
Fremsat den 10. november 2021 af skatteministeren (Morten Bødskov)

Forslag
til

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven 
og forskellige andre love

(Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og 
justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven)

§ 1

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1327 af 10. september 2020, som ændret bl.a. ved § 2 i 
lov nr. 2197 af 29. december 2020, § 1 i lov nr. 2223 af 29. 
december 2020 og senest ved § 3 i lov nr. 465 af 20. marts 
2021, foretages følgende ændringer:

1. § 11 A, stk. 1, nr. 1, 3. pkt., affattes således:
»Adgangen til at foretage indskud til en rateopsparing 

i pensionsøjemed ophører, når første rateudbetaling finder 
sted.«

2. I § 11 A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ændres »11. pkt.« til: »12. 
pkt.«

3. I § 11 A indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Er opsparingen opdelt, beregnes den årlige ra-

teudbetaling af hver enkelt andel af opsparingen af andelens 
værdi ved kalenderårets begyndelse.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

4. I § 12, stk. 1, nr. 1, indsættes efter 10. pkt. som nyt 
punktum:

»Tilsvarende gælder endvidere for unoterede andele i 
alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et 
land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har 
indgået en aftale med på det finansielle område.«

5. I § 15 D, stk. 4, 4. pkt., ændres »§ 18, stk. 1, 7. pkt.« til: 
»§ 18, stk. 1, 8. pkt.«

6. I § 16, stk. 1, indsættes efter 8. pkt. som nyt punktum:
»Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, forlænges 

fristen til den førstkommende bankdag.«

7. I § 16, stk. 1, 10. pkt., der bliver 11. pkt., ændres »jf. dog 
8. pkt.« til: »jf. dog 7. pkt.«

8. I § 18, stk. 1, indsættes efter 4. pkt. som nyt punktum:
»Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, forlænges 

fristen til den førstkommende bankdag.«

9. I § 18, stk. 1, 9. pkt., der bliver 10. pkt., ændres »8. pkt.« 
til: »9. pkt.«

10. I § 19, stk. 1, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:
»Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, forlænges 

fristen til den førstkommende bankdag.«

11. I § 19, stk. 1, 5. pkt., der bliver 6. pkt., indsættes efter 
»anses ved anvendelsen af«: »1. pkt. for bortseelsesberetti-
gede og ved anvendelsen af«.

12. I § 19, stk. 1, 9. pkt., der bliver 10. pkt., ændres »§ 18, 
stk. 1, 8. pkt.« til: »§ 18, stk. 1, 13. pkt.«

13. I 21 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 1, 6. pkt.« til: »§ 
19, stk. 1, 7. pkt.«

14. I § 22 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 1, 10. pkt.« til: 
»§ 19, stk. 1, 11. pkt.«

15. § 22 D, stk. 1, 1. pkt., affattes således:
»Beløb, der med virkning for kalenderåret er indbetalt til 

en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende 
udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, 
aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest 
den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller delvis 
overføres til en anden arbejdsgiveradministreret pensions-
ordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopspa-
ring, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende en-
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gangssum for samme person, uden at dette betragtes som en 
afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning 
og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende 
pensionsordning ikke anses som en indbetaling.«

16. I § 22 D, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »tidspunktet for«: 
»bortseelsesretten m.v. for«.

17. § 22 D, stk. 2, 1. pkt., affattes således:
»Beløb, der med virkning for kalenderåret er indbetalt 

til en privat pensionsordning med løbende udbetalinger, ra-
teforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing 
eller supplerende engangssum, kan senest den 19. januar 
i det følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en 
anden privat pensionsordning med løbende udbetalinger, ra-
teforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing 
eller supplerende engangssum for samme person, uden at 
dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den afgi-
vende pensionsordning og med den virkning, at indbetalin-
gen til den afgivende pensionsordning ikke anses som en 
indbetaling.«

18. I § 22 D, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »tidspunktet for«: 
»fradragsretten m.v. for«.

19. I § 22 D indsættes som stk. 4-7:
»Stk. 4. Ved overførsel til et andet pensionsinstitut skal 

det afgivende institut give det modtagende institut følgende 
oplysninger:
1) De oprindeligt foretagne indbetalingers størrelse.
2) Tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten for de 

oprindeligt foretagne indbetalinger, hvis der er tale om 
indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbe-
talinger, rateforsikringer eller rateopsparinger.

3) Tidspunktet for den skattemæssige virkning af de op-
rindeligt foretagne indbetalinger, hvis der er tale om 
indbetalinger til aldersopsparinger, aldersforsikringer 
eller supplerende engangssummer.

Stk. 5. Beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til 
en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende 
udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, 
aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest 
den 1. april i det følgende kalenderår helt eller delvis over-
føres til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning om-
fattet af § 53 A for samme person hos samme pensionsudby-
der, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling 
fra den afgivende pensionsordning og med den virkning, at 
indbetalingen til den afgivende pensionsordning ikke anses 
som en indbetaling. Den indbetaling på den modtagende 
pensionsordning, der sker som led i overførslen, anses for 
sket på tidspunktet for bortseelsesretten for indbetalingen 
til den afgivende pensionsordning og med det beløb eller 
den del af beløbet, som blev indbetalt på den afgivende 
pensionsordning.

Stk. 6. Det er en betingelse for overførsel efter stk. 5, at 
arbejdsgiveren har behandlet de indbetalte beløb som indbe-
talinger til en pensionsordning omfattet af § 53 A.

Stk. 7. Overførsel efter stk. 5 sker med afkast m.v.«

20. Efter § 22 E indsættes:

»§ 22 F. Beløb, der fejlagtigt er indbetalt til en pensi-
onsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateo-
psparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende 
engangssum, kan senest tre år efter indbetalingen tilbage-
betales til indbetaleren, uden at dette betragtes som en af-
giftspligtig udbetaling fra pensionsordningen og med den 
virkning, at det fejlagtigt indbetalte beløb ikke anses som 
en indbetaling. Der kan ikke afgiftsfrit tilbagebetales et 
større beløb, end hvad der er indbetalt. Tilbagebetaling til 
andre end pensionsopspareren kan kun ske med dennes ac-
cept. Tilbagebetalinger til en arbejdsgiver kan dog ske uden 
pensionsopsparerens accept, hvis arbejdsgiveren allerede har 
foretaget den korrekte indbetaling til pensionsopsparerens 
pensionsordning m.v.

Stk. 2. Der kan ikke foretages tilbagebetalinger efter stk. 
1 af fejlindbetalinger for det enkelte kalenderår, hvis kalen-
derårets fejlindbetalinger for den enkelte pensionsopsparer i 
det pågældende pensionsinstitut overstiger et grundbeløb på 
84.500 kr. (2010-niveau) tillagt indeholdt arbejdsmarkeds-
bidrag. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 
20. Ved tilbagebetaling i det kalenderår, hvor fejlindbetaling 
er sket, kan tilbagebetaling ske, hvis kalenderårets fejlindbe-
talinger ikke overstiger beløbsgrænsen som nævnt i 1. pkt. 
på tilbagebetalingstidspunktet.

Stk. 3. Beløb, der fejlagtigt er indbetalt til en pensions-
ordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopspa-
ring, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende en-
gangssum, eller til ikkefradragsberettiget forsikring ved kri-
tisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring, 
kan senest tre år efter indbetalingen overføres til en anden 
pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, 
rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supple-
rende engangssum eller til ikkefradragsberettiget forsikring 
ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsfor-
sikring for samme person, uden at dette betragtes som en 
afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning 
m.v. og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende 
pensionsordning m.v. ikke anses som en indbetaling. Det 
enkelte pensionsinstitut kan vælge at overføre beløbet med 
eller uden afkast m.v. af beløbet fra indbetalingstidspunktet 
til overførselstidspunktet.

Stk. 4. Den indbetaling på den modtagende pensionsord-
ning m.v., der sker som led i overførslen, anses for sket 
på tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten m.v. for 
indbetalingen til den afgivende pensionsordning m.v. og 
med det beløb, der blev indbetalt på den afgivende pensi-
onsordning m.v., fratrukket fejlagtigt indbetalte beløb, der 
korrigeres efter stk. 1.

Stk. 5. Ved overførsel til et andet pensionsinstitut skal 
det afgivende institut give det modtagende institut følgende 
oplysninger:
1) De oprindeligt foretagne indbetalingers størrelse.
2) Tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten for de 

oprindeligt foretagne indbetalinger, hvis der er tale om 
indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbe-
talinger, rateforsikringer eller rateopsparinger.
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3) Tidspunktet for den skattemæssige virkning af de op-
rindeligt foretagne indbetalinger, hvis der er tale om 
indbetalinger til aldersopsparinger, aldersforsikringer, 
supplerende engangssummer, ikkefradragsberettigede 
forsikringer ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet 
eller sundhedsforsikring.

Stk. 6. Det er en betingelse for tilbagebetaling og overfør-
sel efter stk. 1 og 3, at de indbetalte beløb er indbetalt ved 
en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen 
m.v. eller i forhold til den konkrete aftale om indbetaling.

Stk. 7. En korrektion efter stk. 1 og stk. 3 anses som en 
anmodning om genoptagelse af pensionsopsparerens skatte-
ansættelse, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, på pensi-
onsopsparerens vegne.

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om 
indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende tilbage-
betalte beløb efter stk. 1 og overførte beløb efter stk. 3.«

21. I § 24 indsættes efter »§ 17, stk. 1, nr. 1-6,«: »eller i 
forbindelse med en tilbagebetaling efter § 22 F, stk. 1,«.

22. I § 25 A, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:
»Det gælder desuden udlodninger af unoterede andele i 

alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et 
land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har 
indgået en aftale med på det finansielle område, der sker fra 
og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.«

23. § 25 A, stk. 7, nr. 1, affattes således:
»1) Ved udbetaling af invalidepension, samt alderspension 

og ratepension, der påbegyndes efter sidste udbetaling 
af en invalidepension, dog senest 70 dage efter denne 
sidste udbetaling.«

24. I § 25 A, stk. 7, indsættes som nr. 18-20:
»18) Ved udbetaling af supplerende arbejdsmarkedspension 

for førtidspensionister.
19) Ved udbetaling af bonus på rene risikoforsikringer.
20) Ved udbetaling af pensionsmidler til dækning af beta-

ling for ikkefradrags- eller bortseelsesberettigede risi-
kodækninger i forbindelse med fratrædelse.«

25. I § 29 C, ændres »§ 11 A, stk. 4« til: »§ 11 A, stk. 6«.

26. I § 51, stk. 5, indsættes som 4. og 5. pkt.:
»Uanset 1. pkt. kan der ske udbetalinger i form af udlod-

ninger til kontohaveren af unoterede kapitalandele, af uno-
terede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes 
af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v., og af unoterede andele i alternative 
investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden 
for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået 
en aftale med på det finansielle område, fra og med den 1. 
januar 2022 til og med den 30. juni 2022. Er der den 1. 
juli 2022 fortsat placeret værdipapirer som nævnt i 4. pkt. i 
børneopsparingen, anses børneopsparingen fra og med dette 
tidspunkt ikke for omfattet af § 51.«

27. I § 51 A, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Uanset 1. pkt. kan der ske delvise udbetalinger i form af 
udlodninger til kontohaveren af unoterede kapitalandele, af 
unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forval-
tes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v., og af unoterede andele i alternative 
investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden 
for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået 
en aftale med på det finansielle område, fra og med den 1. 
januar 2022 til og med den 30. juni 2022. Er der den 1. 
juli 2022 fortsat placeret værdipapirer som nævnt i 2. pkt. 
i selvpensioneringskontoen, anses selvpensioneringskontoen 
fra og med dette tidspunkt ikke for omfattet af § 51 A.«

28. Efter § 51 A indsættes:

»§ 51 B. Midler i pensionsordninger omfattet af pensions-
beskatningslovens § 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. 
august 1991, må ikke være investeret i unoterede kapitalan-
dele, i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som 
forvaltes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af 
alternative investeringsfonde m.v., eller i unoterede andele 
i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et 
land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke 
har indgået en aftale med på det finansielle område, idet 
pensionsordningen ellers overgår til beskatning efter § 53 
A fra tidspunktet for investeringen, dog tidligst den 1. juli 
2022.

Stk. 2. Investeringer i kapitalandele og andele i alternative 
investeringsfonde, der overgår fra at være optaget til handel 
på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet 
til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked 
eller en multilateral handelsfacilitet, skal afvikles senest 6 
måneder efter overgangen, idet pensionsordningen ellers fra 
dette tidspunkt overgår til beskatning efter pensionsbeskat-
ningslovens § 53 A.«

§ 2

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 185 af 6. marts 2020, som ændret ved § 3 i lov nr. 672 af 
19. april 2021 og § 5 i lov nr. 789 af 4. maj 2021, foretages 
følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, indsættes som nr. 13:
»13) Depotet tillægges beløb, der hidrører fra rabat, provi-

sion og lign., som pensionsinstituttet har modtaget fra 
formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, 
der hidrører fra pensionsinstituttets fortjeneste ved 
formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler 
(indregnet fortjeneste og lign.), der tilskrives forsik-
ringens depot, der på anden måde er knyttet til forsik-
ringen eller pensionskasseordningen, eller der udbeta-
les direkte til den berettigede i årets løb med tillæg af 
skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2.«

2. I § 4 a, stk. 2, indsættes som nr. 7:
»7) Beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign., som 

pensionsinstituttet har modtaget fra formueforvaltere 
m.v. (kickback og lign.), og beløb, der hidrører fra pen-
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sionsinstituttets fortjeneste ved formueforvaltning af de 
pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og 
lign.), der tilskrives forsikringens depot, der på anden 
måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseord-
ningen, eller der udbetales direkte til den berettigede i 
årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, 
stk. 2.«

3. I § 6, stk. 1, indsættes efter »beskatningsgrundlaget«: », 
herunder beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra 
formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der ud-
gør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberetti-
gedes midler (indregnet fortjeneste og lign.)«.

4. I § 7, stk. 1, indsættes efter »beskatningsgrundlaget«: », 
herunder beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra 
formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der ud-
gør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberetti-
gedes midler (indregnet fortjeneste og lign.)«.

5. I § 7, stk. 2, nr. 9, udgår »og«.

6. I § 7, stk. 2, nr. 10, ændres »Grønland.« til: »Grønland, 
og«.

7. I § 7, stk. 2, indsættes som nr. 11:
»11) beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra for-

mueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der 
udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensi-
onsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), 
og som beskattes efter §§ 4 eller 4 a.«

8. I § 9, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »fradrages,«: » her-
under den del af omkostningerne, der tilbagebetales i form 
af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. 
(kickback og lign.), og den del af omkostningerne, der ud-
gør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberetti-
gedes midler (indregnet fortjeneste og lign.),«, og i 2. pkt. 
indsættes efter »af forsikringen«: », herunder den del af 
omkostningerne, der tilbagebetales til pensionsinstituttet i 
form af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere 
m.v. (kickback og lign.), og den del af omkostningerne, der 
udgør pensionsinstituttets fortjeneste ved formueforvaltning 
af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og 
lign.)«.

9. I § 14, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »investeringen«: »i 
den juridiske person«.

10. I § 14 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Ved afståelse af aktiver, der ikke er nævnt i § 15, 

stk. 3, og som er erhvervet før den 1. januar 2021 og inden 
overgang til beskatning efter stk. 1, skal der til beskatnings-
grundlaget opgjort efter stk. 2 medregnes den skattepligtiges 
andel af gevinst og tab på disse aktiver, som om aktiverne 
var afstået til handelsværdien på overgangstidspunktet. Hel 
eller delvis afståelse af ejerandelen i den juridiske person 
som nævnt i stk. 1 og manglende opfyldelse af betingelserne 

for beskatning efter stk. 1 sidestilles med afståelse af akti-
verne som nævnt i 1. pkt.«

11. I § 15, stk. 2, indsættes som 4. og 5. pkt.:
»Ved overgang til beskatning efter § 14 anses aktiver, der 

ikke er nævnt i stk. 3, som ejes via en juridisk person som 
nævnt i § 14, stk. 1, for afstået til handelsværdien på over-
gangstidspunktet. Hvis betingelserne for beskatning efter § 
14 ikke længere er opfyldt, anses aktiverne for anskaffet til 
handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår, 
hvor det skattepligtige afkast ikke længere opgøres efter § 
14.«

12. I § 20, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:
»Hensættelser og direkte udbetalinger til ordninger, der er 

fritaget for skat efter denne lov, jf. § 6, stk. 3, 5 og 7, § 7, 
stk. 2, nr. 2-10, § 8, stk. 6, og § 10, stk. 1-4, og ordninger, 
hvor pensionsopspareren ikke opfylder betingelserne for at 
være skattepligtig efter denne lov, jf. § 1, stk. 1, anses som 
udgifter efter ligningslovens § 33 F, stk. 2, jf. dog 4. pkt. 
Direkte udbetalinger af formueafkast til pensionsberettigede 
anført i § 7, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 7, anses dog ikke 
for udgifter efter ligningslovens § 33 F, stk. 2.«

13. I § 20, stk. 3, 1. og 2. pkt., indsættes efter »stk. 1«: 
» eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatnings-
overenskomst«.

14. I § 23, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »pensionsbeskat-
ningslovens«: »§ 22 D, § 22 F,«

§ 3

I aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
172 af 29. januar 2021, som ændret ved § 2 i lov nr. 1179 af 
8. juni 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 3, ændres »og § 15 C« til: »§ 15 C og § 15 D, 
pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 
53 A og § 53 B og pensionsordninger som nævnt i pensions-
beskatningslovens § 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. 
august 1991«.

§ 4

I kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1283 af 25. 
oktober 2016, som ændret bl.a. ved § 35 i lov nr. 1429 af 
5. december 2018 og senest ved § 3 i lov nr. 1576 af 27. 
december 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 35 ændres »og § 15 C« til: »§ 15 C og § 15 D, 
pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 
53 A og § 53 B og pensionsordninger som nævnt i pensions-
beskatningslovens § 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. 
august 1991«.
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§ 5

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 22. 
februar 2021, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1181 af 8. 
juni 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 F, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »investeringen«: »i 
den juridiske person«.

2. I § 13 F indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:
»Stk. 8. Ved afståelse af andre aktiver end fast ejendom, 

som er erhvervet før den 1. januar 2021 og inden overgan-
gen til beskatning efter stk. 1, skal der til den skattepligtige 
indkomst opgjort efter stk. 2 medregnes den skattepligtiges 
andel af gevinst og tab på disse aktiver, som om aktiverne 
var afstået til handelsværdien på overgangstidspunktet, med-
mindre aktiverne blev skattemæssigt opgjort til handelsvær-
dien på overgangstidspunktet. Hel eller delvis afståelse af 
ejerandelen i den juridiske person som nævnt i stk. 1 og 
manglende opfyldelse af betingelserne for beskatning efter 
stk. 1 sidestilles med afståelse af aktiverne som nævnt i 1. 
pkt.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

3. I § 13 F indsættes efter stk. 8, der bliver stk. 9, som stk. 
10:

»Stk. 10. Ved overgang til beskatning efter stk. 1 anses 
andre aktiver end fast ejendom, som livsforsikringsselskabet 
ejer via en juridisk person som nævnt i stk. 1, for afstået til 
handelsværdien på overgangstidspunktet. Hvis betingelserne 
for beskatning efter stk. 1 ikke længere er opfyldt, anses 
andre aktiver end fast ejendom for anskaffet til handelsvær-
dien ved begyndelsen af det første indkomstår, hvor det 
skattepligtige afkast ikke længere opgøres efter stk. 1.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2022.
Stk. 2. Pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 5, som af-

fattet ved denne lovs § 1, nr. 19, har virkning for overførsler 
af beløb, der fra og med den 1. januar 2021 er indbetalt til 

en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende 
udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, 
aldersopsparing eller supplerende engangssum.

Stk. 3. § 1, nr. 20, har virkning for tilbagebetalinger og 
overførsler fra og med den 1. januar 2023 af indbetalinger af 
beløb, der fejlagtigt sker fra og med den 1. januar 2022.

Stk. 4. § 1, nr. 23 og 24, har virkning for udbetalinger, der 
er sket den 1. april 2018 eller senere.

Stk. 5. Investeringer af midler i aldersopsparinger god-
kendt efter pensionsbeskatningslovens § 15 C, der inden den 
1. januar 2022 er foretaget i unoterede andele i alternative 
investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden 
for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået 
en aftale med på det finansielle område, skal være afviklet 
senest den 30. juni 2022. Er investeringerne ikke afviklet se-
nest på dette tidspunkt, anses aldersopsparingen fra og med 
den 1. juli 2022 ikke for omfattet af pensionsbeskatningslo-
vens kapitel 1.

Stk. 6. § 1, nr. 28, har virkning fra og med den 1. januar 
2022. Investeringer af midler i pensionsordninger omfattet 
af pensionsbeskatningslovens § 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 
580 af 7. august 1991, der inden den 1. januar 2022 er fore-
taget i unoterede kapitalandele, i unoterede andele i alterna-
tive investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet 
af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., 
eller i unoterede andele i alternative investeringsfonde med 
registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Uni-
on, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det 
finansielle område, skal være afviklet senest den 30. juni 
2022, idet pensionsordningen ellers overgår til beskatning 
efter pensionsbeskatningslovens § 53 A fra og med den 1. 
juli 2022.

Stk. 7. § 2, nr. 10 og 11, og § 5, nr. 2 og 3, har virkning 
for afståelse af aktiver og ejerandele og manglende opfyl-
delse af betingelserne for beskatning efter pensionsafkastbe-
skatningslovens § 14 eller selskabsskattelovens § 13 F, der 
sker den 10. november 2021 eller senere, og for valg af 
beskatning efter pensionsafkastbeskatningslovens § 14 eller 
selskabsskattelovens § 13 F, der træffes den 10. november 
2021 eller senere.
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10. Sammenfattende skema

1. Indledning
Formålet med dette lovforslag er overordnet at sikre robu-

ste og smidigere pensionsbeskatningsregler og at rette op på 
uhensigtsmæssigheder og uklarheder i disse regler.

Det foreslås derfor at justere gældende regler for pensi-
onsinstitutters investeringer gennem skattetransparente juri-
diske personer for at sikre disse regler mod utilsigtet udnyt-
telse. Skattelovgivningen skal være udformet på en sådan 
måde, at reglerne er robuste og fungerer efter hensigten. Det 
er vigtigt for tilliden til skattesystemet, at reglerne indrettes 
på en sådan måde, at de ikke kan udnyttes i strid med 

hensigten. Et af instrumenterne til at få eventuelle uhensigts-
mæssigheder frem i lyset er såkaldte early warnings fra 
Skatteforvaltningen.

Skatteministeriet har modtaget en early warning fra Skat-
teforvaltningen, der har konstateret, at nogle pensionskas-
ser og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselska-
ber har udnyttet et hul i pensionsafkastbeskatningsloven, 
når de har investeret i f.eks. vindmølleparker gennem skat-
tetransparente juridiske personer. Pensionskasserne m.v. har 
ved at skifte opgørelsesmetode fået forhøjet anskaffelses-
summen for aktiverne uden beskatning af genvundne af-
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skrivninger og kan på denne måde fradrage samme værdi-
tab to gange. Hullet findes tilsvarende i selskabsskatteloven 
for selskabsbeskattede livsforsikringsselskabers investerin-
ger gennem skattetransparente enheder.

For regeringen har det prioritet, at der reageres med det 
samme, når skattereglerne udnyttes til at opnå utilsigtede 
skattemæssige fordele. Det foreslås derfor, at disse huller 
i skattelovgivningen lukkes med virkning fra fremsættelses-
datoen. Herved sikres det, at de pensionskasser m.v., der 
allerede måtte have udnyttet skattehullet, ikke kan undgå 
den tilsigtede stramning ved at sælge aktiverne i perioden 
fra lovforslagets fremsættelse indtil loven træder i kraft.

Et andet vigtigt element i lovforslaget er, at det foreslås 
at skabe mulighed for, at fejlindbetalinger til pensionsord-
ninger vil kunne korrigeres inden for 3 år uden krav om 
godkendelse fra Skatteforvaltningen. Med gældende regler 
kræves Skatteforvaltningens godkendelse af korrektioner, 
hvilket trækker unødige ressourcer både i pensionsinstitut-
terne og i Skatteforvaltningen.

Herudover foreslås det, at årets pensionsindbetalinger 
uden skattemæssige konsekvenser skal kunne flyttes til an-
dre pensionsinstitutter. Efter gældende regler er flytning af 
årets indbetalinger uden skattemæssige konsekvenser kun 
muligt internt i det enkelte pensionsinstitut.

Det foreslås derudover at forbyde placering af midler i 
visse pensionsordninger, der er oprettet før 1992, i unote-
rede aktier m.v. Den eksisterende placeringsadgang giver 
mulighed for skattetænkning, hvis der er tale om unoterede 
aktier m.v. i det selskab, som opspareren selv er ansat i, og 
særligt hvor selskabets overskud primært hidrører fra per-
sonligt arbejde. Med forslaget indføres desuden en lempelig 
overgangsordning inden et tilsvarende, kommende forbud 
mod placering af midler i børneopsparinger og selvpensio-
neringskonti i unoterede aktier m.v.

Herudover foreslås det, at pensionsafkastbeskatningslo-
vens lempelsesregler for pensionsinstitutter og for individu-
elle ordninger i pengeinstitutter m.v. og kapitalpensionsfon-
de tydeliggøres ved at præcisere, at den lempelsesberettige-
de udenlandske indkomst skal nedsættes forholdsmæssigt 
med hensættelser og udbetalinger af formueafkast til ordnin-
ger, der ikke er pensionsafkastskattepligtige eller helt eller 
delvist fritaget for pensionsafkastskat.

Det forslås endvidere at sikre pensionsafkastbeskatning af 
fradragsberettigede beløb, som tilbagebetales til et pensions-
institut eller dets kunder, f.eks. i form af rabat på omkost-
ninger for investering eller forvaltning af pensionsmidlerne 
(kickback), og af fortjeneste, som pensionsinstituttet indreg-
ner i kundernes betaling for forvaltning af pensionsmidlerne.

Forslaget indeholder desuden enkelte mindre justeringer 
af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatnings-
loven, bl.a. at adgangen til at indskyde på en rateopsparing 
først skal ophøre ved første udbetaling fra rateopsparingen, 
i stedet for ved udgangen af kalenderåret før første udbeta-
ling.

2. Lovforslagets indhold
2.1. Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger
2.1.1. Gældende ret

Indbetaling til en ratepension, som overstiger loftet for 
indbetaling til ratepension på 58.500 kr. (2021), kan efter 
pensionsbeskatningslovens § 21 A tilbagebetales eller over-
føres til en anden pensionsordning. Tilsvarende regler fin-
des for indbetalinger til aldersopsparing, jf. pensionsbeskat-
ningslovens § 25 A, ophørspension, jf. pensionsbeskatnings-
lovens § 22, og pensionsordninger for sportsudøvere, jf. 
pensionsbeskatningslovens § 22 A.

Efter pensionsbeskatningslovens § 22 B kan en pensions-
opsparer træde tilbage fra en pensionsaftale i medfør af 
forbrugeraftalelovens § 18 eller forsikringsaftalelovens § 34 
i. I givet fald betragtes en tilbagebetaling af pensionsindbe-
talingen ikke som en afgiftspligtig udbetaling, ligesom der 
ikke er fradragsret eller bortseelsesret for bidragene eller 
præmierne til pensionsordningen. Ved bortseelsesret forstås, 
at arbejdsgiverens indbetaling til den ansattes pensionsord-
ning ikke skal medregnes ved opgørelsen af den ansattes 
skattepligtige indkomst.

Efter pensionsbeskatningslovens § 22 C kan arbejdsgivere 
foretage korrektion af for store indbetalinger til de ansattes 
pensionsordninger (negative korrektioner). Arbejdsgiveren 
kan kun foretage korrektionen, hvis indbetalingen er en fejl i 
forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen. Der skal 
altså være tale om korrektion af indbetalinger af bidrag og 
præmier, som den ansatte ikke har et retligt krav på efter sin 
pensionsaftale med arbejdsgiveren.

Efter pensionsbeskatningslovens § 22 D kan beløb, der 
i løbet af kalenderåret er indbetalt til en pensionsordning, 
senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller 
delvist overføres til en anden pensionsordning i samme pen-
sionsinstitut, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig 
udbetaling. Der er i så fald ikke fradrags- eller bortseel-
sesret m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsord-
ning. Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, 
der sker som led i en overførsel omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 22 D, anses for sket på tidspunktet for ind-
betalingen til den afgivende pensionsordning og med det 
beløb, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning.

Efter pensionsbeskatningslovens § 22 E kan beløb, der 
er indbetalt til en pensionsordning med løbende udbetalin-
ger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersop-
sparing eller supplerende engangssum, senest 30 dage efter 
indbetalingen, dog senest den 19. januar i det følgende ka-
lenderår, helt eller delvis tilbagebetales til indbetaleren. Det 
tilbagebetalte beløb betragtes hverken som en indbetaling 
eller en afgiftspligtig udbetaling.

Herudover tillader Skatteforvaltningen efter praksis kor-
rektion af pensionsindbetalinger i tilfælde, hvor pensions-
indbetalingen beror på en åbenbar fejldisposition. Med ud-
gangspunkt i den afgivne tilladelse foretager pensionsinsti-
tuttet herefter de relevante indberetninger, dels i form af 
en rettelse af den foretagne indberetning af den oprindeli-
ge, fejlagtige indbetaling, dels i form af en indberetning af 
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den korrekte pensionsindbetaling. På baggrund heraf genop-
tages pensionsopsparerens skatteansættelse for de relevante 
år under respekt af fristen for ordinær genoptagelse, som 
er den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, jf. 
skatteforvaltningslovens § 26. Det bemærkes i den forbin-
delse, at pensionsinstituttets anmodning om korrektion anses 
som en anmodning om genoptagelse på pensionsopsparerens 
vegne. Dermed vil en korrektion med tilladelse fra Skatte-
forvaltningen betyde, at skatteansættelsen for de relevante 
år genoptages, herunder med det resultat, at der kan opstå 
overskydende skat eller restskat for pensionsopspareren.

Ud over de beskrevne korrektionsmuligheder i pensions-
beskatningsloven er der efter pensionsbeskatningslovens § 
41 mulighed for at foretage overførsler mellem forskellige, 
nærmere angivne pensionstyper, herunder mellem forskelli-
ge pensionsinstitutter. Overførslen – der reelt består af en 
udbetaling og en efterfølgende indbetaling – har i givet 
fald ingen skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Udbe-
talingen er således afgiftsfri, mens indbetalingen ikke er 
fradrags- eller bortseelsesberettiget.

Pensionsbeskatningslovens § 41 er ikke udformet med 
henblik på korrektion af indbetalinger, men med henblik 
på at understøtte størst mulig fleksibilitet for den enkelte 
pensionsopsparer i dennes pensionsplanlægning. En flytning 
efter pensionsbeskatningslovens § 41 vil ikke betyde, at den 
oprindelige fejl berigtiges.

Tilbageføres en pensionsindbetaling uden godkendelse af 
Skatteforvaltningen – uden for de lovbestemte tilbagebeta-
lings- og overførselsmuligheder som nævnt ovenfor – er det 
tilbageførte beløb afgiftspligtigt. Efter pensionsbeskatnings-
lovens § 28, stk. 2, betales der således en afgift på 20 pct. 
af udbetalinger fra aldersopsparing, når der sker udbetaling 
før pensionsudbetalingsalderen. Efter pensionsbeskatnings-
lovens § 29, stk. 1, betales der en afgift på 60 pct. af udbe-
talinger fra ratepension og pensionsordninger med løbende 
udbetalinger, når udbetalingen sker som en engangsudbeta-
ling.

2.1.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede 
ordning

Indførelsen af reglerne i pensionsbeskatningslovens §§ 22 
C og 22 D – og senest i 2020 reglen i § 22 E – har medvirket 
til en smidigere sagsbehandling både i pensionsinstitutterne 
og i Skatteforvaltningen. Er en korrektion ikke omfattet af 
de nævnte bestemmelser eller af de nævnte regler om indbe-
talinger, der overstiger de forskellige maksimumsgrænser i 
pensionsbeskatningsloven, er der imidlertid fortsat kun mu-
lighed for korrektion efter konkret tilladelse fra Skattefor-
valtningen. Pensionsbranchen bakkede op om indførelsen af 
30-dagesreglen i § 22 E, men gav også udtryk for, at det bur-
de gøres muligt uden godkendelse fra Skatteforvaltningen at 
foretage korrektioner efter 30 dage af en række typiske fejl.

Godkendelsesproceduren giver således fortsat anledning 
til unødig ressourceanvendelse både i pensionsinstitutterne 
og i Skatteforvaltningen og resulterer i lange sagsbehand-
lingstider på grund af mængden af anmodninger, når kor-
rektioner m.v. ikke kan ske efter de lovbestemte regler for 

korrektion af indbetalinger i §§ 22 C-22 E og flyttereglen 
for pensionsordninger i § 41.

Særligt for så vidt angår flyttereglen i § 41 bemærkes, 
at denne regel blandt andet i arbejdsmarkedspensionerne 
ofte ikke vil være tilstrækkelig som værktøj til at korrigere 
en fejl, netop fordi § 41 ikke er en egentlig korrektionsre-
gel. Uanset den efterfølgende overførsel vil indbetalingen 
til det forkerte pensionsselskab arbejdsretligt således kunne 
blive betragtet som værende i uoverensstemmelse med over-
enskomsten. Desuden vil den oprettede aftale i det forkerte 
pensionsinstitut kunne være ugyldig, da overenskomstpar-
terne ikke har indgået aftale om pension i dette pensionsin-
stitut.

Samlet implicerer det, at der er risiko for, at det forkerte 
pensionsinstitut ikke vil være forpligtet til at udrede forsik-
ringsydelser i form af ydelser ved kritisk sygdom, førtids-
pension, tab af erhvervsevne, seniorpension, fleksjob samt 
ydelser fra sundhedsforsikringen og omvendt heller ikke 
har ret til at fradrage betaling for faktisk udredte forsikrings-
ydelser i lønmodtagerens opsparing.

Skatteministeriet gik i forlængelse af indførelsen af 30-
dagesreglen, jf. lov nr. 2197 af 29. december 2020, i dialog 
med branchen om en mere smidig adgang til at foretage 
korrektioner af fejlagtige pensionsindbetalinger uden krav 
om forudgående indhentelse af konkret individuel tilladelse 
fra Skatteforvaltningen. Det foreslås på denne baggrund at 
indsætte en ny § 22 F i pensionsbeskatningsloven som sup-
plement til de gældende lovbestemte tilbagebetalingsmulig-
heder.

Det foreslås for det første, at beløb, der fejlagtigt er ind-
betalt til en pensionsordning med løbende udbetalinger, ra-
teforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing 
eller supplerende engangssum, senest tre år efter indbetalin-
gen vil kunne tilbagebetales til indbetaleren, uden at det 
tilbagebetalte beløb vil skulle betragtes som en afgiftsplig-
tig udbetaling eller som en indbetaling efter pensionsbeskat-
ningsloven.

Der vil således ikke skulle betales afgift af tilbagebetalin-
gen efter pensionsbeskatningslovens § 28, stk. 2, eller § 29, 
stk. 1.

Er der tale om en tilbagebetaling af en indbetaling til en 
ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger, 
vil den oprindelige pensionsindbetaling ikke være fradrags- 
eller bortseelsesberettiget. Den vil heller ikke blive medreg-
net ved opgørelsen af beskæftigelsesfradrag efter ligningslo-
vens § 9 J, ved opgørelsen af ekstra pensionsfradrag efter 
ligningslovens § 9 L eller ved opgørelsen af loftet for indbe-
taling til ratepension efter pensionsbeskatningslovens § 16, 
stk. 2. Er der tale om tilbagebetaling af en indbetaling til en 
aldersopsparing, medregnes indbetalingen ikke ved opgørel-
sen af loftet for indbetaling til aldersopsparing.

Det foreslås for det andet, at beløb, der er indbetalt til en 
pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, 
rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supple-
rende engangssum, eller til ikkefradragsberettiget forsikring 
ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsfor-
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sikring, senest tre år efter indbetalingen vil kunne overføres 
til en anden pensionsordning med løbende udbetalinger, ra-
teforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing 
eller supplerende engangssum eller til ikkefradragsberetti-
get forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller 
sundhedsforsikring for samme person.

Både for tilbagebetalinger og for overførsler vil det være 
en betingelse, at det indbetalte beløb er indbetalt ved en 
fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen m.v. 
eller i forhold til den konkrete aftale om indbetaling. Den 
foreslåede regel er således ikke en fortrydelsesregel, hvorfor 
en fortrudt indbetaling ikke vil kunne korrigeres efter den 
foreslåede regel.

Det bemærkes, at det vil være en civilretlig forudsætning 
både for tilbagebetaling og overførsel, at den er funderet i 
pensionsaftalen med det pensionsinstitut, hvorfra der sker 
tilbagebetaling eller overførsel. Muligheden for tilbagebeta-
ling og overførsel efter den foreslåede regel giver således 
ikke pensionskunden en ret over for pensionsinstituttet til at 
kræve tilbagebetaling eller overførsel af en pensionsindbeta-
ling.

Med forslaget om en frist på tre år vil nyere fejl kunne 
korrigeres uden godkendelse fra Skatteforvaltningen, mens 
korrektion af ældre fejl, som henset til det forløbne tidsrum 
ofte vil kunne være sværere at vurdere karakteren af, fortsat 
vil kræve godkendelse fra Skatteforvaltningen. Fristen på 
tre år skal desuden skal ses i lyset af fristen for ordinær gen-
optagelse af pensionsopsparerens skatteansættelse, som er 
den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, jf. skat-
teforvaltningslovens § 26. Den foreslåede frist sikrer, at en 
korrektion, der påvirker pensionsopsparerens skattepligtige 
indkomst, vil kunne foretages inden for fristen for ordinær 
genoptagelse. Det foreslås i den forbindelse, at en korrektion 
uden godkendelse efter den foreslåede regel vil skulle an-
ses som en anmodning om genoptagelse af pensionsopspa-
rerens skatteansættelse på pensionsopsparerens vegne. Lige-
som ved korrektion med tilladelse fra Skatteforvaltningen 
vil korrektion efter den foreslåede regel betyde, at skattean-
sættelsen for de relevante år genoptages, herunder med det 
resultat, at der kan opstå overskydende skat eller restskat for 
pensionsopspareren.

Fristen på tre år vil blive anset for overholdt, såfremt 
tilbagebetalingen eller overførslen sker inden for fristen, 
uanset om den korresponderende rettelsesindberetning af 
den fejlagtige indbetaling sker efter fristens udløb. Pensions-
instituttet bør ved en tilbagebetaling kort før fristens udløb 
foretage rettelsesindberetning uden ugrundet ophold.

Efter den foreslåede regel vil fejlagtige pensionsindbeta-
linger kunne tilbagebetales til indbetaleren senest tre år ef-
ter indbetalingen uden godkendelse fra Skatteforvaltningen, 
hvis det indbetalte beløb er indbetalt ved en fejl i forhold til 
aftalegrundlaget for pensionsordningen, herunder relevante 
overenskomster, firmaaftaler eller pensionsaftaler i øvrigt, 
eller hvis det indbetalte beløb er indbetalt ved en fejl i 
forhold til den konkrete aftale om indbetaling. Ligesom 
det er tilfældet for tilbagebetaling med Skatteforvaltningens 
godkendelse, vil der efter den foreslåede regel som udgangs-

punkt ikke kunne ske tilbagebetaling i tilfælde, hvor fejlen 
beror på pensionsopsparerens misforståelse af reglerne.

Det bemærkes, at tilbagebetalinger af indbetalinger til ik-
kefradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, 
invaliditet eller sundhedsforsikring allerede efter gældende 
ret vil kunne tilbagebetales afgiftsfrit, hvorfor den foreslå-
ede regel ikke omfatter tilbagebetalinger af sådanne forsik-
ringspræmier.

Tilbagebetaling efter den foreslåede regel vil ske til den, 
der oprindeligt har foretaget indbetalingen. Er der tale om en 
fejlagtig arbejdsgiverindbetaling til en pensionsordning, kan 
tilbagebetalingen således kun ske til arbejdsgiveren, ikke til 
lønmodtageren selv. Tilbagebetaling vil være afgiftsfri for 
lønmodtageren, mens arbejdsgiveren foreslås at skulle være 
indkomstskattepligtig af tilbagebetalingen, svarende til, at 
arbejdsgiveren har haft fradragsret for den fejlagtige indbe-
taling, uanset at den tilbagebetales.

Tilbagebetaling til andre end pensionsopspareren vil ef-
ter forslaget kun kunne ske med pensionsopsparerens ac-
cept. Det vil særligt være relevant for pensionsindbetalinger 
til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Arbejdsgi-
veren kan således ikke uden videre disponere over midlerne 
på de ansattes pensionsordninger alene ved at rette henven-
delse til pensionsinstituttet med anmodning om en fejlrettel-
se med tilbagebetaling efter den foreslåede regel. Det fore-
slås dog samtidig, at hvis arbejdsgiveren allerede har foreta-
get korrekt indbetaling til den korrekte pensionsordning, vil 
lønmodtageraccept ikke være påkrævet. Pensionsinstituttet 
bør i denne situation være særligt opmærksom på dokumen-
tation af arbejdsgiverens korrekte indbetaling.

Det bemærkes i den forbindelse, at lønmodtageraccept 
efter forslaget ikke vil være en betingelse for overførsel af 
en fejlagtig pensionsindbetaling direkte til en anden pensi-
onsordning, herunder til en pensionsordning i et andet pensi-
onsinstitut. Er der således foretaget indbetaling til et forkert 
pensionsinstitut, vil en korrektion heraf kunne ske i form af 
en overførsel direkte til det korrekte pensionsinstitut. Der 
er som nævnt ikke noget til hinder for, at korrektionen sker 
ved en tilbagebetaling til arbejdsgiveren, som derefter fore-
tager indbetaling til det korrekte pensionsinstitut, men det 
vil som nævnt i givet fald som udgangspunkt forudsætte 
lønmodtageraccept, ligesom denne korrektionsmetode ikke 
sikrer, at indbetalingen til det korrekte pensionsinstitut får 
skattemæssig virkning på det oprindelige indbetalingstids-
punkt, jf. nærmere herom nedenfor.

Den foreslåede regel om, at tilbagebetaling til andre end 
pensionsopspareren kun vil kunne ske med pensionsopspa-
rerens accept, vil også være relevant for visse situationer, 
hvor der sker fejlagtige indbetalinger til private pensions-
ordninger. Det vil således være tilfældet, hvis den dokumen-
terede fejl består i, at pensionsopspareren, pensionsinstituttet 
eller tredjemand kommer til at anvende et forkert kontonum-
mer eller policenummer som modtager for en indbetaling, 
herunder hvis pensionsopspareren eller pensionsudbyderen 
forveksler to ægtefællers private pensionsordninger og po-
sterer en pensionsindbetaling på den forkerte ordning.
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Der vil efter forslaget ikke kunne foretages tilbagebe-
talinger af fejlindbetalinger for det enkelte kalenderår, 
hvis kalenderårets fejlindbetalinger for den enkelte pensi-
onsopsparer i det pågældende pensionsinstitut overstiger 
100.000 kr. (2022-niveau) tillagt indeholdt arbejdsmarkeds-
bidrag. Grundbeløbet på 100.000 kr. foreslås reguleret efter 
personskattelovens § 20. Hvis der således for den enkelte 
pensionsopsparer i det enkelte pensionsinstitut i kalenderåret 
er foretaget fejlagtige pensionsindbetalinger, der tilsammen 
overstiger 100.000 kr., vil en korrektion af de fejlagtige pen-
sionsindbetalinger fortsat kræve tilladelse fra Skatteforvalt-
ningen efter den gældende praksis for korrektion af åbenlyse 
fejl. Tilbagebetaling i det kalenderår, hvor fejlindbetaling er 
sket, vil dog kunne ske, hvis kalenderårets fejlindbetalinger 
ikke overstiger beløbsgrænsen på tilbagebetalingstidspunk-
tet.

Det enkelte pensionsinstitut er efter skatteindberetningslo-
ven og bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteind-
beretning m.v. forpligtet til at foretage korrekt indberetning 
af pensionsindbetalinger. Hvis en indbetaling er blevet tilba-
gebetalt, skal en allerede foretagen indberetning af pensions-
indbetalingen derfor rettes. Det foreslås i den forbindelse, at 
skatteministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler 
om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende til-
bagebetalte beløb. Denne bemyndigelse vil kunne anvendes 
til at fastsætte regler om en særlig markering af rettelsesind-
beretninger, der sker som følge af en tilbagebetaling efter 
den foreslåede regel.

Alternativt vil fejlagtige indbetalinger til en pensionsord-
ning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopspa-
ring, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende en-
gangssum eller til ikkefradragsberettiget forsikring ved kri-
tisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring 
senest tre år efter indbetalingen, uden godkendelse fra Skat-
teforvaltningen efter den foreslåede regel kunne overføres 
til en anden pensionsordning med løbende udbetalinger, ra-
teforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing 
eller supplerende engangssum eller til ikkefradragsberetti-
get forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller 
sundhedsforsikring for samme person, uden at det overførte 
beløb vil skulle betragtes som en afgiftspligtig udbetaling, 
ligesom det fejlagtigt indbetalte og siden overførte beløb 
ikke vil skulle behandles som en indbetaling efter pensions-
beskatningsloven.

Der vil således ikke skulle betales afgift af det overførte 
beløb efter pensionsbeskatningslovens § 28, stk. 2, eller § 
29, stk. 1.

Er der tale om en overførsel af en indbetaling til en 
ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger 
til en aldersopsparing eller ikkefradragsberettiget forsikring 
ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsfor-
sikring, vil den oprindelige pensionsindbetaling ikke være 
fradrags- eller bortseelsesberettiget. Den vil heller ikke blive 
medregnet ved opgørelsen af beskæftigelsesfradrag efter lig-
ningslovens § 9 J, ved opgørelsen af ekstra pensionsfradrag 
efter ligningslovens § 9 L eller ved opgørelsen af loftet for 
indbetaling til ratepension efter pensionsbeskatningslovens 

§ 16, stk. 2. Er der tale om overførsel af en indbetaling til 
en aldersopsparing til en ratepension, pensionsordning med 
løbende udbetalinger eller ikkefradragsberettiget forsikring 
ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsfor-
sikring, medregnes indbetalingen ikke ved opgørelsen af 
loftet for indbetaling til aldersopsparing.

En overførsel af en indbetaling til en pensionsordning m.v. 
til en anden pensionsordning m.v. består reelt af en udbe-
taling og en efterfølgende indbetaling. Er der foretaget en 
fejlagtig indbetaling til en ikkefradragsberettiget forsikring 
ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsfor-
sikring, vil denne indbetaling allerede efter gældende ret af-
giftsfrit kunne overføres til en anden pensionsordning m.v., 
idet udbetalingen, der sker som led i overførslen, er afgifts-
fri. Den indbetaling på denne anden pensionsordning m.v., 
der sker som led i overførslen, vil imidlertid efter gældende 
ret ikke blive anset for sket allerede på tidspunktet for ind-
betalingen til den ikkefradragsberettigede forsikring og med 
det beløb, der er indbetalt på den ikkefradragsberettigede 
forsikring. Da det foreslås, at dette skal være tilfældet for 
overførsler efter den foreslåede korrektionsregel, jf. nærme-
re herom nedenfor, foreslås fejlagtige indbetalinger til de 
nævnte ikkefradragsberettigede forsikringer omfattet af den 
foreslåede overførselsregel.

Det vil ligesom for tilbagebetalinger være en betingelse 
for overførsel, at det indbetalte beløb er indbetalt ved en 
fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen, her-
under relevante overenskomster, firmaaftaler eller pensions-
aftaler i øvrigt, eller at det indbetalte beløb er indbetalt ved 
en fejl i forhold til den konkrete aftale om indbetaling. Lige-
som det er tilfældet for overførsel med Skatteforvaltningens 
godkendelse, vil der efter den foreslåede regel som udgangs-
punkt ikke kunne ske overførsel i tilfælde, hvor fejlen beror 
på pensionsopsparerens misforståelse af reglerne.

Overførsel vil kunne ske internt til en anden pensionsord-
ning i det pågældende pensionsinstitut eller til en pensions-
ordning i et andet pensionsinstitut.

Efter den foreslåede overførselsregel vil der kunne ske 
overførsel ikke kun af fejlagtige indbetalinger til egentlige 
pensionsordninger, men også af fejlagtige indbetalinger til 
ikkefradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, døds-
fald, invaliditet eller sundhedsforsikring. I en meget stor 
del af arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger bliver 
en lille del af de løbende indbetalinger således anvendt 
til ikkefradragsberettigede forsikringer i form af forsikring 
ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsfor-
sikring. Resten af de løbende indbetalinger går til livrente 
m.v., ratepension og aldersopsparing. Med den foreslåede 
regel understøttes, at korrektion kan ske fuldt ud af den 
samlede arbejdsgiverindbetaling, uanset hvordan den er ble-
vet fordelt på de forskellige pensions- og forsikringstyper 
internt i det enkelte pensionsinstitut.

Efter forslaget vil den indbetaling på den modtagende 
pensionsordning, der sker som led i overførslen, blive anset 
for sket på tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten 
for indbetalingen til den afgivende pensionsordning og med 
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det beløb, som blev indbetalt på den afgivende pensionsord-
ning.

Dermed vil pensionsopspareren skattemæssigt blive stillet 
som om, at korrektionsindbetalingen var sket på tidspunktet 
for den oprindelige indbetaling og med det beløb, som blev 
indbetalt på den afgivende pensionsordning.

Det er ikke en betingelse, at den pensionsordning, der sker 
overførsel til, eksisterede på tidspunktet for den fejlagtige 
pensionsindbetaling. Den pensionsordning, der sker overfør-
sel til, kan således godt oprettes i forbindelse med overførs-
len, idet den i givet fald skattemæssigt anses for oprettet på 
tidspunktet for den fejlagtige pensionsindbetaling.

Det foreslås, at det enkelte pensionsinstitut vil kunne væl-
ge at overføre det fejlagtigt indbetalte beløb med eller uden 
afkast og omkostninger m.v. af beløbet fra indbetalings-
tidspunktet til overførselstidspunktet. Der kan således godt 
overføres et større beløb, end hvad der er indbetalt, hvilket 
vil være aktuelt, hvis der er optjent positivt pensionsafkast 
af indbetalingen frem til overførslen. Der vil omvendt ikke 
være noget til hinder for, at afkastet bliver på den afgivende 
pensionsordning.

Hvis der omvendt har været afholdt omkostninger, eller 
der har været negativt afkast af pensionsindbetalingen frem 
til overførslen, vil det kunne være aktuelt at overføre et 
mindre beløb end den fejlagtige indbetaling – som en konse-
kvens af de afholdte omkostninger eller det negative afkast, 
der kan henføres til pensionsindbetalingen. Der er ikke no-
get skattemæssigt til hinder for at overføre den fulde fejlag-
tige indbetaling uanset afholdte omkostninger eller negativt 
investeringsafkast af indbetalingen.

Uafhængigt af om det indbetalte beløb overføres med el-
ler uden afkast og omkostninger m.v., foreslås afkastet ved 
overførsel at skulle medregnes i grundlaget for beregning af 
pensionsafkastskat efter de regler og principper, som gælder 
for overførsler efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Det betyder, at ved overførsel af hele ordningen til et an-
det pensionsinstitut – dvs. i situationer, hvor den afgivende 
ordning alene er opbygget af en eller flere fejlindbetalinger, 
eller undtagelsesvist hvor negativt afkast har betydet, at 
hele ordningens værdi på overførselstidspunktet er mindre 
end det fejlagtigt indbetalte beløb – vil det modtagende 
pensionsinstitut skulle beregne og indeholde pensionsafkast-
skat af afkastet af det overførte beløb for hele overførsels-
året. Det bemærkes i den forbindelse, at det afgivende pensi-
onsinstitut efter gældende ret vil skulle beregne og indehol-
de pensionsafkastskat for året før overførselsåret.

Det afgivende pensionsinstitut vil efter reglerne i kapitel 
3 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober om visse regler 
i pensionsafkastbeskatningsloven, der gælder for overførsler 
efter pensionsbeskatningslovens § 41, og som vil blive udvi-
det til også at gælde overførsler efter den foreslåede overfør-
selsregel, skulle videregive oplysninger til det modtagende 
institut, som sætter det modtagende institut i stand til at 
beregne pensionsafkastskatten for overførselsåret.

Ved deloverførsel af ordningen til et andet pensionsinstitut 
– dvs. i situationer, hvor der på den afgivende pensionsord-

ning bibeholdes midler, enten fordi der sker overførsel uden 
positivt afkast eller fordi den afgivende ordning ikke kun er 
opbygget af fejlindbetalinger – vil det afgivende pensions-
institut skulle beregne og indeholde pensionsafkastskat af 
afkastet af det overførte beløb i overførselsåret frem til over-
førselstidspunktet. Det modtagende pensionsinstitut vil skul-
le beregne og indeholde pensionsafkastskat af afkastet af 
det overførte beløb fra overførselstidspunktet og året ud. Li-
gesom ved heloverførsler vil det afgivende pensionsinstitut 
efter gældende ret skulle beregne og indeholde pensionsaf-
kastskat for året før overførselsåret.

Ved overførsel af en fejlagtig indbetaling efter den fore-
slåede regel skal den fejlagtige indbetaling ikke indberettes 
som en fradragsberettiget m.v. indbetaling på den afgiven-
de ordning, ligesom en allerede foretagen indberetning af 
pensionsindbetalingen til denne ordning skal rettes, hvilket 
allerede følger af gældende ret. Samtidig skal der foreta-
ges indberetning af indbetalingen til den modtagende pen-
sionsordning, i hvilken forbindelse pensionsinstituttet skal 
indberette indbetalingen som værende sket på tidspunktet 
for fradrags- eller bortseelsesretten for indbetalingen til den 
afgivende pensionsordning og med det beløb, som fejlagtigt 
blev indbetalt på den afgivende pensionsordning.

Sker der overførsel efter den foreslåede regel internt i et 
pensionsinstitut, vil pensionsinstituttet have alle relevante 
oplysninger til brug for indberetningen, hvilket imidlertid 
ikke umiddelbart vil være tilfældet for det pensionsinstitut, 
der modtager en overførsel efter den foreslåede regel fra et 
andet pensionsinstitut. Det foreslås derfor, at det afgivende 
institut ved overførsel til et andet pensionsinstitut vil skulle 
give det modtagende institut besked om de oprindeligt fore-
tagne indbetalingers størrelse, om tidspunktet for fradrags- 
eller bortseelsesretten for disse indbetalinger, hvis der er tale 
om indbetalinger til fradrags- og bortseelsesberettigede pen-
sionsordninger, og om det skattemæssige virkningstidspunkt 
for indbetalinger til aldersopsparinger og ikkefradragsberet-
tigede forsikringer ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet 
eller sundhedsforsikring.

