
havde haft hjemsted her i landet,

4.§ 15 C, stk. 1, nr. 3, litra a og b, ophæves,
og i stedet indsættes:

»a) at blive beskattet af udbetalinger
fra pensionsordningen efter regle-
rne i denne lov, i det omfang Dan-
mark ville kunne have beskattet
udbetalingen, hvis forsikringssel-
skabet m.v. havde haft hjemsted her
i landet, og«.
Litra c bliver herefter litra b.

b) at blive beskattet af udbetalinger fra
pensionsordningen efter reglerne i denne
lov, i det omfang Danmark efter en dob-
beltbeskatningsoverenskomst med det
land, hvor ordningen er oprettet, ville kun-
ne have beskattet udbetalingen som følge
af, at forsikringsselskabet m.v. havde haft
hjemsted her i landet, og
c) at livsforsikringsselskabet, pensions-
kassen eller kreditinstituttet påtager sig
forpligtelserne i nr. 4.
---

§ 15 D. For personer, der i forbindelse
med deres tilflytning til Danmark er om-
fattet af pensionsordninger, der er oprettet
i livsforsikringsselskaber, pensionskasser
eller kreditinstitutter i lande inden for EU/
EØS, og som ved tilflytningen bliver fuldt
skattepligtige efter kildeskattelovens § 1
og efter bestemmelserne i en dobbeltbe-
skatningsoverenskomst anses for hjemme-
hørende i Danmark, kan told- og skattefor-
valtningen for en periode på 60 måneder
godkende pensionsordningen som omfat-
tet af kapitel 1, selv om ordningen ikke
opfylder betingelserne i kapitel 1, når føl-
gende betingelser er opfyldt:

---

5. I § 15 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »i lande
inden for EU/EØS« til: »i et andet land in-
den for EU/EØS«.
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Stk. 4. Kan pensionsordningen godken-
des, behandles ordningen i skattelovgiv-
ningen efter reglerne for den pensionsord-
ning i kapitel 1, som ordningen ligner mest,
jf. dog 2. og 3. pkt. Reglerne i afsnit I finder
tilsvarende anvendelse for sådanne ordnin-
ger, i det omfang reglerne er anvendelige
på disse ordninger. Bidrag og præmier til
pensionsordningen er alene fradrags- eller
bortseelsesberettigede, i det omfang de vil-
le være fradrags- eller bortseelsesberetti-
gede efter lovgivningen i det land, hvis
lovgivning kvalificerede til nedslag i per-
sonens skattepligtige indkomst på opret-
telsestidspunktet, jf. stk. 1, nr. 1. Reglerne
i § 18, stk. 1, 4. pkt., og stk. 2-8, og §§ 19
A-E finder ikke anvendelse. Indtræder der
afgiftspligt, skal personen indbetale afgif-
ten til statskassen under overholdelse af
fristerne i § 38.

6. I § 15 D, stk. 4, 4. pkt., ændres »stk. 2-8«
til: »stk. 2-9«.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anven-
delse for grænsegængere omfattet af kil-
deskattelovens afsnit I A. Perioden på 60
måneder regnes dog fra og med den dato,
hvor den pågældende bliver omfattet af
reglerne i kildeskattelovens afsnit I A.

---

7. I § 15 D, stk. 5, indsættes efter stk. 5 som
nyt stykke:

»Stk. 6. Stk. 1-4 finder tilsvarende an-
vendelse for personer omfattet af kilde-
skattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, § 2,
stk. 2, eller kulbrinteskattelovens § 21,
stk. 2. Perioden på 60 måneder regnes fra
det tidspunkt, hvor den pågældende bliver
omfattet af bestemmelserne nævnt i 1.
pkt.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

§ 18. Ved opgørelsen af den skatteplig-
tige indkomst for ejeren af ordningen, jf.
reglerne i afsnit III, kan med de i stk. 2-8
nævnte begrænsninger fradrages de i ind-
komståret forfaldne bidrag eller præmier
til pensionsordninger omfattet af kapitel 1.
Indbetalinger til de i §§ 11 A, 12, 13 og 15
A nævnte ordninger fradrages i det ind-
komstår, hvori indbetalingerne har fundet
sted. Tilsvarende gælder indbetalinger til
de i § 15 B nævnte ordninger, såfremt ord-
ningen er en rateopsparing i pensionsøje-
med, jf. § 11 A. Det samlede fradrag for
indbetalinger til pensionsordninger omfat-
tet af § 15 A kan ikke overstige det beløb,
som ifølge § 15 A, stk. 6, må indbetales.

