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Niklas Jakob Skovgaard Larsen

Fra: Anita Mechlenburg <anm@ld.dk>
Sendt: 17. september 2021 15:16
Til: 'lovgivningogoekonomi@skm.dk'
Cc: 'njl@skm.dk'; 'mwl@skm.dk'
Emne: Høringssvar fra LD Fonde re. forslag til lov om ændring af 

pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, 
aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven (SKM: 692906)

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

TIL SKATTEMINISTERIET 
  
LD Fonde har ingen bemærkninger til forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, 
pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven (SKM: 692906). 
  
  
Venlig hilsen 
  
Anita Mechlenburg – Direktionssekretær  
D 33 36 89 22 – M 20 54 89 22 – anm@ld.dk 
  
LD Fonde 
Lønmodtagernes Dyrtidsmidler – Lønmodtagernes Feriemidler 
Dirch Passers Allé 27, 2. – 2000 Frederiksberg 
ld.dk – CVR-nr. 61 55 28 12 
  
––––––––––– 
  
Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du utilsigtet har modtaget denne mail, 
må du ikke distribuere, kopiere eller benytte informationen. Vi beder dig i stedet gøre os 
opmærksomme på fejlen og efterfølgende slette mailen. På ld.dk/data finder du oplysninger 
om LD Fondes behandling af personoplysninger. 
  
  
Fra: Niklas Jakob Skovgaard Larsen <NJL@skm.dk>  
Sendt: 13. september 2021 16:08 
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; ac@ac.dk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; pote@atp.dk; 
Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; politik@shareholders.dk; 
da@da.dk; Dansk Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>; mail@danskeadvokater.dk; regioner@regioner.dk; 
dt@datatilsynet.dk; hoering@di.dk; klarlovgivning@digst.dk; letbyrder@erst.dk; fh@fho.dk; 
mail@finansdanmark.dk; fdr@fdr.dk; Formand@fdr.dk; fp@forsikringogpension.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; 
isobro@isobro.dk; info@justitia-int.org; kl@kl.dk; kontakt@kraka.org; sanst@sanst.dk; lederne@lederne.dk; Info 
<Info@ld.dk>; modst@modst.dk; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; skat@seges.dk; 
jesper.Kiholm@skat.dk; star@star.dk; aeldresagen@aeldresagen.dk; bosaglg@atp.dk 
Cc: Majken Wågensø Landström <mw@skm.dk> 
Emne: Høring over nyt element i forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, 
pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven (SKM: 692906) 
  
Til høringsparterne 
  
Hermed sendes et nyt element i forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, 
pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven (Korrektion af 
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fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og mindre 
justeringer af pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven) i høring.  
  
Der er vedlagt høringsbrev, udkast til lovforslag og høringsliste.  Endvidere er vedlagt resumé af det 
samlede lovforslag. 
 
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vedhæftede udkast til nye elementer i 
lovforslaget senest onsdag den 6. oktober 2021.  
  

Med venlig hilsen 

Niklas Jakob Skovgaard Larsen 
Fuldmægtig 
Person og pension 
  
Mobil72373352  
MailNJL@skm.dk  

 

Skatteministeriet/Ministry of Taxation 
Nicolai Eigtveds Gade 28 
DK 1402 - København K 
  
Mailskm@skm.dk 
Webwww.skm.dk 
  
Sådan behandler vi dine personoplysninger 
  