Dette vil sætte det modtagende pensionsinstitut i stand til 
at foretage korrekt indberetning af de oprindeligt foretagne 
indbetalingers størrelse og om tidspunktet for fradrags- eller 
bortseelsesretten af disse.

Ved overførsel til et andet pensionsinstitut vil overførslen 
skulle ske inklusive indeholdt arbejdsmarkedsbidrag, idet 
det er arbejdsgiverens indbetaling – som på indbetalingstids-
punktet indeholder endnu ikke indeholdt arbejdsmarkedsbi-
drag – der overføres. Det betyder, at allerede indeholdt og 
indbetalt arbejdsmarkedsbidrag trækkes tilbage, og som en 
del af den »egentlige« pensionsindbetaling overføres til det 
modtagende pensionsinstitut. Uanset om den fejlagtige ind-
betaling overføres med eller uden afkast m.v., vil det være 
det oprindeligt indeholdte arbejdsmarkedsbidrag af fejlind-
betalingen, der overføres til det modtagende pensionsinsti-
tut.

Tilsvarende gælder eventuel kildeskat på 40 pct. af ar-
bejdsgiverindbetalinger til aldersopsparing. En sådan inde-
holdt og indbetalt kildeskat vil kunne trækkes tilbage til det 
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afgivende pensionsinstitut og sammen med den »egentlige« 
pensionsindbetaling overføres til det modtagende pensions-
institut.

Det modtagende pensionsinstitut vil herefter skulle inde-
holde arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen, som om ind-
betalingen var sket direkte fra arbejdsgiveren – det vil sige 
af det beløb, der fejlagtigt blev indbetalt til det afgivende 
pensionsinstitut, jf. det afgivende instituts besked til det 
modtagende pensionsinstitut om de oprindeligt foretagne 
indbetalingers størrelse og om tidspunktet for fradrags- eller 
bortseelsesretten m.v. af disse indbetalinger. Det indehold-
te arbejdsmarkedsbidrag vil svare til det arbejdsmarkedsbi-
drag, som det afgivende pensionsinstitut overfører til det 
modtagende pensionsinstitut.

I situationer, hvor den fejlagtige indbetaling overføres 
til en anden pensionsordning i samme pensionsinstitut, vil 
det ikke være nødvendigt at trække allerede indeholdt og 
indbetalt arbejdsmarkedsbidrag. Der skal således indeholdes 
arbejdsmarkedsbidrag af alle indbetalinger til arbejdsgiver-
administrerede pensionsordninger, uanset om der er tale 
om pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsik-
ringer, rateopsparinger, aldersforsikringer, aldersopsparinger 
eller supplerende engangssummer. Det vil derimod være ak-
tuelt at trække eventuel kildeskat på 40 pct. af arbejdsgiver-
indbetalinger til aldersopsparing tilbage til pensionsinstitut-
tet ved overførsel af en fejlagtig indbetaling til aldersopspa-
ring til en ratepension eller pensionsordning med løbende 
udbetalinger i samme institut, jf. også det gældende princip 
for overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 8 
og 9, af beløb, der er indbetalt til aldersopsparing, som over-
stiger beløbsgrænserne for indbetaling til aldersopsparing.

Det enkelte pensionsinstitut er efter skatteindberetningslo-
ven og bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteind-
beretning m.v. forpligtet til at foretage korrekt indberetning 
af pensionsindbetalinger. Det betyder, at hvis en indbetaling 
er blevet overført efter den foreslåede regel, skal en allerede 
foretagen indberetning af pensionsindbetalingen rettes. Det 
foreslås i den forbindelse, at skatteministeren bemyndiges 
til at fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for 
pensionsinstitutter vedrørende overførte beløb. Denne be-
myndigelse vil kunne anvendes til at fastsætte regler om 
en særlig markering af rettelsesindberetninger og korrekte 
indberetninger, der foretages som følge af en overførsel efter 
den foreslåede regel.

En korrektion, der ikke opfylder betingelserne i den fore-
slåede § 22 F, vil fortsat kræve tilladelse fra Skatteforvalt-
ningen efter den gældende praksis for korrektion af åbenlyse 
fejl.

2.2. Flytning af årets pensionsindbetalinger til andet 
pensionsinstitut
2.2.1. Gældende ret

Efter pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 1, kan beløb, 
der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiverad-
ministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rate-
pension eller aldersopsparing, senest den 19. januar i det 
følgende kalenderår helt eller delvist overføres til en anden 

arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende ud-
betalinger, ratepension eller aldersopsparing i samme pensi-
onsinstitut for samme person, uden at dette betragtes som en 
afgiftspligtig udbetaling, ligesom der ikke er bortseelsesret 
m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning.

Som pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 1, er formu-
leret, kan beløb, der er forfaldne, men ikke indbetalte i ka-
lenderåret, ikke overføres, heller ikke selv om de indbetales 
før den nævnte frists udløb og derfor vil være bortseelsesbe-
rettigede i kalenderåret, jf. pensionsbeskatningslovens § 19, 
stk. 1, 3. pkt.

Efter pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 2, kan beløb, 
der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en privat pensions-
ordning med løbende udbetalinger, ratepension eller alders-
opsparing, senest den 19. januar i det følgende kalenderår 
helt eller delvist overføres til en anden privat pensionsord-
ning med løbende udbetalinger, ratepension eller aldersop-
sparing i samme pensionsinstitut for samme person, uden at 
dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling, ligesom der 
ikke er fradragsret m.v. for indbetalingen til den afgivende 
pensionsordning. Som pensionsbeskatningslovens § 22 D, 
stk. 2, er formuleret, kan præmier og bidrag til ordninger 
i forsikringsselskaber og pensionskasser, der er forfaldne, 
men ikke indbetalte i kalenderåret, ikke overføres, heller 
ikke selv om de indbetales før den nævnte frists udløb og 
derfor vil være fradragsberettigede i kalenderåret, jf. pensi-
onsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 3. pkt.

Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der 
sker som led i en overførsel omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 22 D, stk. 1 eller 2, anses for sket på tids-
punktet for indbetalingen til den afgivende pensionsordning 
og med det beløb eller den del af beløbet, som blev indbetalt 
på den afgivende pensionsordning, opgjort uden afkast m.v. 
af indbetalingen. Virkningen af overførslen er således, at 
pensionsopspareren i store træk bliver stillet som om, at 
pensionsindbetalingen allerede i første omgang var blevet 
indbetalt på den ordning, der sker overførsel til.

Det enkelte pensionsinstitut kan vælge at overføre beløbet 
til den anden pensionsordning med eller uden afkast m.v. af 
beløbet fra indbetalingstidspunktet til overførselstidspunk-
tet, jf. pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 3.

Uafhængigt af om det indbetalte beløb overføres med eller 
uden afkast og omkostninger m.v., foreslås afkastet at skulle 
medregnes i grundlaget for beregning af pensionsafkastskat 
efter de regler og principper, som gælder for overførsler 
efter pensionsbeskatningslovens § 41. Der henvises til pkt. 
2.1.2 i de almindelige bemærkninger til det tilsvarende for-
slag vedrørende flytninger af fejlagtige pensionsindbetalin-
ger.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A regulerer de skatte-
mæssige vilkår for livsforsikringer, pensionskasseordninger 
og pensionsordninger i pengeinstitutter, der ikke er omfattet 
af de almindelige regler i pensionsbeskatningslovens afsnit 
1, dvs. reglerne for de ovennævnte skattebegunstigede pen-
sionsordninger. Pensionsbeskatningslovens § 53 A gælder 
også for pensionsordninger, hvor pensionsopspareren har 
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valgt at give afkald på skattemæssig behandling efter de 
almindelige regler.

Der er ikke fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger 
til pensionsordninger omfattet af § 53 A, men til gengæld er 
udbetalingerne skattefri. Afkastet beskattes som kapitalind-
komst.

Reglen i § 53 A er en opsamlingsbestemmelse til de al-
mindelige regler i pensionsbeskatningsloven. Den omfatter 
således en bred vifte af forskellige pensions- og livsforsik-
ringsprodukter, herunder gruppelivsforsikring, ligesom reg-
len også finder udbredt anvendelse på udstationerede borge-
re, der under udstationeringen ikke vil kunne udnytte bort-
seelsesretten for indbetalinger til almindelige livrenter og 
ratepensioner.

I forbindelse med en udstationering aftales det ofte, at der 
i stedet for en fortsat indbetaling til en bortseelsesberettiget 
pensionsordning under udstationeringen skal foretages ind-
betaling til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 53 A. I nogle tilfælde kommer § 53 A-ordnin-
gen imidlertid ikke på plads før et stykke tid inde i udstatio-
neringsperioden, henset til at der ved en udstationering ofte 
vil være mange andre praktiske udfordringer at håndtere, 
både for arbejdsgiveren og for lønmodtageren. Det kan også 
forekomme, at § 53 A-ordningen er blevet aftalt allerede 
fra begyndelsen af udstationeringen, men at arbejdsgiveren 
eller lønmodtageren ikke med det samme får informeret 
pensionsinstituttet om, at indbetalingerne skulle være sket til 
en § 53 A-ordning.

Også i forbindelse med en indstationering vil det være 
relevant at overveje en pensionsordning omfattet af pensi-
onsbeskatningslovens § 53 A i stedet for en bortseelsesbe-
rettiget pensionsordning. I en del tilfælde kommer § 53 
A-ordningen imidlertid ikke på plads før et stykke tid ind 
i ansættelsesforholdet, nemlig først i forbindelse med et 
rådgivningsmøde, hvor skattereglerne knyttet til pensions-
ordningen gennemgås, i hvilket tilfælde det vil kunne vise 
sig at være mest hensigtsmæssigt for lønmodtageren, at der 
indbetales på en § 53 A-ordning i stedet for på den bortse-
elsesberettigede pensionsordning. I andre situationer er § 
53 A-ordningen blevet aftalt mellem arbejdsgiveren og løn-
modtageren allerede fra begyndelsen af indstationeringen, 
men imidlertid får arbejdsgiveren eller lønmodtageren ikke 
med det samme informeret pensionsinstituttet om, at indbe-
talingerne skulle være sket til en § 53 A-ordning. Arbejds-
giverens pensionsindbetalinger er derfor blevet placeret på 
en bortseelsesberettiget pensionsordning frem til dette tids-
punkt.

Pensionsbeskatningslovens § 22 D gælder ikke flytning 
fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, ratepen-
sion eller aldersopsparing til pensionsordning omfattet af 
pensionsbeskatningslovens § 53 A. I alle de ovenfor nævnte 
situationer vil de indbetalinger, der allerede er foretaget på 
en bortseelsesberettiget pensionsordning, efter gældende ret 
kun kunne overføres til en § 53 A-ordning med Skattefor-
valtningens tilladelse efter den gældende praksis for korrek-
tion af åbenlyse fejl, hvis indbetalingerne til den bortseelses-
berettigede pensionsordning vel at mærke kan karakteriseres 

som åbenlyse fejlindbetalinger, hvilket kun i nogle situatio-
ner vil være tilfældet, jf. ovenfor.

Det bemærkes, at de nævnte problemstillinger kun yderst 
sjældent vil opstå i relation til private pensionsordninger 
omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

2.2.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede 
ordning

For at gøre flyttemulighederne mere fleksible foreslås det 
for det første at ændre pensionsbeskatningslovens § 22 D, 
således at flytning af en pensionsindbetaling også vil kunne 
ske til et andet pensionsinstitut, og altså ikke kun inden for 
samme pensionsinstitut.

Det er eksempelvis ikke unormalt, at en firmapensionsaf-
tale for en større virksomhed giver medarbejderen mulighed 
for at indbetale til både et pensionsselskab og et pengeinsti-
tut. Desuden tilbyder mange pengeinstitutter en kombineret 
opsparing til deres kunder, som består i, at kundens indbeta-
linger bliver fordelt mellem en ratepension i pengeinstituttet 
og en livsvarig livrente i et pensionsselskab. Typisk har 
pengeinstituttet en aftale med et pensionsselskab, som gør 
det muligt at formidle pensionsselskabets livrenter sammen 
med pengeinstituttets egne produkter. Flytning mellem dis-
se ordninger vil med den foreslåede ændring af pensionsbe-
skatningslovens § 22 D blive mulig.

Den foreslåede ændring skal også ses i lyset af den fore-
slåede regel om korrektion af fejlindbetalinger uden krav 
om godkendelse fra Skatteforvaltningen, jf. den foreslåede § 
22 F i pensionsbeskatningsloven, hvor flytning af fejlagtige 
indbetalinger både kan ske inden for den enkelte pensions-
institut og til andre pensionsinstitutter. Med den foreslåede 
ændring af § 22 D vil der dermed være overensstemmelse 
mellem flyttemulighederne efter § 22 D og den foreslåede § 
22 F.

Når der efter gældende ret sker overførsel efter § 22 D 
internt i et pensionsinstitut, vil pensionsinstituttet have alle 
relevante oplysninger til brug for korrekt indberetning. Det 
vil imidlertid ikke umiddelbart være tilfældet for det pensi-
onsinstitut, der modtager en overførsel fra et andet pensions-
institut. Det foreslås derfor, at det afgivende institut ved 
overførsel til et andet pensionsinstitut efter den foreslåede 
udvidelse af § 22 D vil skulle give det modtagende institut 
besked om de oprindeligt foretagne indbetalingers størrel-
se, om tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten for 
disse indbetalinger, hvis der er tale om indbetalinger til fra-
drags- og bortseelsesberettigede pensionsordninger, og om 
tidspunktet for den skattemæssige virkning indbetalinger til 
aldersopsparinger.

Dette vil sætte det modtagende pensionsinstitut i stand til 
at foretage korrekt indberetning af de oprindeligt foretagne 
indbetalingers størrelse og om tidspunktet for fradrags- eller 
bortseelsesretten m.v. af disse.

Det foreslås i den forbindelse og for det andet at præcise-
re § 22 D, således at det tydeligt fremgår, at der ikke er 
fradragsret m.v. for den oprindelige indbetaling til den afgi-
vende pensionsordning, og således at det tydeligt fremgår, 
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at indbetalingen på den modtagende pensionsordning anses 
for sket på tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten 
for indbetalingen til den afgivende pensionsordning. Det 
foreslås endvidere at udvide § 22 D, således at den ikke kun 
vil gælde beløb, der er indbetalt i kalenderåret, men også 
beløb, der med skattemæssig virkning for kalenderåret er 
indbetalt inden overførselsfristens udløb den 19. januar.

Med henblik på at håndtere de problemstillinger, der ofte 
opstår i forbindelse med arbejdsgiveradministrerede pensi-
onsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, 
jf. ovenfor, foreslås det for det tredje at udvide pensionsbe-
skatningslovens § 22 D til også at gælde flytning fra en 
arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende ud-
betalinger, ratepension eller aldersopsparing til en arbejds-
giveradministreret pensionsordning omfattet af pensionsbe-
skatningslovens § 53 A.

Det foreslås således, at beløb, der i løbet af kalenderåret 
er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning 
med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, al-
dersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangs-
sum, senest den 1. april i det følgende kalenderår helt eller 
delvist vil kunne overføres til en arbejdsgiveradministreret 
pensionsordning omfattet af § 53 A for samme person hos 
samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en 
afgiftspligtig udbetaling. Det foreslås, at den indbetaling på 
den modtagende pensionsordning, der sker som led i over-
førslen, vil skulle anses for sket på tidspunktet for bortse-
elsesretten for indbetalingen til den afgivende pensionsord-
ning og med det beløb eller den del af beløbet, som blev 
indbetalt på den afgivende pensionsordning. Det bemærkes, 
at fristen den 1. april i det følgende kalenderår er længere 
end den gældende frist i § 22 D, stk. 1 og 2, for overfør-
sel mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger, 
ratepensioner og aldersopsparinger. Den længere frist for 
overførsel fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, 
ratepension eller aldersopsparing til en pensionsordning om-
fattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A understøtter, at 
den foreslåede flytteregel også vil komme de lønmodtagere 
til gavn, der ind- eller udstationeres i slutningen af året. Den 
gældende frist den 19. januar i § 22 D, stk. 1 og 2, for over-
førsel mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger, 
ratepensioner og aldersopsparinger fastholdes.

Med den foreslåede flytteregel vil pensionsopspareren bli-
ve stillet som om, at indbetalingen var sket på pensions-
ordningen omfattet af § 53 A allerede på tidspunktet for 
indbetalingen til den afgivende pensionsordning. Det vil 
understøtte, at der er overensstemmelse mellem den skatte-
mæssige behandling af pensionsindbetalingerne hos arbejds-
giveren og i pensionsinstituttet.

Det vil også understøtte en korrekt beregning af risiko-
dækningen efter overførslen – med virkning tilbage til tids-
punktet for bortseelsesretten for indbetalingen til den afgi-
vende pensionsordning. Risikodækningerne beregnes ud fra 
kundens nettobehov og er således forskellige i henholds-
vis bortseelsesberettigede pensionsordninger og pensions-
ordninger omfattet af § 53 A, henset til den forskellige 

skattemæssige behandling af udbetalingerne af de to pensi-
onstyper.

Endelig vil det understøtte, at beskatningen af afkastet af 
den overførte indbetaling sker korrekt i relation til, at afka-
stet i sin helhed vil være skattepligtigt som kapitalindkomst 
efter flytningen til pensionsordningen omfattet af § 53 A, jf. 
nærmere herom nedenfor.

Med henblik på korrekt skattemæssig behandling af den 
overførte indbetaling i alle henseender vil det efter forslaget 
være en betingelse for overførsel af den bortseelsesberet-
tigede pensionsordning til den arbejdsgiveradministrerede 
pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 
53 A, at arbejdsgiveren har behandlet de indbetalte beløb 
som indbetalinger til en pensionsordning omfattet af § 53 
A. Pensionsinstituttet bør i denne situation være særligt op-
mærksom på dokumentation af arbejdsgiverens behandling 
af den overførte pensionsindbetaling.

Overførsel mellem skattebegunstigede pensionsordninger 
og pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens 
§ 53 A vil efter forslaget altid skulle ske med afkast og 
eventuelle omkostninger.

Dermed vil pensionsopspareren i videst muligt omfang 
blive stillet som om, at indbetalingen var sket på den 
rigtige pensionsordning fra begyndelsen, idet det bemær-
kes, at afkastet af de to pensionstyper beskattes forskel-
ligt. Afkastet af skattebegunstigede pensionsordninger er 
således pensionsafkastskattepligtigt efter pensionsafkastbe-
skatningsloven, mens afkastet af pensionsordninger omfattet 
af pensionsbeskatningslovens § 53 A beskattes som kapital-
indkomst. Såfremt der var mulighed for, at afkastet kunne 
bibeholdes på den afgivende pensionsordning, ville pensi-
onsopspareren ikke være stillet som om, at indbetalingen var 
sket på den rigtige pensionsordning fra begyndelsen.

Den foreslåede begrænsning af den foreslåede flyttemu-
lighed til kun at gælde flytninger inden for det enkelte 
pensionsinstitut – i modsætning til overførsler mellem skat-
tebegunstigede pensionsordninger, jf. § 22 D, som foreslås 
udvidet til også at omfatte overførsler til andre pensions-
institutter – vil effektivt understøtte, at afkastet vil kunne 
opgøres og indberettes korrekt af pensionsinstituttet.

2.3. Justering og præcisering af reglerne for udbetaling af 
rateopsparing
2.3.1. Gældende ret

Efter gældende ret ophører adgangen til at foretage ind-
skud til en rateopsparing, dvs. en ratepension oprettet i 
et pengeinstitut, med udgangen af det kalenderår, der lig-
ger forud for det år, hvori første rateudbetaling vil finde 
sted. Der kan således ikke foretages indskud til rateopspa-
ringen i det kalenderår, hvor udbetalingen af den pågælden-
de rateopsparing påbegyndes. Det følger af pensionsbeskat-
ningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 1, 3. pkt. Efter gældende ret 
er det derimod muligt at foretage indbetaling til en ratefor-
sikring i et forsikringsselskab eller i en pensionskasse i det 
kalenderår, hvor udbetalingen af den pågældende rateforsik-
ring påbegyndes.
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Ved udbetaling af en rateopsparing skal kontohaveren 
vælge ét af to mulige udbetalingsforløb, før rateudbetalin-
gerne begynder, jf. pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 
2, nr. 1 og 2. Kontohaveren kan således vælge et udbeta-
lingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb 
svarende til rateopsparingens værdi ved kalenderårets be-
gyndelse delt med det antal år, hvori der endnu ikke er 
foretaget udbetaling, jf. pensionsbeskatningslovens § 11 A, 
stk. 2, nr. 1, eller et udbetalingsforløb med en årlig rateud-
betaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele 
udbetalingsperioden eller ved en forlængelse af udbetalings-
perioden eller ændret udbetalingsforløb for den resterende 
udbetalingsperiode vil give lige store årlige rater, jf. pensi-
onsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, nr. 2.

Opgørelsen efter § 11 A, stk. 2, nr. 2, foretages ved hvert 
kalenderårs begyndelse og beregnes som en annuitet på 
grundlag af rateopsparingens værdi på dette tidspunkt, jf. 
§ 11 A, stk. 3.

Hvis kontohaveren ønsker en del af rateopsparingen på-
begyndt udbetalt, vil denne del af rateopsparingen uden af-
giftsmæssige konsekvenser efter pensionsbeskatningslovens 
§ 41, stk. 1, nr. 3, kunne overføres til en nyoprettet rate-
opsparing, som så påbegyndes udbetalt efter de nævnte rate-
beregningsregler.

En deloverførsel er dog som hovedregel betinget af, at den 
oprindelige rateopsparing ikke er oprettet før 1983. Denne 
begrænsning forhindrer spekulation imod det såkaldte over-
gangsfradrag efter pensionsafkastbeskatningslovens § 10, 
hvorefter pensionsafkast af værdien af opsparing foretaget 
før 1983 er friholdt for pensionsafkastskat. Ud over en ræk-
ke nærmere angivne undtagelser hertil, jf. pensionsbeskat-
ningslovens § 41, stk. 3, er der dog en række situationer, der 
ikke betragtes som egentlige deloverførsler. I den daværende 
skatteministers svar af 17. december 1992, jf. L 19, bilag 
31, Folketingsåret 1992/93, på spørgsmål 28 fra Folketingets 
Skatteudvalg, til lovforslaget til lov nr. 1028 af 19. decem-
ber 1992, hvor forbuddet mod deloverførsler af pensionsord-
ninger oprettet før 1983 blev indført, blev det således anført, 
at er der tale om ændringer inden for en pensionsordning 
med løbende udbetalinger, f.eks. at en del af ordningen æn-
dres til en straks begyndende livsvarig livrente, foreligger 
der efter gældende ret ikke en overførsel efter pensionsbe-
skatningsloven, og at lov nr. 1028 af 19. december 1992 
ikke ændrede på dette. Dette princip om ændringer inden for 
en pensionsordning gælder også ratepensioner, der således 
kan deludbetales.

Beregningen af den årlige rateudbetaling af en sådan del-
vis udbetaling af rateopsparingen sker efter gældende prak-
sis på baggrund af værdien ved kalenderårets begyndelse af 
den del af rateopsparingen, der er under udbetaling.

2.3.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede 
ordning

Det foreslås for det første at ændre reglen om, at adgangen 
til at foretage indskud til en rateopsparing ophører med ud-
gangen af det kalenderår, der ligger forud for det år, hvori 
første rateudbetaling vil finde sted. Det foreslås således, at 

adgangen til at foretage indskud til en rateopsparing i pen-
sionsøjemed først ophører, når første rateudbetaling finder 
sted.

Efter forslaget vil der således kunne foretages indskud til 
en rateopsparing i månederne frem til det tidspunkt på ka-
lenderåret, hvor udbetalingen af den pågældende rateopspa-
ring påbegyndes. Den foreslåede ændring vil skabe mere 
fleksibilitet for pensionsopsparere, der skal på pension, idet 
de ikke behøver at udskyde påbegyndelsen af rateudbetalin-
gen til året efter den sidste indbetaling på den pågældende 
rateopsparing. Ophævelsen vil samtidig skabe mere ens vil-
kår mellem pengeinstitutter og pensionsselskaber, henset til 
at det efter gældende ret er muligt at foretage indbetaling til 
en rateforsikring i det kalenderår, hvor udbetalingen af den 
pågældende rateforsikring påbegyndes.

Det foreslås for det andet at tydeliggøre, at beregningen 
af den årlige rateudbetaling af en delvis udbetaling af en 
rateopsparing – hvor rateopsparingen er opdelt – foretages 
på baggrund af værdien ved kalenderårets begyndelse af 
den del af rateopsparingen, der er under udbetaling. Når 
der ved kalenderårets slutning skal beregnes nye rater for 
det kommende kalenderår, vil der tilsvarende blive taget 
udgangspunkt i værdien ved det nye kalenderårs begyndelse 
af den del af rateopsparingen, der er under udbetaling.

2.4. Justeringer af undtagelser til reglen om 
diskvalificerende pensionsudbetalinger
2.4.1. Gældende ret

Hvis en person påbegynder udbetalinger fra en ratepen-
sion, en pensionsordning med løbende udbetalinger eller 
en indeksordning, betales der af indbetalinger til alders-
opsparing omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft 
på 54.200 kr. (2022-niveau), som sker i efterfølgende ind-
komstår, en afgift på 40 pct. af den del af det indbetalte be-
løb, der overstiger den lave indbetalingsgrænse på 5.500 kr. 
(2022-niveau). Sådanne udbetalinger benævnes ofte diskva-
lificerende pensionsudbetalinger. Der er tale om en værns-
regel, som forhindrer, at eksisterende pensionsopsparing i 
form af ratepensioner og livrenter m.v. flyttes til aldersop-
sparing. Hvis det uden konsekvenser for mulighederne for 
indskud på aldersopsparing var muligt at påbegynde udbe-
taling af en ratepension eller livrente m.v., ville det være 
muligt at nedbringe eksisterende pensionsopsparing, som til 
sin tid kan føre til aftrapning af offentlige ydelser, og lade 
udbetalingerne finansiere indskuddene på aldersopsparing, 
der ikke medfører aftrapning.

I forbindelse med indførelsen af det aldersbetingede, for-
højede loft for indbetalinger til aldersopsparing, jf. lov nr. 
1682 af 26. december 2017, blev der fastsat en virkningsre-
gel, jf. den nævnte lovs § 8, stk. 9, hvorefter udbetalinger fra 
pensionsordninger med løbende udbetalinger, herunder inva-
lidepensioner og ratepensioner, hvor udbetalingen er påbe-
gyndt før den 1. april 2018, ikke anses som diskvalificeren-
de udbetalinger. Det er således først pensionsudbetalinger, 
der påbegyndes den 1. april 2018 eller senere, der i det hele 
taget vil kunne anses som diskvalificerende udbetalinger.

Når en borger, der modtager en invalidepension, som er 
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påbegyndt udbetalt før den 1. april 2018, og som er oprettet 
i tilknytning til en livsvarig eller ophørende livrente (en 
livrente med invalidedækning), opnår folkepensionsalderen, 
ophører invalidepensionen typisk, hvorefter livrenten påbe-
gyndes udbetalt. Udbetalingen af livrenten vil imidlertid 
blive anset som en diskvalificerende pensionsudbetaling, li-
gesom alle andre livrenter. Der kan også være tilfælde, hvor 
invalidepensionen er oprettet i tilknytning til en ratepension 
– når invalidepensionen ophører, påbegyndes ratepensionen 
typisk udbetalt, og også udbetalingen af denne vil blive 
anset som en diskvalificerende pensionsudbetaling.

Derimod vil livrenter og ratepensioner, der er påbegyndt 
udbetalt før den 1. april 2018, ikke diskvalificere ved op-
nåelsen af folkepensionsalderen.

Forskellige typer af pensionsudbetalinger fra ratepensio-
ner, pensionsordninger med løbende udbetalinger og indeks-
ordninger anses heller ikke som diskvalificerende pensions-
udbetalinger, uanset at de er påbegyndt udbetalt den 1. april 
2018 eller senere. Det gælder bl.a. udbetaling af invalide-
pension m.v., udbetaling af ægtefælle-, samlever- eller bør-
nepension, udbetalinger af tjenestemandspension i en række 
tilfælde, udbetalinger fra ATP, herunder af supplerende ar-
bejdsmarkedspension for førtidspensionister, der udbetales 
af ATP, og udbetalinger af bagatelagtig karakter. Disse und-
tagelserne er oplistet i pensionsbeskatningslovens § 25 A, 
stk. 7. Fællestrækket for disse undtagne udbetalingstyper er, 
at de beror på omstændigheder, som ikke vil kunne tilskrives 
et ønske om at reducere pensionsudbetalingerne i de år, hvor 
der er indkomstaftrapning af offentlige pensioner.

Udbetaling af invalidepension anses ikke som en diskvali-
ficerende pensionsudbetaling, jf. pensionsbeskatningslovens 
§ 25 A, stk. 7, nr. 1. Når en borger, der modtager en 
invalidepension, påbegynder udbetaling af denne i forbin-
delse med invaliditet, diskvalificerer udbetalingen således 
ikke. Men invalidepensionen vil typisk være oprettet i til-
knytning til en livsvarig eller ophørende livrente, og når 
borgeren opnår folkepensionsalderen, vil invalidepensionen 
typisk ophøre, hvorefter livrenten påbegyndes udbetalt. På-
begyndelsen heraf vil blive anset som en diskvalificerende 
pensionsudbetaling. Der kan også være tilfælde, hvor invali-
depensionen er oprettet i tilknytning til en ratepension, og 
udbetalingen ratepensionen i fortsættelse af invalidepensio-
nen vil blive anset som en diskvalificerende pensionsudbeta-
ling. Udbetaling af ratepensioner i forbindelse med invalidi-
teten, jf. pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 7, nr. 2 og 
3, anses ikke som diskvalificerende, og de vil fortsætte med 
at være ikke diskvalificerende, når folkepensionsalderen op-
nås.

Udbetaling af supplerende arbejdsmarkedspension for før-
tidspensionister, der sker fra ATP, anses ikke som en dis-
kvalificerende pensionsudbetaling, jf. pensionsbeskatnings-
lovens § 25 A, stk. 7, nr. 6, hvorefter udbetalinger, der 
sker fra ATP, ikke anses som diskvalificerende udbetalin-
ger. Imidlertid kan en supplerende arbejdsmarkedspension 
for førtidspensionister også være oprettet i et forsikringssel-
skab eller en pensionskasse, og udbetaling af en sådan sup-
plerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister vil 

ikke være omfattet af undtagelsen i pensionsbeskatningslo-
vens § 25 A, stk. 7, nr. 6, eller af andre af undtagelserne i 
§ 25 A, stk. 7. Udbetalingen vil derfor blive anset som en 
diskvalificerende udbetaling.

På rene risikoforsikringer udbetales der bonus både løben-
de, og når risikoforsikringen udløber. Bonussen hidrører fra 
overskud på risiko, omkostninger og rente. Forsimplet kan 
det siges, at der er blevet indbetalt for meget i løbende 
præmie på den rene risikoforsikring. Baggrunden for, at 
bonussen udbetales kontant, er, at hvis den i stedet blev 
tilskrevet risikoforsikringens reserve, ville dette give anled-
ning til meget store risikostigninger. Udbetaling af bonus 
er afgiftspligtig og anses derfor efter gældende ret som en 
diskvalificerende pensionsudbetaling, uagtet at udbetalingen 
ikke kan tilskrives et ønske om at reducere pensionsudbeta-
lingerne i de år, hvor der er indkomstaftrapning af offentlige 
pensioner. Efter gældende ret vil de nævnte bonusudbetalin-
ger blive anset for diskvalificerende udbetalinger efter pen-
sionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6.

I forbindelse med en lønmodtagers fratrædelse tilbyder 
pensionsselskaberne ofte den fratrådte lønmodtager hen-
stand på lønmodtagerens firmapensionsordning i en vis 
periode. Henstanden betyder, at pensionsordningen bliver 
præmiefri, og at de tilknyttede risikodækninger, f.eks. døds-
faldsdækning og invalidepension m.v., foreløbigt oprethol-
des mod en præmiebetaling, der tages fra den opsparede 
værdi på pensionsordningen mod betaling af pensionsafgift 
på 60 pct. Herefter anvendes nettobeløbet til betaling for de 
nævnte risikoforsikringer. Efter gældende ret vil en sådan 
afgiftspligtig hævning blive anset for en diskvalificerende 
udbetaling efter pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6.

2.4.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede 
ordning

Det er et fællestræk for de beskrevne udbetalingstyper, 
at de beror på omstændigheder, som ikke vil kunne tilskri-
ves et ønske om at reducere pensionsudbetalingerne i de 
år, hvor der er indkomstaftrapning af offentlige pensioner, 
svarende til fællestrækket for de gældende undtagelser til 
diskvalificerende udbetalinger. Der foreslås derfor, at udbe-
talingstyperne ikke vil skulle anses som diskvalificerende 
pensionsudbetalinger:

Det foreslås for det første, at alderspension, dvs. livsvarig 
eller ophørende livrente, og ratepension, der påbegyndes 
udbetalt efter sidste udbetaling af en invalidepension, dog 
senest 70 dage efter denne sidste udbetaling, ikke vil skul-
le anses som en diskvalificerende udbetaling. Dermed vil 
sådanne udbetalinger af pension – i forlængelse af en invali-
depension – blive behandlet på samme måde som udbetalin-
ger af rateforsikringer og rateopsparinger, der er påbegyndt 
udbetalt i forbindelse med invaliditet.

Med den foreslåede ændring vil heller ikke livsvarig og 
ophørende livrente og ratepension, der udbetales i fortsættel-
se af en invalidepension, der er påbegyndt udbetalt før den 
1. april 2018, skulle anses som en diskvalificerende udbeta-
ling. Dermed vil sådanne udbetalinger, blive behandlet på 
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samme måde som udbetalinger af pensionsordninger, der er 
påbegyndt udbetalt før den 1. april 2018.

Det bemærkes, at fristen er foreslået fastsat til 70 dage 
for at tage højde for de situationer, hvor invalidepensionen 
betales månedligt forud, mens ratepensionen eller livrenten 
udbetales månedligt bagud, og hvor der dermed vil kunne 
gå ca. 2 måneder mellem sidste udbetaling af invalidepensi-
onen og første udbetaling af ratepensionen eller livrenten.

Det foreslås for det andet, at udbetaling af supplerende 
arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, der er opret-
tet i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, ikke vil 
skulle anses som en diskvalificerende udbetaling. Dermed 
vil udbetalinger af supplerende arbejdsmarkedspension for 
førtidspensionister ikke blive anset som diskvalificerende 
pensionsudbetalinger, uanset om de udbetales af ATP, et 
forsikringsselskab eller en pensionskasse.

Det foreslås for det tredje, at udbetaling af bonus på rene 
risikoforsikringer ikke vil skulle anses som en diskvalifice-
rende udbetaling. Det gælder både udbetaling af bonus ved 
forsikringsophør og aftalte kontante bonusudbetalinger.

Endelig foreslås det, at udbetaling af pensionsmidler til 
dækning af betaling for ikkefradrags- eller bortseelsesberet-
tigede risikodækninger i forbindelse med fratrædelse, herun-
der til ikkefradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, 
dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring, ikke vil skulle 
anses som en diskvalificerende udbetaling.

2.5. Forhindring af skattetænkning i visse 
pensionsordninger, der er oprettet før 1992, 
børneopsparinger og selvpensioneringskonti
2.5.1. Gældende ret

Adgangen til placering af unoterede kapitalandele og un-
oterede andele i alternative investeringsfonde, blev ved be-
kendtgørelse nr. 2269 af 29. december 2020 om visse skat-
tebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter (herefter 
puljepensionsbekendtgørelsen) ophævet pr. 1. januar 2021.

Baggrunden herfor var, at adgangen til placering af de 
nævnte kapitalandele m.v. i aldersopsparing kunne udnyttes 
til skattetænkning, hvis der var tale om, at aldersopsparings-
depotet direkte eller indirekte indeholdt kapitalandele m.v. i 
det selskab, som pensionsopspareren selv er ansat i, og sær-
ligt hvor selskabets overskud primært hidrører fra personligt 
arbejde. Det skyldes, at udbetalinger fra aldersopsparing 
ikke beskattes, jf. pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 
1, såfremt udbetalingerne sker efter opnåelsen af pensions-
udbetalingsalderen, og alene afgiftsbelægges med 20 pct., 
såfremt udbetalingerne sker før dette tidspunkt.

Forbuddet, som følger af puljepensionsbekendtgørelsens 
§ 24, omfatter unoterede kapitalandele, unoterede andele i 
alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret 
forvalter, jf. § 9 i lov om forvaltere af alternative investe-
ringsfonde m.v., og unoterede andele i alternative investe-
ringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse, jf. § 
11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Forbuddet i puljepensionsbekendtgørelsens § 24 omfatter 
også unoterede andele i alternative investeringsfonde, der 

forvaltes af en registreret forvalter af alternative investe-
ringsfonde fra et andet land inden for Den Europæiske Uni-
on eller et land, som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, og unoterede andele i alternative 
investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter fra et andet 
land inden for Den Europæiske Union eller et land, som 
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, 
når forvalteren har fået tilladelse i henhold til regler, der 
gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forval-
tere af alternative investeringsfonde.

Puljepensionsbekendtgørelsens § 24 omfatter efter sin 
ordlyd imidlertid ikke unoterede andele i alternative inve-
steringsfonde, som forvaltes af en forvalter i et land uden 
for Den Europæiske Union, medmindre der er tale om en 
registreret forvalter af alternative investeringsfonde fra et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, eller en forvalter fra et andet land inden for Den 
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået 
aftale med på det finansielle område, når forvalteren har 
fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører direktiv 
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative in-
vesteringsfonde.

Finanstilsynet vil ændre puljepensionsbekendtgørelsen, 
således at det tydeligt kommer til at fremgå af bekendtgørel-
sen, at forbuddet også gælder unoterede andele i alternative 
investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for 
Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en 
aftale med på det finansielle område.

Puljepensionsbekendtgørelsen gælder ikke for pensions-
ordninger i pengeinstitutter med hjemsted i et andet land 
inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilla-
delse til at drive pengeinstitutvirksomhed, og som af Skat-
teforvaltningen i henhold til pensionsbeskatningslovens § 
15 C er godkendt til at udbyde skattebegunstigede pensions-
ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, 
herunder aldersopsparing.

Der er derfor for godkendte udenlandske aldersopsparin-
ger fastsat et forbud mod placering af unoterede kapitalan-
dele m.v. direkte i pensionsbeskatningslovens § 12. Forbud-
det for disse udenlandske aldersopsparinger svarer til det 
gældende forbud i puljepensionsbekendtgørelsens § 24 for 
danske aldersopsparinger.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A regulerer de skatte-
mæssige vilkår for livsforsikringer, pensionskasseordninger 
og pensionsordninger i pengeinstitutter, der ikke er omfattet 
af de almindelige regler i pensionsbeskatningslovens kapitel 
1, herunder først og fremmest for pensionsordninger oprettet 
i udlandet. Der er ikke fradrag for indbetalinger til pensions-
ordninger omfattet af § 53 A, men til gengæld er udbetalin-
gerne skattefri. Afkastet beskattes som kapitalindkomst.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A blev ved lov nr. 569 
af 24. juni 1992 indsat som supplement til den dagældende 
regel i pensionsbeskatningslovens § 50, hvorefter engangs-
udbetalinger m.v. fra livsforsikringer m.v. omfattet af denne 
regel ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst, ligesom afkastet er skattefrit. Er livsforsikringen 
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m.v. oprettet i et dansk pensionsinstitut vil afkastet af pensi-
onsformuen dog være undergivet pensionsafkastbeskatning 
på 15,3 pct.

I henhold til pensionsbeskatningslovens § 53 skal der 
ske afkastbeskatning, når forsikringsbegivenheden er ind-
trådt. Afkastet beskattes i givet fald som kapitalindkomst.

Med pensionsbeskatningslovens § 53 A blev der indført 
beskatning af afkastet med virkning for ordninger oprettet, 
erhvervet eller ændret den 18. februar 1992 eller senere.

Forsikrings- eller pensionsordninger, der er omfattet af 
den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50, er fort-
sat omfattet af den dagældende § 50, forudsat at forsik-
rings-/pensionsordningen er oprettet før den 18. februar 
1992. Ved lov nr. 429 af 26. juni 1998 blev pensionsbe-
skatningslovens § 50 helt ophævet, men finder dog fortsat 
anvendelse, forudsat at forsikrings-/pensionsordningen er 
oprettet før den 18. februar 1992. Reglerne i puljepensions-
bekendtgørelsen gælder ikke for disse ordninger.

Personer, der var fyldt 18 år, men ikke 50 år, kunne frem 
til den 2. juni 1998 oprette én selvpensioneringskonto i et 
pengeinstitut. Det har ikke siden den 2. juni 1998 været 
muligt at oprette selvpensioneringskonti, men der kan fortsat 
indskydes på eksisterende selvpensioneringskonti. Der kan 
hvert år af kontohaveren efter eget valg indskydes beløb på 
kontoen dog maksimalt 3.000 kr. og kun indtil 40.000 kr. i 
alt.

Indeståendet på en selvpensioneringskonto kan hæves når 
som helst, men skal hæves på én gang. Hvis der sker del-
hævning af indeståendet, er selvpensioneringskontoen frigi-
vet i sin helhed. Det indebærer, at kontoen herefter er en 
almindelig bankkonto.

Der er ikke fradrag for indskuddene, men til gengæld 
er udbetalingen af selvpensioneringskontoen skattefri. Af-
kastet af indeståendet på selvpensioneringskontoen beskat-
tes som pensionsafkast efter pensionsafkastbeskatningslo-
ven. Puljepensionsbekendtgørelsens placeringsregler gælder 
også selvpensioneringskonti.

Et barns forældre og bedsteforældre m.v. kan oprette en 
børneopsparing til barnet. Barnet er kontohaver. Der kan år-
ligt indbetales maksimalt 6.000 kr. på børneopsparingen, og 
der kan i alt indbetales 72.000 kr. Der kan ved oprettelsen af 
børneopsparingen tidligst aftales udbetaling af indeståendet 
på et tidspunkt mindst 7 år efter oprettelsen, og tidligst når 
barnet fylder 14 år, og senest i det år, hvor barnet fylder 
21 år. På det aftalte tidspunkt frigives det indestående be-
løb på børneopsparingen skattefrit. Der er dermed som ud-
gangspunkt ikke mulighed for at foretage hverken hel eller 
delvis udbetaling af børneopsparingen før bindingsperiodens 
udløb. Hvis barnet dør i bindingsperioden eller i tilfælde af 
diagnosticeret livstruende sygdom hos barnet, kan der dog 
ske udbetaling før bindingsperiodens udløb.

Der er ikke fradrag for indskud til børneopsparing, og 
udbetalingen af børneopsparingen er skattefri. Afkastet af 
indeståendet på børneopsparingen er skattefrit. Puljepensi-
onsbekendtgørelsens placeringsregler gælder også børneop-
sparinger.

Efter gældende ret sidestilles udlodninger af aktier fra en 
pensionsordning med anskaffelse, og som anskaffelsessum 
anses værdien på udlodningstidspunktet. Indskud af aktier 
på en pensionsordning sidestilles med afståelse, og som af-
ståelsessum anses værdien på det tidspunkt, hvor indskuddet 
foretages.

Det følger af, at aktierne, når de er placeret i en pensi-
onsordning, i skattemæssig henseende anses som værende 
adskilt fra pensionsopsparerens øvrige formue. Afkastet af 
aktierne beskattes således efter reglerne i pensionsafkastbe-
skatningsloven, hvis der er tale om skattebegunstigede pen-
sionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 
1. Hvis der i stedet er tale om pensionsordninger omfattet 
af pensionsbeskatningslovens § 53 A, beskattes afkastet som 
tidligere nævnt som kapitalindkomst, mens afkastet af pen-
sionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 
B er skattefrit. Pensionsordninger omfattet af § 53 B er 
vandrende arbejdstagers pensionsordninger, som er oprettet 
i udlandet før arbejdstagerens tilflytning til Danmark, hvor 
der har været fradrags- eller bortseelsesret for samtlige ind-
betalinger før tilflytningen. Udbetalinger, der hidrører fra 
disse indbetalinger, er skattepligtige til Danmark. Indbetalin-
ger til en pensionsordning omfattet af § 53 B under opholdet 
i Danmark er ikke fradrags- eller bortseelsesberettiget, men 
til gengæld er udbetalinger, der hidrører fra disse indbetalin-
ger skattefri.

Personer med de nævnte pensionsopsparinger m.v. beskat-
tes således ikke to gange af den samme aktiegevinst, lige-
som der ikke er fradrag to gange for det samme tab.

Dette princip er lovfæstet i aktieavancebeskatningslovens 
§ 32, som efter sin ordlyd omfatter pensionsordninger om-
fattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1, børneopsparin-
ger, selvpensioneringskonti og aktiesparekonti, men finder i 
praksis også anvendelse for indskud på og udlodninger fra 
pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 
50, § 53 A og § 53 B.

Efter tilsvarende princip sidestilles udlodninger af fordrin-
ger fra en pensionsordning med erhvervelse, og som anskaf-
felsessum anses værdien på udlodningstidspunktet. Indskud 
af en fordring på en pensionsordning sidestilles med afståel-
se, og som afståelsessum anses værdien på det tidspunkt, 
hvor indskuddet foretages. Dette princip er lovfæstet i kurs-
gevinstlovens § 35, som efter sin ordlyd omfatter pensions-
ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1, 
børneopsparinger, selvpensioneringskonti og aktiesparekon-
ti, men finder i praksis også anvendelse for indskud på og 
udlodninger fra pensionsordninger omfattet af pensionsbe-
skatningslovens § 50, § 53 A og § 53 B.

2.5.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede 
ordning

Den mulighed for skattetænkning, der bestod i adgangen 
til placering af unoterede kapitalandele m.v. i aldersopspa-
ring, hvis der var tale om, at aldersopsparingsdepotet direkte 
eller indirekte indeholdt kapitalandele m.v. i det selskab, 
som pensionsopspareren selv er ansat i, og særligt hvor 
selskabets overskud primært hidrører fra personligt arbejde, 
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består fortsat for pensionsordninger omfattet af den hidtidi-
ge § 50 i pensionsbeskatningsloven, dvs. ordninger oprettet 
før den 18. februar 1992, idet puljepensionsbekendtgørelsen 
ikke gælder disse ordninger.

Da engangsudbetalinger m.v. fra disse ordninger ligesom 
udbetalinger af aldersopsparinger er skattefri, og da afkastet 
enten er skattefrit eller alene pensionsafkastskattepligtigt, er 
der mulighed for skattetænkning, hvis der i en pensionsord-
ning omfattet af den hidtidige § 50 i pensionsbeskatnings-
loven er placeret unoterede kapitalandele m.v. i det selskab, 
som pensionsopspareren selv er ansat i, og særligt hvor sel-
skabets overskud primært hidrører fra personligt arbejde.

Pensionsopspareren kan således indrette sig sådan, at re-
sultatet af arbejdsindsatsen alene beskattes med selskabsskat 
og pensionsafkastskat, hvis der er tale om en dansk § 50-
ordning, og alene med selskabsskat, hvis der er tale om 
en udenlandsk pensionsordning. Var arbejdet i stedet blevet 
honoreret med løn, ville marginalskatteprocenten være på op 
til ca. 56 pct.

For at forhindre skattetænkning i pensionsordninger om-
fattet af den hidtidige § 50 i pensionsbeskatningsloven fore-
slås det at indføre et forbud mod at have unoterede kapita-
landele m.v. placeret i de nævnte pensionsordninger. Det 
foreslåede forbud svarer til det forbud, som følger af pulje-
pensionsbekendtgørelsens § 24 med den af Finanstilsynet 
planlagte ændring vedrørende unoterede andele, som forval-
tes af en forvalter i et land uden for Den Europæiske Union.

Den beskrevne mulighed for skattetænkning ved placering 
af unoterede kapitalandele m.v. i aldersopsparinger består 
ligeledes i selvpensioneringskonti og børneopsparinger.

Selvpensioneringskonti kan således fortsat udnyttes til den 
beskrevne skattetænkning, da udbetalinger fra selvpensione-
ringskonti ligesom for aldersopsparinger ikke beskattes ved 
udbetaling. En person med en selvpensioneringskonto kan 
således indrette sig, sådan at resultatet af arbejdsindsatsen 
alene beskattes med selskabsskat og pensionsafkastskat, dvs. 
samlet med ca. 34 pct. Var arbejdet i stedet blevet honoreret 
med løn, ville marginalskatteprocenten være på op til ca. 56 
pct.

Puljepensionsbekendtgørelsen vil derfor blive ændret, så 
det ikke længere er muligt at have de nævnte unoterede 
værdipapirer placeret i selvpensioneringskonti. I forlængelse 
heraf foreslås der med nærværende forslag indført en tidsbe-
grænset mulighed i pensionsbeskatningsloven for at udtage 
de nævnte unoterede værdipapirer fra selvpensioneringskon-
ti uden at selvpensioneringskontiene anses for frigivet i de-
res helhed.

Også børneopsparinger kan udnyttes til den beskrevne 
skattetænkning. Her er den skattemæssige fordel større end 
ved selvpensioneringskonti, da afkastet af børneopsparings-
konti er skattefrit. Resultatet af arbejdsindsatsen vil således 
alene blive beskattet med selskabsskat, dvs. med 22 pct. 
Skattetænkningen vil ikke direkte være til gavn for den 
person, der arbejder i virksomheden, men til gavn for børn/
børnebørn. Forældre/bedsteforældre kan oprette såvel pensi-
onsopsparinger som børneopsparinger til deres børn/børne-

børn. Selv om der samlet set kun kan indbetales 72.000 
kr. på en børneopsparing, kan forældre/bedsteforældre såle-
des supplere børneopsparingen med pensionsopsparing til 
barnet. Dermed kan barnets samlede opsparing (børneopspa-
ring plus pensionsopsparing) i ét institut godt overstige de 
500.000 kr., som er den nødvendige minimumsopsparing for 
at placere opsparingen i unoterede aktier.

Ved at oprette både en tilstrækkeligt stor ratepension og 
en børneopsparing kan forældre via børneopsparingen på 
et barns vegne købe aktier i et selskab, hvor de selv eller 
et familiemedlem arbejder og har indflydelse på aflønnin-
gen. Derefter kan løn konverteres til overskud i virksomhe-
den, der udbetales som afkast på barnets unoterede aktier i 
selskabet. Det indebærer en beskatning på kun 22 pct. Hvis 
arbejdsindsatsen var udbetalt som løn til familiemedlemmet, 
ville lønnen blive beskattet med op til 56 pct.

Puljepensionsbekendtgørelsen vil derfor blive ændret, så 
det ikke længere er muligt at have de nævnte unoterede 
værdipapirer placeret i børneopsparinger. I forlængelse heraf 
foreslås der med nærværende forslag indført en tidsbegræn-
set mulighed i pensionsbeskatningsloven for at udtage de 
nævnte unoterede værdipapirer fra børneopsparinger, uanset 
at bindingsperioden ikke er udløbet.

Endvidere foreslås det at udvide pensionsbeskatningslo-
vens forbud mod placering af unoterede kapitalandele m.v. i 
godkendte udenlandske aldersopsparinger, således forbuddet 
også gælder unoterede andele i alternative investeringsfonde 
med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske 
Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det 
finansielle område.

Finanstilsynet vil fastsætte en afviklingsfrist den 1. juli 
2022 for eksisterende placeringer af unoterede andele i alter-
native investeringsfonde med registreret hjemsted i et land 
uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har 
indgået en aftale med på det finansielle område.

En pensionsopsparer, der har placeret aldersopsparings-
midler i de nævnte andele, vil skulle tage skridt til at afvikle 
placeringen af disse andele. Det vurderes ikke i alle situa-
tioner at være muligt at afhænde andelene til tredjemand, 
og har pensionsopspareren ikke selv likviditet til at købe 
andelene ud af aldersopsparingsdepotet for frie midler, vil 
eneste mulighed for at afvikle placeringen være at udlodde 
de unoterede andele fra depotet til pensionsopsparerens frie 
midler. Det foreslås derfor, at udbetalinger i form af udlod-
ninger til pensionsopspareren af unoterede andele i alternati-
ve investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden 
for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået 
en aftale med på det finansielle område, der sker fra og med 
den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022, vil være 
afgiftsfri, også selvom udlodningerne sker før opnåelsen af 
pensionsudbetalingsalderen.

Endelig foreslås det at lovfæste princippet om, at udlod-
ninger af aktier og fordringer fra en pensionsordning side-
stilles med erhvervelse, og værdien på udlodningstidspunk-
tet anses som anskaffelsessum, og princippet om, at indskud 
af en aktie eller fordring på en pensionsordning sidestilles 
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med afståelse, mens værdien på det tidspunkt, hvor indskud-
det foretages, anses som afståelsessum, også når der er ta-
le om pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslo-
vens § 50, § 53 A og § 53 B.

2.6. Præciseringer og justeringer af reglerne for fradrags- 
og bortseelsesret m.v. for præmier og bidrag til 
pensionsordninger
2.6.1. Gældende ret

Efter pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, har bidrag 
og præmier til aldersforsikring og supplerende engangssum 
skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet i det omfang, 
at de indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalen-
derår. Forfaldne bidrag eller præmier, der bliver betalt sene-
re end den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor 
præmien eller bidraget er forfaldet, har skattemæssig virk-
ning på indbetalingstidspunktet. Efter pensionsbeskatnings-
lovens § 19, stk. 1, er der bortseelsesret for indbetalinger til 
arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger med løbende 
udbetalinger og ratepensioner. Det betyder, at indbetalinger-
ne ikke medregnes ved opgørelsen af den ansattes skatte-
pligtige indkomst. Indbetalingen fragår ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst i det år, hvor der indbetales 
til pensionsordningen. Bortseelsesretten gælder også de i ka-
lenderåret forfaldne bidrag og præmier, der indbetales senest 
den 1. april i det efterfølgende kalenderår.

Fristen den 1. april i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 
1, § 18, stk. 1, og § 19, stk. 1, gælder, uanset om den 1. 
april er en banklukkedag, dvs. en lørdag, søndag eller en af 
forårets helligdage.

For en forudlønnet lønmodtager forfalder løn og eventuelt 
pensionsbidrag heraf for en given måned normalt til betaling 
ultimo måneden før. Det gælder også ved årsskifte, således 
at løn og eventuelt pensionsbidrag heraf for januar normalt 
forfalder til betaling i december måned.

Arbejdsgiverbidrag og -præmier til forudlønnede arbejds-
tageres pensionsordninger, der sammen med lønnen for 
januar måned forfalder til betaling for arbejdsgiveren ulti-
mo december, er bortseelsesberettigede for arbejdstageren 
i januar, således at periodiseringen af lønnen og pensions-
bidraget eller -præmien for januar følges ad, uanset om 
arbejdsgiverens indbetaling af pensionsbidraget for januar 
sker sammen med december-lønnen ultimo december eller 
med forsinkelse senest den 1. april i det efterfølgende kalen-
derår. Dette fremgår dog ikke klart af pensionsbeskatnings-
lovens § 19, stk. 1.