8. I § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2-8«
til: »stk. 2-9«.
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Indbetalinger til de i § 15 A nævnte ord-
ninger kan uanset 2. pkt. fradrages ved
indkomstopgørelsen for det eller de ind-
komstår, hvori virksomheden som nævnt i
§ 15 A, stk. 2, er afstået, hvis indbetalin-
gerne foretages senest den 1. juli i det
umiddelbart efterfølgende indkomstår.
Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke
er sammenfaldende med kalenderåret, er
den i 4. pkt. nævnte frist for indbetaling
dog den 1. juli i kalenderåret efter det ka-
lenderår, som det indkomstår, hvori virk-
somheden er afstået, træder i stedet for. 1.
og 2. pkt. gælder ikke, hvis bidragene m.v.
er indbetalt af arbejdsgiveren. Fradragsret-
ten gælder heller ikke indbetalinger fra
hjælpe- og understøttelsesfonde som
nævnt i § 52 eller i lov om beskatningen af
renteforsikringer m.v. § 21, til en pensi-
onsordning med løbende udbetalinger for
den begunstigede. Fradrag for indbetalin-
ger til indeksordninger kan højst omfatte 6
kontrakter for hver person.

---

9. I § 18 indsættes som stk. 9:
»Stk. 9. Der kan ikke foretages fradrag

for indbetalinger, der sker ved overførsel
fra en pensionsordning, der falder uden for
kapitel 1, hvis der har været godkendt fra-
drags- eller bortseelsesret for indbetalin-
gerne til pensionsordningen i et andet land,
og overførslen ikke har skatte- eller af-
giftsmæssige konsekvenser for den pågæl-
dende person i dette land.«

10. I § 20 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Har en person, der er skatteplig-

tig efter kildeskatteskattelovens § 1 eller
hjemmehørende i Danmark efter bestem-
melserne i en dobbeltbeskatningsoveren-
skomst, over for skattemyndighederne i et
andet land inden for EU/EØS afgivet en
erklæring, der svarer til erklæringen nævnt
i § 15 C, stk. 1, nr. 3, litra a, finder ved
beskatning efter stk. 1 ligningslovens § 33,
stk. 1, tilsvarende anvendelse på indkomst-
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skat betalt til denne stat i medfør af erklæ-
ringen.«

§ 21 A. Er der i et indkomstår af ejeren
foretaget indbetaling til kapitalforsikring
og opsparing i pensionsøjemed, henholds-
vis af en pensionskasse anvendt bidrag
som nævnt i § 29 A, stk. 2, og indbetalin-
gen m.v. overstiger ejerens personlige ind-
komst for det pågældende indkomstår, jf.
§ 18, stk. 2, 3. pkt., betragtes det ikke som
en afgiftspligtig udbetaling, hvis det over-
skydende beløb tilbagebetales eller over-
føres til en anden ordning omfattet af
kapitel 1, i hvilket tilfælde indbetalingen
har virkning for det indkomstår, hvor der
er foretaget indbetaling på kapitalforsik-
ringen m.v. Ved beregning af det oversky-
dende beløb ses der bort fra personlig
indkomst, der ikke er skattepligtig til Dan-
mark, eller hvortil beskatningsretten efter
bestemmelserne i en dobbeltbeskatnings-
overenskomst tilfalder en fremmed stat,
Færøerne eller Grønland. 1. og 2. pkt. fin-
der tilsvarende anvendelse, hvis indbeta-
linger m.v., som skal medregnes ved
indkomstopgørelsen efter § 21, 2. pkt.,
med arbejdsgiverens samtykke udbetales
til den pågældende. Er der foretaget ind-
betalinger m.v. til flere ordninger, kan der
fra den enkelte ordning dog højst tilbage-
betales, udbetales eller overføres et beløb
svarende til indbetalingen m.v. i det på-
gældende indkomstår til ordningen.

11. I § 21 A, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:
»Hvis der inden anmodningen om tilba-

gebetaling er sket afgiftsberigtigelse af det
pågældende beløb, kan afgiften søges til-
bagebetalt hos told- og skatteforvaltnin-
gen«.

12. I § 21 A, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt.,
ændres »1. og 2. pkt.« til: »1-3. pkt.«

Stk. 2. Indbetalinger m.v., der i et ind-
komstår overstiger beløbsgrænsen i § 16,
stk. 1, kan tilbagebetales eller overføres til
en anden ordning omfattet af kapitel 1, i
hvilket tilfælde indbetalingen har virkning
for det indkomstår, hvor der er foretaget
indbetaling på kapitalforsikringen m.v.

---

13. I § 21 A, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:
»Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anven-

delse.«

14. I § 26 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Vedrører udbetalingen kun en del

af ordningen, anses denne del fortrinsvis at
hidrøre fra senere bidrag eller præmier.«
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§ 32. Der svares afgift, selv om ejeren af
ordningen ikke har været skattepligtig her
i landet i den periode, hvor indbetalingerne
til ordningen har fundet sted. Der skal dog
ikke betales afgift af den del af udbetalin-
gen eller ordningens værdi, der svarer til
indbetalinger, som personen har foretaget
på ordningen, når den pågældende kan
godtgøre, at der ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst ikke har været hel
eller delvis fradrags- eller bortseelsesret
her i landet eller i udlandet for indbetalin-
gerne.