2.6.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede 
ordning

Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, vil nogle 
pensionsindbetalere på grund af de eksisterende betalings-
systemer foretage betaling senere end den 1. april. Hvis 
indbetalingerne eksempelvis sker via Betalingsservice, vil 
indbetalingen via Betalingsservice først ske den næstkom-
mende hverdag, og i de tilfælde, hvor den 1. april falder 
i en weekend, forlader betalingen dermed først pensionsind-
betalerens konto den 2. eller 3. april. Det betyder, at en 

indbetaling af en præmie eller et bidrag til en pensionsord-
ning, der er forfalden i det foregående kalenderår, og som 
alene pga. betalingssystemerne de facto først betales først-
kommende bankdag efter den 1. april, først får skattemæssig 
virkning i året efter det kalenderår, hvor præmien eller bi-
draget er forfaldent.

Det er ikke rimeligt, at en indbetaling, der alene pga. beta-
lingssystemerne først betales førstkommende bankdag efter 
den 1. april, først får skattemæssig virkning i året efter det 
kalenderår, hvor præmien eller bidraget er forfaldent. Frist-
reglen den 1. april foreslås derfor justeret, således at hvis 
den 1. april er en banklukkedag, forlænges fristen for indbe-
taling til den førstkommende bankdag efter den 1. april.

For så vidt angår bortseelsesberettigede pensionsindbeta-
linger til forudlønnede lønmodtagere vil det være hensigts-
mæssigt, at det af pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 
tydeligt fremgår, at periodiseringen af lønnen og pensions-
bidraget eller -præmien for forudlønnede følges ad, uanset 
om arbejdsgiverens indbetaling sker sammen med decem-
ber-lønnen eller med forsinkelse senest den 1. april i det 
efterfølgende kalenderår.

Det foreslås derfor i overensstemmelse hermed at præcise-
re § 19, stk. 1, således at ovenstående tydeligt fremgår af 
bestemmelsen.

2.7. Præcisering af lempelsesreglerne for pensionsinstitutter 
m.v.
2.7.1. Gældende ret

Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20, stk. 1, kan 
pensionsinstitutter få lempelse for udenlandsk skat i pensi-
onsafkastskatten efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 
1 og 2. Efter ligningslovens § 33 F, stk. 1, 1. pkt., finder 
bestemmelsen anvendelse på lempelse for udenlandsk skat 
efter ligningslovens § 33. Ligningslovens § 33 F finder der-
for også anvendelse ved beregning af lempelse i pensionsaf-
kastskatten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20.

Efter ligningslovens § 33 F, stk. 1, skal der i forbindelse 
med beregning af lempelse for dobbeltbeskatning efter lig-
ningslovens § 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst 
foretages lempelse efter det såkaldte nettoprincip. Nettoprin-
cippet indebærer, at udenlandsk indkomst ved lempelsesbe-
regningen skal fratrækkes de udgifter, der anses for at vedrø-
re den udenlandske indkomst. Dog skal udgifter, der ikke 
kan henføres til enten den danske eller den udenlandske 
indkomst, fordeles efter forholdet mellem den danske og 
den udenlandske bruttoindkomst, jf. ligningslovens § 33 F, 
stk. 2. Konsekvensen af reduktionen af den udenlandske 
indkomst er, at lempelsen i den danske skat reduceres tilsva-
rende.

Skatterådet har i et bindende svar af 24. januar 2017 
(SKM2017·114·SR) om lempelse i pensionsafkastskatten 
for livsforsikringsselskaber afgjort, at der ved opgørelsen 
af den udenlandske indkomst efter ligningslovens § 33 F 
ikke skal ske fradrag for individuelle hensættelser og direkte 
udbetalinger af indkomstårets formueafkast til de enkelte 
pensionsopsparere. Skatterådet fandt dog, at der for beløb, 
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der hensættes individuelt til ikkepensionsafkastskattepligtige 
ordninger, og beløb, der hensættes individuelt til pensionsaf-
kastskattepligtige ordninger, og som relaterer sig til den del 
af opsparingen, der er foretaget før den 1. januar 1983, og 
som derfor er skattefri efter pensionsafkastbeskatningsloven, 
skal foretages et forholdsmæssigt fradrag efter principperne 
i ligningslovens § 33 F, stk. 2, når den lempelsesberettigede 
udenlandske indkomst opgøres.

Landsskatteretten har efterfølgende i afgørelse af 28. juni 
2017 (SKM2017·510·LSR) fulgt Skatterådets afgørelse for 
så vidt angår beregning af lempelse for udenlandsk skat i 
pensionsafkastskatten for pensionskasser m.v.

2.7.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede 
ordning

Skatterådet har i forlængelse af det bindende svar 
(SKM2017·114·SR) anbefalet, at det overvejes at præcisere 
lempelsesreglerne for pensionsinstitutter. Skatteministeriet 
finder ligesom Skatterådet, at der i lyset af de seneste afgø-
relser kan være behov for at præcisere reglerne for lempel-
sesberegningen efter pensionsafkastbeskatningsloven. Det 
foreslås derfor, at lempelsesreglerne præciseres for både 
pensionsinstitutter og for individuelle ordninger i pengein-
stitutter m.v. og kapitalpensionsfonde.

Med de foreslåede præciseringer vil gældende regler bli-
ve tydeliggjort. Det vil således blive præciseret, at der for 
skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven skal ske 
en forholdsmæssig nedsættelse af pensionsinstituttets lem-
pelsesberettigede udenlandske indkomst med hensættelser 
og udbetalinger af indkomstårets formueafkast til ikkepensi-
onsafkastskattepligtige ordninger.

Der vil desuden skulle foretages en forholdsmæssig ned-
sættelse af pensionsinstituttets lempelsesberettigede uden-
landske indkomst med hensættelser og udbetalinger af ind-
komstårets formueafkast til ordninger, der er fritaget for 
pensionsafkastskat, fordi pensionsopspareren ikke er fuldt 
skattepligtig til Danmark, eller er fuldt skattepligtig til Dan-
mark, men er hjemmehørende i en fremmed stat ifølge en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Herudover vil der skulle ske en forholdsmæssig nedsættel-
se af pensionsinstituttets lempelsesberettigede udenlandske 
indkomst med beløb, der hensættes til pensionsafkastskatte-
pligtige ordninger, og som relaterer sig til den del af opspa-
ringen, der er foretaget før den 1. januar 1983 og som derfor 
er skattefritaget efter pensionsafkastbeskatningsloven. Dette 
vil også gælde for individuelle ordninger i pengeinstitutter 
m.v. og kapitalpensionsfonde.

Præciseringerne omfatter både beregningen af lempel-
sen i pensionsafkastskatten for pengeinstitutordninger m.v., 
ordninger i kapitalpensionsfonde, pensionskasser og lign., 
livsforsikringsselskaber og andre pensionsinstitutter, der be-
skattes på institutniveau efter pensionsafkastbeskatningslo-
ven. Præciseringerne svarer til gældende regler.

Herudover foreslås der foretaget en mindre teknisk præ-
cisering af lempelsesbestemmelsen i pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 20, stk. 3. Med den foreslåede præcisering 

tydeliggøres det, at uudnyttet lempelse efter en dobbeltbe-
skatningsoverenskomst kan fremføres til modregning i efter-
følgende års positive pensionsafkastskat på samme måde 
som uudnyttet lempelse beregnet efter pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 20, stk. 1 og 2. Dette svarer til gældende 
praksis.

2.8. Beskatning af indregnet fortjeneste, kickback og lign.
2.8.1. Gældende ret

Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 2, har 
bl.a. pensionskasser m.v. og pensionsopsparere med såkaldte 
markedsrenteprodukter fradrag for formueforvaltningsom-
kostninger. Formueforvaltningsomkostninger er de omkost-
ninger, der afholdes i forbindelse med pensionsinstituttets 
investeringsvirksomhed, dvs. omkostninger forbundet med 
at investere de pensionsberettigedes opsparing, f.eks. beta-
ling til eksterne formueforvaltere for investering i værdipa-
pirer, depotgebyrer, ekstern investeringsrådgivning, drift af 
særlige it-systemer til overvågning af investeringer og han-
del med værdipapirer, omkostninger til intern porteføljepleje 
og overvågning af eksterne formueforvaltere m.v.

Livsforsikringsselskaber har ikke fradrag for formuefor-
valtningsomkostninger ved opgørelsen af institutbeskatnin-
gen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 8, da der ef-
ter denne bestemmelse sker en beskatning af nettoafkastet, 
hvorfor et direkte fradrag for formueforvaltningsomkostnin-
ger ville medføre et dobbeltfradrag.

Hvis pensionsopsparingen er en såkaldt markedsrenteord-
ning, foretages fradraget i stedet i pensionsopsparernes in-
dividuelle beskatningsgrundlag opgjort efter pensionsafkast-
beskatningslovens §§ 4 eller 4 a, jf. § 9, stk. 2, 2. pkt. Mar-
kedsrenteordninger er forsikringer uden ret til rentebonus 
som f.eks. unit-link ordninger, hvor pensionsopspareren har 
direkte indflydelse på investeringen af pensionsmidlerne, og 
hvor pensionsopsparernes afkast i den rene udgave følger de 
faktiske investeringer.

Det individuelle fradrag for formueforvaltningsomkost-
ninger for markedsrenteordninger blev indført med lov nr. 
1339 af 19. december 2008. Det var forudsat i bemærknin-
gerne, at der ikke var tale om en udvidelse af fradragsretten 
for markedsrenteordninger, men blot en omplacering af fra-
dragsretten fra pensionsinstituttet til pensionsopsparerne, jf. 
Folketingstidende 2008-09, tillæg A, L 41, side 1045. Be-
stemmelsen omplacerer fradraget for formueforvaltningsom-
kostninger for markedsrenteprodukter fra pensionsinstituttet 
til instituttets pensionsopsparere med markedsrenteproduk-
ter.

Ifølge et bindende svar (SKM2018·16·SR) har pensions-
opsparere med markedsrenteordninger i livsforsikringssel-
skaber fradrag for betaling af fortjenstmargin, jf. pensions-
afkastbeskatningslovens § 9, stk. 2. Ved fortjenstmargin for-
stås i denne sammenhæng en form for tillæg til de faktiske 
formueforvaltningsomkostninger, som udgør livsforsikrings-
selskabets fortjeneste på forvaltning af pensionsopsparernes 
formue (indregnet fortjeneste). Fortjenstmargin har således 
en anden betydning i det bindende svar, end det har i § 
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68 i bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015 om finansielle 
rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensions-
kasser. Det bindende svar skal ses i sammenhæng med, at 
pensionsopsparernes betaling af fortjenstmargin til livsfor-
sikringsselskaberne vil medføre en tilvækst i egenkapitalen, 
der selskabsbeskattes. Det er dog en betingelse for fradraget, 
at fortjenstmargin ikke på et senere tidspunkt tilbageføres 
fra livsforsikringsselskabet til pensionsopsparerne.

I det bindende svar bemærkes, at der ikke er taget stilling 
til, om en fortjenstmargin på formueforvaltningsomkostnin-
ger er fradragsberettiget efter pensionsafkastbeskatningslo-
vens § 9, stk. 2, for markedsrenteordninger i pensionskasser, 
da der i dette tilfælde i givet fald vil ske en egenkapital-
opbygning, som hverken selskabsbeskattes eller pensionsaf-
kastbeskattes.

Af det bindende svar fremgår endvidere, at pensionskas-
ser og lign. på institutniveau udelukkende kan fradrage de 
faktisk afholdte formueforvaltningsomkostninger efter pen-
sionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 2, ved opgørelsen af 
instituttets beskatningsgrundlag efter § 7, og at der derfor 
ikke kan fradrages en fortjenstmargin, som lægges oven i de 
faktisk afholdte omkostninger. Dette var også tilfældet i de 
regler, der gjaldt før 2010.

2.8.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede 
ordning

Pensionsafkastbeskatningsloven indeholder ikke en speci-
fik regulering af den skattemæssige behandling af fortjenst-
margin (indregnet fortjeneste), kickback og lign.

I det bindende svar SKM2018·16·SR har Skatterådet ud-
talt sig om den skattemæssige behandling af markedsrente-
kunders betaling af fortjenstmargin på formueforvaltnings-
omkostninger til et livsforsikringsselskab. Efter denne afgø-
relse skal betaling af fortjenstmargin efter pensionsafkastbe-
skatningslovens § 9, stk. 2, behandles forskelligt afhængigt 
af, om en markedsrentekunde har sin ordning i en pensions-
kasse eller et livsforsikringsselskab. Det gøres desuden til en 
betingelse for fradraget for fortjenstmargin for markedsren-
tekunder i livsforsikringsselskaber, at fortjenstmargin ikke 
efterfølgende overføres til pensionsopsparerne, da der i så 
fald er risiko for, at den ikke bliver beskattet.

Det bindende svar vedrører ikke direkte den skattemæssi-
ge behandling af kickback. Ved kickback forstås en form 
for tilbagebetaling af en andel af formueforvaltningsomkost-
ningerne i form af en provision, rabat og lign. fra formue-
forvalterne m.v. til pensionsinstituttet. Både kickback og 
fortjenstmargin (indregnet fortjeneste) er således betalinger, 
der udgør fortjeneste for pensionsopsparernes pensionsinsti-
tut. Forskellen er, at pensionsinstituttet ved indregnet fortje-
neste får betalingen direkte fra pensionskunderne, fordi det 
selv foretager formueforvaltningen, mens det ved kickback 
får betalingen fra en ekstern formueforvalter, der foretager 
formueforvaltningen, som en form for tilbagebetaling af en 
andel af de afholdte formueforvaltningsomkostninger i form 
af rabat, provision og lign.

Det bemærkes, at indregnet fortjeneste relativt nemt kan 

konverteres til kickback, ved at pensionsinstituttet i stedet 
for selv at forestå formueforvaltningen, f.eks. lægger for-
mueforvaltningen over i et datterselskab. Kickback og ind-
regnet fortjeneste bør derfor som udgangspunkt behandles 
skattemæssigt ens.

Efter gældende regler er der ikke krav om, at pensionsin-
stitutter regnskabsmæssigt skal udskille eller registrere den 
del af egenkapitalen, der er opbygget af indregnet fortjenes-
te eller kickback. Mulighederne for at kontrollere, hvorvidt 
indregnet fortjeneste og kickback tilbageføres fra pensions-
instituttets egenkapital til pensionsopsparerne er således be-
grænsede.

Hertil kommer, at den forskellige fortolkning af den 
samme fradragsbestemmelse ved opgørelsen af beskatnings-
grundlaget for henholdsvis markedsrentekunder i livsforsik-
ringsselskaber og pensionskasser samt for pensionskasser 
m.v. skaber usikkerhed om beskatningen af indregnet fortje-
neste, kickback og lign.

Af analyser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 
udarbejdet i regi af Konkurrencerådet1, der bygger på analy-
ser og data fra rapporten »Konkurrencen på markedet for 
pension« fra 2019, er det blevet påvist, at forskellen mellem 
den pris pensionsopsparerne betaler for at få investeret pen-
sionsopsparingen i forhold til selskabernes faktiske investe-
ringsomkostninger, dvs. pensionsselskabernes fortjeneste på 
kapitalforvaltning, er i vækst, og at fortjenesten på pensions-
selskabernes kapitalforvaltning ligger i den høje ende.

Der vurderes derfor at være et aktuelt behov for en præ-
cisering og justering af reglerne om den skattemæssige be-
handling af kickback, indregnet fortjeneste og lign. Det fore-
slås således at skabe sammenhæng i reglerne om fradrag for 
formueforvaltningsomkostninger og beskatning af kickback, 
indregnet fortjeneste og lign. med henblik på at sikre, at 
fradragsberettigede beløb ikke skattefrit kan akkumuleres 
hos eller udbetales til pensionskassen eller pensionsopspa-
rerne. Samtidig skal dobbeltbeskatning af kickback, indreg-
net fortjeneste og lign. undgås.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 
§ 2, nr. 1-4, 7 og 8.

2.9. Justering af nettoopgørelsesprincippet
2.9.1. Gældende ret

Pensionskasser, arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikrings-
aktieselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension m.v. (her-
efter pensionskasser m.v.) skal som udgangspunkt medreg-
ne alle former for formueafkast i beskatningsgrundlaget ef-
ter pensionsafkastbeskatningsloven, herunder eksempelvis 
resultatet fra drift af fast ejendom eller anden erhvervsvirk-
somhed end forsikrings- og pensionskassevirksomhed.

Overskud og underskud ved drift af fast ejendom eller an-
den erhvervsvirksomhed opgøres efter skattelovgivningens 
almindelige regler om skattepligtig indkomst, bortset fra, at 
reglerne om skattemæssige afskrivninger på bygninger og 
installationer ikke finder anvendelse. Gevinst eller tab ved 
afhændelse af anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- 
eller pensionskassevirksomhed opgøres som udgangspunkt 
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efter skattelovgivningens almindelige regler om skatteplig-
tig indkomst.

Pensionskasser m.v., som ejer investeringsaktiver, der ik-
ke karakteriseres som fast ejendom, men som i afskrivnings-
lovens forstand f.eks. er driftsmidler, kan foretage skatte-
mæssige afskrivninger på disse driftsmidler efter afskriv-
ningsloven, fordi investeringens overskud og underskud 
opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om 
skattepligtig indkomst, jf. pensionsafkastbeskatningslovens 
§ 15, stk. 2. Ejes aktiverne gennem en skattetransparent en-
hed, anses pensionskassen m.v. i pensionsafkastskattemæs-
sig henseende for at eje de underliggende aktiver direkte, 
hvorfor indtægter og udgifter, herunder skattemæssige af-
skrivninger, placeres hos pensionskassen m.v. (transparens-
princippet).

Livsforsikringsselskaber skal medregne afkast fra investe-
ringer i skattetransparente juridiske personer ved opgørelsen 
af den selskabsskattepligtige indkomst. Afkastet opgøres ef-
ter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig 
indkomst, herunder transparensprincippet. Dette indebærer 
bl.a., at livsforsikringsselskabet har adgang til at foretage 
skattemæssige afskrivninger efter afskrivningsloven på de 
underliggende aktiver. Afskrivningsadgangen gælder bl.a. 
bygninger, installationer og driftsmidler.

Pensionsinstitutter (livsforsikringsselskaber og pensions-
kasser m.v.) kan vælge at opgøre det skattepligtige afkast 
af en andel i en juridisk person som summen af udlodnin-
gerne fra andelen og gevinst og tab på andelen (nettoop-
gørelsesprincippet), hvis den juridiske person efter danske 
skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, og 
pensionsinstituttet ikke på noget tidspunkt i indkomståret er 
koncernforbundet med den juridiske person, jf. § 5 i lov om 
finansiel virksomhed. Nettoopgørelsesprincippet indebærer, 
at selve ejerandelen af den transparente enhed lagerbeskattes 
hos pensionsinstituttet, som havde det været en aktiebesid-
delse. Til gengæld beskattes de underliggende investeringer 
ikke længere efter transparensprincippet.

For pensionskasser m.v. findes reglen i pensionsafkastbe-
skatningslovens § 14, mens den for livsforsikringsselskaber 
findes i selskabsskattelovens § 13 F.

Juridiske personer, der efter danske skatteregler ikke ud-
gør et selvstændigt skattesubjekt, anses for skattetranspa-
rente enheder. Transparensen er udtryk for, at det er delta-
gerne i den juridiske person og ikke den juridiske person 
selv, der beskattes af enhedens indkomst. Den juridiske per-
sons forhold vil være reguleret af selskabsretlige regler, en 
selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. Interessentskaber, 
kommanditselskaber og partnerselskaber anses eksempelvis 
for at være skattetransparente enheder, selv om de anses for 
juridiske enheder selskabsretligt. Det gælder tilsvarende for 
udenlandske skattetransparente enheder.

For så vidt angår betingelsen om ikke at være koncernfor-
bundet i indkomståret, hvor nettoopgørelsesprincippet væl-
ges, er det uden betydning, om pensionsinstituttet har været 
koncernforbundet med den skattetransparente juridiske per-
son før det indkomstår, hvor pensionsinstituttet vælger net-

toopgørelse. Hvis pensionsinstituttet har valgt at bruge net-
toopgørelsesprincippet og bliver koncernforbundet med den 
skattetransparente juridiske person, kan nettoopgørelsesprin-
cippet ikke længere benyttes. Pensionsinstituttet vil fortsat 
være afskåret fra at anvende nettoopgørelsesprincippet på 
denne investering, selv om pensionsinstituttet på et senere 
tidspunkt ikke længere er koncernforbundet med den skatte-
transparente juridiske person.

Pensionsinstituttet kan ligeledes vælge nettoopgørelses-
princippet, hvis investeringen i den skattetransparente juridi-
ske person sker via en kontoførende investeringsforening. Et 
pensionsinstitut, der f.eks. er det eneste medlem i en konto-
førende investeringsforening, kan anvende nettoopgørelses-
princippet for en investering i en skattetransparent juridisk 
person, selv om investeringen foretages gennem den konto-
førende investeringsforening. Det er også i denne situation 
en betingelse, at pensionsinstituttet direkte eller indirekte, 
herunder via den kontoførende investeringsforening, ikke på 
noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den 
skattetransparente juridiske person. Hvis den kontoførende 
investeringsforening samtidig investerer i andet end skatte-
transparente juridiske personer, finder nettoopgørelsesprin-
cippet ikke anvendelse for denne del, som skal beskattes 
efter de almindelige regler om beskatning af medlemmer af 
kontoførende investeringsforeninger.

Når det skattepligtige afkast opgøres efter nettoopgørel-
sesprincippet, sker det efter et lagerprincip, idet gevinst og 
tab på en andel opgøres som summen af modtagne udbytter 
plus forskellen mellem værdien af andelen i den skattetrans-
parente juridiske person ved indkomstårets udløb og vær-
dien ved indkomstårets begyndelse. Beskatningsgrundlaget 
efter pensionsafkastbeskatningsloven eller den skattepligti-
ge indkomst efter selskabsskatteloven nedsættes med en 
forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i den 
juridiske person, der modsvarer pensionsinstituttets ikkefra-
dragsberettigede udgifter, fordi de kan henføres til transakti-
oner mellem pensionsinstituttet og den juridiske person. Be-
skatningsgrundlaget eller den skattepligtige indkomst tillæg-
ges en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen 
i den juridiske person, der modsvarer pensionsinstituttets 
skattefrie indtægter, fordi de kan henføres til transaktioner 
mellem pensionsinstituttet og den juridiske person. Beskat-
ningsgrundlaget eller den skattepligtige indkomst tillægges 
desuden også en forholdsmæssig del af den juridiske per-
sons tab på fordringer på selskaber, der er koncernforbundne 
med pensionsinstituttet.

Vælger pensionsinstituttet at opgøre det skattepligtige af-
kast af en andel i en juridisk person efter nettoopgørelses-
princippet, er dette valg bindende for pensionsinstituttet, så 
længe opsparingen er anbragt i andelen.

2.9.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede 
ordning

Nettoopgørelsesprincippet for pensionsinstitutters investe-
ringer i skattetransparente enheder, jf. pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 14 og selskabsskattelovens § 13 F, blev ind-
ført i 2005 efter ønske fra pensionsbranchen, for at det skul-
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le blive administrativt lettere at opgøre beskatningsgrundla-
get i investeringer i unoterede aktier, hvor der ofte investeres 
igennem skattetransparente enheder.

Pensionsinstitutterne havde i relation til opgørelsen af 
beskatningsgrundlaget for pensionsafkastskatten vanskeligt 
ved at håndtere investeringer gennem skattetransparente ju-
ridiske personer, fordi det ofte ikke er muligt at få de oplys-
ninger, der gør investorerne i stand til at opgøre afkastet 
af hvert enkelt aktiv, som den skattetransparente juridiske 
person besidder. Dette blev anset som en barriere for pensi-
onsbranchens investeringer i unoterede aktier gennem skat-
tetransparente enheder.

Pensionsinstitutter fik på den baggrund mulighed for ved 
investeringer i andele i skattetransparente juridiske personer, 
f.eks. et kommanditselskab, at vælge at opgøre det skatte-
pligtige afkast af hver investering som et nettobeløb, dvs. 
som summen af udlodningerne fra kommanditselskabet plus 
gevinst eller tab på andelen af kommanditselskabet opgjort 
efter et lagerprincip (nettoopgørelsesprincippet). Dermed 
opgøres det skattepligtige afkast på ejerandelen samlet på 
baggrund af værdien af den skattetransparente juridiske per-
son frem for på hver underliggende investering.

Af forarbejderne til indførelsen af nettoopgørelsesprincip-
pet, jf. Folketingstidende 2005-06, tillæg A, L 18, side 368, 
fremgik det, at der ikke fandtes at være behov for særlige 
regler om overgangen til og fra nettoopgørelsesprincippet og 
de almindelige regler, da værdien af den skattetransparente 
juridiske person skal opgøres efter lagerprincippet, ligesom 
eventuelle gevinster og tab på underliggende aktiver også 
skal opgøres efter lagerprincippet efter både pensionsafkast-
beskatningsloven og selskabsskatteloven.

I 2006 blev Skatteministeriet imidlertid opmærksom på et 
hul i nettoopgørelsesprincippet for livsforsikringsselskabers 
investeringer i fast ejendom gennem skattetransparente juri-
diske personer. I modsætning til pensionskasser m.v. kan 
livsforsikringsselskaber afskrive på fast ejendom efter de 
almindelige regler. Et livsforsikringsselskab kunne derfor 
utilsigtet undgå beskatning ved at investere i afskrivningsbe-
rettiget fast ejendom, foretage skattemæssige afskrivninger 
og efterfølgende sælge ejendommen, mens det anvendte reg-
lerne om nettoopgørelse. Ved salget ville bl.a. genvundne 
afskrivninger ikke blive beskattet. Hullet blev lukket ved lov 
nr. 344 af 18. april 2007.

Skatteministeriet har i september 2021 modtaget en early 
warning fra Skatteforvaltningen, der har konstateret, at flere 
pensionskasser m.v. har udnyttet et lignende hul i pensions-
afkastbeskatningslovens regler. I de pågældende tilfælde har 
pensionskasserne m.v. ved at investere i vindmølleparker, 
der anses for driftsmidler, gennem skattetransparente juridi-
ske personer afskrevet på vindmøllerne efter de almindeli-
ge regler. Efterfølgende har de skiftet opgørelsesprincip til 
nettoopgørelsesprincippet med en indgangsværdi svarende 
til en skønnet markedsværdi. Da afskrivningsreglerne er 
skematiske, vil det kunne forekomme, at den nedskrevne 
værdi afviger fra den skønnede markedsværdi af driftsmidlet 
på overgangstidspunktet. Pensionskasserne m.v. har herved 
kunnet undgå beskatning af genvundne afskrivninger i for-

bindelse med metodeskiftet og de genvundne afskrivninger 
beskattes heller ikke ved salg af aktiverne. På denne må-
de har pensionskasserne m.v. derved reelt kunnet fradrage 
samme værditab to gange – først som skattemæssig afskriv-
ning efter de almindelige regler og igen som følge af lager-
beskatningen i nettoopgørelsesprincippet, når driftsmidlets 
værdi forringes. Hvis de skattemæssige afskrivninger over-
stiger det faktiske værdifald i ejertiden, kunne pensionskas-
serne m.v. også opnå et endeligt fradrag for et tab, de aldrig 
lider.

Det vurderes, at pensionsbranchens investeringer i grøn 
energi er stigende og det forventes, at denne vækst vil fort-
sætte fremover. Samlet set indebærer de gældende regler 
derfor en risiko for væsentlige utilsigtede provenutab – og 
denne provenuvirkning kan på sigt vokse markant.

Det vurderes på denne baggrund, at hullet i gældende reg-
ler ved pensionsinstitutters metodeskifte bør lukkes hurtigst 
muligt.

Hullet ved metodeskifte i pensionsafkastbeskatningslo-
ven skyldes grundlæggende, at pensionskasser m.v. efter 
pensionsafkastbeskatningsloven har afskrivningsret på bl.a. 
driftsmidler. Der er eksempelvis ikke afskrivningsret på 
ejendomme, da de beskattes efter lagerprincippet, dvs. 
på baggrund af indkomstårets ændringer i markedsværdier-
ne. Konsekvensen er, at pensionskasserne m.v. har afskriv-
ningsret, når der investeres i projekter, hvor der bl.a. indgår 
driftsmidler i afskrivningslovens forstand, som f.eks. vind-
mølle- og solcelleparker.

Afskrivningsretten i pensionsafkastbeskatningsloven for 
driftsmidler m.v. blev ikke indført ud fra et ønske om at 
fremme investeringer i vedvarende energi og lignende. Det 
kan derfor overvejes at lukke hullet i pensionsafkastbeskat-
ningsloven ved at ophæve afskrivningsretten på driftsmidler 
m.v. i pensionsafkastbeskatningsloven og i stedet beskatte 
driftsmidler m.v. efter lagerprincippet ligesom andre aktiver 
omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven.

Det vurderes imidlertid, at denne løsning kræver nærme-
re overvejelser om, hvorvidt afskrivningsretten i pensionsaf-
kastbeskatningsloven er uhensigtsmæssig i alle tilfælde. I 
stedet foreslås et målrettet hullukningsforslag, hvor metode-
skifte fra opgørelse efter de almindelige regler til opgørel-
se efter nettoopgørelsesmetoden sidestilles med afståelse til 
handelsværdien for alle aktiver, som ikke i forvejen er blevet 
beskattet op til handelsværdien efter et lagerprincip, jf. pen-
sionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 3. Tilsvarende fore-
slås det, at anskaffelsessummen ansættes til handelsværdien 
ved skifte fra nettoopgørelsesmetoden til opgørelse efter de 
almindelige regler.

Denne løsning foreslås indført både for pensionskasser 
m.v. efter pensionsafkastbeskatningsloven og for livsforsik-
ringsselskaber efter selskabsskatteloven. Herved sikres det, 
at pensionsinstitutter ikke utilsigtet kan undgå beskatning 
af genvundne afskrivninger og gevinst på aktiver ved at 
skifte opgørelsesmetode. Forslaget sikrer også, at der gives 
fradrag for tab, hvis værdien af aktiverne ved metodeskiftet 
er lavere end den skattemæssige værdi.
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2.9.3 Virkningstidspunkt og overgangsregler
For at formålet med forslagene ikke skal forspildes, fore-

slås det, at ændringerne får virkning for afståelse af aktiver 
og ejerandele og manglende opfyldelse af betingelser for 
beskatning efter nettoopgørelsesprincippet, der sker den 10. 
november 2021 eller senere, og for valg af beskatning ef-
ter nettoopgørelsesprincippet, der træffes den 10. november 
2021 eller senere.

Det vurderes ikke muligt at beskatte de pensionskasser 
m.v., der allerede på nuværende tidspunkt har afstået aktiver 
uden beskatning af genvundne afskrivninger. Det vurderes 
imidlertid, at muligheden for fradrag for det samme værdi-
tab to gange, i videst muligt omfang bør afskæres for de 
aktiver, der ikke er afstået ved lovforslagets fremsættelse 
den 10. november 2021.

Derfor foreslås der særlige regler for de tilfælde, hvor en 
pensionskasse m.v. er overgået til nettoopgørelsesprincippet 
før lovforslagets fremsættelse, dvs. for indkomståret 2020 
eller tidligere, og hvor aktiverne fortsat ejes af pensionsin-
stituttet via den skattetransparente enhed.

For de pensionskasser m.v., der har anskaffet aktiverne 
før den 1. januar 2021 og før overgangen til opgørelse af 
det skattepligtige afkast efter nettoopgørelsesprincippet, og 
som fortsat har aktiverne i behold, foreslås således, at der 
skal opgøres en skattepligtig fortjeneste eller tab, som om 
aktiverne var afstået til handelsværdien på tidspunktet for 
overgang til nettoopgørelsesprincippet. Beskatningen udlø-
ses, når aktiverne afstås, ejerandelen helt eller delvist afstås 
eller betingelserne for beskatning efter nettoopgørelsesprin-
cippet ikke længere er opfyldt. Der tages ikke hensyn til 
lagerbeskatningen af driftsmidlerne i perioden fra overgang 
til nettoopgørelsesprincippet til afståelse.

Derved »korrigeres« der for en ellers ubeskattet forhøjelse 
af den skattemæssige værdi af aktiverne ved overgangen til 
nettoopgørelsesprincippet, således at dobbeltfradrag forhin-
dres. Så længe nettoopgørelsesprincippet fortsat anvendes, 
sker korrektionen i takt med, at aktiverne afstås – f.eks. hvis 
aktivet skrottes, eller hvis andelen af den juridiske person 
helt eller delvist afstås. Ved delvis afståelse af andelen anses 
en forholdsmæssig del af aktiverne for afstået.

Hvis nettoopgørelsesprincippet ikke længere kan anven-
des, fordi der opstår koncernforbindelse mellem pensionsin-
stituttet og den skattetransparente juridiske person, eller for-
di den juridiske person ikke længere er skattetransparent, vil 
fortjeneste og tab på tidspunktet for overgang til nettoopgø-
relsesprincippet vedrørende aktiver, der tidligere er beskattet 
efter de almindelige regler, dvs. med afskrivningsret, skulle 
opgøres og beskattes på tidspunktet, hvor betingelserne for 
beskatning efter nettoopgørelsesprincippet ikke længere er 
opfyldt. Den skattemæssige anskaffelsessum ved genindtræ-
den i den almindelige opgørelsesmetode fastsættes i disse 
tilfælde til handelsværdien – på samme måde som ved de 
generelle regler, der gælder ved fremtidige investeringer.

Det bemærkes, at hvis aktiverne er erhvervet i indkomst-
året 2021, og pensionsinstituttet vælger nettoopgørelse for 
indkomståret 2021, vil de pågældende aktiver være omfattet 

af beskatning efter lagerprincippet fra erhvervelsestidspunk-
tet. Der vil således ikke være foretaget afskrivninger inden 
skiftet til nettoopgørelsesmetoden og dermed heller ikke væ-
re mulighed for at fradrage samme værditab to gange. Hvis 
pensionsinstituttet vælger at anvende de almindelige regler 
– herunder reglerne for skattemæssige afskrivninger – ved 
indkomstopgørelsen for indkomståret 2021, og i et efterføl-
gende indkomstår skifter til nettoopgørelsesprincippet, vil 
der efter forslaget skulle ske beskatning af genvundne af-
skrivninger og fortjeneste i forbindelse med principskiftet, 
fordi der er tale om et principskifte, der vælges efter tids-
punktet for lovforslagets fremsættelse.

For livsforsikringsselskaber foreslås tilsvarende regler for 
andre aktiver end fast ejendom. Afståelse af fast ejendom er 
allerede reguleret ved selskabsskattelovens § 13 F, stk. 6 og 
7. Forslaget omfatter ikke aktiver, der i forvejen beskattes 
efter et lagerprincip og således er skattemæssigt opgjort til 
handelsværdien på overgangstidspunktet.

3. Økonomiske konsekvenser og 
implementeringskonsekvenser for det offentlige

Forslagene om korrektion af fejlindbetalinger til pensions-
ordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet 
pensionsinstitut og flytning fra bortseelsesberettigede pensi-
onsordninger til pensionsordninger omfattet af pensionsbe-
skatningslovens § 53 A vil smidiggøre flytninger, som efter 
gældende regler kræver godkendelse fra Skatteforvaltnin-
gen. Smidiggørelsen skønnes ikke i nævneværdigt omfang 
at påvirke omfanget af flytninger og skønnes derfor heller 
ikke at have provenumæssige konsekvenser.

Forslaget om midlertidig afgiftsfrihed for udbetalinger af 
aldersopsparing i form af udlodninger af unoterede andele 
i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et 
land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har 
indgået en aftale med på det finansielle område, der sker fra 
og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022, kan 
isoleret set medføre et mindreprovenu i 2022. I det omfang 
der fremrykkes udbetalinger for personer, der ellers ville 
være pålagt afgift ved udbetaling på et senere tidspunkt, kan 
der også opstå et mindreprovenu i årene efter 2022.

I det omfang afviklingen af muligheden for at have alders-
opsparingsmidler placeret i de nævnte unoterede andele i 
alternative investeringsfonde ekstraordinært øger de førtidi-
ge udbetalinger af aldersopsparing i form af udlodninger af 
de nævnte unoterede andele i alternative investeringsfonde, 
sikrer den midlertidige afgiftsfrihed, at der ikke opstår et 
utilsigtet merprovenu i form af øget pensionsafgift for per-
soner, som ellers først ville have foretaget udlodningen, når 
det kunne ske afgiftsfrit.

Det skønnes, at der i aldersopsparinger er ganske få unote-
rede andele i alternative investeringsfonde med registreret 
hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som 
Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle 
område, og at denne del af forslaget derfor ikke har prove-
numæssig virkning.

Den tidsbegrænsede mulighed i pensionsbeskatningsloven 

25



for at udlodde unoterede aktier m.v. fra børneopsparinger, 
uanset at bindingsperioden ikke er udløbet, og fra selvpensi-
oneringskonti, uden at selvpensioneringskontiene anses for 
frigivet i deres helhed, som vil kunne betyde en fremryk-
ning af udbetalingerne fra børneopsparinger og selvpensio-
neringskonti, vil isoleret set ikke medføre et provenu, da 
udlodningerne ligesom de fremtidige udbetalinger fra ord-
ningerne, jf. gældende ret, vil være skattefri. Det samme 
gælder udlodninger af unoterede aktier m.v. fra pensionsord-
ninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, der sker 
som følge af forbuddet mod placering af unoterede aktier 
m.v. i sådanne ordninger.

Efter en afståelse af de unoterede aktier m.v. til tredje-
mand eller opspareren selv, alternativt efter udlodning af 
unoterede aktier m.v. til opspareren selv, vil afkastet af ak-
tierne blive beskattet som aktieindkomst, dvs. med en højere 
sats end pensionsafkastskattesatsen (selvpensioneringskonti) 
eller 0 pct. (børneopsparinger og pensionsordninger omfattet 
af pensionsbeskatningslovens § 50). Der vil dermed opstå et 
merprovenu i årene efter 2022. Der foreligger ikke oplysnin-
ger om værdien af de unoterede aktier m.v., hvorfor det ikke 
er muligt at kvantificere merprovenuet, men merprovenuet 
skønnes at være meget begrænset.

Forslaget om beskatning af indregnet fortjeneste, kickback 
og lign. skønnes ikke at indebære provenumæssige konse-
kvenser. Forslaget kan imidlertid påvirke periodiseringen 
af pensionsafkastskatten. Det foreligger ikke umiddelbart 
oplysninger, som kan kvantificere størrelsen heraf.

Forslaget om justering af nettoopgørelsesprincippet har 
karakter af en værnsregel, som forhindrer et potentielt ikke 
ubetydeligt utilsigtet mindreprovenu.

Lovforslagets øvrige dele skønnes ikke at medføre nævne-
værdige økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Lovforslaget vurderes isoleret set at medføre administrati-
ve udgifter for Skatteforvaltningen på 1,2 mio. kr. i 2022, 
1,8 mio. kr. i 2023, 0,9 mio. kr. årligt i 2024-2025, 0,8 mio. 
kr. årligt i 2026-2027 og 0,4 mio. kr. fra 2028 og frem. Ud-
gifterne vedrører kontrol, vejledning og systemtilpasninger.

For så vidt angår de syv principper for digitaliseringsklar 
lovgivning bemærkes det, at bestemmelserne i lovforslaget 
er udarbejdet så enkelt og klart som muligt og bl.a. med 
det formål at muliggøre en automatisk, systemunderstøttet 
sagsbehandling.

Med lovforslaget foreslås i overensstemmelse med princip 
1 om enkle og klare regler indført en mere smidig proces 
for korrektion af fejlindbetalinger. For så vidt angår korrek-
tion i form af tilbagebetalinger, er det i overensstemmelse 
med princip 3 om objektive kriterier foreslået fastsat en 
tærskelværdi på 100.000 kr. Den foreslåede bemyndigelse 
til indførelse af en indberetningspligt for tilbagebetalte og 
overførte beløb er i overensstemmelse med princip 4 om 
sammenhæng på tværs ved genbrug af data og med princip 7 
om at undgå fejl og snyd.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for 
erhvervslivet m.v.

Lovforslaget vurderes at medføre administrative konse-
kvenser for erhvervslivet under 4 mio. kr., hvorfor de ikke 
kvantificeres nærmere.

Lovforslaget vurderes ikke at påvirke virksomhedernes 
muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale 
teknologier og forretningsmodeller og/eller udmøntning i en 
erhvervsrettet digital løsning. Principperne for agil erhvervs-
rettet regulering vurderes derfor ikke at være relevante.

Den del af lovforslaget, der vedrører korrektion af fejlind-
betalinger til pensionsordninger, vurderes at medføre et res-
sourcemæssigt mindreforbrug hos pensionsudbyderne, idet 
pensionsudbyderne i mindre omfang end hidtil skal ansøge 
Skatteforvaltningen om korrektion af fejlagtige pensionsind-
betalinger. Det vil således blive lettere og hurtigere at korri-
gere fejlagtige pensionsindbetalinger.

Lovforslagets del om flytning af årets pensionsindbetalin-
ger til andet pensionsinstitut og fra bortseelsesberettigede 
pensionsordninger til pensionsordninger omfattet af pensi-
onsbeskatningslovens § 53 A vil betyde, at pensionsinsti-
tutterne på en mere smidig måde vil kunne få kundernes 
pensionsindbetalinger placeret mest hensigtsmæssigt.

5. Administrative konsekvenser for borgerne
Lovforslagets del om korrektion af fejlindbetalinger til 

pensionsordninger vil gøre det lettere og hurtigere for bor-
gerne at få korrigeret fejlagtige pensionsindbetalinger.

Lovforslagets del om en tidsbegrænset mulighed for at 
udtage unoterede aktier m.v. fra børneopsparinger, selvpen-
sioneringskonti og aldersopsparinger vil betyde, at de borge-
re, der har placeret sådanne værdipapirer i disse ordninger, 
på en ukompliceret måde vil kunne bringe deres værdipapir-
depoter tilknyttet disse ordninger i overensstemmelse med 
Finanstilsynets puljepensionsbekendtgørelse, når det efter en 
ændring heraf ikke længere vil være muligt at have midlerne 
placeret i unoterede aktier m.v.

Lovforslagets del om flytning af årets pensionsindbetalin-
ger til andet pensionsinstitut og fra bortseelsesberettigede 
pensionsordninger til pensionsordninger omfattet af pensi-
onsbeskatningslovens § 53 A vil betyde, at borgerne lettere 
og hurtigere vil kunne få pensionsindbetalingerne placeret 
på de for dem mest hensigtsmæssige pensionsordninger.

Lovforslagets del om, at der vil kunne foretages indskud 
til en rateopsparing i månederne frem til det tidspunkt på ka-
lenderåret, hvor udbetalingen af den pågældende rateopspa-
ring påbegyndes, vil skabe mere fleksibilitet for pensionsop-
sparere, der skal på pension, idet de ikke behøver at udskyde 
påbegyndelsen af rateudbetalingen til året efter den sidste 
indbetaling på den pågældende rateopsparing.

Lovforslagets øvrige dele har ingen administrative konse-
kvenser for borgerne.

6. Klimamæssige konsekvenser
Forslaget har ingen klimamæssige konsekvenser.
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7. Miljø- og naturmæssige konsekvenser
Forslaget har ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

9. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 27. august 

2021 til den 24. september 2021 været sendt i høring hos 
følgende myndigheder og organisationer m.v.:

Advokatsamfundet, Akademikerne, Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, ATP, Borger- og retssikkerhedschefen i Skat-
teforvaltningen, CEPOS, Cevea, Dansk Aktionærforening, 
Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Danske Advo-
kater, Danske Regioner, Datatilsynet, DI, Digitaliseringssty-
relsen, Erhvervsstyrelsen – Område for Bedre Regulering, 
FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation, Finans Danmark, 
Foreningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension, FSR – 
danske revisorer, ISOBRO, Justitia, KL, Kraka, Landsskat-
teretten, LD Fonde, Ledernes Hovedorganisation, Lønmod-
tagernes Garantifond, Medarbejder- og Kompetencestyrel-
sen, Retssikkerhedssekretariatet, SEGES, Skatteankestyrel-

sen, SRF Skattefaglig Forening, Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering og Ældre Sagen.

Herudover har et udkast til forslag om beskatning af ind-
regnet fortjeneste, kickback og lign. været sendt i særskilt 
høring hos ovenstående myndigheder og organisationer m.v. 
i perioden fra den 13. september 2021 til den 6. oktober 
2021.

Lovforslagets del om justering af nettoopgørelsesprincip-
pet har ikke har været i høring forud for fremsættelsen. Lov-
forslaget anviser, hvorledes den gældende lovgivning kan 
udnyttes i strid med reglernes hensigt og fremgangsmåden 
hertil. For at imødegå, at de beskrevne modeller skal blive 
anvendt, foreslås det, at loven skal have virkning allerede 
fra tidspunktet for lovforslagets fremsættelse. Dette skal sik-
re, at der ikke sker en fremskyndelse af dispositioner til at 
gennemføre de anførte udnyttelsesmuligheder inden lovens 
ikrafttræden. Der henvises endvidere til bemærkningerne til 
lovforslagets § 2, nr. 10 og 11 og § 5, nr. 2 og 3.

Lovforslaget er ved fremsættelsen sendt i høring med hen-
blik på bemærkninger til den foreslåede justering af nettoop-
gørelsesprincippet med frist til den 19. november 2021 hos 
ovennævnte myndigheder og organisationer m.v.

10. Sammenfattende skema

Positive
konsekvenser/mindreudgifter

(hvis ja, angiv omfang/
Hvis nej, anfør »Ingen«)

Negative
konsekvenser/merudgifter

(hvis ja, angiv omfang/
Hvis nej, anfør »Ingen«)

Økonomiske konsekvenser for 
stat, kommuner og regioner

Forslaget om justering af nettoopgørelses-
princippet har karakter af en værnsregel, 
som forhindrer et potentielt ikke ubetyde-
ligt utilsigtet mindreprovenu.

Ingen.

Implementeringskonsekvenser 
for stat, kommuner og regioner

Ingen. Lovforslaget vurderes isoleret set at med-
føre administrative udgifter for Skattefor-
valtningen på 1,2 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. 
kr. i 2023, 0,9 mio. kr. årligt i 2024-2025, 
0,8 mio. kr. årligt i 2026-2027 og
0,4 mio. kr. fra 2028 og frem. Udgifterne 
vedrører kontrol, vejledning og systemtil-
pasninger.

Økonomiske konsekvenser for 
erhvervslivet

Forslaget om korrektion af fejlindbetalin-
ger til pensionsordninger vurderes at med-
føre et ressourcemæssigt mindreforbrug 
hos pensionsudbyderne.

Ingen.

Administrative konsekvenser 
for erhvervslivet

Forslaget om flytning af årets pensions-
indbetalinger til andet pensionsinstitut og 
fra bortseelsesberettigede pensionsordnin-
ger til pensionsordninger omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens § 53 A vil betyde, 
at pensionsinstitutterne på en mere smidig 
måde vil kunne få kundernes pensionsind-
betalinger placeret mest hensigtsmæssigt.

Lovforslaget vurderes at medføre admi-
nistrative konsekvenser for erhvervslivet 
under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantifi-
ceres nærmere.
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Administrative konsekvenser 
for borgerne

Forslaget om korrektion af fejlindbetalin-
ger til pensionsordninger vil gøre det lette-
re og hurtigere for borgerne at få korrige-
ret fejlagtige pensionsindbetalinger.
Forslaget om en tidsbegrænset mulighed 
for at udtage unoterede aktier m.v. fra bør-
neopsparinger, selvpensioneringskonti og 
aldersopsparinger vil betyde, at de borge-
re, der har placeret sådanne værdipapirer i 
disse ordninger, på en ukompliceret måde 
vil kunne bringe deres værdipapirdepoter 
tilknyttet disse ordninger i overensstem-
melse med Finanstilsynets puljepensions-
bekendtgørelse.
Forslaget om, at der vil kunne foretages 
indskud til en rateopsparing i måneder-
ne frem til det tidspunkt på kalenderåret, 
hvor udbetalingen af den pågældende ra-
teopsparing påbegyndes, vil skabe mere 
fleksibilitet for pensionsopsparere, der skal 
på pension.

Ingen.

Klimamæssige konsekvenser Ingen. Ingen.

Natur- og miljømæssige konse-
kvenser

Ingen. Ingen.

Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

Er i strid med de fem principper 
for implementering af erhvervs-
rettet EU-regulering /Går videre 
end minimumskrav i EU-regu-
lering

JA NEJ
X

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1
Efter gældende ret ophører adgangen til at foretage ind-

skud til en rateopsparing i et pengeinstitut med udgangen 
af det kalenderår, der ligger forud for det år, hvori første 
rateudbetaling vil finde sted. Der kan således ikke foretages 
indskud til rateopsparingen i det kalenderår, hvor udbetalin-
gen af den pågældende rateopsparing påbegyndes. Det føl-
ger af pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 1, 3. pkt.

Det foreslås at ændre pensionsbeskatningslovens § 11 A, 
stk. 1, nr. 1, 3. pkt., således at adgangen til at foretage 
indskud til en rateopsparing først ophører, når første rateud-
betaling finder sted.

Det betyder, at der vil kunne foretages indskud til en 
rateopsparing i det år, hvor udbetalingen påbegyndes, nem-
lig i tiden fra kalenderårets begyndelse og frem til første 
rateudbetaling. Det bemærkes, at sidste indbetaling efter den 
foreslåede regel vil kunne ske til og med den dag, hvor 
første rateudbetaling sker.

Den foreslåede ændring vil skabe mere fleksibilitet for 
pensionsopsparere, der skal på pension, idet de ikke behø-
ver at udskyde påbegyndelsen af rateudbetalingen til året 
efter den sidste indbetaling på den pågældende rateopspa-
ring. Ophævelsen vil samtidig skabe mere ens vilkår mellem 
pengeinstitutter og pensionsselskaber, da det efter gældende 
ret er muligt at foretage indbetaling til en rateforsikring i det 
kalenderår, hvor udbetalingen af den pågældende rateforsik-
ring påbegyndes.

Efter gældende ret beregnes den første årsrate på bag-
grund af værdien af rateopsparingen primo det kalenderår, 
hvor rateopsparingen påbegyndes udbetalt, jf. pensionsbe-
skatningslovens § 11 A, stk. 2. Den foreslåede ændring af 
pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 1, 3. pkt., 
ændrer ikke herpå, selv om værdien af rateopsparingen på 
udbetalingstidspunktet måtte være blevet større på grund af 
ratepensionsindbetalinger i begyndelsen af det kalenderår, 
hvori rateopsparingen påbegyndes udbetalt.

Til nr. 2
Efter Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 2269 af 29. de-

cember 2020 om visse skattebegunstigede opsparingsformer 
i pengeinstitutter (herefter puljepensionsbekendtgørelsen) er 
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det under visse vilkår muligt at placere rate-, kapital- og 
aldersopsparingsmidler i unoterede aktier m.v.

Puljepensionsbekendtgørelsen gælder ikke for pensions-
ordninger i pengeinstitutter med hjemsted i et andet land 
inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilla-
delse til at drive pengeinstitutvirksomhed, og som af Skat-
teforvaltningen er godkendt til at udbyde skattebegunstige-
de pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens 
kapitel 1.

Der er i stedet fastsat placeringsregler for sådanne uden-
landske pensionsordninger i pensionsbeskatningslovens § 
12, stk. 1, nr. 1, 3.-8. og 11. pkt., vedrørende kapitalopspa-
ringer. Placeringsreglerne i pensionsbeskatningslovens § 12, 
stk. 1, nr. 1, 3.-8. og 11. pkt., gælder også godkendte uden-
landske rateopsparinger. Af pensionsbeskatningslovens § 11 
A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., følger således, at med hensyn til 
midlernes anbringelse finder reglerne i pensionsbeskatnings-
lovens § 12, stk. 1, nr. 1, 3.-8. og 11. pkt., tilsvarende anven-
delse.

Med lovforslagets § 1, nr. 4, foreslås indsat et nyt 11. 
pkt. i pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, hvormed der 
foreslås indført et forbud mod placering af unoterede andele 
i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et 
land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har 
indgået en aftale med på det finansielle område, i godkendte 
udenlandske aldersopsparinger.

Det foreslås på denne baggrund, at henvisningen i pensi-
onsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., til pensi-
onsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 1, 11. pkt., ændres til 
en henvisning til § 12, stk. 1, nr. 1, 12. pkt.

Ændringen har ingen materiel betydning.

Til nr. 3
Ved udbetaling af en rateopsparing i et pengeinstitut væl-

ger kontohaveren efter gældende ret ét af to mulige udbeta-
lingsforløb, før rateudbetalingerne begynder, jf. pensionsbe-
skatningslovens § 11 A, stk. 2.

Kontohaveren kan således vælge et udbetalingsforløb med 
en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb svarende til rate-
opsparingens værdi ved kalenderårets begyndelse delt med 
det antal år, hvori der endnu ikke er foretaget udbetaling, 
jf. pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, nr. 1, eller et 
udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et 
beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden 
eller ved en forlængelse af udbetalingsperioden eller ændret 
udbetalingsforløb den resterende udbetalingsperiode vil give 
lige store årlige rater, jf. pensionsbeskatningslovens § 11 A, 
stk. 2, nr. 2. Opgørelsen efter § 11 A, stk. 2, nr. 2, foretages 
ved hvert kalenderårs begyndelse og beregnes som en annui-
tet på grundlag af rateopsparingens værdi på dette tidspunkt, 
jf. § 11 A, stk. 3.

Hvis kontohaveren alene ønsker en del af rateopsparingen 
påbegyndt udbetalt, vil denne del af rateopsparingen efter 
pensionsbeskatningslovens § 41 uden afgiftsmæssige kon-
sekvenser kunne overføres til en nyoprettet rateopsparing, 
som så påbegyndes udbetalt efter de nævnte rateberegnings-

regler. En deloverførsel efter § 41 er dog som hovedregel 
betinget af, at den oprindelige rateopsparing ikke er oprettet 
før 1983.

En del af en rateopsparing oprettet før 1983 kan dog godt 
påbegyndes udbetalt uden foregående deloverførsel, idet der 
godt kan ske ændringer inden for rateopsparingen. Der hen-
vises til pkt. 2.3.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Beregningen af den årlige rateudbetaling af en sådan del-
vis udbetaling af rateopsparingen sker efter gældende prak-
sis på baggrund af værdien ved kalenderårets begyndelse af 
den del af rateopsparingen, der er under udbetaling.

Det foreslås efter stk. 3 at indsætte et nyt stykke i pen-
sionsbeskatningsloven § 11 A, som stk. 4, hvormed det tyde-
liggøres, at såfremt rateopsparingen er opdelt, beregnes den 
årlige rateudbetaling af hver enkelt andel af opsparingen af 
denne andels værdi ved kalenderårets begyndelse.

Det betyder, at den årlige rateudbetaling af en delvis 
udbetaling af en rateopsparing, hvor rateopsparingen er op-
delt, foretages på baggrund af værdien ved kalenderårets 
begyndelse af den del af rateopsparingen, der er under ud-
betaling. Når der ved kalenderårets slutning skal beregnes 
nye rater for det kommende kalenderår, vil der tilsvarende 
blive taget udgangspunkt i værdien ved det nye kalenderårs 
begyndelse af den del af rateopsparingen, der er under udbe-
taling.

Til nr. 4
Midler i aldersopsparinger i pensionsinstitutter med hjem-

sted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, som af 
Skatteforvaltningen i henhold til pensionsbeskatningslovens 
§ 15 C er godkendt til at udbyde aldersopsparing, kan ikke 
investeres i unoterede kapitalandele og i unoterede andele i 
alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret 
forvalter, jf. § 9 i lov om forvaltere af alternative investe-
ringsfonde m.v., eller af en forvalter med tilladelse, jf. § 11 
i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Det 
følger af pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 1, 9. 
pkt.

Tilsvarende gælder for unoterede andele i alternative in-
vesteringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter af 
alternative investeringsfonde fra et andet land inden for Den 
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået 
aftale med på det finansielle område, eller af en forvalter 
fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansiel-
le område, når forvalteren har fået tilladelse i henhold til 
regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 
om forvaltere af alternative investeringsfonde. Det følger af 
pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 1, 10. pkt.

Dette forbud svarer til det forbud, som fremgår af § 
24 i bekendtgørelse nr. 2269 af 29. december 2020 om 
visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter 
(herefter puljepensionsbekendtgørelsen), som gælder for al-
dersopsparinger i danske pengeinstitutter. Baggrunden for 
forbuddet er, at adgangen til placering af de nævnte kapita-
landele m.v. i aldersopsparing ellers vil kunne udnyttes til 
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skattetænkning, hvis der er tale om, at aldersopsparingsde-
potet direkte eller indirekte indeholder kapitalandele m.v. i 
det selskab, som pensionsopspareren selv er ansat i, og sær-
ligt hvor selskabets overskud primært hidrører fra personligt 
arbejde.

Da puljepensionsbekendtgørelsens § 24 efter sin ordlyd 
ikke omfatter unoterede andele i alternative investeringsfon-
de, som forvaltes af en forvalter i et land uden for Den 
Europæiske Union, medmindre der er tale om en registreret 
forvalter af alternative investeringsfonde fra et land, som 
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, 
eller en forvalter fra et andet land inden for Den Europæiske 
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, når forvalteren har fået tilladelse i 
henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 
8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, 
vil Finanstilsynet præcisere puljepensionsbekendtgørelsens 
§ 24, således at det tydeligt vil fremgå af bestemmelsen, at 
forbuddet også gælder disse unoterede andele, som forvaltes 
af en forvalter i et land uden for Den Europæiske Union.

Det foreslås tilsvarende at præcisere forbuddet mod place-
ring af unoterede kapitalandele m.v. i godkendte udenland-
ske aldersopsparinger i pensionsbeskatningsloven, således 
at det tydeligt vil fremgå, at forbuddet også gælder disse 
unoterede andele, som forvaltes af en forvalter i et land uden 
for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået 
aftale med på det finansielle område.

Den foreslåede præcisering svarer til den af Finanstilsy-
net planlagte præcisering af puljepensionsbekendtgørelsens 
§ 24. Det foreslås således at indsætte et nyt 11. pkt. i pensi-
onsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 1, hvorefter forbuddet 
mod placering af unoterede kapitalandele m.v., tilsvarende 
skal gælde unoterede andele i alternative investeringsfonde 
med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske 
Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det 
finansielle område.

Det betyder, at forbuddet for så vidt angår udenlandske 
aldersopsparinger godkendt efter pensionsbeskatningslovens 
§ 15 C vil komme til at gælde for alle unoterede andele i 
alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter i 
Danmark, i et andet land i Den Europæiske Union end Dan-
mark samt lande uden for Den Europæiske Union, svarende 
til det forbud, der vil gælde for danske aldersopsparinger, 
når puljepensionsbekendtgørelsens § 24 ændres.

Den foreslåede udvidelse af forbuddet i pensionsbeskat-
ningslovens § 12 vil gælde fra og med den 1. januar 2022, 
jf. lovforslagets § 6, stk. 1 og 5, svarende til ikrafttrædelsen 
af forbuddet i puljebekendtgørelsen for så vidt angår danske 
aldersopsparinger.

Til nr. 5
Efter pensionsbeskatningslovens § 15 D kan personer, der 

er omfattet af en pensionsordning, der er oprettet i pensions-
institutter i et andet land inden for EU/EØS, i forbindelse 
med deres tilflytning til Danmark få pensionsordningen god-
kendt af skatteforvaltningen for en periode på 60 måneder 
således, at der er fradragsret for indbetalingerne til pensions-

ordningen. Efter § 15 D, stk. 4, behandles ordningen i skat-
telovgivningen i givet fald efter reglerne for den pensions-
ordning i pensionsbeskatningsloven, som ordningen ligner 
mest. Er der tale om, at ordningen mest ligner en ophørspen-
sion for selvstændige, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 
A, finder reglen i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 
7. pkt., hvorefter fradrag for indbetalinger til ophørspension 
ikke kan overstige 2.966.900 kr. (2022-niveau) dog ikke 
anvendelse, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 D, stk. 4, 4. 
pkt.

Det foreslås, at henvisningen til pensionsbeskatningslo-
vens § 18, stk. 1, 7. pkt., i pensionsbeskatningslovens § 15 
D, stk. 4, 4. pkt., ændres til en henvisning til § 18, stk. 1, 8. 
pkt.

Der er tale om en konsekvensændring som følge af lov-
forslagets § 1, nr. 8, hvorefter der foreslås indsat et ekstra 
punktum i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1.

Ændringen har ingen materiel betydning.

Til nr. 6
Efter gældende ret kan der til aldersopsparing m.v. for et 

indkomstår i alt anvendes et grundbeløb på højst 5.500 kr. 
(2022-niveau), mens der fra og med det femte indkomstår 
før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensi-
onsalderen kan anvendes et grundbeløb på 54.200 (2022-ni-
veau). Det følger af pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1.

Af pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 7. pkt., følger, 
at bidrag og præmier til aldersforsikring og supplerende 
engangssum har skattemæssig virkning på forfaldstidspunk-
tet i det omfang, at de indbetales senest den 1. april i det 
efterfølgende kalenderår. Forfaldne bidrag eller præmier, der 
bliver betalt senere end den 1. april i kalenderåret efter 
det kalenderår, hvor præmien eller bidraget er forfaldet, har 
skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet, jf. pensi-
onsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 8. pkt.

Det betyder, at præmier og bidrag, der forfalder i eksem-
pelvis 2022, men først indbetales i februar 2023, vil skulle 
medregnes ved opgørelsen af loftet for indbetaling til alders-
opsparing i 2022. Sker indbetalingen først i eksempelvis maj 
2023, vil præmierne m.v. skulle medregnes ved opgørelsen 
af loftet for indbetaling til aldersopsparing i 2023.

Fristen 1. april i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 
gælder, uanset om den 1. april er en banklukkedag, dvs. en 
lørdag, søndag eller en af forårets helligdage.

Det foreslås at indsætte et 9. pkt. i pensionsbeskatningslo-
vens § 16, stk. 1, hvorefter fristen den 1. april forlænges til 
den førstkommende bankdag, hvis den 1. april falder på en 
banklukkedag.

Det betyder, at bidrag og præmier til aldersforsikring og 
supplerende engangssum vil have skattemæssig virkning på 
forfaldstidspunktet i det omfang, at de indbetales senest 
den 1. april i det efterfølgende kalenderår, men hvis den 
1. april falder på en banklukkedag forlænges fristen til den 
førstkommende bankdag efter den 1. april. Sker indbetalin-
gen senere, vil indbetalingen have skattemæssig virkning på 
indbetalingstidspunktet.
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Til nr. 7
Beløb, der er indbetalt til en pensionsordning med løbende 

udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, 
aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest 
30 dage efter indbetalingen helt eller delvis tilbagebetales til 
indbetaleren. Det tilbagebetalte beløb betragtes hverken som 
en indbetaling eller en afgiftspligtig udbetaling. Det følger 
af pensionsbeskatningslovens § 22 E.

Til aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende en-
gangssum kan der højst indbetales et beløb på 5.500 kr. 
(2022-niveau). Fra og med det femte indkomstår før det ind-
komstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, 
jf. § 1 a i lov om social pension, kan der dog indbetales et 
beløb på 54.200 kr. (2022-niveau). Det følger af pensionsbe-
skatningslovens § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Bidrag og præmier til aldersforsikring og supplerende en-
gangssum har skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet, 
i det omfang de indbetales senest den 1. april i det efterføl-
gende kalenderår. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 
16, stk. 1, 7. pkt. Forfaldne bidrag eller præmier, der bliver 
betalt senere end den 1. april, har skattemæssig virkning på 
indbetalingstidspunktet. Det følger af pensionsbeskatnings-
lovens § 16, stk. 1, 8. pkt. Det bemærkes, at fristen den 1. 
april med lovforslagets § 1, nr. 6, foreslås ændret til første 
bankdag efter den 1. april, hvis den 1. april falder på en 
banklukkedag.

Indbetales et bidrag eller en præmie til aldersforsikring 
og supplerende engangssum, som hidrører fra en tilbagebe-
taling efter pensionsbeskatningslovens § 22 E, inden fristen 
for tilbagebetalingen efter § 22 E, har indbetalingen skatte-
mæssig virkning på tidspunktet for indbetalingen på den 
pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra.

I det omfang, det tilbagebetalte beløb efterfølgende indbe-
tales til en aldersforsikring eller supplerende engangssum til 
dækning af en præmie eller et bidrag, der er forfaldent til be-
taling før nytår, vil indbetalingen imidlertid ikke have skat-
temæssig virkning på tidspunktet for indbetalingen på den 
pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra, men på 
forfaldstidspunktet for den præmie eller bidrag, der er for-
faldent til betaling før nytår, hvis indbetalingen sker senest 
den 1. april i året efter det kalenderår, hvor præmien m.v. er 
forfaldet. I sådanne tilfælde vil der altså være en frist til at 
foretage indbetaling senest den 1. april, og altså ikke kun til 
senest 30 dage efter den oprindelige indbetaling. Undtagel-
sen fremgår af pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 10. 
pkt., i form af en henvisning til pensionsbeskatningslovens § 
16, stk. 1, 8. pkt., som imidlertid burde være en henvisning 
til pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 7. pkt.

Det foreslås derfor, at henvisningen til pensionsbeskat-
ningslovens § 16, stk. 1, 8. pkt., i pensionsbeskatningslovens 
§ 16, stk. 1, 10. pkt., der bliver § 16, stk. 1, 11. pkt., jf. 
lovforslagets 1, nr. 6, ændres til en henvisning til § 16, stk. 
1, 7. pkt.

Ændringen har ingen materiel betydning.

Til nr. 8

Efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 3. pkt. fra-
drages forfaldne bidrag eller præmier til privattegnede pen-
sionsordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser, der 
bliver betalt senest den 1. april i kalenderåret efter det kalen-
derår, hvor bidraget eller præmien er forfaldet, på forfalds-
tidspunktet. Forfaldne bidrag eller præmier, der bliver betalt 
senere end den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, 
hvor bidraget eller præmien er forfaldet, fradrages på indbe-
talingstidspunktet. Det følger af pensionsbeskatningslovens 
§ 18, stk. 1, 4. pkt.

Det betyder, at præmier og bidrag, der forfalder i eksem-
pelvis 2022, men først indbetales i februar 2023, vil være 
fradragsberettigede på forfaldstidspunktet. Sker indbetalin-
gen først i eksempelvis maj 2023, vil præmierne m.v. blive 
fradraget på indbetalingstidspunktet.

Fristen 1. april i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 
gælder, uanset om den 1. april er en banklukkedag, dvs. en 
lørdag, søndag eller en af forårets helligdage.

Det foreslås at indsætte et 5. pkt. i pensionsbeskatningslo-
vens § 18, stk. 1, hvorefter fristen den 1. april forlænges til 
den førstkommende bankdag, hvis den 1. april falder på en 
banklukkedag.

Det betyder, at bidrag og præmier til privattegnede pen-
sionsordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser vil 
være fradragsberettigede på forfaldstidspunktet i det om-
fang, at de indbetales senest den 1. april i det efterfølgende 
kalenderår, men hvis den 1. april falder på en banklukkedag 
forlænges fristen til den førstkommende bankdag efter den 
1. april at de indbetales senest den førstkommende bankdag 
efter den 1. april i det efterfølgende kalenderår. Indbetales 
bidraget eller præmien senere, vil indbetalingen være fra-
dragsberettiget på indbetalingstidspunktet.

Til nr. 9
Indbetalinger til ophørspension for selvstændige kan fra-

drages ved indkomstopgørelsen for det eller de indkomstår, 
hvori virksomheden er afstået, hvis indbetalingerne foreta-
ges senest den 1. juli i det umiddelbart efterfølgende ind-
komstår. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 
1, 8. pkt.

Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er sammenfal-
dende med kalenderåret, er den nævnte frist for indbetaling 
dog den 1. juli i kalenderåret efter det kalenderår, som det 
indkomstår, hvori virksomheden er afstået, træder i stedet 
for. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 9. 
pkt., der henviser til pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 
8. pkt.

Det foreslås, at henvisningen til pensionsbeskatningslo-
vens § 18, stk. 1, 8. pkt., i pensionsbeskatningslovens § 18, 
stk. 1, 9. pkt., der bliver § 18, stk. 1, 10. pkt., jf. lovforsla-
gets § 1, nr. 8, ændres til en henvisning til § 18, stk. 1, 
9. pkt. Der er tale om en konsekvensændring som følge af 
lovforslagets § 1, nr. 8, hvorefter der foreslås indsat et ekstra 
punktum i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1.

Ændringen har ingen materiel betydning.
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Til nr. 10
Efter pensionsbeskatningslovens § 19 er der bortseelsesret 

for indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsord-
ninger med løbende udbetalinger og ratepensioner. Indbeta-
lingen fragår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i 
det år, hvor der indbetales til pensionsordningen. Det følger 
af pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 1. pkt. Bortse-
elsesretten gælder også de i kalenderåret forfaldne bidrag 
og præmier til pensionsordninger med løbende udbetalinger 
og rateforsikringer, der indbetales senest den 1. april i det 
efterfølgende kalenderår. Det følger af pensionsbeskatnings-
lovens § 19, stk. 1, 3. pkt.

Det betyder, at for indbetalinger til arbejdsgiveradmini-
strerede pensionsordninger med løbende udbetalinger og ra-
teforsikringer, der forfalder i eksempelvis 2022, men først 
indbetales i februar 2023, vil være bortseelsesberettigede på 
forfaldstidspunktet. Sker indbetalingen først i eksempelvis 
maj 2023, vil indbetalingerne være bortseelsesberettigede på 
indbetalingstidspunktet.

Fristen 1. april i pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 
gælder, uanset om den 1. april er en banklukkedag, dvs. en 
lørdag, søndag eller en af forårets helligdage.

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i pensionsbeskatningslo-
vens § 19, stk. 1, hvorefter fristen den 1. april forlænges til 
den førstkommende bankdag, hvis den 1. april falder på en 
banklukkedag.

Det betyder, at indbetalinger til arbejdsgiveradministre-
rede pensionsordninger med løbende udbetalinger og rate-
forsikringer vil være bortseelsesberettigede på forfaldstids-
punktet i det omfang, at de indbetales senest den 1. april 
i det efterfølgende kalenderår, men hvis den 1. april falder 
på en banklukkedag forlænges fristen til den førstkommende 
bankdag efter den 1. april. Indbetales bidraget eller præmien 
senere, vil indbetalingen være bortseelsesberettiget på ind-
betalingstidspunktet.

Til nr. 11
For en forudlønnet lønmodtager forfalder løn og eventuelt 

pensionsbidrag heraf for en given måned normalt til betaling 
ultimo måneden før. Det gælder også ved årsskifte, således 
at løn og eventuelt pensionsbidrag heraf for januar normalt 
forfalder til betaling i december måned.

Efter pensionsbeskatningslovens § 19 er der bortseelsesret 
for indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsord-
ninger med løbende udbetalinger og ratepensioner. Indbeta-
lingen fragår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i 
det år, hvor der indbetales til pensionsordningen. Det følger 
af pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 1. pkt. Bortseel-
sesretten gælder også de i kalenderåret forfaldne bidrag og 
præmier, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgen-
de kalenderår. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 19, 
stk. 1, 3. pkt.

Bidrag eller præmier til forudlønnede arbejdstageres pen-
sionsordninger, der er forfaldne til betaling i løbet af må-
neden, men som vedrører den følgende måned, anses for 
forfaldne i sidstnævnte måned. Det følger af pensionsbeskat-

ningslovens § 19, stk. 1, 5. pkt., hvorefter bidrag eller præ-
mier til forudlønnede arbejdstageres pensionsordninger, der 
er forfaldne til betaling i løbet af måneden, men som vedrø-
rer den følgende måned, ved anvendelsen af 3. pkt. anses for 
forfaldne i sidstnævnte måned.

Sigtet med pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 5. 
pkt. er at slå fast, at arbejdsgiverbidrag og -præmier til 
forudlønnede arbejdstageres pensionsordninger, der sammen 
med lønnen for januar måned forfalder til betaling for ar-
bejdsgiveren ultimo december, er bortseelsesberettigede for 
arbejdstageren i januar, således at periodiseringen af lønnen 
og pensionsbidraget eller -præmien følges ad, uanset om ar-
bejdsgiverens indbetaling sker sammen med december-løn-
nen eller med forsinkelse senest den 1. april i det efterføl-
gende kalenderår. Som pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 
1, 5. pkt., er formuleret, fremgår dette imidlertid ikke klart, 
idet der alene henvises til § 19, stk. 1, 3. pkt., der handler 
om indbetalinger, der sker senere end forfaldstidspunktet og 
senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår.

Det foreslås derfor at præcisere pensionsbeskatningslo-
vens § 19, stk. 1, 5. pkt., der bliver § 19, stk. 1, 6. pkt., jf. 
lovforslagets § 1, nr. 10, hvorefter indbetalinger til forudløn-
nede arbejdstageres pensionsordninger, der er forfaldne til 
betaling i løbet af måneden, men som vedrører den følgende 
måned, ved anvendelsen af § 19, stk. 1, 1. pkt., anses for 
bortseelsesberettigede og ved anvendelsen af § 19, stk. 1, 3. 
pkt., for forfaldne i den sidstnævnte måned.

Dermed vil det klart komme til at fremgå af reglen, at 
periodiseringen af lønnen og pensionsbidraget eller -præ-
mien for forudlønnede følges ad, uanset om arbejdsgiverens 
indbetaling sker sammen med december-lønnen eller med 
forsinkelse senest den 1. april i det efterfølgende kalender-
år. Foretages indbetalingen efter den 1. april, vil der være 
bortseelsesret på indbetalingstidspunktet.

Til nr. 12
Personer i aldersgruppen 18-56 år kunne oprette i alt 6 

indekskontrakter i perioden 1. april 1957 - 24. november 
1971. En indeksordning består af et antal indekskontrakter, 
der er knyttet til en pensionsforsikring eller til en opspa-
ringskonto i et pengeinstitut. Staten yder et indekstillæg 
til udbetalingerne fra ordningen. Retten til at bortse fra 
arbejdsgiverens indbetalinger til en indeksordning er efter 
pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 9. pkt., begrænset 
på samme måde som fradragsretten for egne indbetalinger, 
jf. § 18, stk. 1, 8. pkt., hvorefter fradrag for indbetalinger 
til indeksordning højst kan omfatte 6 kontrakter for hver 
person.

Henvisningen i pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 9. 
pkt., til § 18, stk. 1, 8. pkt., blev ved en fejl ikke ændret 
til § 18, stk. 1, 9. pkt., i lov nr. 317 af 5. maj 2004, hvor 
der i denne lovs § 1, nr. 8, blev indsat et nyt punktum i 
pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1.

Ved § 2 i lov nr. 2197 af 29. december 2020 blev der ind-
sat tre nye punktummer i pensionsbeskatningslovens § 18, 
stk. 1, og som følge heraf og af den manglende konsekvens-
ændring i lov nr. 317 af 5. maj 2004 skulle henvisningen 
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i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 8. pkt., i pensions-
beskatningslovens § 19, stk. 1, 9. pkt., være ændret til en 
henvisning til pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 12. 
pkt. Ved en fejl blev der i stedet foreslået at ændre pensions-
beskatningslovens § 19, stk. 1, 8. pkt., som imidlertid ikke 
omhandler indekskontrakter og heller ikke indeholder nogen 
henvisning til pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1. Der 
henvises således fortsat til pensionsbeskatningslovens § 18, 
stk. 1, 8. pkt., i pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 9. 
pkt.

Desuden bliver der med lovforslagets § 1, nr. 8, indsat et 
ekstra punktum i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1.

Det foreslås på denne baggrund, at henvisningen til pensi-
onsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 8. pkt., i pensionsbeskat-
ningslovens § 19, stk. 1, 9. pkt., der bliver § 19, stk. 1, 10. 
pkt., jf. lovforslagets § 1, nr. 10, ændres til en henvisning til 
§ 18, stk. 1, 13. pkt.

Ændringen har ingen materiel betydning.

Til nr. 13
Efter pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 1, kan en 

pensionsopsparer få tilbagebetalt indbetalinger til kapital-
pension, der ikke er fradrags- eller bortseelsesberettigede, 
dels i de tilfælde, hvor indbetalingerne overstiger loftet 
for indbetalinger til kapitalpension, jf. pensionsbeskatnings-
lovens § 16, stk. 1, dels i de tilfælde, hvor der ikke er 
fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger til kapitalpen-
sion, fordi ejeren i et tidligere år har fået en kapitalpension 
udbetalt til 40 pct. i afgift, jf. pensionsbeskatningslovens § 
18, stk. 2, 6. pkt., og § 19, stk. 1, 6. pkt. Pensionsopspareren 
kan også vælge at få indbetalingen overført til en anden 
pensionsordning.

Det foreslås, at henvisningen til pensionsbeskatningslo-
vens § 19, stk. 1, 6. pkt., i pensionsbeskatningslovens § 21 
A, stk. 1, ændres til en henvisning til § 19, stk. 1, 7. pkt.

Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-
slagets § 1, nr. 10, hvorefter der foreslås indsat et ekstra 
punktum i pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1.

Ændringen har ingen materiel betydning.

Til nr. 14
En skattepligtig sportsudøver kan efter pensionsbeskat-

ningslovens § 15 B med fradragsret indskyde et beløb, der 
svarer til den indkomst, der stammer fra den pågældendes 
sportsudøvelse på en særlig ratepension – en sportspension – 
der giver mulighed for at få udbetalt pension på et tidligere 
tidspunkt end fra en almindelig ratepension. Fradraget kan 
ikke overstige den indkomst hidrørende fra den skatteplig-
tiges sportsudøvelse, som den skattepligtige har erhvervet 
ret til i samme indkomstår, ligesom det samlede fradrag 
for indbetalinger til ordningen ikke kan overstige det beløb, 
som i alt kan indbetales på sportspensionen på 2.021.200 kr. 
(2022-niveau), jf. pensionsbeskatningslovens § 15 B, stk. 6.

Efter pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 10. pkt., er 
retten til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger til en 
sportspension begrænset på samme måde som fradragsretten 

for egne præmier og bidrag, jf. § 15 B, stk. 6. Indbetalinger, 
der ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst, jf. § 15 B, stk. 6, eller som skal medregnes ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 
6. pkt., kan tilbagebetales, uden at dette betragtes som en 
afgiftspligtig udbetaling. Det følger af pensionsbeskatnings-
lovens § 22 A, stk. 1, 1. pkt.

Det foreslås, at henvisningen til pensionsbeskatningslo-
vens § 19, stk. 1, 10. pkt., i pensionsbeskatningslovens § 
22 A, stk. 1, 1. pkt., ændres til en henvisning til § 19, stk. 
1, 11. pkt. Der er tale om en konsekvensændring som følge 
af lovforslagets § 1, nr. 10, hvorefter der foreslås indsat et 
ekstra punktum i pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1.

Ændringen har ingen materiel betydning.

Til nr. 15
Efter pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 1, 1. pkt., 

kan beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en 
arbejdsgiveradministreret pensionsordning senest den 19. 
januar i det følgende kalenderår, helt eller delvist overfø-
res til en anden arbejdsgiveradministreret pensionsordning 
i samme pensionsinstitut for samme person, uden at dette 
betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Desuden vil over-
førslen betyde, at der ikke er bortseelsesret m.v. for indbeta-
lingen til den afgivende pensionsordning.

Efter pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, er der bort-
seelsesret for indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede 
pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensio-
ner. Indbetalingerne fragår ved opgørelsen af den skatteplig-
tige indkomst på tidspunkt, hvor der indbetales til pensions-
ordningen. Med lov nr. 2197 af 29. december 2020 blev 
pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, justeret, så bortseel-
sesretten også gælder de i kalenderåret forfaldne bidrag og 
præmier, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgen-
de kalenderår.

Som pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 1, 1. pkt., er 
formuleret, kan beløb, der er forfaldne, men ikke indbetalte 
i kalenderåret, ikke overføres, heller ikke selv om de er 
indbetalt senest den 19. januar i det følgende kalenderår 
og derfor vil være bortseelsesberettigede i kalenderåret, jf. 
pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 3. pkt.

Det foreslås at nyaffatte pensionsbeskatningslovens § 22 
D, stk. 1, 1. pkt., hvorefter beløb, der med virkning for ka-
lenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensi-
onsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateo-
psparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende 
engangssum, senest den 19. januar i det følgende kalenderår 
helt eller delvis kan overføres til en anden arbejdsgiverad-
ministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rate-
forsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing 
eller supplerende engangssum for samme person, uden at 
dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den afgi-
vende pensionsordning og med den virkning, at indbetalin-
gen til den afgivende pensionsordning ikke anses som en 
indbetaling.

I forhold til den gældende formulering af § 22 D, stk. 1, 1. 
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pkt., vil det for det første betyde, at det ikke længere kun vil 
være muligt at foretage overførsel til en arbejdsgiveradmini-
streret pensionsordning hos samme pensionsudbyder. Såle-
des vil en flytning af en pensionsindbetaling til en arbejdsgi-
veradministreret pensionsordning efter pensionsbeskatnings-
lovens § 22 D også kunne ske til en arbejdsgiveradministre-
ret pensionsordning i et andet pensionsinstitut. Det vil gøre 
flyttemulighederne mere fleksible. Der vil fortsat kun kunne 
ske overførsel til en pensionsordning for samme person.

Det bemærkes, at det ikke er en betingelse, at den pensi-
onsordning, der sker overførsel til, eksisterede på tidspunk-
tet for den oprindelige pensionsindbetaling. Den pensions-
ordning, der sker overførsel til, kan således godt oprettes i 
forbindelse med overførslen, idet den i givet fald skattemæs-
sigt anses for oprettet på tidspunktet for den oprindelige 
pensionsindbetaling.

Efter gældende ret kan pensionsinstituttet vælge at over-
føre det indbetalte beløb med eller uden afkast og omkost-
ninger m.v. af beløbet fra indbetalingstidspunktet til over-
førselstidspunktet. Det vil også gælde ved overførsel til et 
andet pensionsinstitut. Der vil således godt kunne overføres 
et større beløb, end hvad der er indbetalt, hvilket vil være 
aktuelt, hvis der er optjent positivt pensionsafkast af indbe-
talingen frem til overførslen. Der vil omvendt ikke være 
noget til hinder for, at afkastet bibeholdes på den afgivende 
pensionsordning.

Hvis der omvendt har været afholdt omkostninger, eller 
der har været negativt afkast af pensionsindbetalingen frem 
til tilbagebetalingen, vil det kunne være aktuelt at overføre 
et mindre beløb end den oprindelige indbetaling som en 
konsekvens af de afholdte omkostninger eller det negative 
afkast, der kan henføres til pensionsindbetalingen. Det be-
mærkes i den forbindelse, at der ikke er noget skattemæssigt 
til hinder for at overføre den fulde fejlagtige indbetaling 
uanset afholdte omkostninger eller negativt investeringsaf-
kast af indbetalingen.

Uafhængigt af om det indbetalte beløb overføres med eller 
uden afkast og omkostninger m.v., foreslås afkastet at skulle 
medregnes i grundlaget for beregning af pensionsafkastskat 
efter de regler og principper, som gælder for overførsler 
efter pensionsbeskatningslovens § 41, jf. lovforslagets § 2, 
nr. 14, hvortil der henvises. Ved overførsel til et andet pen-
sionsinstitut vil overførslen skulle ske inklusive indeholdt 
arbejdsmarkedsbidrag, idet det er arbejdsgiverens indbeta-
ling – som på indbetalingstidspunktet indeholder endnu 
ikke indeholdt arbejdsmarkedsbidrag – der overføres. Det 
betyder, at allerede indeholdt og indbetalt arbejdsmarkeds-
bidrag trækkes tilbage og som en del af den »egentlige« 
pensionsindbetaling overføres til det modtagende pensions-
institut. Uanset om indbetalingen overføres med eller uden 
afkast m.v., vil det være det oprindeligt indeholdte arbejds-
markedsbidrag af indbetalingen, der overføres til det modta-
gende pensionsinstitut.

Det modtagende pensionsinstitut vil herefter skulle inde-
holde arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen, som om ind-
betalingen var sket direkte fra arbejdsgiveren, det vil sige 
af det beløb, der blev indbetalt til det afgivende pensionsin-

stitut. Det indeholdte arbejdsmarkedsbidrag vil svare til det 
arbejdsmarkedsbidrag, som det afgivende pensionsinstitut 
overfører til det modtagende pensionsinstitut.

Eksempel 1
En arbejdsgiver indbetaler 10.000 kr. på en ansats bort-

seelsesberettigede pensionsordning. Pensionsinstituttet inde-
holder arbejdsmarkedsbidrag på 800 kr., og der indsættes 
9.200 kr. på den ansattes pensionsordning. Indbetalingen 
overføres sidenhen til et andet pensionsinstitut efter pensi-
onsbeskatningslovens § 22 D, men de 9.200 kr. er på grund 
af et negativt afkast faldet til 8.000 kr. Ved overførsel til et 
andet pensionsinstitut inklusive afkast vil der blive overført 
8.800 kr., nemlig de resterende 8.000 kr. plus det oprindeligt 
indeholdte arbejdsmarkedsbidrag på 800 kr., da den oprinde-
lige indbetaling udgjorde 10.000 kr., selv om der sidenhen 
på grund af det negative afkast kun bliver overført 8.800 kr.

Eksempel 2
En arbejdsgiver indbetaler 10.000 kr. på en ansats bort-

seelsesberettigede pensionsordning. Pensionsinstituttet inde-
holder arbejdsmarkedsbidrag på 800 kr., og der indsættes 
9.200 kr. på den ansattes pensionsordning. Indbetalingen 
overføres sidenhen til et andet pensionsinstitut efter pensi-
onsbeskatningslovens § 22 D, men de 9.200 kr. er på grund 
af et positivt afkast steget til 11.200 kr. Ved overførsel til et 
andet pensionsinstitut inklusive afkast vil der blive overført 
12.000 kr., nemlig de resterende 11.200 kr. plus det oprin-
deligt indeholdte arbejdsmarkedsbidrag på 800 kr., da den 
oprindelige indbetaling var 10.000 kr., selv om der sidenhen 
på grund af det positive afkast bliver overført 12.000 kr.

Det bemærkes, at såfremt det indbetalte beløb overføres 
uden afkast, vil der i begge eksempler skulle overføres 
10.000 kr. Allerede indeholdt og indbetalt arbejdsmarkeds-
bidrag trækkes tilbage af det afgivende pensionsinstitut og 
overføres som en del af den »egentlige« pensionsindbetaling 
til det modtagende pensionsinstitut, som indeholder 800 kr. i 
arbejdsmarkedsbidrag af den oprindelige indbetaling.

Det bemærkes, at det med lovforslagets § 1, nr. 19, bl.a. 
foreslås, at det afgivende institut skal give besked til det 
modtagende pensionsinstitut om de oprindeligt foretagne 
indbetalingers størrelse og om tidspunktet for fradrags- eller 
bortseelsesretten m.v. for disse indbetalinger. Det vil sætte 
det modtagende pensionsinstitut i stand til at indeholde kor-
rekt arbejdsmarkedsbidrag. Der henvises til bemærkninger-
ne til lovforslagets § 1, nr. 19.

I forhold til den gældende formulering af § 22 D, stk. 
1, 1. pkt., vil den foreslåede ændring for det andet betyde, 
at det tydeligt vil komme til at fremgå af bestemmelsen, 
at der ikke er bortseelsesret m.v. for indbetalingen til den 
afgivende pensionsordning, når der sker overførsel efter § 
22 D, stk. 1. Denne del af den foreslåede ændring har ingen 
materiel betydning.

I forhold til den gældende formulering af § 22 D, stk. 1, 1. 
pkt., vil den foreslåede ændring for det tredje betyde, at ikke 
kun beløb, der er indbetalt i kalenderåret, jf. den gældende 
formulering af § 22 D, stk. 1, 1. pkt., men også indbetalinger 
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på ordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser, der 
er forfaldne, men ikke indbetalte i kalenderåret, vil kunne 
overføres senest den 19. januar i det efterfølgende kalender-
år. Da overførsel efter § 22 D senest skal ske den 19. januar, 
vil en overførsel af sådanne forfaldne beløb, der ikke er 
indbetalt i kalenderåret, forudsætte, at indbetaling til den 
afgivende ordning sker senest den 19. januar i det efterføl-
gende kalenderår.

Til nr. 16
Efter pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 1, 1. pkt., 

kan beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en 
arbejdsgiveradministreret pensionsordning, senest den 19. 
januar i det følgende kalenderår helt eller delvist overfø-
res til en anden arbejdsgiveradministreret pensionsordning 
i samme pensionsinstitut for samme person, uden at dette 
betragtes som en afgiftspligtig udbetaling, ligesom der ikke 
er bortseelsesret m.v. for indbetalingen til den afgivende 
pensionsordning. For en nærmere beskrivelse af pensionsbe-
skatningslovens § 22 D, stk. 1, 1. pkt., henvises til bemærk-
ningerne til lovforslagets § 1, nr. 15.

Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der 
sker som led i en overførsel omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 22 D, stk. 1, anses for sket på tidspunktet 
for indbetalingen til den afgivende pensionsordning og med 
det beløb eller den del af beløbet, som blev indbetalt på 
den afgivende pensionsordning, opgjort uden afkast m.v. af 
indbetalingen. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 22 
D, stk. 1, 2. pkt. Virkningen af overførslen er således, at 
pensionsopspareren i store træk bliver stillet som om, at 
pensionsindbetalingen allerede i første omgang var blevet 
indbetalt på den ordning, der sker overførsel til.

Med lovforslagets § 1, nr. 15, foreslås pensionsbeskat-
ningslovens § 22 D, stk. 1, 1. pkt., nyaffattet, bl.a. med den 
effekt, at ikke kun beløb, der er indbetalt i kalenderåret, jf. 
den gældende formulering af § 22 D, stk. 1, 1. pkt., men 
også beløb, der er forfaldne, men ikke indbetalte i kalender-
året, kan overføres senest den 19. januar i det efterfølgende 
kalenderår.

Det foreslås i forlængelse heraf at indsætte »bortseelses-
retten m.v. for« i pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 
1, 2. pkt., således at indbetalingen på den modtagende pen-
sionsordning vil skulle anses for sket på tidspunktet for 
bortseelsesretten m.v. for indbetalingen til den afgivende 
pensionsordning.

Det betyder dels, at beløb, der indbetales som led i en 
overførsel efter § 22 D, stk. 1, og som hidrører fra indbe-
talinger, der er sket i kalenderåret, vil have skattemæssig 
virkning på indbetalingstidspunktet for den oprindelige pen-
sionsindbetaling, jf. gældende ret. Dels betyder det, at og-
så beløb, der efter kalenderåret indbetales som led i en 
§ 22 D-overførsel, og som hidrører fra i kalenderåret for-
faldne bortseelsesberettigede indbetalinger på pensionsord-
ninger med løbende udbetalinger og rateforsikringer, eller 
ikkebortseelsesberettigede indbetalinger på aldersforsikrin-
ger og supplerende engangssummer i forsikringsselskaber 
og pensionskasser, der først indbetales efter kalenderåret, 

men senest den 19. januar i det følgende kalenderår, vil 
have skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet for den 
oprindelige pensionsindbetaling, dvs. i kalenderåret.

Til nr. 17
Efter pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 2, 1. pkt., 

kan beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en 
privat pensionsordning med løbende udbetalinger, ratepen-
sion eller aldersopsparing, senest den 19. januar i det føl-
gende kalenderår helt eller delvist overføres til en anden 
privat pensionsordning med løbende udbetalinger, ratepensi-
on eller aldersopsparing i samme pensionsinstitut for samme 
person, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbeta-
ling. Desuden vil overførslen betyde, at der ikke er fradrags-
ret m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning.

Efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, er der fra-
dragsret for indbetalinger til private pensionsordninger med 
løbende udbetalinger og ratepensioner. For så vidt angår 
præmier og bidrag til privattegnede pensionsordninger i 
forsikringsselskaber og pensionskasser, fradrages forfaldne 
bidrag eller præmier, der bliver betalt senest den 1. april i 
kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien eller bidra-
get er forfaldet, på forfaldstidspunktet. Det følger af pensi-
onsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 3. pkt.

Som pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 2, 1. pkt., er 
formuleret, kan beløb, der er forfaldne, men ikke indbetalte 
i kalenderåret, ikke overføres, heller ikke selv om de er 
indbetalt senest den 19. januar i det efterfølgende kalenderår 
og derfor vil være fradragsberettigede i kalenderåret, jf. pen-
sionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 3. pkt.

Det foreslås at nyaffatte pensionsbeskatningslovens § 22 
D, stk. 2, 1. pkt., hvorefter beløb, der med virkning for 
kalenderåret er indbetalt til en privat pensionsordning med 
løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, alders-
forsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, 
senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller 
delvist kan overføres til en anden privat pensionsordning 
med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, al-
dersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangs-
sum for samme person, uden at dette betragtes som en 
afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning 
og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende 
pensionsordning ikke anses som en indbetaling.

I forhold til den gældende formulering af § 22 D, stk. 2, 
1. pkt., vil det for det første betyde, at det ikke længere kun 
vil være muligt at foretage overførsel til en privat pensions-
ordning hos samme pensionsudbyder. Således vil en flytning 
af en pensionsindbetaling til en privat pensionsordning efter 
pensionsbeskatningslovens § 22 D også kunne ske til en pri-
vat pensionsordning i et andet pensionsinstitut. Det vil gøre 
flyttemulighederne mere fleksible. Der vil fortsat kun kunne 
ske overførsel til en pensionsordning for samme person.

Det bemærkes, at det ikke er en betingelse, at den pensi-
onsordning, der sker overførsel til, eksisterede på tidspunk-
tet for den oprindelige pensionsindbetaling. Den pensions-
ordning, der sker overførsel til, kan således godt oprettes i 
forbindelse med overførslen, idet den i givet fald anses for 
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oprettet på tidspunktet for den oprindelige pensionsindbeta-
ling.

Efter gældende ret kan pensionsinstituttet vælge at over-
føre det indbetalte beløb med eller uden afkast og omkost-
ninger m.v. af beløbet fra indbetalingstidspunktet til over-
førselstidspunktet. Det vil også gælde ved overførsel til et 
andet pensionsinstitut. Der henvises til bemærkningerne til 
den tilsvarende ændring af pensionsbeskatningslovens § 22 
D, stk. 1, 1. pkt., jf. lovforslagets § 1, nr. 15.

I forhold til den gældende formulering af § 22 D, stk. 2, 
1. pkt., vil den foreslåede ændring for det andet betyde, at 
det tydeligt vil komme til at fremgå af bestemmelsen, at der 
ikke er fradragsret m.v. for indbetalingen til den afgivende 
pensionsordning, når der sker overførsel efter § 22 D, stk. 
2. Denne del af den foreslåede ændring har ingen materiel 
betydning.

I forhold til den gældende formulering af § 22 D, stk. 2, 1. 
pkt., vil den foreslåede ændring for det tredje betyde, at ikke 
kun beløb, der er indbetalt i kalenderåret, jf. den gældende 
formulering af § 22 D, stk. 2, 1. pkt., men også indbetalinger 
på ordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser, der 
er forfaldne, men ikke indbetalte i kalenderåret, kan overfø-
res senest den 19. januar i det efterfølgende kalenderår. Da 
overførsel efter § 22 D senest skal ske den 19. januar, vil en 
overførsel af sådanne forfaldne beløb, der ikke er indbetalt 
i kalenderåret, forudsætte, at indbetaling til den afgivende 
ordning sker senest den 19. januar i det efterfølgende kalen-
derår.

Til nr. 18
Efter pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 2, 1. pkt., 

kan beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en 
privat pensionsordning, senest den 19. januar i det følgende 
kalenderår helt eller delvist overføres til en anden privat 
pensionsordning i samme pensionsinstitut for samme per-
son, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling, 
ligesom der ikke er fradragsret m.v. for indbetalingen til den 
afgivende pensionsordning. For en nærmere beskrivelse af 
pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 2, 1. pkt., henvises 
til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 17.

Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der 
sker som led i en overførsel omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 22 D, stk. 2, anses for sket på tidspunktet 
for indbetalingen til den afgivende pensionsordning og med 
det beløb eller den del af beløbet, som blev indbetalt på 
den afgivende pensionsordning, opgjort uden afkast m.v. af 
indbetalingen. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 22 
D, stk. 2, 2. pkt. Virkningen af overførslen er således, at 
pensionsopspareren i store træk bliver stillet som om, at 
pensionsindbetalingen allerede i første omgang var blevet 
indbetalt på den ordning, der sker overførsel til.

Med lovforslagets § 1, nr. 17, foreslås pensionsbeskat-
ningslovens § 22 D, stk. 2, 1. pkt., nyaffattet, bl.a. med den 
effekt, at ikke kun beløb, der er indbetalt i kalenderåret, jf. 
den gældende formulering af § 22 D, stk. 2, 1. pkt., men 
også beløb, der er forfaldne, men ikke indbetalte i kalender-

året, kan overføres senest den 19. januar i det efterfølgende 
kalenderår.

Det foreslås i forlængelse heraf at indsætte »fradragsretten 
m.v. for« i pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 2, 2. 
pkt., således at indbetalingen på den modtagende pensions-
ordning vil skulle anses for sket på tidspunktet for fradrags-
retten m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsord-
ning.

Det betyder dels, at beløb, der indbetales som led i en 
overførsel efter § 22 D, stk. 2, og som hidrører fra indbe-
talinger, der er sket i kalenderåret, vil have skattemæssig 
virkning på indbetalingstidspunktet for den oprindelige pen-
sionsindbetaling, jf. gældende ret. Dels betyder det, at også 
beløb, der efter kalenderåret indbetales som led i en § 22 
D-overførsel, og som hidrører fra i kalenderåret forfaldne 
fradragsberettigede indbetalinger på pensionsordninger med 
løbende udbetalinger og rateforsikringer og ikkefradragsbe-
rettigede indbetalinger på aldersforsikringer og supplerende 
engangssummer i forsikringsselskaber og pensionskasser, 
der først indbetales efter kalenderåret, men senest den 19. 
januar i det følgende kalenderår, vil have skattemæssig virk-
ning på forfaldstidspunktet for den oprindelige pensionsind-
betaling, dvs. i kalenderåret.

Til nr. 19
Efter pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 1, kan beløb, 

der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiverad-
ministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rate-
pension eller aldersopsparing, senest den 19. januar i det 
følgende kalenderår helt eller delvist overføres til en anden 
arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende ud-
betalinger, ratepension eller aldersopsparing i samme pensi-
onsinstitut for samme person, uden at dette betragtes som en 
afgiftspligtig udbetaling, ligesom der ikke er bortseelsesret 
m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning.

Efter pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 2, kan beløb, 
der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en privat pensions-
ordning med løbende udbetalinger, ratepension eller alders-
opsparing, senest den 19. januar i det følgende kalenderår 
helt eller delvist overføres til en anden privat pensionsord-
ning med løbende udbetalinger, ratepension eller aldersop-
sparing i samme pensionsinstitut for samme person, uden at 
dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling, ligesom der 
ikke er fradragsret m.v. for indbetalingen til den afgivende 
pensionsordning.

Efter gældende ret kan der ikke ske overførsel til et an-
det pensionsinstitut efter § 22 D, men alene til en pensi-
onsordning i samme pensionsinstitut. Denne regel foreslås 
ophævet, jf. lovforslagets § 1, nr. 15 og 17, således at der 
fremover også vil kunne ske overførsel til et andet pensions-
institut.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A regulerer de skatte-
mæssige vilkår for livsforsikringer, pensionskasseordninger 
og pensionsordninger i pengeinstitutter, der ikke er omfattet 
af de almindelige regler i pensionsbeskatningslovens afsnit 
1, dvs. reglerne for de ovennævnte skattebegunstigede pen-
sionsordninger. Pensionsbeskatningslovens § 53 A gælder 
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også for pensionsordninger, hvor pensionsopspareren har 
valgt at give afkald på skattemæssig behandling efter de 
almindelige regler.

Der er ikke fradrag eller bortseelsesret for indbetalinger til 
pensionsordninger omfattet af § 53 A, men til gengæld er 
udbetalingerne skattefri. Afkastet beskattes som kapitalind-
komst.

I forbindelse med en udstationering aftales det ofte, at der 
i stedet for en fortsat indbetaling til en bortseelsesberettiget 
pensionsordning under udstationeringen skal foretages ind-
betaling til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 53 A. Under udstationeringen vil den pågæl-
dende person således typisk ikke kunne udnytte bortseelses-
retten af indbetalingen til eksempelvis en livrente, hvorfor 
det kan være en fordel under udstationeringen i stedet at fo-
retage indbetaling til en pensionsordning omfattet af pensi-
onsbeskatningslovens § 53 A. Der er ikke bortseelsesret for 
denne indbetaling, men da den pågældende person typisk ik-
ke er fuldt skattepligtig til Danmark under udstationeringen, 
vil der – ligesom af den almindelige løn under udstationerin-
gen – ikke skulle betales skat til Danmark af indbetalingen 
til § 53 A-ordningen. Lønnen og pensionsindbetalingen vil 
derimod være skattepligtig i udstationeringslandet efter det 
pågældende lands skatteregler.

I nogle tilfælde kommer § 53 A-ordningen imidlertid ik-
ke på plads før et stykke tid ind i udstationeringsperioden, 
henset til at der ved en udstationering ofte vil være mange 
andre praktiske udfordringer at håndtere, både for arbejdsgi-
veren og for lønmodtageren. Det kan også forekomme, at § 
53 A-ordningen er blevet aftalt allerede fra begyndelsen af 
udstationeringen, men at arbejdsgiveren eller lønmodtageren 
ikke med det samme får informeret pensionsinstituttet om, 
at indbetalingerne skulle være sket til en § 53 A-ordning.

Også i forbindelse med en indstationering vil det være re-
levant at overveje en pensionsordning omfattet af pensions-
beskatningslovens § 53 A i stedet for en bortseelsesberetti-
get pensionsordning. Det er bl.a. relevant for personer om-
fattet af den såkaldte forskerskatteordning. Under forsker-
skatteordningen kan forskere og nøglemedarbejdere, som 
rekrutteres i udlandet, vælge at betale en bruttoskat på 32,84 
procent (27 procent plus arbejdsmarkedsbidrag) af lønnen i 
op til syv år i stedet for almindelig indkomstskat. Foretages 
der indbetaling af en del af forskerlønnen på en bortseelses-
berettiget pensionsordning, vil der være bortseelsesret herfor 
i den forskerbeskattede løn, men når pensionsordningen til 
sin tid udbetales, vil udbetalingerne blive beskattet som al-
mindelig indkomst. Derfor vil det kunne være hensigtsmæs-
sigt for den pågældende person, hvis arbejdsgiveren i stedet 
foretager indbetaling på en pensionsordning omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens § 53 A. Pensionsindbetalingen vil 
blive beskattet med forskerskatten, men når pensionsordnin-
gen til sin tid udbetales, vil udbetalingen være skattefri.

Også for indstationerede personer, hvis løn beskattes som 
almindelig indkomst, vil det kunne være relevant at over-
veje en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslo-
vens § 53 A i stedet for en bortseelsesberettiget pensions-
ordning. Ganske vist vil pensionsindbetalingen ikke være 

bortseelsesberettiget, men pensionsordningen vil som mod-
svar hertil som nævnt kunne udbetales skattefrit, herunder 
når indstationeringen ophører. Særligt ved kortvarige indsta-
tioneringer, hvor den samlede pensionsindbetaling vil være 
af begrænset størrelse, vil det kunne være hensigtsmæssigt 
at få pensionen udbetalt ved indstationeringens ophør, idet 
værdien af pensionsordningen ellers vil kunne være i risiko 
for at blive udhulet af omkostninger, før den kan udbetales 
ved den pågældendes pensionsudbetalingsalder (folkepensi-
onsalderen minus tre år).

I en del tilfælde kommer § 53 A-ordningen imidlertid ikke 
på plads før et stykke tid ind i ansættelsesforholdet. Normalt 
indmeldes lønmodtagere således automatisk og digitalt i en 
bortseelsesberettiget pensionsordning med de minimumsrisi-
kodækninger, der fremgår af den gældende firmapensions-
aftale m.v. Dermed er den pågældende lønmodtager mini-
mumsdækket fra første dag mod tab af erhvervsevne og ved 
død. Et stykke tid inde i ansættelsen tilbydes lønmodtage-
ren et rådgivningsmøde, hvor der uden afgivelse af nye hel-
bredsoplysninger kan aftales passende risikodækninger mod 
tab af erhvervsevne og død. På mødet gennemgås samtidig 
skattereglerne knyttet til pensionsordningen, i hvilket tilfæl-
de det vil kunne vise sig at være mest hensigtsmæssigt for 
lønmodtageren, at der indbetales på en § 53 A-ordning i 
stedet for på den bortseelsesberettigede pensionsordning.

Samme problemstilling opstår, hvis en indstationeret løn-
modtager et stykke tid ind i ansættelsesforholdet bliver god-
kendt som omfattet af forskerskatteordningen, jf. kildeskat-
telovens §§ 48 E og 48 F, med virkning af begyndelsen 
af indstationeringen. Her vil der ofte være blevet indbetalt 
på en bortseelsesberettiget pensionsordning frem til forsker-
skattegodkendelsen.

Beslægtet hermed er den problemstilling, hvor der ansø-
ges om godkendelse at blive omfattet af forskerskatteordnin-
gen, og hvor det skal afgøres, om den pågældende lønmod-
tager opfylder vederlagskravet for godkendelse. Det er såle-
des en betingelse for at blive omfattet af forskerskatteord-
ningen, at lønmodtageren har indgået en ansættelseskontrakt 
med arbejdsgiveren, som berettiger lønmodtageren til en 
løn, der udgør mindst 69.600 kr. (2021) om måneden. Ind-
betalinger til en § 53 A-ordning indgår i vurderingen af, 
om kravet om minimumsløn er opfyldt, hvilket ikke er til-
fældet for indbetalinger til en bortseelsesberettiget pensions-
ordning. Hvis lønmodtagerens løn kun opfylder lønkravet 
inkl. indbetaling til en § 53 A-ordning, men der ved en fejl i 
stedet er sket indbetaling til en bortseelsesberettiget ordning, 
vil lønmodtageren ikke umiddelbart opfylde betingelserne 
for at blive omfattet af forskerskatteordningen.

I andre situationer er § 53 A-ordningen blevet aftalt 
mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren allerede fra be-
gyndelsen af indstationeringen, men arbejdsgiveren og/eller 
lønmodtageren får ikke straks informeret pensionsinstituttet 
om, at indbetalingerne skulle være sket til en § 53 A-ord-
ning. Arbejdsgiverens pensionsindbetalinger er derfor blevet 
placeret på en bortseelsesberettiget pensionsordning frem til 
dette tidspunkt.

Pensionsbeskatningslovens § 22 D gælder ikke flytning 
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fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, ratepen-
sion eller aldersopsparing til pensionsordning omfattet af 
pensionsbeskatningslovens § 53 A. I alle de ovenfor nævnte 
situationer vil de indbetalinger, der allerede er foretaget på 
en bortseelsesberettiget pensionsordning, efter gældende ret 
kun kunne overføres til en § 53 A-ordning med Skattefor-
valtningens tilladelse efter den gældende praksis for korrek-
tion af åbenlyse fejl, hvis indbetalingerne til den bortseelses-
berettigede pensionsordning vel at mærke kan karakteriseres 
som åbenlyse fejlindbetalinger, hvilket kun i nogle situatio-
ner vil være tilfældet, jf. ovenfor.

Det foreslås at indsætte fire nye stykker i pensionsbeskat-
ningslovens § 22 D.

Ved overførsel af en indbetaling skal denne indbetaling 
efter gældende ret ikke indberettes som en fradragsberetti-
get m.v. indbetaling på den afgivende ordning, ligesom en 
allerede foretagen indberetning af pensionsindbetalingen til 
denne ordning skal rettes. Samtidig skal der foretages ind-
beretning af indbetalingen til den modtagende pensionsord-
ning, i hvilken forbindelse pensionsinstituttet skal indberette 
indbetalingen som værende sket på tidspunktet for fradrags- 
eller bortseelsesretten m.v. for indbetalingen til den afgiven-
de pensionsordning og med det beløb, som blev indbetalt på 
den afgivende pensionsordning. Når der sker overførsel efter 
§ 22 D internt i et pensionsinstitut, vil pensionsinstituttet 
have alle relevante oplysninger til brug for indberetningen, 
hvilket imidlertid ikke umiddelbart vil være tilfældet for det 
pensionsinstitut, der modtager en overførsel efter § 22 D, jf. 
lovforslagets § 1, nr. 15 og 17, fra et andet pensionsinstitut.

Det foreslås derfor at indsætte et stk. 4 i pensionsbeskat-
ningslovens § 22 D, hvorefter et pensionsinstitut, der foreta-
ger en overførsel efter § 22 D til et andet pensionsinstitut, 
jf. lovforslagets § 1, nr. 15 og 17, skal give det modtagende 
pensionsinstitut en række oplysninger, som er oplistet i de 
foreslåede nr. 1-3, i stk. 4:

Efter den foreslåede nr. 1, i stk. 4, skal det afgivende 
pensionsinstitut give oplysning om de oprindeligt foretagne 
indbetalingers størrelse.

Det betyder, at det modtagende institut vil være i stand 
til at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det 
korrekte beløb, jf. at pensionsinstituttet skal indberette ind-
betalingen på den modtagende ordning som værende sket 
med det beløb, som blev indbetalt på den afgivende pensi-
onsordning.

Efter den foreslåede nr. 2, i stk. 4, skal det afgivende pen-
sionsinstitut give oplysning om tidspunktet for fradrags- el-
ler bortseelsesretten for de oprindeligt foretagne indbetalin-
ger, hvis der er tale om indbetalinger til pensionsordninger 
med løbende udbetalinger, rateforsikringer eller rateopspa-
ringer.