15.§ 32, stk. 1, affattes således:

»Der skal ikke betales afgift af den del af
udbetalingen eller ordningens værdi, der
svarer til ejerens indbetalinger på ordnin-
gen, hvis ejeren kan godtgøre, at der ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst
ikke har været hel eller delvis fradrags- el-
ler bortseelsesret her i landet eller i udlan-
det for indbetalingerne.«

Stk. 2. Hvis ordningen er oprettet før lo-
vens ikrafttræden og ejeren ikke har været
fuldt skattepligtig på noget tidspunkt under
ordningens beståen, skal der dog ikke sva-
res afgift, i det omfang udbetalingen eller
ordningens værdi hidrører fra indbetalin-
ger, der forfaldt før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte
nærmere regler om den del af udbetalin-
gen, der efter stk. 1, 2. pkt., er fritaget for
afgift.

---

16. I § 32, stk. 3, udgår », 2. pkt.,«

§ 41. ---
8. fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtids-
fond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes
Dyrtidsfond, til en rateforsikring eller ra-
teopsparing i pensionsøjemed, såfremt
overførsel finder sted inden inden efter-
lønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejds-
løshedsforsikring m.v, til en kapitalforsik-
ring eller opsparing i pensionsøjemed, som
er oprettet efter lovens ikrafttræden, til en
pensionsordning med løbende udbetalin-
ger eller til en SP-konto, jf. lov om Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension.

17. I § 41, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension,« : »el-
ler«.

9. fra den del af en pensionsordning med
løbende udbetalinger omfattet af § 2, nr. 4,
eller § 7, der udgøres af en supplerende
engangsydelse, til en kapitalforsikring i
pensionsøjemed, når overdragelsen sker
som led i en overførsel af pensionstilsag-
nene efter kapitel 8 i lov om tilsyn med
firmapensionskasser eller som led i en be-

18. I § 41, stk. 1, nr. 9, ændres »§§ 233-235,
eller« til: »§§ 233-235.«
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standsoverdragelse efter lov om finansiel
virksomhed §§ 233-235, eller
10. under andre omstændigheder, hvor ud-
betalingen i forbindelse med overførslen
til en ordning omfattet af kapitel 1 ikke har
skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser
for den pågældende person.

---

19.§ 41, stk. 1, nr. 10, ophæves.

§ 41. ---
»Stk. 9. Stk. 1 finder ikke anvendelse,

hvis indbetalingen i forbindelse med over-
førslen til en ordning omfattet af kapitel 1,
jf. § 15 C og § 15 D, er skattebegunstiget i
udlandet.«

20.§ 41, stk. 9, affattes således:
»Stk. 9. Stk. 1 finder ikke anvendelse,

hvis indbetalingen i forbindelse med over-
førslen til en ordning omfattet af kapitel 1,
jf. § 15 C, er skattebegunstiget i udlandet.
Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse
ved overførsel til en ordning omfattet af
§ 15 D.«

§ 53 A. ---
7) pensionsordning oprettet i pengeinsti-
tutter eller kreditinstitutter, der ikke om-
fattes af kapitel 1, og

21. I § 53 A, stk. 1, nr. 7, udgår »og«.

8) pensionsordning, som har været god-
kendt af told- og skatteforvaltningen efter
§ 15 D, i det omfang pensionsordningen
ikke omfattes af § 53 B.

---

22. I § 53 A, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som
nyt nummer:
»8) pensionsordning oprettet i pengeinsti-
tutter eller kreditinstitutter, der opfylder
betingelserne i kapitel 1, men hvor konto-
haveren ved ordningens oprettelse har gi-
vet afkald på beskatning efter reglerne i
afsnit I, og«.

Nr. 8 bliver herefter nr. 9.

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordnin-
ger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst,
i det omfang de modsvares af indbetalin-
ger, som personen har foretaget på ordnin-
gen, og som der ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst har været hel eller
delvis fradrags- eller bortseelsesret for her
i landet eller i udlandet. Dog medregnes
udbetalinger fra ordninger svarende til
danske kapitalforsikringer og opsparinger
i pensionsøjemed med 75 pct., når udbeta-
lingen efter betingelserne i ordningen sker
samlet, efter at ejeren har nået efterlønsal-
deren, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsfor-
sikring m.v., ved ejerens invaliditet, ved

21. I § 53 A, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:
»Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20,

stk. 6, tilsvarende anvendelse.«
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indtrådt livstruende sygdom hos ejeren el-
ler ved ejerens død. Arbejdsgiverens ud-
betalinger i henhold til et løfte om pension,
jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgø-
relsen af den skattepligtige indkomst, i den
udstrækning de foretagne indbetalinger
modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den
tidligere sikkerhedsstillelse.
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