Det betyder, at det modtagende institut vil være i stand til 
at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det re-
levante skattemæssige virkningstidspunkt for indbetalingen, 
jf. at pensionsinstituttet skal indberette indbetalingen på den 
modtagende ordning som værende sket på tidspunktet for 

fradrags- eller bortseelsesretten for indbetalingen til den af-
givende pensionsordning.

Efter den foreslåede nr. 3, i stk. 4, skal det afgivende 
pensionsinstitut give oplysning om tidspunktet for den skat-
temæssige virkning af de oprindeligt foretagne indbetalin-
ger, hvis der er tale om indbetalinger til aldersopsparinger, 
aldersforsikringer eller supplerende engangssummer.

Det betyder, at det modtagende institut vil være i stand 
til at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det 
relevante skattemæssige virkningstidspunkt, jf. at pensions-
instituttet skal indberette indbetalingen på den modtagende 
ordning som værende sket på det skattemæssige virknings-
tidspunkt for indbetalingen til den afgivende aldersopspa-
ring, aldersforsikring eller supplerende engangssum.

Det foreslås for det andet indsætte et stk. 5 i pensionsbe-
skatningslovens § 22 D om overførsel fra skattebegunstige-
de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger til arbejds-
giveradministrerede pensionsordninger omfattet af pensions-
beskatningslovens § 53 A.

Det foreslås således i § 22 D, stk. 5, 1. pkt., at beløb, 
der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiverad-
ministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rate-
forsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing 
eller supplerende engangssum, senest den 1. april i det føl-
gende kalenderår helt eller delvis vil kunne overføres til 
en arbejdsgiveradministreret pensionsordning omfattet af § 
53 A for samme person hos samme pensionsudbyder, uden 
at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den 
afgivende pensionsordning og med den virkning, at indbeta-
lingen til den afgivende pensionsordning ikke anses som en 
indbetaling.

Der skal således ikke betales afgift af det overførte beløb, 
ligesom der ikke er bortseelsesret m.v. for indbetalingen til 
den afgivende pensionsordning.

Det foreslås i forlængelse heraf i § 22 D, stk. 5, 2. pkt., 
at den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der 
sker som led i overførslen, foreslås at skulle anses for sket 
på tidspunktet for bortseelsesretten for indbetalingen til den 
afgivende pensionsordning og med det beløb eller den del af 
beløbet, som blev indbetalt på den afgivende pensionsord-
ning.

Det betyder, at bortseelsesretten for en indbetaling til ra-
tepension eller livrente m.v., som flyttes til en pensionsord-
ning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, bortfal-
der, idet indbetalingen i stedet medregnes ved opgørelsen af 
pensionsopsparerens skattepligtige indkomst på tidspunktet 
for bortseelsesretten for indbetalingen til ratepension eller 
livrente m.v., og uanset at flytning først sker i perioden fra 
og med den 1. januar til og med den 1. april i det følgende 
kalenderår. Pensionsindbetalingen vil efter overførslen ikke 
blive medregnet ved opgørelsen af beskæftigelsesfradrag 
efter ligningslovens § 9 J eller ved opgørelsen af ekstra 
pensionsfradrag efter ligningslovens § 9 L. Det bemærkes, 
at ved overførsel fra en ratepension vil det overførte beløb 
ikke længere indgå i opgørelsen af loftet for indbetaling på 
ratepension.
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Da hverken indbetalinger til aldersopsparinger og pensi-
onsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 
A er bortseelsesberettigede, vil en overførsel af en indbeta-
ling fra en aldersopsparing til en pensionsordning omfattet 
af pensionsbeskatningslovens § 53 A ikke have konsekven-
ser for opgørelsen af pensionsopsparerens skattepligtige ind-
komst. Ved overførsel fra aldersopsparingen vil det overfør-
te beløb ikke længere indgå i opgørelsen af lofterne for 
indbetaling på aldersopsparing.

I modsætning til overførsel mellem arbejdsgiveradmini-
strerede skattebegunstigede pensionsordninger efter pensi-
onsbeskatningslovens § 22 D, stk. 1, som foreslås udvidet 
til også at gælde overførsel til et andet pensionsinstitut, jf. 
lovforslagets § 1, nr. 15, foreslås overførsel til en arbejdsgi-
veradministreret pensionsordning omfattet af § 53 A kun 
at ville kunne ske internt i det enkelte pensionsinstitut. Det-
te skal ses i lyset af forskellen i beskatningen af afkastet 
på henholdsvis skattebegunstigede pensionsordninger og på 
pensionsordninger omfattet af § 53 A. Afkastet af skattebe-
gunstigede pensionsordninger er således pensionsafkastskat-
tepligtigt, mens afkastet af pensionsordninger omfattet af § 
53 A er skattepligtigt som kapitalindkomst. Når der kun vil-
le kunne ske overførsel internt i det enkelte pensionsinstitut, 
vil det effektivt understøtte, at afkastet vil kunne opgøres 
og indberettes korrekt af pensionsinstituttet, idet det i øv-
rigt foreslås, at overførsel fra en bortseelsesberettiget pensi-
onsordning til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning 
omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A altid vil skul-
le ske med afkast og eventuelle omkostninger, jf. nærmere 
herom nedenfor.

Det foreslås for det tredje at indsætte et stk. 6 i pensions-
beskatningslovens § 22 D, hvorefter det vil være en betin-
gelse for overførsel efter det foreslåede stk. 5 i pensionsbe-
skatningslovens § 22 D, at arbejdsgiveren har behandlet de 
indbetalte beløb som indbetalinger til en pensionsordning 
omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Det betyder, at det vil være en betingelse for pensions-
instituttet for at kunne foretage overførsel af en skattebe-
gunstiget arbejdsgiveradministreret pensionsordning til en 
arbejdsgiveradministreret pensionsordning omfattet af § 53 
A, at arbejdsgiver har behandlet de indbetalte beløb som 
indbetalinger til en pensionsordning omfattet af § 53 A.

Det bemærkes således, at det arbejdsmarkedsbidrag, som 
pensionsinstituttet har indeholdt af indbetalingen til den 
bortseelsesberettigede pensionsordning, vil skulle trækkes 
tilbage med henblik på at blive indsat på § 53 A-ordnin-
gen. Arbejdsgiveren vil som følge af overførslen skulle kor-
rigere allerede foretagne indberetninger af pensionsindbeta-
lingen i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren har indberettet pen-
sionsindbetalingen som en bortseelsesberettiget indbetaling, 
således at indbetalingen i stedet indberettes som en indbeta-
ling til en § 53 A-ordning på tidspunktet for den oprindelige 
indbetaling. Ellers vil det kunne ske, at lønmodtageren fejl-
agtigt opnår bortseelsesret for indbetalingen til § 53 A-ord-
ningen, i hvilken forbindelse det bemærkes, at indbetalinger 
til § 53 A-ordninger er skattepligtige. Det foreslåede stk. 6 i 
pensionsbeskatningslovens § 22 D, hvorefter det vil være en 

betingelse for pensionsinstituttets overførsel af den bortse-
elsesberettigede pensionsordning til den arbejdsgiveradmini-
strerede pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslo-
vens § 53 A, at arbejdsgiveren har behandlet de indbetalte 
beløb som indbetalinger til en pensionsordning omfattet af 
§ 53 A, vil understøtte en korrekt skattemæssig behandling 
af hele overførslen. Pensionsinstituttet bør i denne situation 
være særligt opmærksom på dokumentation af arbejdsgive-
rens behandling af den overførte pensionsindbetaling.

Det foreslås for det fjerde at indsætte et stk. 7 i pensi-
onsbeskatningslovens § 22 D, hvorefter overførsel efter det 
foreslåede stk. 5 i pensionsbeskatningslovens § 22 D vil 
skulle ske med afkast m.v.

Det betyder, at overførsel fra en bortseelsesberettiget pen-
sionsordning til en arbejdsgiveradministreret pensionsord-
ning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A vil skul-
le ske med afkast og eventuelle omkostninger.

Dermed vil pensionsopspareren i videst muligt omfang 
blive stillet som om, at indbetalingen var sket på pensions-
ordningen omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A fra 
begyndelsen, idet det bemærkes, at afkastet af de to pensi-
onstyper beskattes forskelligt. Afkastet af skattebegunstige-
de pensionsordninger er således pensionsafkastskattepligtigt 
efter pensionsafkastbeskatningsloven, mens afkastet af pen-
sionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 
A beskattes som kapitalindkomst. Såfremt der var mulighed 
for, at afkastet kunne bibeholdes på den afgivende pensions-
ordning, ville pensionsopspareren ikke være stillet som om, 
at indbetalingen var sket på den rigtige pensionsordning fra 
begyndelsen.

Til nr. 20
Indbetalinger til ratepension, som overstiger loftet for ind-

betaling til ratepension på 58.500 kr. (2021), kan tilbagebe-
tales eller overføres til en anden pensionsordning. Det følger 
af pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 2. Tilsvarende 
regler findes for indbetalinger til aldersopsparing, jf. pensi-
onsbeskatningslovens § 25 A, stk. 8 og 9, ophørspension 
for selvstændigt erhvervsdrivende, jf. pensionsbeskatnings-
lovens § 22, og pensionsordninger for sportsudøvere, jf. 
pensionsbeskatningslovens § 22 A.

Ud over disse korrektionsmuligheder, som har det til 
fælles, at de beror på indbetalinger, som overstiger indbe-
talingsgrænser i pensionsbeskatningsloven, kan en pensions-
opsparer træde tilbage fra en pensionsaftale i medfør af for-
brugeraftalelovens § 18 eller forsikringsaftalelovens § 34 i, 
i hvilket tilfælde en tilbagebetaling af pensionsindbetalingen 
ikke betragtes som en afgiftspligtig udbetaling, ligesom der 
ikke er fradragsret eller bortseelsesret for bidragene eller 
præmierne til pensionsordningen. Det følger af pensionsbe-
skatningslovens § 22 B.

Pensionsindbetalinger, der er foretaget af en arbejdsgiver, 
kan udbetales fra pensionsordningen til brug for modregning 
i arbejdsgiverens senere pensionsindbetalinger til arbejdsgi-
verens øvrige ansattes pensionsordninger i samme pensions-
institut, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbeta-
ling. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 22 C.
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Efter pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 1, kan beløb, 
der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiverad-
ministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rate-
pension eller aldersopsparing, senest den 19. januar i det 
følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en anden 
arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende ud-
betalinger, ratepension eller aldersopsparing, uden at dette 
betragtes som en afgiftspligtig udbetaling.

Endelig kan beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt 
til en privat pensionsordning med løbende udbetalinger, ra-
tepension eller aldersopsparing efter pensionsbeskatningslo-
vens § 22 D, stk. 2, senest den 19. januar i det følgende 
kalenderår helt eller delvis overføres til en anden privat 
pensionsordning med løbende udbetalinger, ratepension eller 
aldersopsparing, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig 
udbetaling.

Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der 
sker som led i en overførsel omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 22 D, stk. 1 eller 2, anses for sket på tids-
punktet for indbetalingen til den afgivende pensionsordning 
og med det beløb, som blev indbetalt på den afgivende 
pensionsordning. Dermed bliver pensionsopspareren i store 
træk stillet som om, at pensionsindbetalingen allerede i førs-
te omgang var blevet indbetalt på den ordning, der sker 
overførsel til.

Efter pensionsbeskatningslovens § 22 E kan beløb, der 
er indbetalt til en pensionsordning med løbende udbetalin-
ger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersop-
sparing eller supplerende engangssum, senest 30 dage efter 
indbetalingen, dog senest den 19. januar i det følgende ka-
lenderår, helt eller delvist tilbagebetales til indbetaleren. Det 
tilbagebetalte beløb betragtes hverken som en indbetaling 
eller en afgiftspligtig udbetaling.

Herudover tillader Skatteforvaltningen efter praksis kor-
rektion af pensionsindbetalinger i tilfælde, hvor pensions-
indbetalingen beror på en åbenbar fejldisposition.

Tilbagebetaling m.v. af pensionsindbetalinger uden for 
rammerne af de nævnte regler og praksis er afgiftspligti-
ge. Er der tale om tilbagebetalinger i form af udbetalinger 
fra ratepension og pensionsordninger med løbende udbeta-
linger, betales der efter pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 
1, en afgift på 60 pct. af udbetalingen. Det følger af pensi-
onsbeskatningslovens § 29, stk. 1. Er der tale om tilbagebe-
talinger i form af udbetalinger fra aldersopsparing, betales 
der en afgift på 20 pct. af udbetalingen, når udbetalingen 
sker før pensionsudbetalingsalderen, mens udbetalinger efter 
pensionsudbetalingsalderen er afgiftsfri. Det følger af hen-
holdsvis pensionsbeskatningslovens § 28, stk. 2, og § 25 A, 
stk. 1.

Det foreslås på denne baggrund at indsætte en ny § 22 
F i pensionsbeskatningsloven som supplement til de lovbe-
stemte tilbagebetalingsmuligheder, hvorefter beløb, der er 
indbetalt til pensionsordning med løbende udbetalinger, ra-
teforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing 
eller supplerende engangssum, senest tre år efter indbetalin-
gen vil kunne tilbagebetales til indbetaleren eller overføres 

til en anden pensionsordning. En korrektion, der ikke opfyl-
der betingelserne i den foreslåede § 22 F, vil fortsat kræve 
tilladelse fra Skatteforvaltningen efter den gældende praksis 
for korrektion af åbenlyse fejl.

I § 22 F, stk. 1, foreslås en regel for tilbagebetalinger af 
fejlagtige indbetalinger til pensionsordninger.

Det foreslås således i § 22 F, stk. 1, 1. pkt., at beløb, der 
fejlagtigt er indbetalt til en pensionsordning med løbende 
udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, 
aldersopsparing eller supplerende engangssum, senest tre år 
efter indbetalingen kan tilbagebetales til indbetaleren, uden 
at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den 
afgivende pensionsordning og med den virkning, at det fejl-
agtigt indbetalte beløb ikke anses som en indbetaling.

Det betyder, at et tilbagebetalt beløb efter den foreslåede 
regel vil være afgiftsfri. Der vil således ikke skulle betales 
afgift af tilbagebetalingen efter pensionsbeskatningslovens § 
28, stk. 2, eller § 29, stk. 1.

Det betyder desuden, at tilbagebetalte beløb heller ikke 
vil skulle behandles som en indbetaling på den afgivende 
pensionsordning efter pensionsbeskatningsloven. Er der tale 
om en tilbagebetaling af en indbetaling til en ratepension 
eller pensionsordning med løbende udbetalinger, vil den op-
rindelige pensionsindbetaling dermed ikke være fradrags- 
eller bortseelsesberettiget og vil dermed heller ikke blive 
medregnet ved opgørelsen af beskæftigelsesfradrag efter lig-
ningslovens § 9 J, ved opgørelsen af ekstra pensionsfradrag 
efter ligningslovens § 9 L eller ved opgørelsen af loftet 
for indbetaling til ratepension, uanset om der er tale om 
indbetaling til denne pensionstype. Er der tale om tilbagebe-
taling af en indbetaling til en aldersopsparing, medregnes 
indbetalingen ikke ved opgørelsen af loftet for indbetaling 
til aldersopsparing.

Det vil være en betingelse, at det indbetalte beløb er ind-
betalt ved en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensions-
ordningen m.v. eller i forhold til den konkrete aftale om 
indbetaling, jf. forslaget til § 22 F, stk. 7, jf. nedenfor.

Det bemærkes, at tilbagebetalinger af indbetalinger til ik-
kefradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, 
invaliditet eller sundhedsforsikring allerede efter gældende 
ret vil kunne tilbagebetales afgiftsfrit.

Den foreslåede regel vil betyde, at en fejlagtig indbetaling 
senest tre år efter indbetalingstidspunktet vil kunne tilbage-
betales. En indbetaling, der er sket den 1. juli 2022, vil der-
med kunne tilbagebetales til og med den 1. juli 2025. Kor-
rektion af ældre fejl i form af tilbagebetaling vil fortsat 
kræve godkendelse fra Skatteforvaltningen. Fristen på tre 
år skal ses i lyset af fristen for ordinær genoptagelse af pen-
sionsopsparerens skatteansættelse, som er den 1. maj i det 
fjerde år efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningslo-
vens § 26. Den foreslåede frist sikrer, at en korrektion, 
der påvirker pensionsopsparerens skattepligtige indkomst, 
vil kunne foretages inden for fristen for ordinær genoptagel-
se. Det bemærkes, at det i den forbindelse foreslås, at en 
tilbagebetaling efter den foreslåede regel vil skulle anses 
som en anmodning om genoptagelse af pensionsopsparerens 
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skatteansættelse på pensionsopsparerens vegne, jf. forslaget 
til § 22 F, stk. 7, jf. nedenfor. Ligesom ved tilbagebetaling 
med tilladelse fra Skatteforvaltningen vil tilbagebetaling ef-
ter den foreslåede regel betyde, at skatteansættelsen for de 
relevante år genoptages, herunder med det resultat, at der vil 
kunne opstå overskydende skat eller restskat for pensionsop-
spareren.

Fristen på tre år vil blive anset for overholdt, såfremt 
tilbagebetalingen sker inden for fristen, uanset om den kor-
responderende rettelsesindberetning af den fejlagtige indbe-
taling sker efter fristens udløb. Pensionsinstituttet bør ved en 
tilbagebetaling kort før fristens udløb foretage rettelsesind-
beretning uden ugrundet ophold.

Tilbagebetaling efter den foreslåede regel vil skulle ske til 
den, der oprindeligt har foretaget indbetalingen. Er der tale 
om en fejlagtig indbetaling til en arbejdsgiveradministreret 
pensionsordning, kan tilbagebetalingen således kun ske til 
arbejdsgiveren, ikke til lønmodtageren selv. Tilbagebetaling 
til arbejdsgiver sker inklusive indeholdt arbejdsmarkedsbi-
drag og eventuel kildeskat på 40 pct. af arbejdsgiverindbe-
talinger til aldersopsparing, som pensionsinstitutterne har 
mulighed for at indeholde af arbejdsgiverindbetalinger til al-
dersopsparing, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 6, jf. nærmere 
herom nedenfor.

At tilbagebetaling kun kan ske til den, der oprindeligt har 
foretaget indbetalingen, understøtter, at såfremt det tilbage-
betalte beløb burde have været udbetalt som løn, vil arbejds-
giveren herefter kunne udbetale det tilbagebetalte beløb som 
løn og indeholde arbejdsmarkedsbidrag og A-skat heraf.

Det foreslås i § 22 F, stk. 1, 2. pkt., at der ikke afgiftsfrit 
vil kunne tilbagebetales et større beløb, end hvad der er 
indbetalt.

Det betyder, at hvis der tilbagebetales et større beløb end 
den fejlagtige indbetaling, eksempelvis fordi der er optjent 
positivt pensionsafkast af indbetalingen frem til tilbagebeta-
lingen, vil det overskydende beløb være afgiftspligtigt. Er 
der tale om tilbagebetaling til en arbejdsgiver, vil hele tilba-
gebetalingen være indkomstskattepligtig for arbejdsgiveren, 
jf. lovforslagets § 1, nr. 21, hvortil der henvises. Det bemær-
kes, at det ikke vil være en betingelse for afgiftsfri tilbage-
betaling, at afkastet udbetales som led i tilbagebetalingen, 
idet der ikke skattemæssigt vil være noget til hinder for, at 
afkastet bibeholdes på pensionsordningen. Det bemærkes, 
at uanset om afkastet udbetales som en afgiftspligtig del af 
tilbagebetalingen eller ej, vil det skulle medregnes i grundla-
get for beregning af pensionsafkastskat.

Hvis der omvendt har været afholdt omkostninger eller 
der har været negativt afkast af pensionsindbetalingen frem 
til tilbagebetalingen, vil det være aktuelt at tilbagebetale et 
mindre beløb end den fejlagtige indbetaling – som en konse-
kvens af de afholdte omkostninger eller det negative afkast, 
der kan henføres til pensionsindbetalingen. Det bemærkes i 
den forbindelse, at der ikke er noget skattemæssigt til hinder 
for at tilbagebetale den fulde fejlagtige indbetaling uanset 
afholdte omkostninger eller negativt investeringsafkast af 
indbetalingen.

Ved tilbagebetaling af en fejlagtig arbejdsgiverindbetaling 
til en pensionsordning vil tilbagebetalingen skulle ske in-
klusive indeholdt arbejdsmarkedsbidrag, idet det er arbejds-
giverens indbetaling – som på indbetalingstidspunktet inde-
holder endnu ikke indeholdt arbejdsmarkedsbidrag – der 
tilbagebetales. Det betyder, at allerede indeholdt og indbe-
talt arbejdsmarkedsbidrag trækkes tilbage af pensionsinsti-
tuttet og sammen med den »egentlige« pensionsindbetaling 
tilbagebetales til arbejdsgiver. Tilsvarende gælder eventuel 
kildeskat på 40 pct. af arbejdsgiverindbetalinger til alders-
opsparing, som pensionsinstitutterne har mulighed for at in-
deholde af arbejdsgiverindbetalinger til aldersopsparing, jf. 
kildeskattelovens § 46, stk. 6. En sådan indeholdt og indbe-
talt kildeskat vil kunne trækkes tilbage af pensionsinstituttet 
og sammen med den »egentlige« pensionsindbetaling tilba-
gebetales til arbejdsgiver.

Uanset om der på grund af negativt afkast eller afholdte 
omkostninger tilbagebetales et mindre beløb, end hvad der 
oprindeligt er indbetalt, et beløb svarende til det oprindeligt 
indbetalte beløb eller et større beløb end det oprindeligt ind-
betalte beløb, hvor det overskydende beløb vil være afgifts-
pligtigt, vil det være det oprindeligt indeholdte arbejdsmar-
kedsbidrag af fejlindbetalingen, der vil skulle tilbagebetales 
til arbejdsgiveren.

Det foreslås i § 22 F, stk. 1, 3. pkt., at tilbagebetaling 
til andre end pensionsopspareren kun vil kunne ske med 
dennes accept. Det vil særligt være relevant for pensionsind-
betalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, 
men også relevant i tilfælde, hvor der ved en fejl er blevet 
foretaget indbetaling til en anden persons pensionsordning, 
herunder f.eks. til en ægtefælles pensionsordning.

Forslaget om accept vil betyde, at arbejdsgiveren m.v. 
ikke uden videre vil kunne disponere over midlerne på pen-
sionsopsparerens pensionsordning alene ved at rette henven-
delse til pensionsinstituttet med anmodning om en fejlrettel-
se med tilbagebetaling efter den foreslåede regel.

I situationer, hvor en arbejdsgiver allerede har foretaget 
korrekt indbetaling til den korrekte pensionsordning, fore-
slås det dog i § 22 F, stk. 1, 4. pkt., at tilbagebetalinger til 
en arbejdsgiver vil kunne ske uden pensionsopsparerens ac-
cept, hvis arbejdsgiveren allerede har foretaget den korrekte 
indbetaling til pensionsopsparerens pensionsordning m.v.

Det betyder, at såfremt arbejdsgiveren har foretaget kor-
rekt pensionsindbetaling til den ansattes pensionsordning, 
eller såfremt arbejdsgiveren har udbetalt den fejlagtige pen-
sionsindbetaling som løn til den ansatte, vil tilbagebetaling 
kunne ske til arbejdsgiveren uden accept fra den ansatte. Det 
vil sikre en smidig tilbagebetaling i sådanne tilfælde. Pensi-
onsinstituttet bør i denne situation være særligt opmærksom 
på dokumentation af arbejdsgiverens korrekte indbetaling, 
f.eks. i form af en kopi af lønsedler eller i form af doku-
mentation for korrekt indbetaling til et andet pensionsinsti-
tut. Har arbejdsgiveren allerede foretaget korrekt indbetaling 
i form af en pensionsindbetaling til det pensionsinstitut, der 
vil tilbagebetale den fejlagtige indbetaling, vil det også blive 
anset som fyldestgørende dokumentation.
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I § 22 F, stk. 2, foreslås en regel om en beløbsgrænse for 
tilbagebetalinger af fejlagtige indbetalinger til pensionsord-
ninger.

Det foreslås således i § 22 F, stk. 2, 1. pkt., at der ikke 
vil kunne foretages tilbagebetaling af fejlindbetalinger for 
det enkelte kalenderår, hvis kalenderårets fejlindbetalinger 
for den enkelte pensionsopsparer i det pågældende pensions-
institut overstiger et grundbeløb på 84.500 kr. (2010-niveau) 
tillagt indeholdt arbejdsmarkedsbidrag.

Det foreslåede loft svarer til 100.000 kr. i 2022-niveau.
Forslaget betyder, at hvis der for den enkelte pensionsop-

sparer i det enkelte pensionsinstitut i kalenderåret er foreta-
get fejlagtige pensionsindbetalinger, der tilsammen oversti-
ger 100.000 kr., tillagt eventuelt indeholdt arbejdsmarkeds-
bidrag, vil en tilbagebetaling af de fejlagtige pensionsindbe-
talinger fortsat kræve tilladelse fra Skatteforvaltningen efter 
den gældende praksis for korrektion af åbenlyse fejl. Hele 
korrektionen vil i denne situation kræve godkendelse, idet 
pensionsinstituttet ikke vil kunne nøjes med at bede om 
tilladelse til korrektion af den del af de fejlagtige indbetalin-
ger, der overstiger grundbeløbet på 100.000 kr. Overstiger 
den fejlagtige pensionsindbetaling ikke 100.000 kr., vil den 
derimod kunne korrigeres efter den foreslåede regel, uanset 
om der samlet er indbetalt mere end 100.000 kr. til pensions-
opsparerens pensionsordninger i det enkelte pensionsinstitut 
i det pågældende kalenderår.

Hvis der er indbetalt fejlagtige beløb under beløbsgrænsen 
i flere pensionsinstitutter, vil der kunne ske tilbagebetaling 
af de fejlagtige indbetalinger efter den foreslåede regel, uan-
set at de samlede fejlindbetalinger overstiger beløbsgræn-
sen. Hvis der eksempelvis fejlagtigt er indbetalt 60.000 kr. 
i pensionsinstitut A og 70.000 kr. i pensionsinstitut B, for 
pensionsopspareren i samme kalenderår, vil der kunne ske 
tilbagebetaling af begge indbetalinger, uanset at de sammen-
lagt udgør 130.000 kr.

Det vil være det fejlagtigt indbetalte beløb, eksklusive 
indeholdt arbejdsmarkedsbidrag, hvis der er tale om indbe-
taling til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, der 
indgår ved opgørelsen af, om grænsen på 100.000 kr. er 
overskredet.

Er der således tale om en fejlagtig indbetaling til en 
arbejdsgiveradministreret pensionsordning på eksempelvis 
107.000 kr., vil grænsen ikke være overskredet, idet der ef-
ter indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag kun er godskrevet 
98.440 kr. på pensionsordningen (107.000 kr. minus arbejds-
markedsbidrag på 8.560 kr.).

Er der derimod tale om en indbetaling til en privat ord-
ning, er det den rene indbetaling, der indgår ved opgørelsen 
af, om grænsen er overskredet. Dermed er der ligestilling 
mellem indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensi-
onsordninger og private pensionsordninger, idet der af det 
beløb, der indbetales på den private ordning, allerede vil 
kunne være betalt arbejdsmarkedsbidrag. Har en pensions-
opsparer således haft en arbejdsmarkedsbidragspligtig ind-
komst på 107.000 kr., er der allerede betalt arbejdsmarkeds-

bidrag af denne indkomst, hvorfor der kun vil være 98.440 
kr. tilbage til indbetaling på den private pensionsordning.

Hvis fejlindbetalingerne strækker sig over flere år, vil de 
af de enkelte kalenderårs fejlindbetalinger, der ikke over-
stiger beløbsgrænsen for de respektive kalenderår, kunne 
tilbagebetales uden godkendelse. De af de enkelte kalender-
års fejlindbetalinger, der overstiger beløbsgrænsen for de 
respektive kalenderår, vil kun kunne tilbagebetales efter til-
ladelse fra Skatteforvaltningen efter den gældende praksis 
for korrektion af åbenlyse fejl. Det bemærkes, at er der 
foretaget indbetaling til et forkert pensionsinstitut, vil en 
korrektion heraf kunne ske i form af en overførsel direkte til 
det korrekte pensionsinstitut, uanset størrelsen af de enkelte 
års fejlindbetalinger efter det foreslåede stk. 3, jf. nærmere 
herom nedenfor, da grænsen på 100.000 kr. kun finder an-
vendelse på tilbagebetalinger efter den foreslåede stk. 1, og 
ikke på overførsler efter det foreslåede stk. 3.

Det foreslås i § 22 F, stk. 2, 2. pkt., at grundbeløbet regule-
res efter personskattelovens § 20.

Grundbeløbet udgør 84.500 kr. i 2010-niveau og svarer til 
100.000 kr. i 2022-niveau.

Det foreslås i § 22 F, stk. 2, 3. pkt., at ved tilbagebetaling 
i det kalenderår, hvor fejlindbetaling er sket, vil tilbagebe-
taling kunne ske, hvis kalenderårets fejlindbetalinger ikke 
overstiger beløbsgrænsen på tilbagebetalingstidspunktet.

Det betyder, at tilbagebetaling i det kalenderår, hvor fejl-
indbetalingen eller fejlindbetalingerne er sket, vil kunne ske, 
hvis kalenderårets fejlindbetalinger ikke overstiger beløbs-
grænsen som nævnt i 1. pkt. på tilbagebetalingstidspunk-
tet. Måtte beløbsgrænsen således inden kalenderårets udløb 
efterfølgende blive overskredet, inkl. de allerede korrigerede 
fejlindbetalinger, vil det ikke betyde, at den allerede foretag-
ne korrektion skal tilbageføres. Men de fejlagtige indbetalin-
ger, der – i sjældne tilfælde – måtte ske mellem den allerede 
foretagne korrektion og kalenderårets udløb, vil ikke kunne 
korrigeres efter den foreslåede regel, men alene efter god-
kendelse fra Skatteforvaltningen.

I § 22 F, stk. 3, foreslås en regel for overførsler af fejlagti-
ge indbetalinger til pensionsordninger m.v.

Det foreslås således i § 22 F, stk. 3, 1. pkt., at beløb, der 
fejlagtigt er indbetalt til en pensionsordning med løbende 
udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, 
aldersopsparing eller supplerende engangssum, eller til ikke-
fradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, 
invaliditet eller sundhedsforsikring, senest tre år efter indbe-
talingen vil kunne overføres til en anden pensionsordning 
med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, al-
dersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangs-
sum, eller til ikkefradragsberettiget forsikring ved kritisk 
sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring for 
samme person, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig 
udbetaling fra den afgivende pensionsordning m.v. og med 
den virkning, at indbetalingen til den afgivende pensions-
ordning m.v. ikke anses som en indbetaling.

Det betyder, at et overført beløb efter den foreslåede regel 
vil være afgiftsfrit. Der vil således ikke efter pensionsbe-
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skatningslovens § 28, stk. 2, eller § 29, stk. 1, skulle betales 
afgift af den udbetaling, der sker som led i overførslen.

Det betyder desuden, at overførte beløb heller ikke vil 
skulle behandles som en indbetaling efter pensionsbeskat-
ningsloven. Er der tale om en overførsel af en indbetaling 
til en ratepension eller pensionsordning med løbende udbe-
talinger, vil den oprindelige pensionsindbetaling dermed ik-
ke være fradrags- eller bortseelsesberettiget og vil dermed 
heller ikke blive medregnet ved opgørelsen af beskæftigel-
sesfradrag efter ligningslovens § 9 J, ved opgørelsen af 
ekstra pensionsfradrag efter ligningslovens § 9 L eller ved 
opgørelsen af loftet for indbetaling til ratepension, uanset 
om der er tale om indbetaling til denne pensionstype. Er der 
tale om overførsel af en indbetaling til en aldersopsparing, 
medregnes den oprindelige indbetaling ikke ved opgørelsen 
af loftet for indbetaling til aldersopsparing.

Det vil være en betingelse, at det indbetalte beløb er ind-
betalt ved en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensions-
ordningen m.v. eller i forhold til den konkrete aftale om 
indbetaling, jf. forslaget til § 22 F, stk. 6, jf. nedenfor.

Den foreslåede regel vil betyde, at en fejlagtig indbetaling 
senest tre år efter indbetalingstidspunktet vil kunne overfø-
res til en anden pensionsordning m.v. for samme person. Der 
vil ikke efter den foreslåede regel kunne ske overførsel til en 
pensionsordning m.v. for en anden person.

En indbetaling, der er sket den 1. juli 2022, vil dermed 
kunne overføres til en anden pensionsordning m.v. til og 
med den 1. juli 2025. Korrektion af ældre fejl i form af 
overførsel til en anden pensionsordning m.v. vil fortsat kræ-
ve godkendelse fra Skatteforvaltningen. Om baggrunden for 
fristen på tre år henvises til bemærkningerne til den foreslå-
ede § 22 F, stk. 1, jf. ovenfor.

Overførsel vil kunne ske internt til en anden pensionsord-
ning i det pågældende pensionsinstitut eller til en pensions-
ordning i et andet pensionsinstitut.

Fristen på tre år vil blive anset for overholdt, såfremt 
overførslen sker inden for fristen, uanset om den korrespon-
derende rettelsesindberetning af den fejlagtige indbetaling 
og den korresponderende indberetning af den korrekte ind-
betaling sker efter fristens udløb, herunder hvor indberetnin-
gen af den korrekte indbetaling foretages af et andet pensi-
onsinstitut. Pensionsinstituttet eller pensionsinstitutterne bør 
ved en overførsel, der sker kort før fristens udløb, foretage 
rettelsesindberetningen og den korrekte indberetning uden 
ugrundet ophold.

Efter den foreslåede overførselsregel vil overførsel ikke 
kun kunne ske af fejlagtige indbetalinger til egentlige pensi-
onsordninger, men også af fejlagtige indbetalinger til ikke-
fradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, 
invaliditet eller sundhedsforsikring. Dette er særligt relevant 
for de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, hvor 
en del af de løbende indbetalinger anvendes til ikkefradrags-
berettigede forsikringer i form af forsikring ved kritisk syg-
dom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring. Efter 
den foreslåede regel vil korrektion kunne ske fuldt ud af 
den samlede arbejdsgiverindbetaling, uanset hvordan den er 

blevet fordelt på de forskellige pensions- og forsikringstyper 
internt i det enkelte pensionsinstitut.

En overførsel af en indbetaling til en pensionsordning m.v. 
til en anden pensionsordning m.v. består reelt af en udbe-
taling og en efterfølgende indbetaling. Er der foretaget en 
fejlagtig indbetaling til en ikkefradragsberettiget forsikring 
ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsfor-
sikring, vil denne indbetaling allerede efter gældende ret af-
giftsfrit kunne overføres til en anden pensionsordning m.v., 
idet udbetalingen, der sker som led i overførslen, er afgifts-
fri. Den indbetaling på denne anden pensionsordning m.v., 
der sker som led i overførslen, vil imidlertid efter gældende 
ret ikke blive anset for sket allerede på tidspunktet for ind-
betalingen til den ikkefradragsberettigede forsikring og med 
det beløb, der er indbetalt på den ikkefradragsberettigede 
forsikring. Da det i § 22 F, stk. 4, foreslås, at dette skal være 
tilfældet for overførsler efter den foreslåede korrektionsre-
gel, jf. nærmere herom nedenfor, foreslås fejlagtige indbe-
talinger til de nævnte ikkefradragsberettigede forsikringer 
omfattet af den foreslåede overførselsregel.

Det foreslås i § 22 F, stk. 3, 2. pkt., at det enkelte pensi-
onsinstitut vil kunne vælge at overføre beløbet med eller 
uden afkast m.v. af beløbet fra indbetalingstidspunktet til 
overførselstidspunktet.

Det betyder, at der godt vil kunne overføres et større 
beløb, end hvad der er indbetalt, hvilket vil være aktuelt, 
hvis der er optjent positivt pensionsafkast af indbetalingen 
frem til overførslen. Der vil omvendt ikke være noget til 
hinder for, at afkastet bibeholdes på den afgivende pensions-
ordning.

Hvis der omvendt har været afholdt omkostninger, eller 
der har været negativt afkast af pensionsindbetalingen frem 
til tilbagebetalingen, vil det kunne være aktuelt at overføre 
et mindre beløb end den fejlagtige indbetaling – som en 
konsekvens af de afholdte omkostninger eller det negative 
afkast, der kan henføres til pensionsindbetalingen. Det be-
mærkes i den forbindelse, at der ikke er noget skattemæssigt 
til hinder for at overføre den fulde fejlagtige indbetaling 
uanset afholdte omkostninger eller negativt investeringsaf-
kast af indbetalingen.

Ved overførsel foreslås afkastet, uafhængigt af om det 
indbetalte beløb overføres med eller uden afkast og omkost-
ninger m.v., at skulle medregnes i grundlaget for beregning 
af pensionsafkastskat efter de regler og principper, som gæl-
der for overførsler efter pensionsbeskatningslovens § 41, jf. 
lovforslagets § 2, nr. 14, hvortil der henvises.

Ved overførsel til et andet pensionsinstitut af en fejlagtig 
arbejdsgiverindbetaling til en pensionsordning vil overførs-
len skulle ske inklusive indeholdt arbejdsmarkedsbidrag, 
idet det er arbejdsgiverens indbetaling – som på indbeta-
lingstidspunktet indeholder endnu ikke indeholdt arbejds-
markedsbidrag – der overføres. Det betyder, at allerede in-
deholdt og indbetalt arbejdsmarkedsbidrag trækkes tilbage 
og som en del af den »egentlige« pensionsindbetaling over-
føres til det modtagende pensionsinstitut. Uanset om indbe-
talingen overføres med eller uden afkast m.v., vil det være 
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det oprindeligt indeholdte arbejdsmarkedsbidrag af indbeta-
lingen, der overføres til det modtagende pensionsinstitut.

Tilsvarende gælder eventuel kildeskat på 40 pct. af ar-
bejdsgiverindbetalinger til aldersopsparing. En sådan inde-
holdt og indbetalt kildeskat vil kunne trækkes tilbage af det 
afgivende pensionsinstitut og sammen med den »egentlige« 
pensionsindbetaling overføres til det modtagende pensions-
institut.

Det modtagende pensionsinstitut vil herefter skulle inde-
holde arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen, som om ind-
betalingen var sket direkte fra arbejdsgiveren, det vil sige 
af det beløb, der blev indbetalt til det afgivende pensionsin-
stitut. Det indeholdte arbejdsmarkedsbidrag vil svare til det 
arbejdsmarkedsbidrag, som det afgivende pensionsinstitut 
overfører til det modtagende pensionsinstitut.

Som eksempler på forskellige overførselssituationer, hvori 
der indgår arbejdsmarkedsbidrag, kan der henvises til ek-
semplerne vedrørende overførsel efter § 22 D til et andet 
pensionsinstitut, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 
15.

Er der tale om overførsel af en arbejdsgiverindbetaling 
til en aldersopsparing, hvor eventuel kildeskat på 40 pct. 
er trukket tilbage og overført til det modtagende pensionsin-
stitut, vil dette pensionsinstitut kunne indeholde 40 pct.-kil-
deskatten, som om indbetalingen var kommet direkte fra 
arbejdsgiveren, det vil sige af det beløb, der blev indbetalt til 
det afgivende pensionsinstitut. Den indeholdte kildeskat vil 
svare til den kildeskat, som det afgivende pensionsinstitut 
overfører til det modtagende pensionsinstitut. Det bemær-
kes, at det modtagende pensionsinstitut ikke har pligt til at 
indeholde kildeskatten, blot fordi det afgivende institut i sin 
tid har gjort det. Indeholdelse af kildeskat af arbejdsgiver-
indbetalinger til aldersopsparing er frivilligt for det enkelte 
pensionsinstitut, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 6.

Det bemærkes, at det med lovforslaget til § 22 F, stk. 
5, foreslås, at det afgivende institut skal give besked til 
det modtagende pensionsinstitut om de oprindeligt foretagne 
indbetalingers størrelse og om tidspunktet for fradrags- eller 
bortseelsesretten m.v. af disse indbetalinger. Det vil sætte 
det modtagende pensionsinstitut i stand til at indeholde kor-
rekt arbejdsmarkedsbidrag og evt. kildeskat af arbejdsgiver-
indbetalinger til aldersopsparing. Der henvises til bemærk-
ningerne til § 22 F, stk. 5, nedenfor.

I situationer, hvor den fejlagtige arbejdsgiverindbetaling 
overføres til en anden arbejdsgiveradministreret pensions-
ordning i samme pensionsinstitut, vil det ikke være nød-
vendigt at trække allerede indeholdt og indbetalt arbejds-
markedsbidrag tilbage. Der skal således indeholdes arbejds-
markedsbidrag af alle indbetalinger til arbejdsgiveradmini-
strerede pensionsordninger, uanset om der er tale om pen-
sionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer, 
rateopsparinger, aldersforsikringer, aldersopsparinger eller 
supplerende engangssummer. Det vil derimod være aktuelt 
at trække eventuel kildeskat på 40 pct. af arbejdsgiverind-
betalinger til aldersopsparing tilbage til pensionsinstituttet 
ved overførsel af en fejlagtig indbetaling til aldersopsparing 

til en ratepension eller pensionsordning med løbende udbe-
talinger i samme institut.

Det foreslås i § 22 F, stk. 4, at den indbetaling på den 
modtagende pensionsordning m.v., der sker som led i over-
førslen, vil skulle anses for sket på tidspunktet for fradrags- 
eller bortseelsesretten m.v. for indbetalingen til den afgiven-
de pensionsordning og med det beløb, der blev indbetalt 
på den afgivende pensionsordning m.v., fratrukket fejlagtigt 
indbetalte beløb, der korrigeres efter stk. 1.

Det betyder, at pensionsopspareren skattemæssigt vil blive 
stillet som om, at korrektionsindbetalingen var sket på tids-
punktet for den oprindelige indbetaling og med det beløb, 
som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning. Det 
bemærkes i den forbindelse, at det ikke er en betingelse, 
at den pensionsordning, der sker overførsel til, eksisterede 
på tidspunktet for den fejlagtige pensionsindbetaling. Den 
pensionsordning, der sker overførsel til, kan således godt 
oprettes i forbindelse med overførslen, idet den i givet fald 
skattemæssigt set anses for oprettet på tidspunktet for den 
fejlagtige pensionsindbetaling.

Hvis der er indbetalt et for stort beløb på den afgivende 
pensionsordning m.v., og det for meget indbetalte beløb 
korrigeres ved tilbagebetaling til indbetaleren efter den fore-
slåede § 22 F, stk. 1, vil det for meget indbetalte beløb 
ikke skulle behandles som en indbetaling efter pensionsbe-
skatningsloven, jf. den foreslåede § 22 F, stk. 1, 1. pkt. Der-
for vil den indbetaling på den modtagende pensionsordning 
m.v., der sker som led i en overførsel efter § 22 F, stk. 3, i 
dette tilfælde skulle anses for sket med det beløb, der blev 
indbetalt på den afgivende pensionsordning m.v., fratrukket 
det for meget indbetalte beløb, der er blevet korrigeret ved 
tilbagebetaling efter § 22 F, stk. 1. Følgende eksempel illu-
strerer reglens anvendelse.

Eksempel
En arbejdsgiver indbetaler 10.000 kr. på en ansats livsvari-

ge livrente. Pensionsinstituttet indeholder arbejdsmarkedsbi-
drag på 800 kr., og der indsættes 9.200 kr. på den ansattes 
pensionsordning. Det viser sig sidenhen, at der er indbetalt 
5.000 kr. for meget, idet der ikke skulle have været indbetalt 
10.000 kr., men alene 5.000 kr., og at disse 5.000 kr. skulle 
have været indbetalt til den ansattes ratepension. Der skulle 
således alene have været indbetalt 4.600 kr. efter arbejds-
markedsbidrag, og det skulle være sket på ratepensionen. De 
9.200 kr. er på grund af et positivt afkast steget til 11.200 kr.

Pensionsinstituttet trækker det indeholdte og indbetalte 
arbejdsmarkedsbidrag på 400 kr. af det for meget indbetal-
te beløb på 5.000 kr. tilbage, og tilbagebetaler 6.000 kr. 
til arbejdsgiveren, som vil være skattepligtig indkomst for 
arbejdsgiveren, jf. lovforslagets § 1, nr. 21. Det bemærkes, 
at det ikke er en betingelse for tilbagebetaling efter den 
foreslåede regel i § 22 F, stk. 1, at afkastet udbetales som led 
i tilbagebetalingen.

De 4.600 kr., som skulle have været indbetalt til ratepen-
sionen efter arbejdsmarkedsbidrag, vælges af pensionsinsti-
tuttet overført inkl. afkastet af de 4.600 kr., dvs. 1.000 kr. 
Der overføres således 5.600 kr., idet der ikke er behov for 
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at trække det indeholdte og indbetalte arbejdsmarkedsbidrag 
på 400 kr. af det forkert indbetalte beløb tilbage, når en 
fejlagtig arbejdsgiverindbetaling overføres til en anden ar-
bejdsgiveradministreret pensionsordning i samme pensions-
institut.

Den indbetaling på ratepensionen, der sker som led i over-
førslen, vil skulle anses for sket med det beløb, der blev 
indbetalt på livrenten, 9.200 kr., fratrukket det for meget 
indbetalte beløb (efter arbejdsmarkedsbidrag) på 4.600 kr. 
der er blevet korrigeret ved tilbagebetalingen efter den fore-
slåede regel i § 22 F, stk. 1. Indbetaling på ratepensionen vil 
således skulle anses for sket med 4.600 kr. efter arbejdsmar-
kedsbidrag.

Er der omvendt indbetalt et for lille beløb på den afgiven-
de pensionsordning, vil den indbetaling på den modtagende 
pensionsordning m.v., der sker som led i overførslen, skulle 
anses for sket med det beløb, der blev indbetalt på den afgi-
vende pensionsordning m.v., uanset eventuelle supplerende 
indbetalinger, der skal kompensere for den for lille indbeta-
ling. Sådanne supplerende indbetalinger vil være fradrags- 
og bortseelsesberettigede m.v. efter de almindelige periodi-
seringsregler i pensionsbeskatningsloven.

Efter den foreslåede regel i stk. 4 vil en fejlagtig indbeta-
ling til en pensionsordning, der overføres til en ratepension 
eller livrente m.v., herefter være fradrags- eller bortseelses-
berettiget på tidspunktet for den fejlagtige indbetaling.

Fradrag for en fejlagtig indbetaling til en privat ratepen-
sion eller livrente m.v., som flyttes til en aldersopsparing, 
vil bortfalde, således at det skattemæssige fradrag udgår 
af indkomstopgørelsen. Tilsvarende vil bortseelsesretten for 
en fejlagtig indbetaling til en arbejdsgiveradministreret ra-
tepension eller livrente m.v., som flyttes til en aldersopspa-
ring, bortfalde, idet indbetalingen i stedet medregnes ved 
opgørelsen af pensionsopsparerens skattepligtige indkomst 
på tidspunktet for indbetalingen til ratepensionen eller liv-
renten m.v.

I det omfang, at der sker overførsel fra en livrente m.v. 
eller aldersopsparing til en ratepension, vil det beløb, der 
er indbetalt på livrenten m.v. eller aldersopsparingen, indgå 
ved opgørelsen af, om loftet for indbetaling til ratepension 
er overskredet. Sker der overførsel fra en ratepension eller 
livrente m.v. til en aldersopsparing, vil det beløb, der er 
indbetalt på ratepensionen eller livrenten m.v., indgå ved op-
gørelsen af, om lofterne for indbetaling til aldersopsparing 
på er overskredet. Uanset om pensionsinstituttet overfører 
beløbet med eller uden det afkast m.v. af indbetalingen, 
der er påløbet fra indbetalings- til overførselstidspunktet, 
jf. den foreslåede § 22 F, stk. 3, 2. pkt., jf. ovenfor, er 
det det oprindelig indbetalte beløb, der vil skulle anvendes 
ved opgørelsen af, om de forskellige indbetalingslofter er 
overskredet.

Ved overførsel af en fejlagtig indbetaling til en privat rate-
pension eller livrente m.v. til en ikke fradragsberettiget for-
sikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sund-
hedsforsikring vil fradragsretten for den fejlagtige indbeta-
ling til ratepension eller livrenten m.v., bortfalde, således at 

det skattemæssige fradrag udgår af indkomstopgørelsen. Til-
svarende vil bortseelsesretten for en fejlagtig indbetaling til 
en arbejdsgiveradministreret ratepension eller livrente m.v., 
som flyttes til en ikkefradragsberettiget forsikring ved kri-
tisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring, 
bortfalde, idet indbetalingen i stedet medregnes ved opgørel-
sen af pensionsopsparerens skattepligtige indkomst på tids-
punktet for indbetalingen til ratepensionen eller livrenten 
m.v.

Ved overførsel af en fejlagtig indbetaling til en alders-
opsparing eller en ikkefradragsberettiget forsikring ved kri-
tisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring 
til en ratepension eller en livrente m.v., vil skattepligten 
af den fejlagtige indbetaling til aldersopsparingen /den ikke-
fradragsberettigede forsikring bortfalde, idet indbetalingen 
i stedet vil være fradrags- eller bortseelsesberettiget på 
det skattemæssige virkningstidspunkt for indbetalingen til 
aldersopsparingen/den ikkefradragsberettigede forsikring.

Da hverken indbetalinger til aldersopsparinger eller til for-
sikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sund-
hedsforsikring er fradrags- eller bortseelsesberettigede, vil 
en overførsel mellem disse pensions- og forsikringstyper 
ikke have konsekvenser for opgørelsen af pensionsopspare-
rens skattepligtige indkomst. Ved overførsel fra aldersopspa-
ring vil det overførte beløb ikke længere indgå i opgørelsen 
af lofterne for indbetaling på aldersopsparing, og ved over-
førsel til en aldersopsparing vil det overførte beløb indgå i 
opgørelsen af lofterne for indbetaling på aldersopsparing.

Ved overførsel af en fejlagtig indbetaling efter den foreslå-
ede regel skal den fejlagtige indbetaling efter gældende ret 
ikke indberettes som en fradragsberettiget m.v. indbetaling 
på den afgivende ordning, ligesom en allerede foretagen 
indberetning af pensionsindbetalingen til denne ordning skal 
rettes. Samtidig skal der foretages indberetning af indbeta-
lingen til den modtagende pensionsordning, i hvilken forbin-
delse pensionsinstituttet skal indberette indbetalingen som 
værende sket på tidspunktet for fradrags- eller bortseelses-
retten m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsord-
ning og med det beløb, som fejlagtigt blev indbetalt på den 
afgivende pensionsordning.

Sker der overførsel efter den foreslåede regel internt i et 
pensionsinstitut, vil pensionsinstituttet have alle relevante 
oplysninger til brug for indberetningen, hvilket imidlertid 
ikke vil være tilfældet for det pensionsinstitut, der modtager 
en overførsel efter den foreslåede regel fra et andet pensi-
onsinstitut.

Det foreslås derfor i § 22 F, stk. 5, at det afgivende insti-
tut ved overførsel til et andet pensionsinstitut skal give det 
modtagende pensionsinstitut en række oplysninger, som er 
oplistet i de foreslåede nr. 1-3, i stk. 5:

Efter den foreslåede nr. 1, i stk. 5, skal det afgivende 
pensionsinstitut give oplysning om de oprindeligt foretagne 
indbetalingers størrelse.

Det betyder, at det modtagende institut vil være i stand 
til at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det 
korrekte beløb, jf. forslaget til § 22 F, stk. 4, hvorefter den 
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indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker 
som led i overførslen, vil skulle anses for sket med det 
beløb, der fejlagtigt blev indbetalt på den afgivende pensi-
onsordning m.v.

Efter den foreslåede nr. 2, i stk. 5, skal det afgivende pen-
sionsinstitut give oplysning om tidspunktet for fradrags- el-
ler bortseelsesretten for de oprindeligt foretagne indbetalin-
ger, hvis der er tale om indbetalinger til pensionsordninger 
med løbende udbetalinger, rateforsikringer eller rateopspa-
ringer.

Det betyder, at det modtagende institut vil være i stand til 
at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det re-
levante skattemæssige virkningstidspunkt for indbetalingen 
til den modtagende ordning, jf. forslaget til § 22 F, stk. 4, 
hvorefter den indbetaling på den modtagende pensionsord-
ning, der sker som led i overførslen, vil skulle anses for 
sket på tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten for 
indbetalingen til den afgivende pensionsordning med løben-
de udbetalinger, rateforsikring eller rateopsparing.

Efter den foreslåede nr. 3, i stk. 5, skal det afgivende pen-
sionsinstitut give oplysning om tidspunktet for den skatte-
mæssige virkning af de oprindeligt foretagne indbetalinger, 
hvis der er tale om indbetalinger til aldersopsparinger, al-
dersforsikringer, supplerende engangssummer, ikkefradrags-
berettigede forsikringer ved kritisk sygdom, dødsfald, inva-
liditet eller sundhedsforsikring.

Det betyder, at det modtagende institut vil være i stand til 
at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det rele-
vante skattemæssige virkningstidspunkt for indbetalingen til 
den modtagende ordning, jf. forslaget til § 22 F, stk. 4, hvor-
efter den indbetaling på den modtagende pensionsordning, 
der sker som led i overførslen, vil skulle anses for sket på 
det skattemæssige virkningstidspunkt for indbetalingen til 
den afgivende aldersopsparing eller ikkefradragsberettigede 
forsikring.

Det foreslås i § 22 F, stk. 6, at det vil være en betingelse 
for tilbagebetaling efter § 22 F, stk. 1, og for overførsel efter 
§ 22 F, stk. 3, at de indbetalte beløb er indbetalt ved en fejl i 
forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen m.v. eller 
i forhold til den konkrete aftale om indbetaling.

Der skal således enten være tale om en fejl i forhold til 
aftalegrundlaget for pensionsordningen, herunder relevante 
overenskomster, firmaaftaler eller private pensionsaftaler, 
eller om en fejl i forhold til en konkret aftale om indbeta-
ling. Ligesom det er tilfældet for overførsel med Skattefor-
valtningens godkendelse, vil der efter den foreslåede regel 
som udgangspunkt ikke kunne ske overførsel i tilfælde, hvor 
fejlen beror på pensionsopsparerens misforståelse af regler-
ne.

Følgende eksempler på hyppigt forekommende fejltyper 
vil kunne korrigeres efter den foreslåede regel, idet det be-
mærkes, at eksemplerne ikke er udtømmende. Det bemær-
kes overordnet set, at det ikke kun vil være en forudsætning 
for korrektion, at der er tale om fejl, men også at fejlene 
kan dokumenteres. Hvis fejlen korrigeres uden behørig do-
kumentation, vil korrektionen ikke blive anset som en fejl 

omfattet af den foreslåede regel med den konsekvens, at et 
tilbagebetalt eller overført beløb vil være afgiftspligtigt efter 
pensionsbeskatningslovens § 28, stk. 2, eller § 29, stk. 1.

Indbetaling til forkert pensionsinstitut
En arbejdsgiver, der efter kollektiv overenskomst eller 

lokalaftale er pålagt at indbetale pension for pensionsopspa-
reren til ét bestemt pensionsinstitut, indbetaler ved en fejl 
til et forkert pensionsinstitut. Pensionsaftalen mellem pen-
sionsopspareren og det pensionsinstitut, som fejlagtigt har 
modtaget indbetalingen, er ugyldig, da den er i strid med 
den kollektive overenskomst eller lokalaftale.

Det typiske eksempel er en virksomhed med lønmodta-
gere, der er omfattet af forskellige overenskomster med 
bidragspligt til forskellige pensionsinstitutter, hvor der kan 
ske fejlindbetaling til et forkert pensionsinstitut for en løn-
modtager. Det kan f.eks. være det tilfælde, hvor en lønmod-
tager under uddannelse efter overenskomsten skal optages 
i pensionsinstitut X og efter endt uddannelse efter samme 
overenskomst herefter skal optages i et andet pensionsinsti-
tut Y. Her kan det ske, at virksomheden fejlagtigt fortsætter 
indbetalingen pensionsinstitut X.

En overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41 vil i 
princippet være mulig, men overførslen vil ikke medføre, at 
der opnås fradrags- eller bortseelsesret for den oprindelige 
indbetaling. Fejlen vil derimod kunne behandles efter den 
foreslåede korrektionsregel, således at der sker overførsel til 
det korrekte pensionsinstitut.

Indbetaling til livsvarig livrente i stedet for ratepension
En pensionsopsparer har én pensionsordning, der både 

omfatter livsvarig livrente og ratepension. Pensionsopspare-
ren eller dennes arbejdsgiver indbetaler et beløb til pensi-
onsinstituttet, og pensionsopspareren aftaler samtidigt med 
pensionsinstituttet, at beløbet skal anvendes til ratepension 
i pensionsordningen. Ved en fejl anvender pensionsinstitut-
tet indbetalingen til den livsvarige livrente. Fejlen bliver 
opdaget efter den 19. januar i det følgende kalenderår, og 
da fejlen bliver opdaget efter dette tidspunkt, kan indbetalin-
gen ikke korrigeres efter pensionsbeskatningslovens § 22 
D. Indbetalingen kan heller ikke overføres efter pensionsbe-
skatningslovens § 41, da der ikke efter denne regel afgiftsfrit 
kan ske overførsel fra livsvarig livrente til ratepension. Fej-
len vil derimod kunne behandles efter den foreslåede kor-
rektionsregel.

Indbetaling til den forkerte af flere pensionsordninger med 
forskellige typer pension

En pensionsopsparer har tre pensionsordninger i et pen-
sionsinstitut; en livsvarig livrente, en ratepension og en al-
dersopsparing. En indbetaling bliver sat ind på den livsvari-
ge livrente i stedet for på ratepensionen, eller på ratepensio-
nen i stedet på aldersopsparingen, eller på aldersopsparingen 
i stedet for den livsvarige livrente eller ratepensionen. Den 
givne fejl bliver først opdaget efter den 19. januar i det 
følgende år, hvorfor pensionsbeskatningslovens § 22 D ikke 
kan anvendes. Den givne fejlagtige indbetaling kan heller 
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ikke overføres efter pensionsbeskatningsloven § 41, fordi 
der ikke efter denne regel kan ske overførsel fra livsvarig 
til ratepension, fra ratepensionen til aldersopsparing eller fra 
aldersopsparing til livsvarig livrente eller ratepension. Fej-
len vil derimod kunne behandles efter den foreslåede kor-
rektionsregel.

Indbetaling anvendt til fradragsberettigede ydelser i stedet 
for en ikkefradragsberettiget forsikring

En pensionsopsparer har en pensionsordning i et pensi-
onsinstitut som led i ansættelsen i en virksomhed. Pensi-
onsopspareren skifter job til en anden virksomhed, der 
har obligatorisk virksomhedspensionsordning for medarbej-
derne med det samme pensionsinstitut. I den nye virksom-
heds pensionsordning er der de samme typer fradragsberet-
tigede forsikringer ved invaliditet og død og den samme 
type pensionsopsparing, nemlig livrente, som i den første 
virksomheds pensionsordning. I den nye virksomheds pensi-
onsordning er der imidlertid også en ikkefradragsberettiget 
gruppelivsforsikring, som ikke er i den første virksomheds 
pensionsordning.

Ved jobskiftet ophører den første virksomhed med de må-
nedlige indbetalinger til pensionsinstituttet, og den nye virk-
somhed begynder at indbetale månedligt. Ved en fejl bliver 
gruppelivsforsikringen ikke integreret i pensionsordningen 
ved jobskiftet. Det betyder, at en del af de løbende indbeta-
linger ikke bliver anvendt til at betale for den ikkefradrags-
berettigede gruppelivsforsikring, og dermed går en for stor 
del af de løbende indbetalinger til livrenten.

Fejlen kan ikke korrigeres efter pensionsbeskatningslo-
vens § 22 D, fordi der ikke efter denne regel kan ske 
overførsel af livrenteindbetalinger til ikkefradragsberettige-
de forsikringer. Af samme grund kan pensionsbeskatnings-
lovens § 41 heller ikke anvendes, og selv om overførsel hav-
de været mulig, ville overførslen ikke kunne være sket med 
skattemæssig tilbagevirkende kraft på indbetalingstidspunk-
terne. Fejlen vil derimod kunne behandles efter den foreslå-
ede korrektionsregel, således at en del af indbetalingerne til 
livrenten anvendes til betaling for den ikkefradragsberettige-
de gruppelivsforsikring med tilbagevirkende kraft, hvorefter 
dette beløb indgår i pensionsopsparerens skattepligtige ind-
komst på det oprindeligt forudsatte indbetalingstidspunkt.

En ikkefradragsberettiget forsikring bliver oprettet dobbelt
En pensionsopsparer har en arbejdsgiveradministreret liv-

rente og har desuden frivilligt oprettet en sundhedsforsik-
ring på en særskilt police. Pensionsopspareren skifter an-
sættelse til en virksomhed, hvor sundhedsforsikring er en 
obligatorisk del af pensionsordningen, og den bestående 
pensionsordning bliver ændret, så den opfylder kravene i 
den nye pensionsordning og herunder med en sundhedsfor-
sikring. Den hidtidige frivillige sundhedsforsikring bliver 
ved en fejl ikke stoppet. De løbende indbetalinger fra den 
nye arbejdsgiver går til livrenten med den tilknyttede sund-
hedsforsikring, men en del af indbetalingen går fejlagtigt 
også til den frivillige sundhedsforsikring, indtil fejlen bliver 
opdaget.

Som følge af at en del af de løbende indbetalinger fejl-
agtigt er anvendt til at betale for den frivillige sundhedsfor-
sikring, er der løbende allokeret et for lille beløb til livren-
ten. Den frivillige sundhedsforsikring skal annulleres, og de 
indbetalte præmiebeløb kan efter gældende ret tilbagebetales 
skattefrit, men beløbene kan ikke indsættes på livrenten med 
tilbagevirkende kraft på tidspunkterne for indbetalingerne, 
dvs. i de rette år.

Fejlen vil derimod kunne behandles efter den foreslåede 
korrektionsregel, således at de indbetalte forsikringspræmier 
kan overføres til livrenten med tilbagevirkende kraft, hvor-
efter der vil være bortseelsesret for disse indbetalinger på 
det oprindeligt forudsatte indbetalingstidspunkt.

Manglende indbetaling til aldersopsparing
En pensionsopsparer tilvælger aldersopsparing i en ar-

bejdsgiveradministreret pensionsordning med livsvarig liv-
rente, hvorefter den størst mulige del af de løbende indbeta-
linger primært skal gå til aldersopsparing. Dette valg bliver 
fejlagtigt ikke eksekveret på pensionsordningen, således at 
der fortsat alene sker indbetaling til den livsvarige livren-
te. Fejlen bliver opdaget efter den 19. januar i det følgen-
de år. Da fejlen bliver opdaget efter dette tidspunkt, kan 
indbetalingen ikke blive overført efter pensionsbeskatnings-
lovens § 22 D. Indbetalingen kan heller ikke overføres efter 
pensionsbeskatningslovens § 41, da der ikke efter denne 
regel afgiftsfrit kan ske overførsel fra livsvarig livrente til 
aldersopsparing. Fejlen vil derimod kunne behandles efter 
den foreslåede korrektionsregel.

Indbetaling til den hidtidige pensionsordning i stedet for 
en ny pensionsordning, hvor der er forskelle på priser på 
forsikringer og administrationsomkostninger

En pensionsopsparer har en pensionsordning i et pensions-
institut som led i sit ansættelsesforhold i en stor virksom-
hed. Virksomheden har en aftale med pensionsinstituttet om 
obligatoriske pensionsordninger for et stort antal medarbej-
dere. Pensionsopspareren skifter ansættelse til en lille virk-
somhed, der ikke har en aftale med pensionsinstituttet om 
pensionsordninger for medarbejderne. Pensionsopspareren 
aftaler med pensionsinstituttet og den lille virksomhed, at 
pensionsopsparere kan fortsætte med at have pensionsord-
ningen som en individuel, arbejdsgiveradministreret pensi-
onsordning med samme dækninger som hidtil, og at den 
lille virksomhed indbetaler til pensionsordningen som led i 
ansættelsen med den samme procentdel af lønnen, som den 
store virksomhed gjorde.

Det bliver samtidigt aftalt, at prisen på forsikringer og 
administrationsomkostninger i pensionsordningen vil blive 
højere efter skiftet til den lille virksomhed, fordi pensions-
ordningen bliver individuel og dermed ikke længere indgår 
i en obligatorisk virksomhedspensionsordning med mange 
medarbejdere i den store virksomhed. Prisen på forsikringer 
og administrationsomkostninger bliver dækket af de løbende 
indbetalinger, og den resterende del af de løbende indbeta-
linger går til pensionsopsparing. Når prisen på forsikringer 
og administrationsomkostninger bliver højere, vil der gå en 
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mindre del af de løbende indbetalinger til pensionsopspa-
ring.

Den lille virksomhed indbetaler løbende til pensionsinsti-
tuttet, men ved en fejl bliver pensionsordningen ikke ændret 
til, at den skal være individuel og et led i det nye ansæt-
telsesforhold i den lille virksomhed, og at prisen på forsik-
ringer og administrationsomkostninger dermed skal være 
højere. Der går derfor fejlagtig en for stor del af de løbende 
indbetalinger til pensionsopsparing.

Fejlen bliver først opdaget efter den 19. januar i det føl-
gende kalenderår, hvorfor indbetalingen ikke kan korrigeres 
efter pensionsbeskatningslovens § 22 D. En eventuel over-
førsel i henhold til pensionsbeskatningslovens § 41 om over-
førsel af pensionsopsparing kan ikke løse problemet, fordi 
bestemmelsen ikke muliggør en reduktion af pensionsopspa-
ringen, der skyldes, at prisen på forsikringer og administrati-
onsomkostninger skal øges med tilbagevirkende kraft.

Fejlen vil derimod kunne behandles efter den foreslåede 
korrektionsregel.

En selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed i 
selskabsform, indbetaler fra rigtig bankkonto til forkert pen-
sionsordning

Selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed i 
selskabsform og er ansat i det som direktør, kan have en 
pensionsordning, der er oprettet som led i ansættelsesforhol-
det, ligesom de kan have en privat pensionsordning. Indbe-
talinger til pensionsordningen, der er led i ansættelsesforhol-
det, skal ske fra selskabets bankkonto, mens indbetalingerne 
til den private pensionsordning skal ske fra den selvstændigt 
erhvervsdrivendes private bankkonto.

Hvis en indbetaling fra den private bankkonto – som 
skulle være sket til den private pensionsordning – fejlagtigt 
sker til pensionsordningen, der er oprettet som led i ansæt-
telsesforholdet, er betingelsen for fradragsret efter pensions-
beskatningslovens § 18 ikke opfyldt. Hvis en indbetaling fra 
selskabets bankkonto – som skulle være sket til pensions-
ordningen, der er oprettet som led i ansættelsesforholdet 
– fejlagtigt sker til den private pensionsordning, er betin-
gelsen for bortseelsesret efter pensionsbeskatningslovens § 
19 ikke opfyldt. Fejlen kan ikke korrigeres efter pensionsbe-
skatningslovens § 22 D, fordi der efter denne regel ikke 
kan ske overførsel mellem en arbejdsgiveradministreret pen-
sionsordning og privat pensionsordning. En overførsel efter 
pensionsbeskatningslovens § 41 vil i princippet være mulig, 
men overførslen vil ikke medføre, at der opnås fradrags- 
eller bortseelsesret for den oprindelige indbetaling.

Fejlen vil derimod kunne behandles efter den foreslåede 
korrektionsregel.

En selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed i 
selskabsform, indbetaler fra forkert bankkonto til rigtig pen-
sionsordning

Hvis der i forhold til eksemplet lige ovenfor omvendt 
fejlagtigt sker indbetaling fra den forkerte af de to bankkonti 
til den rette pensionsordning, dvs. den tiltænkte af de to 
typer pensionsordninger, så er betingelsen for skattemæssig 

fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingen heller ikke 
opfyldt. Denne fejl kan ikke korrigeres efter pensionsbeskat-
ningslovens § 22 D eller § 41, allerede fordi der ikke er 
grundlag for en overførsel, fordi indbetalingen er sket til den 
rette pensionsordning. Men fejlen vil kunne behandles efter 
den foreslåede korrektionsregel i form af en tilbagebetaling 
til indbetaleren, som derefter vil kunne foretage indbetaling 
fra den korrekte bankkonto. Der vil dog ikke kunne opnås 
fradrags- eller bortseelsesret for denne efterfølgende indbe-
taling på tidspunktet for den forkerte indbetaling.

En selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed i 
selskabsform, fejlopretter en privat pensionsordning

En selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed 
i selskabsform, får ved en fejl oprettet en privat pensions-
ordning til sig selv i stedet for en pensionsordning, der er 
oprettet som led i ansættelsesforholdet. De indbetalinger, der 
efterfølgende foretages på den private pensionsordning, vil 
derfor være fejlagtige, men vil ikke kunne korrigeres efter 
pensionsbeskatningslovens § 22 D, fordi der efter denne 
regel ikke kan ske overførsel mellem en arbejdsgiveradmi-
nistreret pensionsordning og en privat pensionsordning. En 
overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41 vil i prin-
cippet være mulig, men overførslen vil ikke medføre, at 
der opnås bortseelsesret på tidspunktet for den oprindelige 
indbetaling.

Fejlen vil derimod kunne behandles efter den foreslåede 
korrektionsregel ved i form af en tilbagebetaling til den 
selvstændigt erhvervsdrivende, som derefter vil kunne fore-
tage indbetaling til en ordning, der er oprettet som led i an-
sættelsesforholdet. Alternativt vil der kunne ske overførsel 
fra den private pensionsordning til en pensionsordning, der 
er oprettet som led i ansættelsesforholdet.

En selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed i 
personligt regi, fejlopretter en arbejdsgiverordning

En selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed 
i personligt regi, får ved en fejl oprettet en arbejdsgiver-
administreret pensionsordning til sig selv i stedet for en 
privat pensionsordning. Den selvstændigt erhvervsdrivende 
kan ikke oprette en arbejdsgiveradministreret ordning til 
sig selv. De indbetalinger, der på trods heraf efterfølgende 
måtte blive foretaget til den arbejdsgiveradministrerede pen-
sionsordning, vil derfor være fejlagtige, men vil ikke kunne 
korrigeres efter pensionsbeskatningslovens § 22 D, fordi 
der efter denne regel ikke kan ske overførsel mellem en 
arbejdsgiveradministreret pensionsordning og en privat pen-
sionsordning. En overførsel efter pensionsbeskatningslovens 
§ 41 vil i princippet være mulig, men en sådan overførsel vil 
ikke medføre, at der opnås fradragsret på tidspunktet for den 
oprindelige indbetaling.

Fejlen vil derimod kunne behandles efter den foreslåede 
korrektionsregel i form af en tilbagebetaling til den selv-
stændigt erhvervsdrivende, som derefter vil kunne foretage 
indbetaling til en privat ordning. Alternativt vil der kunne 
ske overførsel fra den arbejdsgiveradministrerede pensions-
ordning til den private pensionsordning.
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Desuden vil de fejltyper, der kan korrigeres efter pensi-
onsbeskatningslovens § 22 C – hvorefter pensionsindbeta-
linger foretaget af en arbejdsgiver kan udbetales fra ordnin-
gen til brug for modregning i arbejdsgiverens senere bidrag 
og præmier til arbejdsgiverens øvrige ansattes pensionsord-
ninger i samme pensionsinstitut (negative korrektioner), 
hvis indbetalingerne er sket ved en dokumenterbar fejl i 
forhold til aftalegrundlaget – typisk kunne korrigeres efter 
den foreslåede korrektionsregel. Det drejer sig om følgende 
fejltyper:

Timelønnede ansatte
For timelønnede ansatte baseres lønnen ofte på arbejds-

sedler eller lignende, som indleveres til lønkontoret. Er løn-
nen blevet afregnet forkert på grund af fejl i timesedler, 
bliver pensionsindbetalingen forkert.

Vanskeligheder ved begrebet »pensionsgivende løn«
Ofte er løn sammensat af flere komponenter, hvor af ikke 

alle er pensionsgivende, f.eks. visse tillæg. Det forekommer, 
at pensionsbidraget ikke desto mindre beregnes også af de 
ikkepensionsgivende komponenter.

Ændrede pensionsforhold under orlov og ferie
Pensionsforhold kan ændres i forbindelse med orlovspe-

rioder både med og uden løn. Dette får arbejdsgiveren ikke 
altid taget højde for, inden der indbetales. Tilsvarende kan 
den ansatte efter aftale have holdt »ferie for egen regning«, 
som ikke er kommet med i lønkørslen. Dette medfører også 
fejl i pensionsindbetalingen.

Forhøjede bidrag
Pensionsordningen kan give mulighed for, at den ansat-

te kan indbetale forhøjede pensionsbidrag via arbejdsgive-
ren. Har en medarbejder meddelt arbejdsgiver, at de forhøje-
de bidrag nu kan stoppes, sker det, at denne meddelelse ikke 
registreres hos lønkontoret, før det er for sent, og indbetalin-
gen er foretaget.

Forskellige satser i overenskomster
Overenskomster angiver af og til forskellige indbetalings-

satser på ansatte med forskellig anciennitet eller alder. Fejl 
opstår, hvis arbejdsgiver ikke er opmærksom og anvender 
standardsats på unge ansatte eller ansatte, der ikke har op-
tjent anciennitet til den fulde sats.

Tilsvarende kan en arbejdsgiver have ansatte på forskel-
lige overenskomster. Måske indbetales der til samme pen-
sionsselskab efter flere af overenskomsterne, men satserne 
i overenskomsterne er forskellige. Dermed kan arbejdsgive-
ren ved en fejl have afregnet pension til en ansat efter en for 
høj bidragssats.

Lærlinge og elever oprettes som almindelige pensionskasse-
medlemmer

Lærlinge og elever har ofte krav på en forsikringspakke, 
men ikke nødvendigvis krav på indbetaling til pension. Er 
arbejdsgiveren ikke opmærksom, kan arbejdsgiveren kom-
me til at trække et beløb til den fulde pensionspakke 

(inkl. betydeligt dyrere forsikringsdækninger end lærlinge-
taksten) – og ikke blot eksempelvis det mindre beløb, som 
en lærlingeforsikringspakke koster.

Indbetaling på pension efter medarbejderens fratrædelse 
m.v.

Der kan opstå situationer, hvor pensionsindbetalinger ved 
en fejl fortsætter efter medarbejderens fratrædelse. Beslæg-
tet hermed er situationer, hvor der på et tidspunkt eller gen-
nem en periode er indbetalt for meget på en medarbejders 
pensionsordning, hvorefter vedkommende fratræder, inden 
den for store indbetaling er blevet korrigeret.

»Menneskelige fejl«
Hertil kommer en række blandede fejltyper, som beror på 

tastefejl og andre menneskelige fejl.
Disse fejltyper omfatter situationer, hvor eksempelvis hele 

lønnen indbetales til pension, at der indbetales pension to 
gange for den samme måned, at der kommer et eller flere 
ekstra nuller på eller at den ansattes pension indbetales på 
en kollegas pensionsordning. Det bemærkes, at hvis den an-
sattes pension indbetales på en kollegas pensionsordning, vil 
der efter den foreslåede regel kunne foretages korrektion i 
form af en tilbagebetaling til arbejdsgiveren med kollegaens 
accept, men ikke overførsel til den ansattes pension, idet 
der efter den foreslåede regel alene kan ske overførsel til en 
anden pensionsordning for samme person.

Det foreslås i § 22 F, stk. 7, at en korrektion efter § 
22 F, stk. 1 og stk. 3, vil blive anset som en anmodning 
om genoptagelse af pensionsopsparerens skatteansættelse, 
jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, på pensionsopspare-
rens vegne.

Ligesom ved tilbagebetaling og overførsel efter gældende 
ret med tilladelse fra Skatteforvaltningen, vil tilbagebetaling 
efter den foreslåede regel betyde, at skatteansættelsen for de 
relevante år genoptages, herunder med det resultat, at der vil 
kunne opstå overskydende skat eller restskat for pensionsop-
spareren.

Det foreslås i § 22 F, stk. 8, at skatteministeren bemyndi-
ges til at fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for 
pensionsinstitutter vedrørende tilbagebetalte beløb efter § 22 
F, stk. 1, og vedrørende overførte beløb efter § 22 F, stk. 3.

Det enkelte pensionsinstitut er efter gældende regler i 
skatteindberetningsloven og bekendtgørelse nr. 888 af 15. 
juni 2020 om skatteindberetning m.v. forpligtet til at fore-
tage korrekt indberetning af pensionsindbetalinger, hvilket 
betyder, at er en indbetaling blevet tilbagebetalt eller over-
ført efter den foreslåede § 22 F, skal en allerede foretagen 
indberetning af pensionsindbetalingen rettes, ligesom den 
korrekte indbetaling skal indberettes.

Den foreslåede bemyndigelse påtænkes anvendt til at fast-
sætte regler om en særlig markering af rettelsesindberetnin-
ger, der sker som følge af en tilbagebetaling eller overførsel 
efter den foreslåede regel, samt om en særlig markering af 
korrekte indberetninger i forbindelse med en overførsel efter 
den foreslåede regel.
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Til nr. 21
Efter pensionsbeskatningsloven er det en grundlæggende 

betingelse for skattebegunstigelse af en pensionsordning ef-
ter lovens regler, at pensionsopspareren er ejer af pensions-
ordningen. Det gælder også arbejdsgiveradministrerede pen-
sionsordninger, hvor det er en betingelse, at lønmodtageren 
er ejer af pensionsordningen. Uanset denne betingelse kan 
arbejdsgiveren dog tage en række forbehold, hvorefter der i 
visse tilfælde vil kunne ske udbetaling til arbejdsgiveren fra 
lønmodtagerens pensionsordning. Der kan eksempelvis tag-
es forbehold om, at en invalidepension skal tilfalde arbejds-
giveren for de måneder, i hvilke lønmodtageren modtager 
sin hidtidige løn. De mulige forbehold er oplistet i pensions-
beskatningslovens § 17.

Beløb, der er tilfaldet arbejdsgiveren som følge af en ræk-
ke af disse forbehold, skal medregnes til arbejdsgiverens 
skattepligtige indkomst og til virksomhedens overskud, når 
arbejdsgiveren tidligere har fratrukket sine indbetalinger 
til ordningen. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 
24. Til gengæld skal arbejdsgiveren ikke betale pensionsaf-
gift, jf. pensionsbeskatningslovens § 33.

Det foreslås, at denne skattemæssige behandling også skal 
gælde beløb, der betales til en arbejdsgiver i forbindelse 
med en tilbagebetaling af fejlagtige pensionsindbetalinger 
efter den foreslåede regel i pensionsbeskatningslovens § 22 
F, stk. 1.

Det foreslås således at indsætte en henvisning til pensions-
beskatningslovens § 22 F, stk. 1, i pensionsbeskatningslo-
vens § 24, således at der ved opgørelsen af en arbejdsgivers 
skattepligtige indkomst medregnes beløb, der måtte tilfalde 
ham i medfør af et forbehold som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 
1-6, eller i forbindelse med en tilbagebetaling efter § 22 F, 
stk. 1, når arbejdsgiveren ved opgørelsen af den skattepligti-
ge indkomst har fradraget sine indbetalinger til ordningen.

Det betyder, at beløb, der betales til en arbejdsgiver i 
forbindelse med en tilbagebetaling af fejlagtige pensionsind-
betalinger efter den foreslåede regel i pensionsbeskatnings-
lovens § 22 F, stk. 1, vil være skattepligtige for arbejdsgive-
ren, når arbejdsgiveren har fradraget sine indbetalinger til 
ordningen. Skattepligten vil ikke kun gælde tilbagebetalin-
gen af det fejlagtigt indbetalte beløb, men også eventuelt af-
kast af det fejlagtigt indbetalte beløb, som pensionsinstituttet 
måtte vælge at betale til arbejdsgiveren i forbindelse med 
tilbagebetalingen efter § 22 F.

Arbejdsgiverens ret til fradrag følger allerede af de almin-
delige regler om fradrag for driftsomkostninger i statsskat-
telovens § 6, litra a, men følger også eksplicit af pensions-
beskatningslovens 23, hvorefter beløb, som en arbejdsgiver 
indbetaler til en pensionsordning for en ansat eller en ud-
sendt ansats ægtefælle eller samlever, sidestilles med beløb, 
der er udbetalt til den ansatte selv. Indbetalingen sidestilles 
altså med en lønomkostning, der ellers normalt fradrages 
efter statsskattelovens § 6 litra a.

Til nr. 22
Efter Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 2269 af 29. de-

cember 2020 om visse skattebegunstigede opsparingsformer 
i pengeinstitutter (»puljepensionsbekendtgørelsen«) er det 
under visse vilkår muligt at placere pensionsopsparingsmid-
ler i pengeinstitutter i unoterede aktier m.v.

Efter puljepensionsbekendtgørelsens § 24 er det dog ik-
ke muligt at placere unoterede aktier m.v. i aldersopsparin-
ger. Forbuddet omfatter unoterede kapitalandele, unoterede 
andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en 
registreret forvalter, jf. § 9 i lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v., og unoterede andele i alternative in-
vesteringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse, 
jf. § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 
m.v.

Forbuddet omfatter også unoterede andele i alternative 
investeringsfonde, der forvaltes af en registreret forvalter af 
alternative investeringsfonde fra et andet land inden for Den 
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået 
aftale med på det finansielle område, og unoterede andele i 
alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter 
fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, når forvalteren har fået tilladelse i henhold til reg-
ler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om 
forvaltere af alternative investeringsfonde.

Finanstilsynet vil ændre puljepensionsbekendtgørelsens § 
24, således at forbuddet også kommer til at omfatte unote-
rede andele i alternative investeringsfonde med registreret 
hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som 
Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle 
område. Forbuddet vil gælde danske aldersopsparinger. Med 
nærværende lovforslags § 1, nr. 4, foreslås der indført et 
tilsvarende forbud for så vidt angår godkendte, udenlandske 
aldersopsparinger.

Finanstilsynet vil fastsætte en afviklingsfrist den 1. juli 
2022 for eksisterende placeringer af unoterede andele i alter-
native investeringsfonde med registreret hjemsted i et land 
uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har 
indgået en aftale med på det finansielle område, ligesom 
det med nærværende lovforslags § 6, stk. 5, foreslås, at inve-
steringer af midler i aldersopsparinger godkendt efter pensi-
onsbeskatningslovens § 15 C, der før den 1. januar 2022 er 
foretaget i unoterede andele i alternative investeringsfonde, 
som forvaltes af en forvalter i et andet land end Danmark, 
skal være afviklet senest den 30. juni 2022.

En pensionsopsparer, der har placeret aldersopsparings-
midler i de nævnte andele, vil derfor skulle tage skridt til 
at afvikle placeringen af disse andele. Det vurderes ikke i 
alle situationer at være muligt at afhænde andelene til tred-
jemand, og har pensionsopspareren ikke selv likviditet til 
at købe andelene ud af aldersopsparingsdepotet for frie mid-
ler, vil eneste mulighed for at afvikle placeringen være at 
udlodde de unoterede andele fra depotet til pensionsopspare-
rens frie midler. Har pensionsopspareren nået pensionsudbe-
talingsalderen, er udlodningen skattefri, jf. pensionsbeskat-
ningslovens § 25 A, stk. 1, men er det ikke tilfældet, vil 
der skulle betales en afgift på 20 pct. af udlodningen, jf. 
pensionsbeskatningslovens § 28, stk. 2.
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Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i § 25 A, stk. 1, således 
at udbetalinger i form af udlodninger til kontohaveren, dvs. 
pensionsopspareren, af unoterede andele i alternative inve-
steringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for 
Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en 
aftale med på det finansielle område, der sker fra og med 
den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022, vil være 
afgiftsfri.

Det vil betyde, at udbetalinger i form af udlodninger, der 
sker i det nævnte tidsrum, ikke er afgiftspligtige med 20 
pct. Det vil gælde både udlodninger fra danske aldersopspa-
ringer og fra godkendte udenlandske aldersopsparinger.

Efter gældende ret skal handel mellem et frit depot og et 
pensionsdepot ske til handelsværdien. Handler mellem frie 
depoter og pensionsdepoter adskiller sig således ikke fra 
andre handler.

Skatteforvaltningen vil ved skatteansættelsen for den på-
gældende kontohaver kunne efterprøve, om den værdi, som 
udlodningen er foretaget til, er udtryk for handelsværdien på 
udlodningstidspunktet. Det gælder både ved opgørelsen af 
pensionsafkastskatten for 2022 og ved en senere opgørelse 
af gevinst, når de udloddede andele afstås. Ved opgørelsen 
af gevinsten anvendes værdien – dvs. handelsværdien – på 
udlodningstidspunktet således som anskaffelsessum.

Endelig bemærkes, at i det omfang der efter udløbet af 
den frist for afvikling af placeringen af de nævnte andele 
fortsat er placeret sådanne andele i en aldersopsparing, vil 
aldersopsparingen ikke overholde puljepensionsbekendtgø-
relsens placeringsregler. Det vil betyde, at aldersopsparin-
gen ikke længere opfylder betingelserne i pensionsbeskat-
ningslovens kapitel 1 om skattebegunstigede pensionsord-
ninger. Når en aldersopsparing ikke opfylder betingelserne i 
pensionsbeskatningslovens kapitel 1 om skattebegunstigede 
pensionsordninger, skal der betales en afgift på 20 pct. af 
det beløb, der ved fristens udløb kunne være udbetalt ved al-
dersopsparingens ophævelse, jf. pensionsbeskatningslovens 
§ 30, stk. 1, 16. pkt.

Tilsvarende foreslås det i lovforslagets § 6, stk. 5, at 
såfremt placeringer af de nævnte andele i udenlandske al-
dersopsparinger godkendt efter pensionsbeskatningslovens 
§ 15 C, der er sket inden den 1. januar 2022, ikke er afvik-
let senest den 30. juni 2022, vil aldersopsparingen fra og 
med den 1. juli 2022 ikke længere opfylde betingelserne i 
pensionsbeskatningslovens kapitel 1 om skattebegunstigede 
pensionsordninger med den ovenfor nævnte konsekvens.

Til nr. 23
Hvis en person påbegynder udbetalinger fra ratepensioner, 

pensionsordninger med løbende udbetalinger eller indeks-
ordninger – såkaldt diskvalificerende pensionsudbetalinger 
– betales der af indbetalinger til aldersopsparing omfattet 
af det aldersbetingede, forhøjede loft på 54.200 kr. (2022-ni-
veau), som sker i efterfølgende indkomstår, en afgift på 40 
pct. af den del af det indbetalte beløb, der overstiger den 
lave indbetalingsgrænse på 5.500 kr. (2022-niveau). Det er 
alene pensionsudbetalinger m.v., der sker fra og med det 
tiende indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspare-

ren når folkepensionsalderen, der fører til, at efterfølgende 
indbetalinger til aldersopsparing pålægges afgift på 40 pct. 
Det følger af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6.

Udbetaling af invalidepension anses ikke som en diskvali-
ficerende pensionsudbetaling, jf. pensionsbeskatningslovens 
§ 25 A, stk. 7, nr. 1. Når en borger, der modtager en 
invalidepension, påbegynder udbetaling af denne i forbin-
delse med invaliditet, diskvalificerer udbetalingen således 
ikke. Men invalidepensionen vil typisk være oprettet i til-
knytning til en livsvarig eller ophørende livrente, og når 
borgeren opnår folkepensionsalderen, vil invalidepensionen 
typisk ophøre, hvorefter livrente påbegyndes udbetalt. Påbe-
gyndelsen heraf vil blive anset som en diskvalificerende 
pensionsudbetaling.

Også i tilfælde, hvor invalidepensionen er oprettet i til-
knytning til en ratepension, vil en udbetaling af ratepensi-
onen blive anset som en diskvalificerende pensionsudbeta-
ling, uanset at den udbetales i umiddelbar fortsættelse af 
invalidepensionen med henblik på fortsat opretholdelse af 
borgerens indkomstgrundlag.

Problemstillingen gælder også invalidepension, som er på-
begyndt udbetalt før den 1. april 2018, og som er oprettet i 
tilknytning til en livsvarig eller ophørende livrente. Ved fol-
kepensionsalderen ophører invalidepensionen typisk, hvor-
efter livrenten påbegyndes udbetalt, hvilket vil blive anset 
som en diskvalificerende pensionsudbetaling.

Der kan også være tilfælde, hvor invalidepensionen er 
oprettet i tilknytning til en ratepension, og når invalidepen-
sionen ophører og ratepensionen påbegyndes udbetalt, vil 
udbetalingen af denne blive anset som en diskvalificerende 
pensionsudbetaling. Derimod vil livrenter og ratepensioner, 
der er påbegyndt udbetalt før den 1. april 2018 i anledning 
af, at pensionsudbetalingsalderen er opnået, ikke diskvalifi-
cere ved opnåelsen af folkepensionsalderen.

Det foreslås at ændre pensionsbeskatningslovens § 25 A, 
stk. 7, nr. 1, således at ikke kun invalidepension, men også 
alderspension og ratepension, der påbegyndes udbetalt efter 
sidste udbetaling af en invalidepension, dog senest 70 dage 
efter denne sidste udbetaling, ikke vil skulle anses som en 
diskvalificerende pensionsudbetaling.

Det betyder, at livsvarig og ophørende livrente og rate-
pension, der påbegyndes udbetalt i forlængelse af en inva-
lidepension, nærmere bestemt senest 70 dage efter sidste 
udbetaling af invalidepensionen, ikke vil skulle anses som 
en diskvalificerende pensionsudbetaling. Dermed vil en pen-
sionsopsparer, der modtager sådan pension, fortsat kunne 
foretage indbetalinger til aldersopsparing omfattet af det al-
dersbetingede, forhøjede loft på 54.200 kr. (2022-niveau), 
uden at der skal betales en afgift på 40 pct. af det indbetalte 
beløb, også efter opnåelsen af folkepensionsalderen eller 
i øvrigt, hvis invalidepensionen ophører og afløses af en 
livrente eller ratepension.

Det bemærkes, at det ikke vil være en betingelse, at ydel-
serne på livrenten eller ratepensionen har samme størrelse 
som invalidepensionen.

Det bemærkes endvidere, at det heller ikke vil være en be-
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tingelse, at livrenten eller ratepensionen er oprettet i samme 
institut som det pensionsinstitut, der udbetaler invalidepen-
sionen. Dette vil bl.a. være relevant i situationer, hvor inva-
lidepensionen – som alene kan være oprettet i en pensions-
kasse eller et forsikringsselskab – »afløses« af udbetalinger 
fra en rateopsparing i et pengeinstitut.

Den foreslåede ændring vil også omfatte livsvarig og op-
hørende livrente og ratepension, der bliver påbegyndt udbe-
talt i fortsættelse af en invalidepension, der er påbegyndt 
udbetalt før den 1. april 2018.

Til nr. 24
Hvis en person påbegynder diskvalificerende pensionsud-

betalinger, betales der af indbetalinger til aldersopsparing 
omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft på 54.200 
kr. (2022-niveau), som sker i efterfølgende indkomstår, en 
afgift på 40 pct. af den del af det indbetalte beløb, der 
overstiger den lave indbetalingsgrænse på 5.500 kr. (2022-
niveau), jf. også bemærkningerne til § 1, nr. 23.

Pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 7, angiver en ræk-
ke undtagelser hertil. Forskellige typer af pensionsudbetalin-
ger anses således ikke som diskvalificerende pensionsudbe-
talinger, uanset at de er påbegyndt udbetalt den 1. april 
2018 eller senere. Det gælder bl.a. udbetaling af invalide-
pension m.v., udbetalinger fra ATP, herunder af supplerende 
arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, der udbetales 
af ATP og udbetalinger af bagatelagtig karakter. Disse und-
tagelser er oplistet i pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 
7. Fællestrækket for disse undtagne udbetalingstyper er, at 
de beror på omstændigheder, som ikke vil kunne tilskrives 
et ønske om at reducere pensionsudbetalingerne i de år, hvor 
der er indkomstaftrapning af offentlige pensioner.

Udbetaling af supplerende arbejdsmarkedspension for før-
tidspensionister, der sker fra ATP, anses ikke som en dis-
kvalificerende pensionsudbetaling, jf. pensionsbeskatnings-
lovens § 25 A, stk. 7, nr. 6, hvorefter udbetalinger, der 
sker fra ATP ikke anses som diskvalificerende udbetalin-
ger. Imidlertid kan en supplerende arbejdsmarkedspension 
for førtidspensionister også være oprettet i et forsikringssel-
skab eller en pensionskasse, og udbetaling af en sådan sup-
plerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister vil 
ikke være omfattet af undtagelsen i pensionsbeskatningslo-
vens § 25 A, stk. 7, nr. 6, eller af andre af undtagelserne i 
§ 25 A, stk. 7. Udbetalingen vil derfor blive anset som en 
diskvalificerende udbetaling.

Det foreslås for det første at indsætte et nr. 18 i pensions-
beskatningslovens § 25 A, stk. 7, hvorefter udbetaling af 
supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, 
der er oprettet i et forsikringsselskab eller en pensionskas-
se, ikke vil skulle anses som en diskvalificerende udbeta-
ling. Dermed vil udbetalinger af supplerende arbejdsmar-
kedspension for førtidspensionister ikke blive anset som dis-
kvalificerende pensionsudbetalinger, uanset om de udbetales 
af ATP, jf. den gældende undtagelse i pensionsbeskatnings-
lovens § 25 A, stk. 7, nr. 6, eller af et forsikringsselskab 
eller en pensionskasse. En pensionsopsparer, der modtager 
supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister 

fra en pensionskasse eller et livsforsikringsselskab, vil der-
med fortsat kunne foretage indbetalinger til aldersopsparing 
omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft på 54.200 kr. 
(2022-niveau), uden at der skal betales en afgift på 40 pct. af 
det indbetalte beløb.

På rene risikoforsikringer udbetales der bonus både løben-
de, og når risikoforsikringen udløber. Bonussen hidrører fra 
overskud på risiko, omkostninger og rente. Udbetaling af 
bonus er afgiftspligtig og anses derfor efter gældende ret 
som en diskvalificerende pensionsudbetaling, uagtet at ud-
betalingen ikke kan tilskrives et ønske om at reducere pensi-
onsudbetalingerne i de år, hvor der er indkomstaftrapning af 
offentlige pensioner.

Det foreslås for det andet at indsætte et nr. 19 i pensions-
beskatningslovens § 25 A, stk. 7, hvorefter udbetaling af 
bonus på rene risikoforsikringer ikke vil skulle anses som en 
diskvalificerende udbetaling.

En pensionsopsparer, der får udbetalt en sådan bonus, 
vil dermed fortsat kunne foretage indbetalinger til aldersop-
sparing omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft på 
54.200 kr. (2022-niveau), uden at der skal betales en afgift 
på 40 pct. af det indbetalte beløb.

I forbindelse med en lønmodtagers fratrædelse tilbyder 
pensionsselskaberne ofte den fratrådte lønmodtager hen-
stand på lønmodtagerens firmapensionsordning i en vis 
periode. Henstanden betyder, at pensionsordningen bliver 
præmiefri, og at de tilknyttede risikodækninger, f.eks. døds-
faldsdækning og invalidepension m.v. foreløbigt opretholdes 
mod en præmiebetaling, der tages fra den opsparede værdi 
på pensionsordningen.

Henstandsperioden betragtes som en omstillingsperiode, 
hvor lønmodtageren i en vis periode fortsat er omfattet af 
risikodækningerne, indtil lønmodtageren ansættes i et nyt 
arbejde og i den forbindelse indtræder i en ny pensionsord-
ning, indtil lønmodtageren beslutter sig for fortsat at fore-
tage indbetalinger til pensionsordningen af private midler, 
eller indtil lønmodtageren vælger at stoppe indbetalingerne 
til pensionsordningen.

Præmiebetalingen for risikodækninger i form af døds-
faldsdækning eller invalidepension, som er oprettet som en-
ten en ratepension eller en pensionsordning med løbende 
udbetalinger, dvs. som fradrags- eller bortseelsesberettigede 
forsikringer, kan i henstandsperioden uden skattemæssige 
konsekvenser, dvs. afgiftsfrit, afholdes i form af en delover-
førsel fra den opsparede værdi på pensionsordningen efter 
pensionsbeskatningslovens § 41, såfremt betingelserne her-
for i øvrigt er opfyldt.

Er der derimod tale om risikodækninger, hvor præmiebe-
talingerne ikke er fradrags- eller bortseelsesberettigede, dvs. 
ikke fradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, døds-
fald, invaliditet eller sundhedsforsikring, kan præmiebetalin-
gen ikke afholdes i form af en afgiftsfri deloverførsel efter 
pensionsbeskatningslovens § 41. I stedet foretages præmie-
betalingen ved, at et beløb hæves fra ratepensionen eller 
livrenten m.v. mod betaling af pensionsafgift på 60 pct. 
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Herefter anvendes nettobeløbet til betaling for de nævnte 
risikoforsikringer.

Udgør præmien for risikoforsikringen eksempelvis 1.000 
kr., vil det således blive hævet 2.500 kr. fra ratepensionen 
eller livrenten m.v., således at der efter afgift kan foretages 
en præmieindbetaling på 1.000 kr. til dækning af risikofor-
sikringen. Efter gældende ret vil en sådan afgiftspligtig hæv-
ning blive anset for en diskvalificerende udbetaling efter 
pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6.

Det foreslås for det tredje at indsætte et nr. 20 i pensions-
beskatningslovens § 25 A, stk. 7, hvorefter udbetaling af 
pensionsmidler til dækning af betaling for ikkefradrags- el-
ler bortseelsesberettigede risikodækninger i forbindelse med 
fratrædelse ikke vil skulle anses som en diskvalificerende 
udbetaling.

En pensionsopsparer, der får dækket præmiebetalingen 
ved, at et beløb hæves fra en ratepension eller pensionsord-
ning med løbende udbetalinger mod betaling af pensionsaf-
gift på 60 pct., vil dermed fortsat kunne foretage indbeta-
linger til aldersopsparing omfattet af det aldersbetingede, 
forhøjede loft på 54.200 kr. (2022-niveau), uden at der skal 
betales en afgift på 40 pct. af det indbetalte beløb.

Til nr. 25
En rateforsikring i et livsforsikringsselskab eller en pen-

sionskasse kan kombineres med en invalidesum, der udbe-
tales til forsikrede i tilfælde af invaliditet, som medfører 
en varig nedsættelse af erhvervsevnen med mindst ⅔, jf. 
pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 2.

Til en rateopsparing i et pengeinstitut kan knyttes en inva-
lidesum som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 
2. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 5.

En sådan invalidesum er afgiftspligtig med 40 pct., jf. 
pensionsbeskatningslovens § 29 C, der imidlertid henviser 
til pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 4. Henvisningen i 
§ 29 C til § 11 A, stk. 4, blev ved en fejl ikke ændret til en 
henvisning til § 11 A, stk. 5, i lov nr. 1561 af 21. december 
2010, hvor der i denne lovs § 2, nr. 4, blev indsat et nyt stk. 
4 i pensionsbeskatningslovens § 11 A.

Det foreslås, at henvisningen til pensionsbeskatningslo-
vens § 11 A, stk. 4, i pensionsbeskatningslovens § 29 C, 
ændres til en henvisning til § 11 A, stk. 6.

Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-
slagets § 1, nr. 3, hvorefter der foreslås et nyt stk. 4 i § 11 A, 
og som følge af den manglende konsekvensændring i lov nr. 
1561 af 21. december 2010.

Ændringen har ingen materiel betydning.

Til nr. 26
Efter Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 2269 af 29. de-

cember om visse skattebegunstigende opsparingsformer 
i pengeinstitutter ("puljepensionsbekendtgørelsen") er det 
under visse vilkår muligt at placere rateopsparinger, kapi-
talopsparinger, børneopsparinger og selvpensioneringskonti 
i kapitalandele, der ikke handles på et reguleret marked 
eller en multilateral handelsfacilitet – i daglig tale unoterede 

aktier m.v. – og i unoterede andele i alternative investerings-
fonde.

Adgangen til placering af aldersopsparinger i unoterede 
kapitalandele og unoterede andele i alternative investerings-
fonde blev ophævet pr. 1. januar 2021, jf. puljepensionsbe-
kendtgørelsens § 24, fordi adgangen til placering af unote-
rede aktier m.v. i aldersopsparing kunne udnyttes til skat-
tetænkning. Det var tilfældet, hvis aldersopsparingsdepotet 
gennem direkte eller indirekte eksponering indeholdt unote-
rede aktier m.v. i det selskab, som pensionsopspareren selv 
er ansat i, og særligt hvor selskabets overskud primært hid-
rører fra personligt arbejde. Det skyldes, at udbetalinger fra 
aldersopsparing ikke beskattes.

En pensionsopsparer, der havde nået pensionsudbetalings-
alderen, kunne således indrette sig, så resultatet af arbejds-
indsatsen alene blev beskattet med selskabsskat på 22 pct. 
og de resterende 78 pct. med pensionsafkastskat på 15,3 
pct., hvilket gav en samlet skat på ca. 34 pct. Var arbejdet i 
stedet blevet honoreret med løn, ville marginalskatteprocen-
ten være på op til ca. 56 pct.

Den beskrevne mulighed for skattetænkning var ikke rele-
vant ved placering af midler i kapital- eller rateopsparing, 
idet arbejdsindsatsen i sidste ende bliver beskattet, når pen-
sionen udbetales.

Et barns forældre og bedsteforældre m.v. kan oprette en 
børneopsparing til barnet. Der kan årligt indbetales maksi-
malt 6.000 kr. på børneopsparingen, og der kan i alt indbeta-
les 72.000 kr. Der kan ved oprettelsen af børneopsparingen 
tidligst aftales udbetaling af indeståendet på et tidspunkt 
mindst 7 år efter oprettelsen, og tidligst når barnet fylder 14 
år, og senest i det år, hvor barnet fylder 21 år.

Der er ikke fradrag for indskud til børneopsparing, og 
udbetalingen af børneopsparingen er skattefri. Afkastet af 
indeståendet på børneopsparingen er skattefrit.

Børneopsparinger kan dermed fortsat udnyttes til den 
beskrevne skattetænkning, da udbetalinger fra børneopspa-
ringer ligesom udbetalinger fra aldersopsparinger ikke be-
skattes ved udbetaling. Den skattemæssige fordel er endda 
større end den skattemæssige fordel var ved placering af 
unoterede aktier m.v. i aldersopsparinger, da afkastet af bør-
neopsparinger er skattefrit. Resultatet af arbejdsindsatsen vil 
således alene blive beskattet med selskabsskat, dvs. med 22 
pct., hvis skattetænkningsmuligheden udnyttes.

Finanstilsynet vil derfor ændre puljepensionsbekendtgø-
relsen, så det fra og med den 1. januar 2022 ikke længere vil 
være muligt at placere unoterede aktier m.v. i børneopspa-
ringer. Samtidig hermed vil Finanstilsynet fastsætte en frist 
for afvikling af eksisterende placeringer af unoterede aktier 
m.v. den 30. juni 2022. Det vurderes ikke i alle situationer 
at være muligt at afhænde andelene til tredjemand, og har 
kontohaveren, dvs. barnet ikke selv likviditet til at købe 
andelene ud af børneopsparingen, vil eneste mulighed for at 
afvikle placeringen være at udlodde de unoterede andele fra 
depotet til barnets frie midler – altså sådan at de unoterede 
aktier m.v. populært sagt derefter ejes af barnet direkte.

Efter gældende ret frigives det indestående beløb på bør-
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neopsparingen skattefrit ved den aftalte bindingsperiodens 
udløb. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 
5. Der er dermed som udgangspunkt ikke mulighed for at 
foretage hverken hel eller delvis udbetaling af børneopspa-
ringen før bindingsperiodens udløb.

Det foreslås at indsætte et 4. pkt. i pensionsbeskatningslo-
vens § 51, stk. 5, hvorefter der vil kunne ske udbetalinger i 
form af udlodninger til barnet af unoterede kapitalandele, af 
unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forval-
tes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v., og af unoterede andele i alternative 
investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden 
for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået 
en aftale med på det finansielle område, fra og med den 1. 
januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Det betyder, at de unoterede aktier m.v. vil kunne udlod-
des fra børneopsparingen, uanset at bindingsperioden ikke er 
udløbet.

Det foreslås desuden at indsætte et 5. pkt. i pensionsbe-
skatningslovens § 51, stk. 5, hvorefter børneopsparinger, på 
hvilke der den 1. juli 2022 fortsat er placeret værdipapirer 
som nævnt i det foreslåede 4. pkt. i pensionsbeskatningslo-
vens § 51, stk. 5, fra og med dette tidspunkt ikke vil anses 
for omfattet af reglerne i pensionsbeskatningslovens § 51.

Det betyder, at en sådan børneopsparing fra og med den 1. 
juli 2022 skattemæssigt vil skulle behandles som en almin-
delig bankkonto med tilhørende værdipapirdepot, herunder 
at der efter aftale med pengeinstituttet vil kunne disponeres 
over midlerne på den tidligere børneopsparing. Det bemær-
kes i den forbindelse, at reglerne i puljepensionsbekendt-
gørelsen forhindrer spekulation i at omgå de tidsmæssige 
bindingsregler for børneopsparing ved bevidst at placere 
unoterede aktier m.v. i børneopsparinger, da pengeinstituttet 
efter puljepensionsbekendtgørelsens § 29 straffes med bøde 
for overtrædelse af bl.a. placeringsreglerne i puljepensions-
bekendtgørelsen.

Efter gældende ret skal handel mellem et frit depot og et 
pensionsdepot, herunder en børneopsparing, ske til handels-
værdien. Handler mellem frie depoter og pensionsdepoter 
adskiller sig således ikke fra andre handler.

Skatteforvaltningen vil ved skatteansættelsen for barnet, 
når de udloddede aktier m.v. senere afstås, kunne efterprøve, 
om den værdi, som udlodningen er foretaget til, er udtryk 
for handelsværdien på udlodningstidspunktet. Ved opgørel-
sen af gevinsten anvendes værdien – dvs. handelsværdien – 
på udlodningstidspunktet således som anskaffelsessum.

Til nr. 27
Personer, der var fyldt 18 år, men ikke 50 år, kunne frem 

til den 2. juni 1998 oprette én selvpensioneringskonto i et 
pengeinstitut. Der kan fortsat indskydes på de selvpensione-
ringskonti, der allerede er oprettet før den 2. juni 1998. Der 
kan hvert år maksimalt indskydes 3.000 kr. og kun 40.000 
kr. i alt.

Sådanne selvpensioneringskonti kan udnyttes til skatte-
tænkning, hvis selvpensioneringskontoen gennem direkte el-

ler indirekte eksponering indeholder unoterede aktier m.v. i 
det selskab, som kontohaveren selv er ansat i, og særligt 
hvor selskabets overskud primært hidrører fra personligt 
arbejde. Skattetænkningsmuligheden er den samme som 
den skattetænkningsmulighed, der var knyttet til aldersop-
sparinger indtil indførelsen af forbuddet mod placering af 
unoterede aktier m.v. i aldersopsparinger. Udbetalinger fra 
selvpensioneringskonti beskattes ligesom aldersopsparinger 
således ikke ved udbetaling, ligesom afkastet af indeståendet 
på selvpensioneringskontoen alene beskattes som pensions-
afkast efter pensionsafkastbeskatningsloven. Der henvises til 
pkt. 2.5.2 i de almindelige bemærkninger samt til bemærk-
ningerne til lovforslagets § 1, nr. 26, om den lignende skat-
tetænkningsmulighed i børneopsparinger.

Finanstilsynet vil derfor ændre puljepensionsbekendtgø-
relsen, så det fra og med den 1. januar 2022 ikke længere 
vil være muligt at placere unoterede aktier m.v. i selvpensi-
oneringskonti. Samtidig hermed vil Finanstilsynet fastsætte 
en frist for afvikling af eksisterende placeringer af unoterede 
aktier m.v. den 30. juni 2022. Det vurderes ikke i alle situa-
tioner at være muligt at afhænde andelene til tredjemand, 
og har kontohaveren ikke selv likviditet til at købe andelene 
ud af selvpensioneringskontoen, vil eneste mulighed for at 
afvikle placeringen være at udlodde de unoterede andele fra 
depotet til pensionsopsparerens frie midler.

Efter gældende ret kan indeståendet på en selvpensione-
ringskonto hæves når som helst, men skal hæves på én 
gang. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 51 A, stk. 
3. Hvis der sker delhævning af indeståendet, er selvpensio-
neringskontoen frigivet i sin helhed, hvorefter kontoen vil 
være en almindelig bankkonto.

Det foreslås at indsætte et 2. pkt. i pensionsbeskatningslo-
vens § 51 A, stk. 3, hvorefter der vil kunne ske delvise udbe-
talinger i form af udlodninger til kontohaveren af unoterede 
kapitalandele, af unoterede andele i alternative investerings-
fonde, som forvaltes af en forvalter omfattet af lov om for-
valtere af alternative investeringsfonde m.v., og af unoterede 
andele i alternative investeringsfonde med registreret hjem-
sted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen 
ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, fra 
og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Det betyder, at de unoterede aktier m.v. vil kunne ud-
loddes fra en selvpensioneringskonto uden at selvpensione-
ringskontoen anses for frigivet i sin helhed, således at kon-
toen fortsat vil skulle behandles som en selvpensionerings-
konto.

Det foreslås desuden at indsætte et 3. pkt. i pensionsbe-
skatningslovens § 51 A, stk. 3, hvorefter selvpensionerings-
konti, på hvilke der den 1. juli 2022 fortsat er placeret 
værdipapirer som nævnt i det foreslåede 2. pkt. i pensions-
beskatningslovens § 51 A, stk. 3, fra og med dette tidspunkt 
ikke vil anses for omfattet af reglerne i pensionsbeskatnings-
lovens § 51 A.

Det betyder, at en sådan selvpensioneringskonto fra og 
med den 1. juli 2022 skattemæssigt vil skulle behandles som 
en almindelig bankkonto med tilhørende værdipapirdepot.
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Efter gældende ret skal handel mellem et frit depot og et 
pensionsdepot, herunder en selvpensioneringskonto, ske til 
handelsværdien. Handler mellem frie depoter og pensions-
depoter adskiller sig således ikke fra andre handler.

Skatteforvaltningen vil ved skatteansættelsen for den på-
gældende kontohaver kunne efterprøve, om den værdi, som 
udlodningen er foretaget til, er udtryk for handelsværdien på 
udlodningstidspunktet. Det gælder både ved opgørelsen af 
pensionsafkastskatten for 2022 og ved en senere opgørelse 
af gevinst, når de udloddede aktier m.v. afstås. Ved opgørel-
sen af gevinsten anvendes værdien – dvs. handelsværdien – 
på udlodningstidspunktet således som anskaffelsessum.

Til nr. 28
Adgangen til placering af unoterede kapitalandele og un-

oterede andele i alternative investeringsfonde, blev ved be-
kendtgørelse nr. 2269 af 29. december 2020 om visse skat-
tebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter (»pulje-
pensionsbekendtgørelsen«) ophævet pr. 1. januar 2021.

Baggrunden herfor var, at adgangen til placering af de 
nævnte kapitalandele m.v. i aldersopsparing kunne udnyttes 
til skattetænkning, hvis der var tale om, at aldersopsparings-
depotet direkte eller indirekte indeholder kapitalandele m.v. 
i det selskab, som pensionsopspareren selv er ansat i, og 
særligt hvor selskabets overskud primært hidrører fra per-
sonligt arbejde. Det skyldes, at udbetalinger fra aldersopspa-
ring ikke beskattes, jf. pensionsbeskatningslovens § 25 A, 
stk. 1.

Den mulighed for skattetænkning, der bestod i adgangen 
til placering af unoterede kapitalandele m.v. i aldersopspa-
ring, hvis der var tale om, at aldersopsparingsdepotet direkte 
eller indirekte indeholdt kapitalandele m.v. i det selskab, 
som pensionsopspareren selv er ansat i, og særligt hvor sel-
skabets overskud primært hidrører fra personligt arbejde, be-
står fortsat for pensionsordninger omfattet af den hidtidige § 
50 i pensionsbeskatningsloven, dvs. visse ordninger oprettet 
før den 18. februar 1992, idet puljepensionsbekendtgørelsen 
ikke gælder disse ordninger. Ved lov nr. 429 af 26. juni 1998 
blev pensionsbeskatningslovens § 50 helt ophævet, men fin-
der dog fortsat anvendelse, forudsat at forsikrings-/pensions-
ordningen er oprettet før den 18. februar 1992.

Engangsudbetalinger m.v. fra livsforsikringer m.v. omfat-
tet af § 50 medregnes ikke ved opgørelsen af den skatteplig-
tige indkomst, ligesom afkastet er skattefrit. Er livsforsik-
ringen m.v. oprettet i et dansk pensionsinstitut vil afkastet 
af pensionsformuen dog være undergivet pensionsafkastbe-
skatning på 15,3 pct.

Da engangsudbetalinger m.v. fra disse ordninger ligesom 
udbetalinger af aldersopsparinger er skattefri, og da afkastet 
enten er skattefrit eller alene pensionsafkastskattepligtigt, er 
der mulighed for skattetænkning, hvis der i en pensionsord-
ning omfattet af den hidtidige § 50 i pensionsbeskatnings-lo-
ven er placeret unoterede kapitalandele m.v. i det selskab, 
som pensionsopspareren selv er ansat i, og særligt hvor sel-
skabets overskud primært hidrører fra personligt arbejde.

For at forhindre skattetænkning i de pensionsordninger 

omfattet af den hidtidige § 50 i pensionsbeskatningsloven 
foreslås det at indføre et forbud mod placering af unoterede 
kapitalandele m.v. i de nævnte pensionsordninger.

Det foreslås således at indsættes en ny paragraf, § 51 B, i 
pensionsbeskatningsloven indeholdende et sådant forbud.

I § 51 B, stk. 1, foreslås det, at midler i pensionsordninger 
omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 580 af 7. august 1991, ikke må være investeret 
i unoterede kapitalandele, i unoterede andele i alternative 
investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet 
af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., 
eller i unoterede andele i alternative investeringsfonde med 
registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Uni-
on, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det 
finansielle område, idet pensionsordningen ellers overgår 
til beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A fra 
tidspunktet for investeringen, dog tidligst den 1. juli 2022.

Forbuddet gælder både danske og udenlandske pensions-
ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. august 1991. De allerfleste 
danske § 50-ordninger er oprettet i livsforsikringsselskaber, 
mens enkelte danske § 50-ordninger er oprettet i pengeinsti-
tutter. § 50-ordninger oprettet i danske pengeinstitutter er 
omfattet af puljepensionsbekendtgørelsens placeringsregler, 
men forbuddet mod placering af unoterede aktier m.v. i pen-
sionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 
foreslås placeret samlet i pensionsbeskatningsloven for alle 
§ 50-ordninger, uanset om de er danske eller udenlandske, 
og uanset om de er placeret i pengeinstitutter eller livforsik-
ringsselskaber.

Den 1. juli 2022 er den foreslåede frist for, hvornår eksi-
sterende placeringer af unoterede kapitalandele m.v. i pen-
sionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 
skal være afviklet, jf. lovforslagets § 6, stk. 6, hvortil der 
henvises.

Det foreslåede forbud i § 51 B, stk. 1, svarer til det forbud, 
som følger af puljepensionsbekendtgørelsens § 24 vedrøren-
de aldersopsparinger inkl. den af Finanstilsynet planlagte 
præcisering for så vidt angår unoterede andele, som forval-
tes af en forvalter i et land uden for Den Europæiske Union.

I § 51 B, stk. 2, foreslås det, at investeringer i kapitalan-
dele og andele i alternative investeringsfonde, der overgår 
fra at være optaget til handel på et reguleret marked eller 
en multilateral handelsfacilitet til ikke at være optaget til 
handel på et reguleret marked eller en multilateral handels-
facilitet, skal afvikles senest 6 måneder efter overgangen, 
idet pensionsordningen ellers fra dette tidspunkt overgår til 
beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Det betyder, at i det omfang, at der er placeret kapitalan-
dele eller andele i alternative investeringsfonde, der overgår 
fra at være optaget til handel på et reguleret marked eller 
en multilateral handelsfacilitet til ikke at være optaget til 
handel på et reguleret marked eller en multilateral handels-
facilitet, i en pensionsordning omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 50, vil disse placeringer skulle afvikles senest 
6 måneder efter overgangen til ikke at være optaget til han-
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del på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacili-
tet. Dette vil pensionsopspareren efter gældende ret kunne 
gøre ved enten at afhænde de nævnte unoterede værdipapi-
rer i pensionsdepotet til tredjemand, eller ved at pensionsop-
spareren selv »køber« værdipapirerne for frie midler. Efter 
pensionsbeskatningsloven vil der heller ikke være noget til 
hinder for, at værdipapirerne udloddes fra § 50-ordningen, 
hvilket i givet fald vil kunne gøres skattefrit.

Afhændes eller udloddes værdipapirerne ikke inden fri-
stens udløb, overgår pensionsordningen fra fristens udløb til 
beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Den foreslåede regel om, at de nævnte kapitalandele m.v. 
vil skulle afvikles, vil sikre, at skattetænkningen heller ikke 
vil kunne ske i unoterede aktier m.v., som er blevet placeret 
i § 50-ordningen, mens de var optaget til handel på et regu-
leret marked eller en multilateral handelsfacilitet, men siden 
hen er overgået til at være unoterede.

Til § 2

Til nr. 1
Efter pensionsafkastbeskatningsloven skal pensionsopspa-

rerens beskatningsgrundlag enten opgøres efter reglerne i 
pensionsafkastbeskatningslovens §§ 4 eller 4 a. Valget træf-
fes af pensionsinstituttet og er bindende for alle pensions-
ordningerne i instituttet.

Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 beskattes for-
skellen mellem et korrigeret ultimodepot og et korrigeret 
primodepot. Formålet er som udgangspunkt at beskatte rente 
i henhold til aftalen og rentebonus, da det som udgangs-
punkt er udtryk for pensionsopsparerens andel af pensions-
instituttets samlede formueafkast og dermed formueafkastet 
af den pågældendes pensionsopsparing.

I pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 3, nr. 13, fore-
slås det, at det tydeliggøres, at ultimodepotet i alle tilfælde 
skal tillægges beløb, der hidrører fra rabat, provision og 
lign., som pensionsinstituttet har modtaget fra formueforval-
tere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der hidrører fra 
pensionsinstituttets fortjeneste ved formueforvaltning af de 
pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), 
der tilskrives forsikringens depot, der på anden måde er 
knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen, eller 
der udbetales direkte til den berettigede i årets løb med 
tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2.

Formålet med den foreslåede ændring er at sikre, at pensi-
onsopsparerne i livsforsikringsselskaber og pensionskasser i 
alle tilfælde skal beskattes af kickback, indregnet fortjeneste 
og lign., hvis disse beløb tilskrives depotet, udbetales direk-
te til den pensionsberettigede eller på anden måde er knyttet 
til forsikringen eller pensionskasseordningen.

Til nr. 2
Efter pensionsafkastbeskatningsloven skal pensionsopspa-

rerens beskatningsgrundlag enten opgøres efter reglerne i 
pensionsafkastbeskatningslovens §§ 4 eller 4 a. Valget træf-
fes af pensionsinstituttet og er bindende for alle pensions-
ordningerne i instituttet.

Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 a opgøres pen-
sionsopsparernes beskatningsgrundlag efter en mere direkte 
metode, hvor der som udgangspunkt kun sker beskatning af 
aftalt rente og rentebonus, der tilskrives den pensionsberet-
tigedes depot, samt formueafkast, der udbetales direkte til 
pensionsopspareren eller på anden måde er tilknyttet forsik-
ringen eller pensionskasseordningen.

I pensionsafkastbeskatningslovens § 4 a, stk. 2, nr. 7, fore-
slås det, at det tydeliggøres, at pensionsopspareren i alle 
tilfælde skal beskattes af beløb, der hidrører fra rabat, pro-
vision og lign., som pensionsinstituttet har modtaget fra for-
mueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der hidrø-
rer fra pensionsinstituttets fortjeneste ved formueforvaltning 
af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og 
lign.), der tilskrives forsikringens depot, der på anden måde 
er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen, eller 
der udbetales direkte til den berettigede i årets løb med 
tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2.

Formålet med den foreslåede ændring er at sikre, at pensi-
onsopsparerne i livsforsikringsselskaber og pensionskasser i 
alle tilfælde skal beskattes af kickback, indregnet fortjeneste 
og lign., hvis disse beløb tilskrives depotet, udbetales direk-
te til den pensionsberettigede eller på anden måde er knyttet 
til forsikringen eller pensionskasseordningen.

Til nr. 3
Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 6, stk. 1, skal de 

institutter, der er nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens 
§ 1, stk. 2, nr. 3-6, 9, 13 og 14, medregne alle former for 
formueafkast til beskatningsgrundlaget.

Det foreslås, at det i pensionsafkastbeskatningslovens § 
6, stk. 1, indsættes, at beskatningsgrundlaget også omfatter 
beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formue-
forvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der udgør for-
tjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes 
midler (indregnet fortjeneste og lign.).

De institutter, der er nævnt i pensionsafkastbeskatningslo-
vens § 1, stk. 2, nr. 3-6, 9, 13 og 14, er henholdsvis Den So-
ciale Pensionsfond, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Løn-
modtagernes Dyrtidsfond, hjælpe- og understøttelsesfonde, 
der er godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 52 og an-
dre hjælpe- og understøttelsesfonde med pensionslignende 
formål, såkaldte afviklingskasser, der har valgt beskatning 
på institutniveau, visse statsgaranterede pensionskasser, der 
opgør beskatningsgrundlaget på institutniveau, samt Løn-
modtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Den foreslåede ændring sikrer, at ATP, LD, hjælpe- og 
understøttelsesfonde og afviklingskasser m.v. også beskattes 
af kickback, indregnet fortjeneste og lign. i det omfang, de 
modtager sådanne beløb.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den foreslåede æn-
dring i lovforslagets § 2, nr. 8, af pensionsafkastbeskatnings-
lovens § 9, stk. 2.

Formålet med forslaget er samlet set at sikre en uændret 
beskatning i forhold til gældende ret, hvor institutter omfat-
tet af pensionsafkastbeskatningslovens § 6 skal modregne 
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kickback og lign. i fradraget for formueforvaltningsomkost-
ninger efter pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 2.

Til nr. 4
Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 7, stk. 1, skal de 

pensionskasser m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 
og 8, medregne alle former for formueafkast til beskatnings-
grundlaget.

Det foreslås, at det i pensionsafkastbeskatningslovens § 
7, stk. 1, indsættes, at beskatningsgrundlaget også omfatter 
beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formue-
forvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der udgør for-
tjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes 
midler (indregnet fortjeneste og lign.).

De pensionskasser m.v., der er nævnt i pensionsafkastbe-
skatningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, er henholdsvis 
pensionskasser, pensionsfonde, der er undtaget fra skatte-
pligt efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 9, arbejds-
markedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber omfattet af 
§ 307 i lov om finansiel virksomhed og administrationsboer, 
der administrerer en lukket bestand af pensionstilsagn fra 
en likvideret pensionskasse eller en lukket bestand af livs-
forsikringer fra et likvideret arbejdsmarkedsrelateret livsfor-
sikringsaktieselskab.

Den foreslåede ændring sikrer, at pensionskasser m.v. be-
skattes af kickback, indregnet fortjeneste og lign. i det om-
fang de modtager sådanne beløb. Det bemærkes, at bestem-
melsen omfatter kickback, indregnet fortjeneste og lign., 
der betales til pensionskasser m.v., uanset om betalingerne 
sker i forbindelse med formueforvaltning af pensionskassens 
gennemsnitsrenteordninger og markedsrenteordninger.

Forslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med den foreslåede 
ændring af pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 2 i 
lovforslagets § 2, nr. 8.

Formålet med forslaget er dels samlet set at sikre en 
uændret beskatning i forhold til gældende ret, hvor pen-
sionskasser m.v. omfattet af pensionsafkastbeskatningslo-
vens § 7 skal modregne kickback og lign. i fradraget for 
formueforvaltningsomkostninger efter pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 9, stk. 2, 1. pkt., dels at sikre at kickback 
og lign., der kan henføres til markedsrentekunderne i pen-
sionskasser m.v., og som stammer fra markedsrentekunder-
nes fradragsberettigede formueforvaltningsomkostninger, ik-
ke kan akkumuleres skattefrit i pensionskassen.

For så vidt angår indregnet fortjeneste og lign., vil beskat-
ningen efter forslaget skulle ske i samme år som instituttet 
får fradrag for betalingen af formueforvaltningsomkostnin-
gerne. For så vidt angår kickback og lign. vil beskatningen 
efter forslaget skulle ske i det år, hvor beløbet retserhverves 
af pensionsinstituttet.

Det bemærkes, at pensionskassen, uden den foreslåede 
ændring af pensionsafkastbeskatningslovens § 7, stk. 1, ville 
kunne omgå den beskatning, der foreslås indført for bl.a. 
markedsrentekunder i pensionskasser af beløb, der hidrører 
fra kickback og lign., og som f.eks. tilskrives markedsrente-
kundernes depoter, jf. forslagets § 2, nr. 1 og 2. Den fore-

slåede ændring af pensionsafkastbeskatningslovens § 7, stk. 
1, er således nødvendig for at sikre, at kickback og lign., 
der kan henføres til markedsrentekunderne i pensionskasser 
m.v., og som stammer fra markedsrentekundernes fradrags-
berettigede formueforvaltningsomkostninger, ikke kan akku-
muleres skattefrit i pensionskassen.

Til nr. 5 og 6
Der er tale om tekniske ændringer som følge af lovforsla-

gets § 2, nr. 7, hvor det foreslås at indsætte et nyt nr. 11 i 
pensionsafkastbeskatningslovens § 7, stk. 2.

Til nr. 7
Pensionsafkastbeskatningslovens § 7, stk. 2, opregner de 

beløb, som pensionskasser m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, 
nr. 1, 2, 7 og 8, kan fradrage ved opgørelsen af beskatnings-
grundlaget.

Det foreslås, at det i pensionsafkastbeskatningslovens § 
7, stk. 2, nr. 11, indsættes, at beløb, der hidrører fra rabat, 
provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og 
lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning 
af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og 
lign.), og som beskattes efter §§ 4 eller 4 a, fradrages ved 
opgørelsen af beskatningsgrundlaget.

De pensionskasser m.v., der er nævnt i pensionsafkastbe-
skatningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, er henholdsvis 
pensionskasser, pensionsfonde, der er undtaget fra skatte-
pligt efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 9, arbejds-
markedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber omfattet af 
§ 307 i lov om finansiel virksomhed og administrationsboer, 
der administrerer en lukket bestand af pensionstilsagn fra 
en likvideret pensionskasse eller en lukket bestand af livs-
forsikringer fra et likvideret arbejdsmarkedsrelateret livsfor-
sikringsaktieselskab.

Formålet med den foreslåede ændring er at sikre, at pen-
sionskasser m.v. ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget 
får et korresponderende fradrag, når de overfører kickback, 
indregnet fortjeneste og lign. til pensionsopsparere, der be-
skattes af de overførte beløb.

Til nr. 8
Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 2, 1. pkt., 

kan der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pen-
sionsafkastbeskatningslovens §§ 3, 6 og 7, fradrages de om-
kostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af 
den skattepligtige formue.

Formueforvaltningsomkostninger er de omkostninger, der 
afholdes i forbindelse med pensionsinstituttets investering-
svirksomhed, dvs. omkostninger forbundet med at investere 
de pensionsberettigedes opsparing.

Bestemmelsen medfører dels, at pensionsopsparere med 
skattebegunstigede pensionsordninger i bl.a. penge- og kre-
ditinstitutter omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 
3 kan fradrage formueforvaltningsomkostninger ved opgø-
relsen af beskatningsgrundlaget, dels at pensionskasser m.v. 
omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 7 og pensi-
onsinstitutter omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 
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6, som f.eks. ATP, LD og hjælpe- og understøttelsesfonde, 
kan fradrage formueforvaltningsomkostninger ved opgørel-
sen af pensionsinstituttets beskatningsgrundlag.

Det foreslås i pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 
2, 1. pkt., at det indsættes, at pensionsinstituttet også har 
fradrag for betaling af den del af formueforvaltningsomkost-
ningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision 
og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og 
den del af omkostningerne, der udgør fortjeneste ved for-
mueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet 
fortjeneste og lign.).

Forslaget skal ses i sammenhæng med den foreslåede 
beskatning af kickback og lign. ved opgørelsen af beskat-
ningsgrundlaget for institutter omfattet af pensionsafkastbe-
skatningslovens §§ 6 og 7, jf. lovforslagets § 2, nr. 3 og 4, 
og den foreslåede beskatning af kickback og lign. af pensi-
onsopsparerne, jf. lovforslagets § 2, nr. 1 og 2.

Uden den foreslåede ændring af pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 9, stk. 2, 1. pkt., ville en pensionskasse m.v., 
der f.eks. i år 1 betalte 100 mio. kr. i formueforvaltningsom-
kostninger vedrørende gennemsnitsrenteordningerne og i år 
2 fik 10 mio. kr. i kickback, kun have fradrag for de 90 mio. 
kr. i år 1, mens det efter forslaget opnår fradrag i år 1 for 
alle 100 mio. kr. Med ændringen i forslagets § 2, nr. 4, vil 
pensionskassen blive beskattet af den modtagne kickback på 
10 mio. kr. i år 2, hvis retserhvervelsen af kickback sker i 
dette år.

Formålet med forslaget er så vidt muligt at sikre, at ind-
regnet fortjeneste, kickback og lign. beskattes og samtidig 
sikre en sammenhæng i beskatningen således, at de nævnte 
institutter ikke beskattes to gange af den tilbagebetalte kick-
back og lign. – én gang i form af en beskæring af fradraget 
og én gang til i form af beskatning af den modtagne kick-
back.

Pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 2, 1. pkt., om-
fatter også fradrag for formueforvaltningsomkostninger for 
pensionsopsparere med skattebegunstigede pensionsordnin-
ger i pengeinstitutter m.v. omfattet af pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 3. For disse pensionsopsparere medfører den 
foreslåede ændring af bestemmelsen ingen ændring i pen-
sionsopsparerens fradragsret for formueforvaltningsomkost-
ninger. Pensionsopsparere i pengeinstitutter har således fort-
sat fradrag for de faktisk afholdte formueforvaltningsom-
kostninger, uanset om omkostningerne indeholder elementer 
af provision og lign. Det bemærkes, at sådanne beløb, der 
tilbagebetales til pensionsopsparere i pengeinstitutordninger, 
anses som en rentebetaling, der er skattepligtig efter pensi-
onsafkastbeskatningslovens § 3.

Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 2, 2. pkt., 
skal de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til for-
valtning af forsikringen, fradrages i beskatningsgrundlaget 
efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 4 eller 4 a for for-
sikringer uden ret til rentebonus.

Forsikringer uden ret til rentebonus er såkaldte markeds-
renteordninger som f.eks. unit-link ordninger, hvor pensi-
onsopspareren har direkte indflydelse på investeringen af 

pensionsmidlerne, og hvor pensionsopsparernes afkast i den 
rene udgave følger de faktiske investeringer.

Bestemmelsen medfører, at formueforvaltningsomkostnin-
gerne for markedsrenteordninger i stedet for at skulle fradra-
ges i beskatningsgrundlaget for pensionskassen m.v. skal 
fradrages i pensionsopsparernes individuelle beskatnings-
grundlag opgjort efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 
4 eller 4 a.

Det individuelle fradrag for formueforvaltningsomkost-
ninger for markedsrenteordninger blev indført med lov nr. 
1339 af 19. december 2008. Det var forudsat i bemærknin-
gerne, at der ikke var tale om en udvidelse af fradragsretten 
for markedsrenteordninger, men blot en omplacering af fra-
dragsretten fra pensionsinstituttet til pensionsopsparerne, jf. 
Folketingstidende 2008-09, tillæg A, L 41, side 1045.

Bestemmelsen omplacerer fradraget for formueforvalt-
ningsomkostninger for markedsrenteprodukter fra pensions-
instituttet til instituttets pensionsopsparere med markedsren-
teprodukter. De formueforvaltningsomkostninger, der er fra-
drag for, er de omkostninger, der afholdes i forbindelse 
med pensionsinstituttets investeringsvirksomhed, dvs. om-
kostninger forbundet med at investere de pensionsberettige-
des opsparing, f.eks. betaling til eksterne formueforvaltere 
for investering i værdipapirer, depotgebyrer, ekstern investe-
ringsrådgivning, drift af særlige it-systemer til overvågning 
af investeringer og handel med værdipapirer, omkostninger 
til intern porteføljepleje og overvågning af eksterne formue-
forvaltere m.v.

Bestemmelsen indebærer, at de samme formueforvalt-
ningsomkostninger ikke kan fratrækkes to gange. De for-
mueforvaltningsomkostninger, der er fratrukket i beskat-
ningsgrundlagene efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 
4 eller 4 a, jf. § 9, stk. 2, 2. pkt., kan derfor ikke samtidig 
fratrækkes i institutskatten efter pensionsafkastbeskatnings-
lovens § 7, jf. § 9, stk. 2, 1. pkt.

Bestemmelsen indebærer også, at en pensionskasse m.v. 
ikke kan vælge at tage fradraget for formueforvaltningsom-
kostninger vedrørende markedsrenteordninger i pensions-
kassens eget beskatningsgrundlag efter pensionsafkastbe-
skatningslovens § 7 i stedet for i markedsrenteordningernes 
beskatningsgrundlag efter pensionsafkastbeskatningslovens 
§§ 4 eller 4 a.

Det foreslås i pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 
2, 2. pkt., at det indsættes, at markedsrentekunden også har 
fradrag for den del af omkostningerne, der tilbagebetales til 
pensionsinstituttet i form af en rabat, provision og lign. fra 
formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og den del af 
omkostningerne, der udgør pensionsinstituttets fortjeneste 
ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler 
(indregnet fortjeneste og lign.).

Forslaget skal ses i sammenhæng med den foreslåede 
beskatning af indregnet fortjeneste, kickback og lign. ved 
opgørelsen af beskatningsgrundlaget i lovforslagets § 2, nr. 
1, 2 og 4.

Formålet med forslaget er så vidt muligt at sikre, at 
indregnet fortjeneste, kickback og lign. beskattes. For så 
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vidt angår indregnet fortjeneste og lign., vil beskatningen 
efter forslaget ske i samme år som markedsrentekunden får 
fradrag for betalingen af formueforvaltningsomkostninger-
ne. For så vidt angår kickback og lign. vil beskatningen efter 
forslaget ske i det år, hvor beløbet modtages fra pensionsin-
stituttet.

Samspillet mellem de foreslåede fradrags- og beskatnings-
bestemmelser kan illustreres med følgende forenklede ek-
sempler:

Eksempel 1 – hele indkomstårets kickback tilbageføres til 
markedsrentekunderne

En pensionskasse, der beskattes efter pensionsafkastbe-
skatningslovens § 7, har 200.000 markedsrentekunder, og 
pensionskassen overvælter en forholdsmæssig andel af pen-
sionskassens faktisk afholdte formueforvaltningsomkostnin-
ger til disse markedsrentekunder, der hver betaler 6.500 kr. i 
formueforvaltningsomkostninger i 2021.

Tilsammen betaler markedsrentekunderne således 1,3 mia. 
kr. i formueforvaltningsomkostninger i 2021. Pensionskas-
sen modtager 200 mio. kr. i alt i kickback i 2022, der over-
føres til egenkapitalen. I 2025 tilbagefører pensionskassen 
1.000 kr. til hver markedsrentekunde.

Efter forslaget har markedsrentekunden fradrag for alle 
de betalte 6.500 kr. i formueforvaltningsomkostninger for 
2021, jf. forslaget til ændring af pensionsafkastbeskatnings-
lovens § 9, stk. 2, jf. forslagets § 2, nr. 8. I 2022 forhøjes 
beskatningsgrundlaget for pensionskassen med 200 mio. kr. 
for den modtagne kickback, jf. forslaget til ændring af pen-
sionsafkastbeskatningslovens § 7, stk. 1, jf. forslagets § 2, 
nr. 4.

I 2025 overføres 200 mio. kr. – svarende til den modtagne 
kickback i 2022 – fra pensionskassens egenkapital til mar-
kedsrentekunderne, således at de hver får tilskrevet 1.000 
kr. til depotet. Efter forslaget til ændring af pensionsafkast-
beskatningslovens §§ 4 og 4 a, jf. forslagets § 2, nr. 1 og 2, 
forhøjes beskatningsgrundlaget for hver markedsrentekunde 
i 2025 med 1.000 kr. I samme år får pensionskassen et kor-
responderende fradrag i beskatningsgrundlaget på 200 mio. 
kr., jf. forslaget til ændring af pensionsafkastbeskatningslo-
vens § 7, stk. 2, jf. forslagets § 2, nr. 7.

Eksempel 2 – pensionsinstituttet beholder hele indkomstå-
rets kickback

Et livsforsikringsselskab, der beskattes efter pensionsaf-
kastbeskatningslovens § 8, har udelukkende markedsren-
tekunder. Der er 200.000 markedsrentekunder i selska-
bet. Kunderne opdeles i to grupper på hver 100.000 kunder 
med to forskellige risikoprofiler.

Gruppe 1 betaler 3.250 kr. i formueforvaltningsomkost-
ninger pr. kunde i 2021 svarende til 25 pct. af de gennem-
snitlige formueforvaltningsomkostninger i selskabet. Grup-
pe 2 betaler 9.750 kr. i formueforvaltningsomkostninger 
pr. kunde i 2021 svarende til 75 pct. af de gennemsnitli-
ge formueforvaltningsomkostninger i selskabet. Tilsammen 
betaler markedsrentekunderne 1,3 mia. kr. i formueforvalt-
ningsomkostninger i 2021. Selskabet modtager 200 mio. kr. 

i kickback i indkomståret 2022, der overføres til egenkapita-
len.

Efter forslaget har markedsrentekunderne i gruppe 1 hver 
fradrag for 3.250 kr. i formueforvaltningsomkostninger i 
2021, og markedsrentekunderne i gruppe 2 har hver fradrag 
for 9.750 kr. i formueforvaltningsomkostninger i 2021.

Det bemærkes, at livsforsikringsselskabet selskabsbeskat-
tes af de 200 mio. kr. i kickback, der overføres til egenka-
pitalen i 2022, efter reglerne i selskabsskatteloven. Hvis 
livsforsikringsselskabet efterfølgende overfører kickback til 
markedsrentekunderne, får selskabet et tilsvarende fradrag 
i den selskabsskattepligtige indkomst, mens markedsrente-
kunderne efter forslaget skal beskattes af den overførte kick-
back.

Til nr. 9
Det fremgår af pensionsafkastbeskatningslovens § 14, stk. 

1, 3. pkt., at 1. og 2. pkt., dvs. nettoopgørelsesprincippet, 
finder tilsvarende anvendelse, hvis investeringen sker via en 
kontoførende investeringsforening, jf. § 2 i lov om beskat-
ning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Bestemmelsen blev indført med lov nr. 1181 af 12. decem-
ber 2005. Det fremgår tydeligt af bemærkningerne til pensi-
onsafkastbeskatningslovens § 12 a, stk. 1, 3. pkt. (nuværen-
de § 14), jf. Folketingstidende 2005-06, tillæg A, L 18 som 
fremsat, s. 320, at hensigten var, at »pensionsinstituttet også 
kan vælge nettoopgørelse, hvis pensionsinstituttet, i stedet 
for at foretage investeringen direkte, foretager investerin-
gen via en kontoførende investeringsforening, og de øvrige 
betingelser i pensionsafkastbeskatningslovens § 12 a er op-
fyldt. Det er således eksempelvis muligt for et pensionsinsti-
tut, der ejer en kontoførende investeringsforening 100 pct., 
at anvende nettoopgørelsesprincippet for en investering i 
en skattetransparent juridisk person, der foretages gennem 
den kontoførende investeringsforening, hvis den skatteplig-
tige direkte eller indirekte, herunder via den kontoførende 
investeringsforening, ikke på noget tidspunkt i indkomståret 
er koncernforbundet med den skattetransparente juridiske 
person. Koncernbetingelsen i 2. pkt. kan således ikke omgås 
ved at indskyde en kontoførende investeringsforening.«

Det foreslås på den baggrund at ændre pensionsafkastbe-
skatningslovens § 14, stk. 1, 3. pkt., således, at der efter 
»investeringen« indsættes »i den juridiske person«.

Formålet hermed er, at det bliver tydeligt, at 1. og 2. 
pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis investeringen i den 
skattetransparente juridiske person sker via en kontoførende 
investeringsforening, jf. § 2 i lov om beskatning af med-
lemmer af kontoførende investeringsforeninger, i stedet for 
direkte i den skattetransparente juridiske person.

Formålet med tydeliggørelsen er at fjerne usikkerhed om, 
at nettoopgørelsesprincippet skulle være muligt at anvende 
ved investeringer, der alene er foretaget direkte i en kontofø-
rende investeringsforening.

Det vil dermed fortsat være en betingelse for at anvende 
nettoopgørelsesprincippet, at der er tale om en investering i 
en juridisk person, der efter danske skatteregler ikke udgør 
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et selvstændigt skattesubjekt. Investeringen i den juridiske 
person vil desuden fortsat kunne ske via en kontoførende in-
vesteringsforening. Nettoopgørelsesprincippet vil som hidtil 
ikke kunne anvendes, hvis investeringen kun er foretaget 
direkte i en kontoførende investeringsforening. En kontofø-
rende investeringsforening udgør et selvstændigt skattesub-
jekt og opfylder dermed ikke kravet i 1. pkt. om at være 
skattemæssigt transparent.

Nettoopgørelsesprincippet vil endvidere fortsat kun kun-
ne anvendes i det omfang den kontoførende investeringsfor-
ening investerer i en skattetransparent juridisk person. Inve-
sterer den kontoførende investeringsforening således også 
i andet end skattetransparente juridiske personer, finder net-
toopgørelsesprincippet ikke anvendelse for denne del, som 
skal beskattes efter de almindelige regler om beskatning af 
medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Til nr. 10
Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 14, stk. 1, 

kan pensionsafkastskattepligtige efter pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 1, stk. 2, nr. 1-9, dvs. bl.a. pensionskasser og 
arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber, væl-
ge at opgøre det pensionsafkastskattepligtige afkast af en 
andel i en juridisk person som summen af udlodningerne fra 
andelen og gevinst og tab på andelen (nettoopgørelsesprin-
cippet). Det er en betingelse for at anvende nettoopgørelses-
princippet, at den juridiske person efter danske skatteregler 
ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, og at den pensions-
afkastskattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret 
er koncernforbundet med den juridiske person, jf. § 5 i lov 
om finansiel virksomhed.

Ved skattemæssigt transparente enheder forstås juridiske 
personer, der efter danske skatteregler ikke udgør et selv-
stændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af sel-
skabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsved-
tægt. Det vil sige, at interessentskaber, kommanditselskaber, 
partnerselskaber og lignende selskaber bliver anset for at 
være skattemæssigt transparente enheder, selvom de anses 
for juridiske personer selskabsretligt. Det gælder tilsvarende 
for udenlandske enheder, som efter danske skatteregler ikke 
udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er 
reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en 
foreningsvedtægt.

For så vidt angår betingelsen om, at ikke at være koncern-
forbundet med den juridiske person i indkomståret, hvor 
nettoopgørelsesprincippet vælges, er det uden betydning, om 
pensionskassen m.v. har været koncernforbundet med den 
skattetransparente juridiske person før det indkomstår, hvor 
pensionskassen m.v. vælger at anvende nettoopgørelse. Hvis 
pensionskassen m.v. har valgt at anvende nettoopgørelses-
princippet og bliver koncernforbundet med den skattetrans-
parente juridiske person, kan nettoopgørelsesprincippet ikke 
længere benyttes fra og med det indkomstår, hvor koncern-
forbindelsen opstår. Pensionskassen m.v. er fortsat afskåret 
fra at anvende nettoopgørelsesprincippet på denne investe-
ring, selv om pensionskassen m.v. på et senere tidspunkt ik-
ke længere er koncernforbundet med den skattetransparente 

juridiske person. Nettoopgørelsesprincippet kan således ikke 
genvælges, selv om pensionskassen m.v. ikke længere måtte 
være koncernforbundet med den skattetransparente juridiske 
person.

Hvorvidt der er koncernforbindelse mellem pensionskas-
sen m.v. og den skattetransparente juridiske person afgøres 
efter reglerne i lov om finansiel virksomhed. I § 5, stk. 1, nr. 
8, i lov om finansiel virksomhed defineres en koncern som 
en modervirksomhed og dens dattervirksomheder, jf. § 5 
a. Det fremgår af § 5 a i lov om finansiel virksomhed, at en 
modervirksomhed sammen med en eller flere dattervirksom-
heder udgør en koncern. En virksomhed kan kun have én 
direkte modervirksomhed. Hvis flere virksomheder opfylder 
et eller flere af kriterierne i § 5 b i lov om finansiel virksom-
hed, er det alene den virksomhed, som faktisk udøver den 
bestemmende indflydelse over virksomhedens økonomiske 
og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moder-
virksomhed. Bestemmende indflydelse defineres i § 5 b i 
lov om finansiel virksomhed som beføjelsen til at styre en 
dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutnin-
ger. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksom-
hed foreligger, når modervirksomheden direkte eller indirek-
te gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af 
stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i sær-
lige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke 
udgør bestemmende indflydelse. Selv om en modervirksom-
hed ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i 
en virksomhed, kan den alligevel have bestemmende indfly-
delse, hvis den f.eks. i kraft af en aftale med andre investo-
rer råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne.

Pensionskassen m.v. kan ligeledes vælge nettoopgørelses-
princippet, hvis investeringen i den skattetransparente juridi-
ske person sker via en kontoførende investeringsforening, 
jf. § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende 
investeringsforeninger. En pensionskasse m.v., der f.eks. er 
eneste medlem i en kontoførende investeringsforening, kan 
anvende nettoopgørelsesprincippet for en investering i en 
skattetransparent juridisk person, hvis investeringen foreta-
ges gennem den kontoførende investeringsforening. Det er 
tilsvarende en betingelse, at pensionskassen m.v. direkte el-
ler indirekte, herunder via den kontoførende investeringsfor-
ening, ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernfor-
bundet med den skattetransparente juridiske person. Det vil 
sige, at koncernbetingelsen ikke kan omgås ved at indskyde 
en kontoførende investeringsforening.

Når beskatningsgrundlaget af en andel i en juridisk person 
opgøres efter nettoopgørelsesprincippet i pensionsafkastbe-
skatningslovens § 14, stk. 2 og 4, sker det efter et lagerprin-
cip, idet gevinst og tab på en andel opgøres som forskellen 
mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og vær-
dien ved indkomstårets begyndelse. Beskatningsgrundlaget 
nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning 
på andelen i den juridiske person, der modsvarer den pen-
sionsafkastskattepligtiges ikkefradragsberettigede udgifter, 
fordi de kan henføres til transaktioner mellem den pensions-
afkastskattepligtige og den juridiske person. Beskatnings-
grundlaget tillægges en forholdsmæssig del af det fald i 
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værdien af andelen i den juridiske person, der modsvarer 
den pensionsafkastskattepligtiges skattefrie indtægter, fordi 
de kan henføres til transaktioner mellem den pensionsafkast-
skattepligtige og den juridiske person. Beskatningsgrundla-
get tillægges desuden også en forholdsmæssig del af den ju-
ridiske persons tab på fordringer på selskaber, der koncern-
forbundne med den pensionsafkastskattepligtige, jf. kursge-
vinstlovens § 4, stk. 2.

Vælger den pensionsafkastskattepligtige at opgøre det 
pensionsafkastskattepligtige afkast af en andel i en jurid-
isk person efter nettoopgørelsesprincippet i pensionsafkast-
beskatningslovens § 14, er dette valg bindende for den pen-
sionsafkastskattepligtige, så længe opsparingen er anbragt 
i andelen, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 14, stk. 
5. Valget af nettoopgørelsesprincippet skal foretages senest 
ved indlevering af den endelige opgørelse over beskatnings-
grundlaget m.v. og vælges for hele indkomståret.

Det foreslås i pensionsafkastbeskatningslovens § 14, at 
indsætte et nyt stk. 6. Det foreslås i 1. pkt., at ved afståelse 
af aktiver, der ikke er nævnt i pensionsafkastbeskatningslo-
vens § 15, stk. 3, som er erhvervet før den 1. januar 2021 
og inden overgang til beskatning efter pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 14, stk. 1, skal der til beskatningsgrundlaget 
opgjort efter stk. 2 medregnes den skattepligtiges andel af 
gevinst og tab på disse aktiver, som om aktiverne var afstået 
til handelsværdien på overgangstidspunktet.

De aktiver, der er nævnt i pensionsafkastbeskatningslo-
vens § 15, stk. 3, er obligationer, pantebreve og andre for-
dringer og lign., finansielle kontrakter, investeringsbeviser, 
aktier, anparter, andelsbeviser og konvertible obligationer 
samt fast ejendom. Den foreslåede bestemmelse omfatter 
således aktiver, som bl.a. maskiner, inventar og infrastruktu-
ranlæg, der anses som et driftsmiddel i afskrivningslovens 
forstand.

Det indebærer, at pensionskassen m.v.s eventuelle fortje-
neste eller tab på aktiver som f.eks. driftsmidler opgøres, 
som om aktiverne blev afstået på tidspunktet for overgang til 
beskatning efter nettoopgørelsesprincippet, men medregnes 
først i beskatningsgrundlaget i indkomståret, hvor aktiverne 
afstås. Der tages ikke hensyn til lagerbeskatningen af akti-
verne i perioden fra overgang til nettoopgørelsesprincippet 
til afståelse.

Formålet med forslaget er at sikre, at der bl.a. sker be-
skatning af pensionskassen m.v.s andel af fortjeneste og 
genvundne afskrivninger ved overgangen til nettoopgørel-
sesprincippet for aktiver, der ikke er nævnt i pensionsafkast-
beskatningslovens § 15, stk. 3, som pensionskassen m.v. 
har erhvervet direkte eller indirekte via en skattetransparent 
enhed før den 1. januar 2021 og inden overgangen til netto-
opgørelsesprincippet, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 
14. Bestemmelsen korrigerer for en ellers ubeskattet forhø-
jelse af den skattemæssige værdi af aktiverne ved overgang 
til nettoopgørelsesprincippet og forhindrer dermed, at det 
samme værditab kan fradrages to gange.

Hvis aktiverne er erhvervet i indkomståret 2021 og der 
vælges nettoopgørelse for indkomståret 2021, vil aktiverne 

være omfattet af beskatning efter lagerprincippet fra erhver-
velsestidspunktet. Bestemmelsen omfatter ikke denne situa-
tion, da aktiverne først er erhvervet efter overgang til be-
skatning efter nettoopgørelsesprincippet, og der derfor ikke 
i forbindelse med metodeskiftet er sket en ændring af den 
skattemæssige værdi af aktivet, som der skal korrigeres for.

Den foreslåede bestemmelse omfatter bl.a. aktiver, såsom 
maskiner, inventar og infrastrukturanlæg, der anses som 
et driftsmiddel i afskrivningslovens forstand, og som ejes 
gennem en skattetransparent juridisk person, herunder også 
hvor investeringen i den juridiske person sker via en konto-
førende investeringsforening. Den foreslåede regel indebæ-
rer eksempelvis, at pensionskassen m.v.s andel af gevinsten 
på tidspunktet for overgang til nettoopgørelsesprincippet 
(forskellen mellem handelsværdien og den skattemæssigt 
nedskrevne værdi) beskattes, når aktiverne afstås.

Reglen er en overgangsregel, som omfatter de investerin-
ger, der inden dette lovforslags fremsættelse er anskaffet 
og overgået fra opgørelse efter de almindelige regler til 
nettoopgørelse. Investeringer, for hvilke der efter dette lov-
forslags fremsættelse den 10. november 2021 vælges netto-
opgørelse af beskatningsgrundlaget, dvs. for indkomståret 
2021 og senere år, vil være omfattet af den foreslåede 
bestemmelse i lovforslagets § 2, nr. 11, hvorefter gevinst 
og tab skal opgøres til handelsværdien på tidspunktet for 
overgang til nettoopgørelsesprincippet, jf. pensionsafkastbe-
skatningslovens § 14.

Afståelse af afskrivningsberettigede aktiver skal forstås på 
samme måde som efter afskrivningslovens regler, således at 
skrotning og lignende, hvor f.eks. et driftsmiddel udgår af 
virksomhedens produktionsapparat, sidestilles med et salg 
og andre former for afhændelse. Forsikrings- og erstatnings-
summer betragtes derfor som udgangspunkt også som salgs-
summer. Ved afståelsen finder afskrivningslovens almindeli-
ge regler anvendelse, herunder reglerne i afskrivningslovens 
§ 5 D om forhøjet afståelsessum ved afståelse af driftsmid-
ler, der ved erhvervelsen indgik i driftsmiddelsaldoen med 
en forhøjet anskaffelsessum.

Bestemmelsen kan illustreres med følgende forenklede ek-
sempel:

En pensionskasse ejer gennem en skattetransparent jurid-
isk person en andel af en vindmøllepark. Det forudsættes, 
at der ikke er fremmed kapital i den skattetransparente 
juridiske person. Vindmølleparken er erhvervet før den 1. 
januar 2021. I de første 2 år af ejertiden har pensionskassen 
opgjort overskud eller underskud på investeringen efter pen-
sionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 2, som havde pensi-
onskassen ejet vindmølleparken direkte (transparensprincip-
pet). Der kan foretages skattemæssige afskrivninger på de 
pågældende aktiver, som er driftsmidler. De pågældende 
driftsmidler er omfattet af de særlige regler i afskrivningslo-
vens § 5 C, stk. 1, nr. 4, om bl.a. faste anlæg til fremstilling 
af varme og el. Pensionskassen har derfor afskrevet med 
15 pct. i 2 år, hvilket medfører afskrivninger på i alt 27,75 
pct. af anskaffelsessummen. Den nedskrevne, skattemæssige 
værdi udgør dermed 72,25 pct. af anskaffelsessummen ved 
udgangen af år 2.
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I år 3 vælger pensionskassen at skifte til nettoopgørel-
sesprincippet i pensionsafkastbeskatningslovens § 14. Der 
skal herefter ikke længere ske beskatning af de underlig-
gende aktiver i den skattetransparente juridiske person ef-
ter et transparensprincip. Derimod beskattes investeringen 
i den skattetransparente juridiske person efter lagerprincip-
pet, som havde det været en aktieinvestering. Som indgangs-
værdi på den skattetransparente juridiske person anvender 
pensionskassen den regnskabsmæssige værdi i henhold til 
Finanstilsynet regnskabsregler, som er dagsværdien. Dags-
værdien er udtryk for den pris, der f.eks. ville blive modta-
get ved salg af et aktiv ved en normal transaktion mellem 
markedsdeltagere på målingstidspunktet, dvs. en skønnet 
handelsværdi. Hvis den skønnede handelsværdi ved udgan-
gen af år 2 er større end den nedskrevne, skattemæssige 
værdi, dvs. f.eks. 95 pct. af anskaffelsessummen, medfører 
gældende regler, at pensionskassen som følge af lagerbe-
skatningen i pensionsafkastbeskatningslovens § 14 igen vil 
få fradrag for værdifald fra handelsværdien ved begyndelsen 
af år 3, til handelsværdien når niveauet for den nedskrevne, 
skattemæssige værdi ved afslutningen af år 2.

Da indgangsværdien i nettoopgørelsesprincippet i pensi-
onsafkastbeskatningslovens § 14 er højere end den nedskr-
evne værdi på de underliggende aktiver efter de almindelige 
regler i pensionsafkastbeskatningslovens § 15, vil værdifal-
det fra 95 pct. til 72,25 pct. af anskaffelsessummen – som 
allerede har givet anledning til fradrag som skattemæssig af-
skrivning i år 1 og 2 efter de almindelige regler i pensionsaf-
kastbeskatningslovens § 15 – igen give anledning til fradrag 
i lagerbeskatningen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 
14 i takt med den faktiske værdiforringelse. Denne forskel 
mellem udgangs- og indgangsværdierne ved metodeskiftet 
kan udnyttes, uanset om aktiverne sælges eller beholdes hele 
levetiden indtil skrotning.

Den foreslåede bestemmelse vil indebære, at når drifts-
midlet afstås, f.eks. i år 10, vil den genvundne afskriv-
ning på tidspunktet for overgangen til nettoopgørelsesprin-
cippet (forskellen mellem den skønnede handelsværdi og 
den nedskrevne værdi, dvs. 95 pct. – 72,25 pct. = 22,75 pct. 
af anskaffelsessummen) blive beskattet som en gevinst. Ge-
vinst og tab på driftsmidlet fra år 3 til år 10 vil årligt blive 
beskattet efter lagerprincippet efter de almindelige regler i 
pensionsafkastbeskatningslovens § 14.

Det foreslås som pensionsafkastbeskatningslovens § 14, 
stk. 6, 2. pkt., at hel eller delvis afståelse af ejerandelen i den 
juridiske person som nævnt i stk. 1 og manglende opfyldelse 
af betingelserne for beskatning efter stk. 1 sidestilles med 
afståelse af aktiverne som nævnt i 1. pkt.

Det foreslåede indebærer således, at hel eller delvis afstå-
else af pensionskassen m.v.s andele i den skattetransparente 
juridiske person sidestilles med en afståelse af de underlig-
gende aktiver, som udløser den foreslåede beskatning efter 
det foreslåede 1. pkt. i pensionsafkastbeskatningslovens § 
14, stk. 6. Ved delvis afståelse af andelen anses en forholds-
mæssig del af aktiverne for afstået. Det medfører efter det 
foreslåede 1. pkt., at en tilsvarende del af pensionskassen 
m.v.s andel af den opgjorte gevinst eller tab på aktiverne på 

overgangstidspunktet til nettoopgørelsesprincippet, beskat-
tes i indkomståret, hvor andelen af den juridiske person helt 
eller delvist afstås.

Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 14, stk. 1, 1. pkt., 
er anvendelse af nettoopgørelsesprincippet betinget af, at 
den juridiske person, hvori investeringen sker efter danske 
skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, dvs. er 
skattetransparent. Ophører den juridiske person med at være 
skattetransparent sidestilles dette efter det foreslåede med en 
afståelse af de underliggende aktiver.

Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 14, stk. 1, 2. pkt., 
er anvendelse af nettoopgørelsesprincippet betinget af, at 
den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret 
er koncernforbundet med den skattetransparente juridiske 
person, jf. § 5 i lov om finansiel virksomhed.

Hvis der etableres koncernforbindelse mellem pensions-
kassen m.v. og den juridiske person, vil beskatningen efter 
nettoopgørelsesprincippet derfor ophøre for den pågældende 
investering fra den 1. januar i det år, hvor koncernforbindel-
sen etableres, og beskatningen skal i stedet ske efter de 
almindelige regler. Efter den foreslåede bestemmelse side-
stilles dette med en afståelse af de nævnte aktiver i 1. pkt.

Den foreslåede bestemmelse omfatter ligesom 1. pkt. kun 
aktiver, der ikke er nævnt i § 15, stk. 3, som er erhvervet før 
den 1. januar 2021 og inden overgang til nettoopgørelses-
princippet. Dermed skal den skattepligtiges andel af gevinst 
eller tab for aktiverne opgøres, som om de var afstået til 
handelsværdien på tidspunktet for overgang til beskatningen 
efter nettoopgørelsesprincippet i pensionsafkastbeskatnings-
lovens § 14. Gevinst eller tab skal efter forslaget medregnes 
til beskatningsgrundlaget i det indkomstår, hvor pensions-
kassen m.v. helt eller delvist afstår den juridiske person 
eller ikke længere opfylder betingelserne for at opgøre det 
skattepligtige afkast af den juridiske person efter nettoopgø-
relsesprincippet.

Formålet med forslaget er – sammen med det foreslåede 
5. pkt. i pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 2, jf. 
lovforslagets § 2, nr. 11 – at sikre en symmetri mellem 
udgangsværdi og indgangsværdi, hvis pensionskassen m.v. 
ikke længere kan benytte nettoopgørelsesprincippet, f.eks. 
fordi der opstår en koncernforbindelse med den skattetrans-
parente juridiske person. Forslaget skal således sikre, at 
overgangsreglens bestemmelser om beskatning af bl.a. for-
tjeneste og genvundne afskrivninger ved afståelse ikke kan 
omgås ved f.eks. at etablere en koncernforbindelse med den 
skattetransparente juridiske person.

Bestemmelsen kan illustreres med følgende forenklede ek-
sempel:

Som i eksemplet ovenfor har en pensionskasse i 2020 
erhvervet en andel i en skattemæssigt transparent juridisk 
enhed, der har erhvervet en vindmøllepark. Anskaffelses-
summen for andelen, der forudsættes fuldt ud at bestå af 
driftsmidler, udgør 100. Det forudsættes i det forenklede 
eksempel, at der ikke er fremmedkapital i den skattetranspa-
rente juridiske enhed. Selskabet har under anvendelse af de 
almindelige regler i 2020 og 2021 foretaget skattemæssige 

62



afskrivninger på 15 pct. på de underliggende aktiver, så an-
delens underliggende aktiver har en skattemæssigt nedskre-
vet værdi på 72,25.

I 2022 vælger pensionskassen at overgå til beskatning ef-
ter nettoopgørelsesprincippet, jf. pensionsafkastbeskatnings-
lovens § 14. Handelsværdien af andelen udgør 90 ved 
overgangen den 1. januar 2022. Andelen beskattes efter net-
toopgørelsesprincippet i 2022 og 2023, hvorefter pensions-
kassen etablerer koncernforbindelse med den skattemæssigt 
transparente juridiske enhed i løbet af 2024. Herved ophø-
rer beskatningen efter nettoopgørelsesprincippet, og fra 1. 
januar 2024 beskattes de underliggende aktiver i den skat-
tetransparente juridisk person igen efter de almindelige reg-
ler (transparensprincippet). På overgangstidspunktet udgør 
handelsværdien af andelen 80 svarende til værdien af de 
underliggende aktiver.

Overgangen fra nettoopgørelsesprincippet til beskatning 
efter de almindelige regler sidestilles med en afståelse af 
aktiverne efter den foreslåede bestemmelse i pensionsafkast-
beskatningslovens § 14, stk. 6, 2. pkt. Overgangen udløser 
således beskatning i 2024 af forskellen mellem på den ene 
side andelens handelsværdi (90) ved overgangen til nettoop-
gørelsesprincippet i 2022 og på den anden side den skatte-
mæssigt nedskrevne værdi (72,25), dvs. beskatning af en 
gevinst på 17,75.

Beskatningen i det sidste indkomstår under nettoopgørel-
sesprincippet (indkomståret 2023) sker uændret på baggrund 
af forskellen på værdien af andelen i den skattetransparente 
juridiske person ved udløbet af indkomståret (80) og begyn-
delsen af indkomståret (85), dvs. et tab på 5.

Ved overgangen i 2024 til beskatning efter de almindelige 
regler skal de underliggende aktiver efter den foreslåede 
bestemmelse i pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 
2, 5. pkt., anses for erhvervet til handelsværdien (80). Pensi-
onskassen vil således med virkning fra 2024 og fremover 
kunne foretage skattemæssige afskrivninger på de underlig-
gende driftsmidler i den skattetransparente juridiske person 
efter de almindelige regler i afskrivningsloven – som følge 
af transparensprincippet – med udgangspunkt i en anskaffel-
sessum på 80.

Til nr. 11
Overskud og underskud ved drift af fast ejendom eller an-

den erhvervsvirksomhed opgøres efter skattelovgivningens 
almindelige regler om skattepligtig indkomst, jf. pensions-
afkastbeskatningslovens § 15, stk. 2, 1. pkt., bortset fra, 
at reglerne om skattemæssige afskrivninger på bygninger 
og installationer ikke finder anvendelse, jf. 2. pkt. Gevinst 
eller tab ved afhændelse af anden erhvervsvirksomhed end 
forsikrings- eller pensionskassevirksomhed opgøres som ud-
gangspunkt efter skattelovgivningens almindelige regler om 
skattepligtig indkomst, jf. pensionsafkastbeskatningslovens 
§ 15, stk. 2, 3. pkt.

Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 3, 1. 
pkt. gælder der dog et lagerbeskatningsprincip for gevinst 
eller tab på obligationer, pantebreve og andre fordringer 
og lign., finansielle kontrakter, investeringsbeviser, aktier, 

anparter, andelsbeviser og konvertible obligationer samt fast 
ejendom. Det indebærer, at gevinst eller tab opgøres som 
forskellen mellem værdien af det pågældende aktiv ved ind-
komstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse.

Når pensionskasser m.v. f.eks. investerer i aktiver, der 
i afskrivningslovens forstand udgør driftsmidler, kan pen-
sionskassen m.v. afskrive efter reglerne i afskrivningslo-
ven. Når investeringen foretages gennem en skattetranspa-
rent juridisk person kan pensionskassen m.v. i stedet vælge 
at opgøre det skattepligtige afkast af investeringen efter 
reglerne i pensionsafkastbeskatningslovens § 14, dvs. som 
summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på 
andelen opgjort efter lagerprincippet (nettoopgørelsesprin-
cippet). Som indgangsværdi i nettoopgørelsesprincippet an-
vendes handelsværdien af den skattetransparente juridiske 
person. Hvis den skattetransparente juridiske person ikke 
indeholder fremmedkapital baseres handelsværdien af den 
juridiske person på de underliggende aktiver.

Det foreslås i pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 
2, at indsætte et nyt 4. og 5. pkt. Det foreslås i 4. pkt., at 
ved overgang til beskatning efter pensionsafkastbeskatnings-
lovens § 14, dvs. nettoopgørelsesprincippet, anses aktiver, 
der ikke er nævnt i § 15, stk. 3, som ejes via en juridisk 
person som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 14, 
stk. 1, for afstået til handelsværdien på overgangstidspunk-
tet. Nettoopgørelsesprincippet kan kun tilvælges for hele 
indkomstår i forbindelse med den endelige opgørelse af be-
skatningsgrundlaget for pensionskassen m.v. Det vil sige, 
at de pågældende aktiver vil skulle anses for afstået til han-
delsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår, hvor 
pensionskassen m.v. benytter nettoopgørelsesprincippet.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der sker beskat-
ning af genvundne afskrivninger og fortjeneste og tab på 
aktiver, der ejes gennem skattetransparente juridiske person-
er, når en pensionskasse m.v., der hidtil er blevet beskattet 
efter de almindelige regler af en investering i en skattetrans-
parent juridisk person, vælger at overgå til beskatning efter 
nettoopgørelsesprincippet af den pågældende investering, jf. 
pensionsafkastbeskatningslovens § 14.

De aktiver, der er nævnt i pensionsafkastbeskatningslo-
vens § 15, stk. 3, er obligationer, pantebreve og andre for-
dringer og lign., finansielle kontrakter, investeringsbeviser, 
aktier, anparter, andelsbeviser og konvertible obligationer 
samt fast ejendom. Den foreslåede bestemmelse omfatter 
således aktiver, som bl.a. maskiner, inventar og infrastruk-
turanlæg, der anses som et driftsmiddel i afskrivningslovens 
forstand.

Bestemmelsen foreslås at gælde for overgange til netto-
opgørelsesprincippet, som vælges den 10. november 2021 
eller senere, jf. lovforslagets § 6, stk. 7, dvs. med overgang 
der sker den 1. januar 2021 eller senere. Forslaget skal ses 
i sammenhæng med det foreslåede stk. 6 i pensionsafkast-
beskatningslovens § 14, jf. lovforslagets § 2, nr. 10, der 
vedrører aktiver, som ikke er nævnt i § 15, stk. 3, og som 
er erhvervet før den 1. januar 2021 og inden overgangen 
til nettoopgørelsesprincippet. Forslaget omfatter ikke drifts-
midler m.v., der erhverves i indkomståret 2021, og hvor 
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der vælges nettoopgørelse, idet driftsmidlerne dermed ikke 
overgår til beskatning efter nettoopgørelsesprincippet, men 
er undergivet lagerbeskatning i nettoopgørelsesprincippet fra 
erhvervelsestidspunktet.

Den foreslåede bestemmelse sikrer, at der vil være over-
ensstemmelse mellem aktivernes værdi ved udløbet af det 
indkomstår, hvor beskatningsgrundlaget sidste gang opgøres 
efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. pensionsaf-
kastbeskatningslovens § 15, stk. 2, og den regnskabsmæssi-
ge værdi af den juridiske person ved begyndelsen af det 
efterfølgende indkomstår, hvor beskatningsgrundlaget første 
gang opgøres efter pensionsafkastbeskatningslovens § 14, 
hvis den juridiske person ikke indeholder fremmed kapital. I 
begge tilfælde skal aktivernes handelsværdi anvendes som 
udgangsværdi og indgangsværdi. Forslaget modvirker her-
ved både manglende tabsfradrag og manglende beskatning 
af gevinster og genvundne afskrivninger på aktiverne.

Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 14, stk. 1, 1. pkt., 
er anvendelse af nettoopgørelsesprincippet betinget af, at 
den juridiske person, hvori investeringen sker, efter danske 
skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, dvs. er 
skattetransparent. Ophører den juridiske person med at være 
skattetransparent kan nettoopgørelsesprincippet derfor ikke 
længere anvendes.

Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 14, stk. 1, 2. pkt. 
er det betingelse for at benytte nettoopgørelsesprincippet, at 
den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er 
koncernforbundet med den juridiske person, jf. § 5 i lov om 
finansiel virksomhed, dvs. bl.a. ikke ejer mere end halvdelen 
af stemmerettighederne i den juridiske person. Der henvises 
til beskrivelsen i de specielle bemærkninger til lovforslagets 
§ 2, nr. 10.

Hvis der opstår koncernforbindelse mellem pensionskas-
sen m.v. og den juridiske person, f.eks. fordi ejerandelen 
bliver større end det tilladte, ophører beskatningen efter pen-
sionsafkastbeskatningslovens § 14.

I forbindelse med denne overgang er der behov for at 
sikre symmetri mellem udgangsværdien fra opgørelse af be-
skatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens 
§ 14 og indgangsværdien for de underliggende aktiver i 
opgørelse efter skattelovningens almindelige regler i pensi-
onsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 2.

Det foreslås i pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 
2, at indsætte et nyt 5. pkt. Det foreslås, at hvis betingelserne 
for beskatning efter pensionsafkastbeskatningslovens § 14 
ikke længere er opfyldt, anses aktiverne, der ikke er nævnt 
i stk. 3, for anskaffet til handelsværdien ved begyndelsen 
af det første indkomstår, hvor det skattepligtige afkast ikke 
længere opgøres efter § 14.

Bestemmelsen indebærer, at hvis betingelserne for at be-
nytte nettoopgørelsesprincippet i pensionsafkastbeskatnings-
lovens § 14, stk. 1, ikke længere er opfyldt, f.eks. fordi 
der etableres en koncernforbindelse, skal den juridiske per-
sons underliggende aktivers anskaffelsessum svare til han-
delsværdien på tidspunktet, hvor beskatningen ikke længere 
opgøres efter nettoopgørelsesprincippet i pensionsafkastbe-

skatningslovens § 14, dvs. ved begyndelsen af det indkomst-
år, hvor koncernforbindelsen opstår. Det samme gælder, hvis 
den juridiske person ikke længere er skattetransparent. Her-
ved sikres det, at aktiverne f.eks. ikke genindtræder i beskat-
ningen efter de almindelige regler i pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 15, stk. 2, til den nedskrevne værdi de havde 
på tidspunktet for overgang til beskatning efter nettoopgø-
relsesprincippet.

Formålet med bestemmelsen er at sikre symmetri mellem 
udgangsværdi og indgangsværdi, hvis pensionskassen m.v. 
ikke længere kan benytte nettoopgørelsesprincippet. Herved 
sikres det, at der ikke gives dobbelt fradrag for det værdifald 
eller dobbelt beskatning af den værdistigning, der er sket, 
mens afkastet af investeringen er opgjort under anvendelse 
af nettoopgørelsesprincippet.

Til nr. 12
Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20, stk. 1, kan 

pensionsinstitutter få lempelse for betalt udenlandsk skat i 
pensionsafkastskatten efter reglerne i ligningslovens § 33, 
stk. 1 og 2. Efter ligningslovens § 33 F, stk. 1, 1. pkt., finder 
bestemmelsen anvendelse på lempelse for udenlandsk skat 
efter ligningslovens § 33. Ligningslovens § 33 F finder der-
for også anvendelse ved beregning af lempelse i pensionsaf-
kastskatten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20.

Efter ligningslovens § 33 F, stk. 1 og 2, skal der i for-
bindelse med beregning af lempelse for dobbeltbeskatning 
efter ligningslovens § 33 eller en dobbeltbeskatningsover-
enskomst foretages lempelse efter det såkaldte nettoprin-
cip. Nettoprincippet indebærer, at udenlandsk indkomst ved 
lempelsesberegningen skal fratrækkes de udgifter, der anses 
for at vedrøre den udenlandske indkomst. Dog skal udgif-
ter, der ikke kan henføres til enten den danske eller den 
udenlandske indkomst, fordeles efter forholdet mellem den 
danske og den udenlandske bruttoindkomst. Konsekvensen 
af reduktionen af den udenlandske indkomst er, at lempelsen 
i den danske skat reduceres tilsvarende.

Det foreslås i pensionsafkastbeskatningslovens § 20, stk. 
1, 3. og 4. pkt., at hensættelser og direkte udbetalinger til 
ordninger, der er fritaget for skat efter denne lov, jf. § 6, 
stk. 3, 5 og 7, § 7, stk. 2, nr. 2-10, § 8, stk. 6, § 10, stk. 
1-4, og ordninger, hvor pensionsopspareren ikke opfylder 
betingelserne for at være skattepligtig efter denne lov, jf. § 
1, stk. 1, anses som udgifter efter ligningslovens § 33 F, stk. 
2, jf. dog 4. pkt. Direkte udbetalinger af formueafkast til 
pensionsberettigede anført i § 7, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, 
nr. 7, anses dog ikke for udgifter efter ligningslovens § 33 F, 
stk. 2.

Med de foreslåede ændringer præciseres det, at der for 
skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven skal ske 
en forholdsmæssig nedsættelse af pensionsinstituttets lem-
pelsesberettigede udenlandske indkomst med hensættelser 
og udbetalinger af indkomstårets formueafkast til ikkepen-
sionsafkastskattepligtige ordninger, jf. pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 6, stk. 3 og 5, § 7, stk. 2, nr. 2-10, og § 8, 
stk. 6. Direkte udbetalinger af formueafkast til pensionsbe-
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rettigede anført i § 7, nr. 1, jf. § 7, nr. 7, anses dog ikke for 
udgifter efter ligningslovens § 33 F, stk. 2.

Ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 6, stk. 3 og 5, er 
pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9 og 13, (såkaldte 
afviklingskasser og visse statsgaranterede pensionskasser) 
ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan 
henføres til pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B, 
jf. § 6, stk. 3, eller til den del af formueafkastet, som kan 
henføres til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner 
for disses tjenestemandsforpligtelser, jf. § 6, stk. 5.

Pensionsafkastbeskatningsloven § 7 regulerer opgørelsen 
af det skattepligtige afkast for bl.a. pensionskasser og ar-
bejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber. Pensionsaf-
kastbeskatningslovens § 7, stk. 2, nr. 2-10, regulerer nogle 
af de beløb og hensættelser, der skal fratrækkes ved opgørel-
sen af pensionskasserne m.v.s beskatningsgrundlag, og som 
dermed er fritaget for pensionsafkastskat. Det drejer sig bl.a. 
om beløb, der hensættes individuelt som rente m.v. til pen-
sionsberettigede, hvis pensionsordninger er omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens §§ 53 A og 53 B, og beløb til for-
sikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, 
og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den 
forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens 
aftalte udløbstidspunkt, hvis det aftale udløbstidspunkt ikke 
ligger senere end første policedag efter den forsikredes 80. 
år.

Ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 7, stk. 2, nr. 7, 
fradrages direkte udbetalinger af formueafkast til de pensi-
onsberettigede anført i nr. 1-6. Pensionsafkastbeskatningslo-
vens § 7, stk. 2, nr. 1 omfatter beløb, der hensættes individu-
elt som rente m.v. til dækning af forpligtelser over for pensi-
onsordninger i § 1, stk. 1, dvs. pensionsafkastskattepligtige 
ordninger for fuldt skattepligtige personer, der ikke er hjem-
mehørende i fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter 
en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Disse beløb beskattes 
ikke i pensionskassen m.v., men hos pensionskunden. Disse 
beløb medfører ikke en forholdsmæssig nedsættelse af den 
lempelsesberettigede udenlandske indkomst. Det foreslås 
derfor, at direkte udbetalinger af formueafkast til pensions-
berettigede anført i § 7, nr. 1, jf. § 7, nr. 7, ikke anses for 
udgifter efter ligningslovens § 33 F, stk. 2.

Pensionsafkastbeskatningslovens § 8 regulerer opgørelsen 
af det skattepligtige afkast for bl.a. livsforsikringsselska-
ber. Pensionsafkastbeskatningslovens § 8, stk. 6, regulerer 
de beløb, der skal ses bort fra ved opgørelsen af beskat-
ningsgrundlaget. Det drejer sig bl.a. om pensionsordninger 
omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A og 53 B.

Med de foreslåede ændringer præciseres det endvidere, 
at der desuden skal foretages en forholdsmæssig nedsættel-
se af pensionsinstituttets lempelsesberettigede udenlandske 
indkomst med hensættelser og udbetalinger af indkomstårets 
formueafkast til ordninger, der er fritaget for pensionsafkast-
skat, fordi pensionsopspareren ikke opfylder betingelserne 
for at være skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslo-
ven, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1. Denne 
gruppe omfatter pensionsopsparere, der ikke er fuldt skat-
tepligtige til Danmark, eller som er fuldt skattepligtige til 

Danmark, men er hjemmehørende i en fremmed stat, i Grøn-
land eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbe-
skatningsoverenskomst.

Herudover skal der ske en forholdsmæssig nedsættelse af 
pensionsinstituttets lempelsesberettigede udenlandske ind-
komst med beløb, der hensættes til pensionsafkastskatteplig-
tige ordninger, og som relaterer sig til den del af opsparin-
gen, der er skattefri, fordi den er foretaget før den 1. januar 
1983, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 6, stk. 7, og § 
10, stk. 1-4.

Præciseringerne omfatter både beregningen af lempelsen 
i pensionsafkastskatten for individuelle pengeinstitutordnin-
ger m.v., der beskattes efter pensionsafkastbeskatningslo-
vens § 3, ordninger i kapitalpensionsfonde, der beskattes 
efter pensionsafkastbeskatningslovens § 5, pensionskasser 
og lign., der beskattes efter pensionsafkastbeskatningslovens 
§ 7, livsforsikringsselskaber, der beskattes efter pensionsaf-
kastbeskatningslovens § 8, og andre pensionsinstitutter, der 
beskattes på institutniveau efter pensionsafkastbeskatnings-
loven, jf. § 6. Præciseringerne svarer til gældende praksis.

Til nr. 13
Ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 20, stk. 3, 1. 

pkt., kan de skattepligtige fremføre skat betalt til fremmed 
stat, Grønland eller Færøerne, der ikke kan fradrages i årets 
skat, sammen med eventuel negativ skat efter pensionsaf-
kastbeskatningsloven, hvis skatten efter loven er mindre end 
fradraget for udenlandsk skat, jf. pensionsafkastbeskatnings-
lovens § 20, stk. 1. Efter pensionsafkastbeskatningslovens 
§ 20, stk. 3, 2. pkt., opgøres det fremførelsesberettigede 
beløb efter stk. 1 og er det mindste beløb af enten skatten 
betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne eller den 
danske skat af det positive udenlandske lempelsesberettige-
de beskatningsgrundlag. Efter bestemmelsen kan uudnyttet 
creditlempelse fremføres til modregning i efterfølgende års 
positive pensionsafkastskat.

Det foreslås, at der i pensionsafkastbeskatningslovens § 
20, stk. 3, 1. og 2. pkt., efter »stk. 1« indsættes »eller 
en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoveren-
skomst«.

Med den foreslåede præcisering af bestemmelsen vil det 
blive tydeliggjort, at bestemmelsen både omfatter uudnyttet 
lempelse efter den såkaldte creditmetode beregnet efter lig-
ningslovens § 33 eller efter en tilsvarende bestemmelse i en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst. Creditmetoden betyder, at 
bopælslandet giver lempelse for den skat, der er betalt i 
udlandet af indkomst, som kan beskattes dér, men lempelsen 
er begrænset til den del af skatten i bopælslandet, der for-
holdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.

Præciseringen svarer til gældende praksis, hvorefter den 
uudnyttede creditlempelse i begge tilfælde kan fremføres 
sammen med negativ skat, der kan fremføres til modregning 
i efterfølgende års positive pensionsafkastskat.

Til nr. 14
Ved ophævelse af en pensionsordning i løbet af indkomst-

året skal forsikringsselskabet m.v. foretage en endelig opgø-
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relse af grundlaget for pensionsafkast og den skattepligtige 
del heraf, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 23, stk. 1.

Pensionsafkastbeskatningslovens § 23, stk. 1, finder dog 
ikke anvendelse ved ophævelse i form af en overførsel 
efter pensionsbeskatningslovens § 41 eller § 41 A, når 
overførslen sker inden for samme forsikringsselskab m.v. 
eller mellem to forsikringsselskaber m.v. I stedet indgiver 
forsikringsselskabet m.v. eller det forsikringsselskab m.v., 
hvortil ordningen er flyttet, opgørelse for perioden fra den 
1. januar i indkomståret til og med den 31. december i 
indkomståret. Det følger af pensionsafkastbeskatningslovens 
§ 23, stk. 4, 1. og 2. pkt.

Pensionsbeskatningslovens § 41 giver mulighed for at 
foretage overførsler mellem forskellige, nærmere angivne 
pensionstyper, herunder mellem forskellige pensionsinstitut-
ter. Overførslen – der reelt består af en udbetaling og en 
efterfølgende indbetaling – har i givet fald ingen skatte- 
eller afgiftsmæssige konsekvenser. Udbetalingen er således 
afgiftsfri, mens indbetalingen ikke er fradrags- eller bort-
seelsesberettiget. Efter pensionsbeskatningslovens § 41 A 
har en hel eller delvis overførsel af en aldersopsparing, al-
dersforsikring eller supplerende engangssum til en anden 
aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangs-
sum ingen skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Udbe-
talingen er således afgiftsfri, mens indbetalingen ikke anses 
som en indbetaling omfattet af lofterne for indbetaling til 
aldersopsparing.

Efter pensionsbeskatningslovens § 22 D kan beløb, der 
i løbet af kalenderåret er indbetalt til en pensionsordning, 
senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller 
delvist overføres til en anden pensionsordning i samme pen-
sionsinstitut, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig 
udbetaling. Med lovforslagets § 1, nr. 15 og 17, foreslås 
pensionsbeskatningslovens § 22 D ændret, således at der 
også vil kunne ske overførsel til en anden pensionsordning i 
et andet pensionsinstitut.

Efter den foreslåede § 22 F i pensionsbeskatningsloven, 
jf. lovforslagets § 1, nr. 20, vil beløb, der er indbetalt til en 
pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, 
rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supple-
rende engangssum, eller til ikkefradragsberettiget forsikring 
ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsfor-
sikring, senest tre år efter indbetalingen kunne tilbagebetales 
eller overføres til en anden pensionsordning med løbende 
udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, 
aldersopsparing eller supplerende engangssum eller til ikke-
fradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, 
invaliditet eller sundhedsforsikring for samme person.

Det foreslås, at reglen i pensionsafkastbeskatningslovens 
§ 23, stk. 4, også skal finde anvendelse for overførsel efter 
pensionsbeskatningslovens § 22 D og § 22 F. Det foreslås 
således at indsætte en henvisning til pensionsbeskatningslo-
vens § 22 D og § 22 F i pensionsafkastbeskatningslovens § 
23, stk. 4, 1. pkt., hvorefter pensionsafkastbeskatningslovens 
§ 23, stk. 1, ikke vil finde anvendelse ved ophævelse af 
en pensionsordning i forbindelse med en overførsel efter 
pensionsbeskatningslovens § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 

A, når overførslen sker inden for samme forsikringsselskab 
m.v. eller mellem to forsikringsselskaber m.v. I stedet ind-
giver forsikringsselskabet m.v. eller det forsikringsselskab 
m.v., hvortil ordningen er flyttet, opgørelse for perioden fra 
den 1. januar i indkomståret til og med den 31. december i 
indkomståret, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 23, stk. 
4, 2. pkt.

Det betyder, at ved overførsel efter pensionsbeskatnings-
lovens § 22 D og § 22 F af hele ordningen vil det modtagen-
de pensionsinstitut skulle beregne og indeholde pensionsaf-
kastskat af afkastet af det overførte beløb for hele overfør-
selsåret. Det bemærkes i den forbindelse, at det afgivende 
pensionsinstitut efter gældende ret vil skulle beregne og 
indeholde pensionsafkastskat for året før overførselsåret.

Det afgivende pensionsinstitut vil efter reglerne i kapitel 
3 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober om visse regler 
i pensionsafkastbeskatningsloven, der gælder for overførsler 
efter pensionsbeskatningslovens § 41, og som vil blive udvi-
det til også at gælde overførsler efter den foreslåede overfør-
selsregel, skulle videregive oplysninger til det modtagende 
institut, som sætter det modtagende institut i stand til at 
beregne pensionsafkastskatten for overførselsåret.

Ved deloverførsel efter pensionsbeskatningslovens § 22 D 
og § 22 F vil det afgivende pensionsinstitut skulle beregne 
og indeholde pensionsafkastskat af afkastet af det overførte 
beløb i overførselsåret frem til overførselstidspunktet. Det 
modtagende pensionsinstitut vil skulle beregne og indehol-
de pensionsafkastskat af afkastet af det overførte beløb fra 
overførselstidspunktet og året ud. Ligesom ved heloverførs-
ler vil det afgivende pensionsinstitut efter gældende ret skul-
le beregne og indeholde pensionsafkastskat for året før over-
førselsåret.

Til § 3
Efter gældende ret sidestilles udlodninger af aktier fra en 

pensionsordning med anskaffelse, og som anskaffelsessum 
anses værdien på udlodningstidspunktet. Indskud af aktier 
på en pensionsordning sidestilles med afståelse, og som af-
ståelsessum anses værdien på det tidspunkt, hvor indskuddet 
foretages. Det følger af, at aktierne, når de er placeret i 
en pensionsordning, i skattemæssig henseende anses som 
værende adskilt fra pensionsopsparerens øvrige formue.

Dette princip sikrer, at den enkelte pensionsopsparer ikke 
beskattes to gange af den samme aktiegevinst, ligesom der 
ikke er fradrag to gange for det samme tab. Princippet er 
lovfæstet i aktieavancebeskatningslovens § 32.

Af aktieavancebeskatningslovens § 32, stk. 1, følger såle-
des, at indskud af aktier i pensionsordninger omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens afsnit 1, børneopsparinger, selvpen-
sioneringskonti og aktiesparekonti sidestilles med afståelse, 
og som afståelsessum anses værdien på det tidspunkt, hvor 
indskuddet foretages.

Af aktieavancebeskatningslovens § 32, stk. 2, følger, at 
udlodning af aktier fra pensionsordninger omfattet af pensi-
onsbeskatningslovens afsnit 1, børneopsparinger, selvpensi-
oneringskonti og aktiesparekonti, sidestilles med anskaffel-
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se, og som anskaffelsessum anses værdien på udlodnings-
tidspunktet.

Af aktieavancebeskatningslovens § 32, stk. 3, følger, at § 
32, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse på udenlandske 
pensionsordninger, der af Skatteforvaltningen i henhold til 
pensionsbeskatningslovens § 15 C er godkendt som værende 
omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1.

Aktieavancebeskatningslovens § 32 omfatter efter sin 
ordlyd altså pensionsordninger omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens afsnit 1, børneopsparinger, selvpensionerings-
konti og aktiesparekonti, men finder i praksis også anven-
delse for indskud på og udlodninger fra udenlandske pen-
sionsordninger godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 
15 D, samt pensionsordninger omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 53 A, den før § 53 A gældende § 50, og 
§ 53 B, jf. princippet om, at aktierne, når de er placeret 
i en pensionsordning, i skattemæssig henseende anses som 
værende adskilt fra pensionsopsparerens øvrige formue.

Efter pensionsbeskatningslovens § 15 D kan personer, der 
i forbindelse med deres tilflytning til Danmark er omfattet 
af en pensionsordning, der er oprettet i et pensionsinstitut i 
et andet land inden for EU/EØS, få pensionsordningen god-
kendt af Skatteforvaltningen for en periode på 60 måneder 
således, at der er fradragsret for indbetalingerne til pensions-
ordningen. Afkastet er i 60 måneders-perioden skattefrit.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A omfatter livsforsikrin-
ger, pensionskasseordninger og pensionsordninger i penge-
institutter, der ikke er omfattet af de almindelige regler 
i pensionsbeskatningslovens afsnit 1, dvs. reglerne for de 
skattebegunstigede pensionsordninger. Pensionsbeskatnings-
lovens § 53 A gælder også for pensionsordninger, hvor pen-
sionsopspareren har valgt at give afkald på skattemæssig 
behandling efter de almindelige regler. Der er ikke fradrags- 
eller bortseelsesret for indbetalinger til pensionsordninger 
omfattet af § 53 A, men til gengæld er udbetalingerne skat-
tefri. Afkastet beskattes som kapitalindkomst.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A blev ved lov nr. 569 
af 24. juni 1992 indsat som supplement til den dagældende 
regel i pensionsbeskatningslovens § 50, hvorefter engangs-
udbetalinger m.v. fra livsforsikringer m.v. omfattet af denne 
regel ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst, ligesom afkastet er skattefrit. Er livsforsikringen 
m.v. oprettet i et dansk pensionsinstitut, vil afkastet af pensi-
onsformuen dog være undergivet pensionsafkastbeskatning 
på 15,3 pct. Forsikrings- eller pensionsordninger, der var 
omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50, 
er fortsat omfattet af den dagældende § 50, forudsat at 
forsikrings- eller pensionsordningen er oprettet før den 18. 
februar 1992.

Pensionsordninger omfattet af § 53 B er vandrende ar-
bejdstagers pensionsordninger, som er oprettet i udlandet før 
arbejdstagerens tilflytning til Danmark, hvor der har været 
fradrags- eller bortseelsesret for samtlige indbetalinger før 
tilflytningen. Udbetalinger, der hidrører fra disse indbetalin-
ger, er skattepligtige til Danmark. Indbetalinger til en pensi-
onsordning omfattet af § 53 B under opholdet i Danmark er 

ikke fradrags- eller bortseelsesberettigede, men til gengæld 
er udbetalinger, der hidrører fra disse indbetalinger, skattefri 
efter et krone-til-krone princip. Afkastet er skattefrit.

Det foreslås at ændre aktieavancebeskatningslovens § 32, 
stk. 3, således at det af bestemmelsen kommer til at fremgå, 
at aktieavancebeskatningslovens § 32, stk. 1, og 2, finder 
tilsvarende anvendelse på pensionsordninger godkendt efter 
pensionsbeskatningslovens § 15 D, pensionsordninger om-
fattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53 B, og 
pensionsordninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens 
§ 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. august 1991

Dermed vil det klart fremgå af aktieavancebeskatningslo-
vens § 32, at udlodninger af aktier fra pensionsordninger 
omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53 B og 
pensionsordninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens 
§ 50, sidestilles med anskaffelse, at værdien på udlodnings-
tidspunktet anses som anskaffelsessum, at indskud af aktier 
på de nævnte pensionsordninger sidestilles med afståelse, 
og at værdien på det tidspunkt, hvor indskuddet foretages, 
anses som afståelsessum.

Dermed understøttes, at den enkelte pensionsopsparer ik-
ke beskattes to gange af den samme aktiegevinst, ligesom 
der ikke er fradrag to gange for det samme tab.

Ændringen har ingen materiel betydning.

Til § 4
Efter gældende ret sidestilles udlodninger af fordringer 

fra en pensionsordning med erhvervelse, og som anskaffel-
sessum anses værdien på udlodningstidspunktet. Indskud af 
en fordring på en pensionsordning sidestilles med afståelse, 
og som afståelsessum anses værdien på det tidspunkt, hvor 
indskuddet foretages. Det følger af, at fordringerne, når de 
er placeret i en pensionsordning, i skattemæssig henseende 
anses som værende adskilt fra pensionsopsparerens øvrige 
formue.

Dette princip sikrer, at den enkelte pensionsopsparer ikke 
beskattes to gange af den samme gevinst på fordringen, lige-
som der ikke er fradrag to gange for det samme tab. Princip-
pet er lovfæstet i kursgevinstlovens § 35.

Af kursgevinstlovens § 35, 1. pkt., følger således, at ind-
skud af fordringer i pensionsordninger omfattet af pensions-
beskatningslovens afsnit 1, børneopsparinger, selvpensione-
ringskonti, aktiesparekonti, etableringskonti og iværksætter-
konti sidestilles med afståelse. Af kursgevinstlovens § 35, 
2. pkt., følger, at værdien på det tidspunkt, hvor indskuddet 
foretages, anses som afståelsessum.

Af kursgevinstlovens § 35, 3. pkt., følger, at udlodning af 
obligationer fra en etableringskonto eller iværksætterkonto 
sidestilles med erhvervelse. Af kursgevinstlovens § 35, 4. 
pkt., følger, at udlodning af fordringer fra pensionsordninger 
omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1, børneopspa-
ringer, selvpensioneringskonti og aktiesparekonti, sidestilles 
med anskaffelse. Af kursgevinstlovens § 35, 5. pkt., følger, 
at værdien på udlodningstidspunktet anses som anskaffelses-
sum.

Efter kursgevinstlovens § 35, 6 pkt., finder disse regler 
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finder tilsvarende anvendelse på udenlandske pensionsord-
ninger, der af Skatteforvaltningen i henhold til pensionsbe-
skatningslovens § 15 C er godkendt til at udbyde skatte-
begunstigede pensionsordninger omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens kapitel 1.

Kursgevinstloven omfatter efter sin ordlyd altså pensions-
ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1, 
børneopsparinger, selvpensioneringskonti og aktiesparekon-
ti, men finder i praksis også anvendelse for indskud på 
og udlodninger fra udenlandske pensionsordninger godkendt 
efter pensionsbeskatningslovens § 15 D, samt pensionsord-
ninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, den 
før § 53 A gældende § 50, og § 53 B, jf. princippet om, 
at fordringerne, når de er placeret i en pensionsordning, i 
skattemæssig henseende anses som værende adskilt fra pen-
sionsopsparerens øvrige formue.

Efter pensionsbeskatningslovens § 15 D kan personer, der 
i forbindelse med deres tilflytning til Danmark er omfattet 
af en pensionsordning, der er oprettet i et pensionsinstitut i 
et andet land inden for EU/EØS, få pensionsordningen god-
kendt af Skatteforvaltningen for en periode på 60 måneder 
således, at der er fradragsret for indbetalingerne til pensions-
ordningen. Afkastet er i 60 måneders-perioden skattefrit.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A omfatter livsforsikrin-
ger, pensionskasseordninger og pensionsordninger i penge-
institutter, der ikke er omfattet af de almindelige regler 
i pensionsbeskatningslovens afsnit 1, dvs. reglerne for 
de ovennævnte skattebegunstigede pensionsordninger. Pen-
sionsbeskatningslovens § 53 A gælder også for pensionsord-
ninger, hvor pensionsopspareren har valgt at give afkald på 
skattemæssig behandling efter de almindelige regler. Der er 
ikke fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger til pensi-
onsordninger omfattet af § 53 A, men til gengæld er udbeta-
lingerne skattefri. Afkastet beskattes som kapitalindkomst.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A blev ved lov nr. 569 
af 24. juni 1992 indsat som supplement til den dagældende 
regel i pensionsbeskatningslovens § 50, hvorefter engangs-
udbetalinger m.v. fra livsforsikringer m.v. omfattet af denne 
regel ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst, ligesom afkastet er skattefrit. Er livsforsikringen 
m.v. oprettet i et dansk pensionsinstitut vil afkastet af pensi-
onsformuen dog være undergivet pensionsafkastbeskatning 
på 15,3 pct. Forsikrings- eller pensionsordninger, der var 
omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50, 
er fortsat omfattet af den dagældende § 50, forudsat at for-
sikrings-/pensionsordningen er oprettet før den 18. februar 
1992.

Pensionsordninger omfattet af § 53 B er vandrende ar-
bejdstagers pensionsordninger, som er oprettet i udlandet før 
arbejdstagerens tilflytning til Danmark, hvor der har været 
fradrags- eller bortseelsesret for samtlige indbetalinger før 
tilflytningen. Udbetalinger, der hidrører fra disse indbetalin-
ger, er skattepligtige til Danmark. Indbetalinger til en pensi-
onsordning omfattet af § 53 B under opholdet i Danmark er 
ikke fradrags- eller bortseelsesberettigede, men til gengæld 
er udbetalinger, der hidrører fra disse indbetalinger, skattefri 
efter et krone-til-krone princip. Afkastet er skattefrit.

Det foreslås at ændre kursgevinstlovens § 35, 6. pkt., såle-
des at det af bestemmelsen kommer til at fremgå, at kursge-
vinstlovens § 35, 1.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse 
på pensionsordninger godkendt efter pensionsbeskatningslo-
vens § 15 D, pensionsordninger omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 53 A og § 53 B, og pensionsordninger som 
nævnt i pensionsbeskatningslovens § 50, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 580 af 7. august 1991

Dermed vil det klart fremgå af kursgevinstlovens § 35, 
at udlodninger af fordringer fra pensionsordninger omfattet 
af pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53 B og pensions-
ordninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 50, si-
destilles med anskaffelse, at værdien på udlodningstidspunk-
tet anses som anskaffelsessum, at indskud af fordringer på 
de nævnte pensionsordninger sidestilles med afståelse, og at 
værdien på det tidspunkt, hvor indskuddet foretages, anses 
som afståelsessum.

Dermed understøttes, at den enkelte pensionsopsparer ik-
ke beskattes to gange af den samme gevinst på fordringen, 
ligesom der ikke er fradrag to gange for det samme tab.

Ændringen har ingen materiel betydning.

Til § 5

Til nr. 1
Det fremgår af selskabsskattelovens § 13 F, stk. 1, 3. 

pkt., at 1. og 2. pkt., dvs. nettoopgørelsesprincippet, finder 
tilsvarende anvendelse, hvis investeringen sker via en konto-
førende investeringsforening, jf. § 2 i lov om beskatning af 
medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Nettoopgørelsesprincippet i selskabsskattelovens § 13 F 
og pensionsafkastbeskatningslovens § 12 a (gældende § 14) 
blev indført ved lov nr. 1181 af 12. december 2005 for at 
fjerne de barrierer, som opgørelsesprincipperne i pensions-
afkastbeskatningsloven udgjorde for pensionsinstitutternes 
investeringer i unoterede aktier. Selskabsskattelovens § 13 F 
blev nyaffattet ved lov nr. 1534 af 19. december 2007, idet 
bestemmelsen dog stadig i store træk svarer til den tidligere 
gældende § 13 F i selskabsskatteloven. Nyaffattelsen skete 
som følge af omlægningen af pensionsafkastbeskatningen 
fra institut- til individniveau, idet livsforsikringsselskaber 
dog fortsat ville være skattepligtige af tilvæksten i ufordelte 
hensættelser, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 8. Om-
lægningen af pensionsafkastskatten betød, at livsforsikrings-
selskaber ikke længere var skattepligtige efter pensionsaf-
kastbeskatningsloven af afkast fra en andel i en juridisk per-
son, der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt 
skattesubjekt, men kun efter selskabsskatteloven. Med nyaf-
fattelsen fik livsforsikringsselskaber mulighed for fortsat at 
anvende nettoopgørelsesprincippet.

Nyaffattelsen medførte bl.a., at der blev indsat et nyt 3. 
pkt. i selskabsskattelovens § 13 F. Bemærkningerne til ny-
affattelsen i lovforslagets § 8, nr. 9, jf. Folketingstidende 
2007-08 (2. samling), tillæg A, L 9 som fremsat, s. 158, 
henviser til, at livsforsikringsselskaber fortsat skal kunne 
anvende nettoopgørelsesprincippet, som de gjorde i pensi-
onsafkastbeskatningslovens § 12 a (gældende § 14). Indsæt-
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telsen af 3. pkt. om, at nettoopgørelsesprincippet tilsvarende 
kan anvendes, hvis investeringen sker via en kontoførende 
investeringsforening, er ikke omtalt i bemærkningerne til 
nyaffattelsen, men der henvises til videreførelsen af livsfor-
sikringsselskabers mulighed for at anvende nettoopgørelses-
princippet, som ved indførelsen var tiltænkt som identiske i 
selskabsskatteloven og pensionsafkastbeskatningsloven.

Det fremgik af bemærkningerne til selskabsskattelovens 
§ 13 F, stk. 1, jf. Folketingstidende 2005-06, tillæg A, L 
18 som fremsat, s. 320, at »Opfylder livsforsikringsselska-
bet betingelserne for nettoopgørelse i pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 12 a, stk. 1, opfylder livsforsikringsselskabet 
også betingelserne for nettoopgørelse efter denne bestem-
melse. Bestemmelsen sikrer sammenhængen i opgørelses-
principperne for livsforsikringsselskaber i pensionsafkastbe-
skatningsloven og selskabsskatteloven.« Det bemærkes, at 
det omtalte § 12 a er den gældende § 14.

Det kan derfor lægges til grund, at selskabsskattelovens § 
13 F, stk. 1, 3. pkt., skal fortolkes på samme måde som det 
enslydende 3. pkt. i pensionsafkastbeskatningslovens § 14, 
stk. 1.

Det fremgår af bemærkningerne til pensionsafkastbeskat-
ningslovens § 12 a, stk. 1, 3. pkt. (nuværende § 14), jf. Fol-
ketingstidende 2005-06, tillæg A, L 18 som fremsat, s. 320, 
hvor indførelsen af nettoopgørelsesprincippet blev foreslået, 
at hensigten var, at »pensionsinstituttet også kan vælge net-
toopgørelse, hvis pensionsinstituttet, i stedet for at foretage 
investeringen direkte, foretager investeringen via en konto-
førende investeringsforening, og de øvrige betingelser i pen-
sionsafkastbeskatningslovens § 12 a er opfyldt. Det er såle-
des eksempelvis muligt for et pensionsinstitut, der ejer en 
kontoførende investeringsforening 100 pct., at anvende net-
toopgørelsesprincippet for en investering i en skattetranspa-
rent juridisk person, der foretages gennem den kontoførende 
investeringsforening, hvis den skattepligtige direkte eller in-
direkte, herunder via den kontoførende investeringsforening, 
ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet 
med den skattetransparente juridiske person. Koncernbetin-
gelsen i 2. pkt. kan således ikke omgås ved at indskyde en 
kontoførende investeringsforening«.

Det foreslås på den baggrund at ændre selskabsskattelo-
vens § 13 F, stk. 1, 3. pkt., således, at der efter »investerin-
gen« indsættes »i den juridiske person«.

Formålet hermed er at tydeliggøre, at 1. og 2. pkt. finder 
tilsvarende anvendelse, hvis investeringen i den juridiske 
person sker via en kontoførende investeringsforening, jf. § 2 
i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investe-
ringsforeninger, i stedet for direkte i den skattetransparente 
juridiske person.

Formålet med tydeliggørelsen er – som med lovforslagets 
§ 2, nr. 9 – at fjerne usikkerhed om, at nettoopgørelsesprin-
cippet skulle være muligt at anvende ved investeringer, der 
alene er foretaget direkte i en kontoførende investeringsfor-
ening.

Det vil dermed fortsat være en betingelse for at anvende 
nettoopgørelsesprincippet, at der er tale om en investering i 

en juridisk person, der efter danske skatteregler ikke udgør 
et selvstændigt skattesubjekt. Investeringen i den juridiske 
person vil desuden fortsat kunne ske via en kontoførende 
investeringsforening. Nettoopgørelsesprincippet vil således 
som hidtil ikke kunne anvendes, hvis investeringen kun er 
foretaget direkte i en kontoførende investeringsforening. En 
kontoførende investeringsforening udgør et selvstændigt 
skattesubjekt og opfylder dermed ikke kravet i 1. pkt. om 
at være skattemæssigt transparent.

Nettoopgørelsesprincippet vil endvidere fortsat kun kun-
ne anvendes i det omfang den kontoførende investeringsfor-
ening investerer i en skattetransparent juridisk person. Inve-
sterer den kontoførende investeringsforening således også 
i andet end skattetransparente juridiske personer, finder net-
toopgørelsesprincippet ikke anvendelse for denne del, som 
skal beskattes efter de almindelige regler om beskatning af 
medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Til nr. 2
Livsforsikringsselskabers afkast fra investeringer i skatte-

mæssigt transparente juridiske personer opgøres efter de 
almindelige regler om opgørelse af den skattepligtige ind-
komst for selskaber. Livsforsikringsselskabet indkomstbe-
skattes således af en forholdsmæssig andel af den skatte-
mæssigt transparente enheds indkomst på samme måde, som 
hvis aktiverne var ejet direkte.

Efter selskabsskattelovens § 13 F kan et livsforsikringssel-
skab dog vælge at opgøre det selskabsskattepligtige afkast 
af en andel i en skattemæssigt transparent juridisk person 
som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab 
på andelen (nettoopgørelsesprincippet). Det er en betingelse 
for at anvende nettoopgørelsesprincippet, at den juridiske 
person efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt 
skattesubjekt, og at den selskabsskattepligtige ikke på noget 
tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den juri-
diske person, jf. § 5 i lov om finansiel virksomhed, dvs. bl.a. 
ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i den 
juridiske person. Der henvises til beskrivelsen i de specielle 
bemærkninger til lovforslagets § 2, nr. 10.

Ved skattemæssigt transparente juridiske personer forstås 
enheder, der efter danske skatteregler ikke udgør et selv-
stændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af sel-
skabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsved-
tægt. Det vil sige, at interessentskaber, kommanditselskaber, 
partnerselskaber og lignende selskaber bliver anset for at 
være skattemæssige transparente enheder, selv om de anses 
for juridiske personer selskabsretligt. Det gælder tilsvarende 
for udenlandske enheder, som efter danske skatteregler ikke 
udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er 
reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en 
foreningsvedtægt.

For så vidt angår betingelsen om, at deltageren ikke 
må være koncernforbundet med den juridiske person i ind-
komståret, hvor nettoopgørelsesprincippet vælges, er det 
uden betydning, om livsforsikringsselskabet har været kon-
cernforbundet med den skattetransparente juridiske person 
før det indkomstår, hvor livsforsikringsselskabet vælger net-
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toopgørelse. Hvis livsforsikringsselskabet har valgt at bruge 
nettoopgørelsesprincippet og bliver koncernforbundet med 
den skattetransparente juridiske person, kan nettoopgørel-
sesprincippet ikke længere benyttes fra og med det ind-
komstår, hvor koncernforbindelsen opstår. Livsforsikrings-
selskabet er stadig afskåret fra at anvende nettoopgørelses-
princippet på denne investering, selv om livsforsikringssel-
skabet på et senere tidspunkt ikke længere er koncernfor-
bundet med den skattetransparente juridiske person. Net-
toopgørelsesprincippet kan således ikke genvælges, selv 
om livsforsikringsselskabet ikke længere måtte være koncer-
nforbundet med den skattetransparente juridiske person.

Et livsforsikringsselskab kan ligeledes vælge nettoopgø-
relsesprincippet, hvis investeringen i den skattetransparente 
juridiske person sker via en kontoførende investeringsfor-
ening, jf. § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontofø-
rende investeringsforeninger.

Gevinst og tab på andelen i den skattetransparente juridi-
ske person efter nettoopgørelsesprincippet i selskabsskatte-
lovens § 13 F opgøres efter et lagerprincip. Gevinst og tab 
på en andel opgøres som forskellen mellem værdien af an-
delen ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstå-
rets begyndelse. Den skattepligtige indkomst nedsættes med 
en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i den 
juridiske person, der modsvarer den selskabsskattepligtiges 
udgifter, der ikke er fradragsberettigede, fordi de kan henfø-
res til transaktioner mellem den selskabsskattepligtige og 
den juridiske person. Den skattepligtige indkomst tillægges 
en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen i 
den juridiske person, der modsvarer den selskabsskatteplig-
tiges indtægter, der er skattefrie, fordi de kan henføres til 
transaktioner mellem den selskabsskattepligtige og den juri-
diske person. Den skattepligtige indkomst tillægges desuden 
også en forholdsmæssig del af den juridiske persons tab 
på fordringer på selskaber, der er koncernforbundne med 
den selskabsskattepligtige, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 
2. Udbytter, der udloddes fra den juridiske person, indgår 
ligeledes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Vælger et livsforsikringsselskab at opgøre det selskabs-
skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person efter 
selskabsskattelovens § 13 F, er dette valg bindende for den 
selskabsskattepligtige, så længe opsparingen er anbragt i an-
delen, jf. selskabsskattelovens § 13 F, stk. 5. Valget af netto-
opgørelsesprincippet skal foretages for hele indkomståret og 
foretages senest ved indberetningen af oplysningsskemaet.

Det foreslås efter selskabsskattelovens § 13 F, stk. 7, at 
indsætte et nyt stykke som stk. 8. Det foreslås i 1. pkt., 
at ved afståelse af andre aktiver end fast ejendom, som er 
erhvervet før den 1. januar 2021 og inden overgangen til 
beskatning efter stk. 1, dvs. nettoopgørelsesprincippet, skal 
der til den skattepligtige indkomst opgjort efter stk. 2 med-
regnes den skattepligtiges andel af gevinst og tab på disse 
aktiver, som om aktiverne var afstået til handelsværdien på 
overgangstidspunktet, medmindre aktiverne blev skattemæs-
sigt opgjort til handelsværdien på overgangstidspunktet. Den 
foreslåede bestemmelse svarer i store træk til den foreslåede 

bestemmelse i pensionsafkastbeskatningslovens nettoopgø-
relsesprincip, jf. lovforslagets § 2, nr. 10.

Det indebærer, at livsforsikringsselskabets eventuelle for-
tjeneste eller tab på aktiverne skal opgøres og beskattes, 
som om aktiverne blev afstået på tidspunktet for overgang 
til beskatning efter nettoopgørelsesprincippet, men medreg-
nes først i skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor 
aktiverne afstås. Der tages ikke hensyn til lagerbeskatningen 
af aktiverne i perioden fra overgang til nettoopgørelsesprin-
cippet til afståelse.

Formålet med forslaget er at sikre, at der bl.a. sker beskat-
ning af livforsikringsselskabets andel af fortjeneste og gen-
vundne afskrivninger, som kan konstateres ved overgangen 
til nettoopgørelsesprincippet.

Forslaget omfatter aktiver, som livsforsikringsselskabet 
har erhvervet direkte eller indirekte gennem en skattetrans-
parent juridisk person før den 1. januar 2021 og inden 
overgangen til nettoopgørelsesprincippet, jf. selskabsskatte-
lovens § 13 F. Hvis aktiverne er erhvervet i indkomståret 
2021 og der vælges nettoopgørelse for indkomståret 2021, 
vil aktiverne være omfattet af beskatning efter lagerprin-
cippet fra erhvervelsestidspunktet. Bestemmelsen omfatter 
ikke denne situation, da aktiverne først er erhvervet efter 
overgang til beskatning efter nettoopgørelsesprincippet, og 
der derfor ikke i forbindelse med metodeskiftet er sket en 
ændring af den skattemæssige værdi af aktivet, som der skal 
korrigeres for.

Den foreslåede bestemmelse omfatter ikke fast ejendom 
og aktiver, der efter de almindelige regler beskattes efter et 
lagerprincip (f.eks. finansielle kontrakter). Den omfatter ik-
ke fast ejendom, idet der efter gældende regler allerede er en 
beskatning af livsforsikringsselskabers genvundne afskriv-
ninger og fortjeneste på fast ejendom ved afståelse under 
anvendelse af nettoopgørelsesprincippet, jf. selskabsskatte-
lovens § 13 F, stk. 6 og 7, som blev indsat ved § 1, nr. 
2, i lov nr. 344 af 18. april 2007. Det omfatter desuden 
heller ikke aktiver som eksempelvis finansielle kontrakter, 
der opgøres skattemæssigt til handelsværdien på overgangs-
tidspunktet, fordi de også efter de almindelige regler om 
opgørelse af skattepligtig indkomst beskattes efter et lager-
princip. De er derfor skattemæssigt opgjort til handelsværdi-
en ved overgangen til nettoopgørelsesprincippet.

Bestemmelsen omfatter derimod bl.a. driftsmidler såsom 
maskiner, inventar og infrastrukturanlæg, når aktiverne ejes 
gennem en skattetransparent juridisk person, herunder også 
hvis investeringen i den juridiske person sker via en konto-
førende investeringsforening.

Den foreslåede regel indebærer eksempelvis, at et livs-
forsikringsselskabs andel af gevinsten på tidspunktet for 
overgang til nettoopgørelsesprincippet (forskellen mellem 
handelsværdien og den skattemæssigt nedskrevne værdi) be-
skattes, når aktivet afstås.

Reglen er en overgangsregel, som har sigte på de inve-
steringer, der allerede inden dette lovforslags fremsættel-
se er overgået til nettoopgørelse af den skattepligtige ind-
komst. Investeringer, for hvilke der efter dette lovforslags 
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fremsættelse vælges nettoopgørelse af den skattepligtige 
indkomst, dvs. for indkomståret 2021 og senere år, vil efter 
lovforslagets § 5, nr. 3 (forslag til selskabsskattelovens § 
13 F, stk. 10) skulle beskattes af gevinster og genvundne 
afskrivninger på tidspunktet for overgangen til beskatning 
efter selskabsskattelovens § 13 F, da aktivet vil skulle anses 
for afstået til handelsværdien ved metodeskiftet.

Afståelse af afskrivningsberettigede aktiver skal forstås 
på samme måde som i afskrivningslovens regler, således at 
skrotning og lignende, hvor f.eks. et driftsmiddel udgår af 
virksomhedens produktionsapparat, sidestilles med et salg 
og andre former for afhændelse. Forsikrings- og erstatnings-
summer betragtes som udgangspunkt også som salgssum-
mer. Ved afståelsen finder afskrivningslovens almindelige 
regler anvendelse, herunder reglerne i afskrivningslovens § 
5 D om forhøjet afståelsessum ved afståelse af driftsmidler, 
der ved erhvervelsen indgik i driftsmiddelsaldoen med en 
forhøjet anskaffelsessum.

Bestemmelsen kan illustreres med følgende forenklede ek-
sempel:

Et livsforsikringsselskab ejer gennem en skattetransparent 
juridisk person driftsmidler i form af en vindmøllepark. Det 
forudsættes, at der ikke er fremmed kapital i den skattetrans-
parente juridiske person. Aktiverne er erhvervet før den 1. 
januar 2021. I de første 2 år af ejertiden har livsforsikrings-
selskabet opgjort overskud eller underskud på investeringen 
efter skattelovgivningens almindelige regler om skatteplig-
tig indkomst. Der kan foretages skattemæssige afskrivninger 
på de pågældende aktiver, som er driftsmidler omfattet af 
afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr. 4, om bl.a. faste anlæg 
til fremstilling af varme og el, som havde livsforsikringssel-
skabet ejet aktiverne direkte (transparensprincippet). Livs-
forsikringsselskabet har derfor afskrevet med 15 pct. i 2 år, 
hvilket medfører afskrivninger på i alt 27,75 pct. af anskaf-
felsessummen. Den nedskrevne skattemæssige værdi udgør 
dermed 72,25 pct. af anskaffelsessummen ved udgangen af 
år 2.

I år 3 vælger livsforsikringsselskabet at skifte til nettoop-
gørelsesprincippet i selskabsskattelovens § 13 F. Der skal 
herefter ikke længere ske beskatning af de underliggende 
aktiver i den skattetransparente juridiske person efter et 
transparensprincip, men derimod beskattes investeringen i 
den skattetransparente juridiske person efter lagerprincippet, 
som havde det været en aktieinvestering. Som indgangs-
værdi på aktivet anvender livsforsikringsselskabet den regn-
skabsmæssige værdi i henhold til Finanstilsynet regnskabs-
regler, som er dagsværdien. Dagsværdien er udtryk for den 
pris, der f.eks. ville blive modtaget ved salg af et aktiv 
ved en normal transaktion mellem markedsdeltagere på må-
lingstidspunktet, dvs. en skønnet handelsværdi. Hvis den 
skønnede handelsværdi ved udgangen af år 2 er større end 
den nedskrevne, skattemæssige værdi, dvs. f.eks. 95 pct. af 
anskaffelsessummen, vil livsforsikringsselskabet efter gæl-
dende regler som følge af lagerbeskatningen i selskabsskat-
telovens § 13 F få dobbelt fradrag (direkte og indirekte) 
for værdifaldet fra handelsværdien ved begyndelsen af år 3, 

til handelsværdien når niveauet for den nedskrevne, skatte-
mæssige værdi ved afslutningen af år 2.

Det betyder, at værdifaldet fra 95 pct. til 72,25 pct. af 
anskaffelsessummen, som allerede har givet anledning til 
fradrag som skattemæssig afskrivning i år 1 og 2, igen gi-
ver anledning til indirekte fradrag i lagerbeskatningen efter 
selskabsskattelovens § 13 F i takt med den faktiske værdi-
forringelse. Dette skyldes, at indgangsværdien i nettoopgø-
relsesprincippet efter § 13 F er større end udgangsværdien 
fra opgørelsen efter de almindelige regler om skattepligtig 
indkomst. Denne forskel kan udnyttes, uanset om aktiver 
sælges eller beholdes hele levetiden indtil skrotning.

Den foreslåede bestemmelse vil indebære, at når aktivet 
afstås, f.eks. i år 10, vil den genvundne afskrivning på tids-
punktet for overgangen til nettoopgørelsesprincippet (for-
skellen på den skønnede handelsværdi og den nedskrevne 
værdi, dvs. 95 pct. – 72,25 pct. = 22,75 pct. af anskaffelses-
summen) blive beskattet som en gevinst. Gevinst og tab på 
aktiverne fra år 3 til år 10 vil årligt blive beskattet efter 
lagerprincippet efter de almindelige regler i selskabsskatte-
lovens § 13 F.

Det foreslås som selskabsskattelovens § 13 F, stk. 8, 2. 
pkt., at hel eller delvis afståelse af ejerandelen i den juridi-
ske person som nævnt i stk. 1 og manglende opfyldelse 
af betingelserne for beskatning efter stk. 1 sidestilles med 
afståelse af aktiverne som nævnt i 1. pkt.

Det foreslåede indebærer, at det sidestilles med en afståel-
se af de underliggende aktiver, hvis andelen af den juridiske 
person helt eller delvist afstås. Ved delvis afståelse af ande-
len anses en forholdsmæssig del af aktiverne for afstået. Det 
medfører efter det foreslåede 1. pkt., at en tilsvarende del af 
livsforsikringsselskabets andel af den opgjorte gevinst eller 
tab på aktiverne på overgangstidspunktet til nettoopgørelses-
princippet, beskattes i indkomståret, hvor andelen af den 
juridiske person helt eller delvist afstås.

Efter selskabsskattelovens § 13 F, stk. 1, 1. pkt., er anven-
delse af nettoopgørelsesprincippet betinget af den juridisk 
person, hvori investeringen sker efter danske skatteregler ik-
ke udgør et selvstændigt skattesubjekt, dvs. er skattetranspa-
rent. Ophører den juridiske person med at være skattetrans-
parent sidestilles dette efter det foreslåede med en afståelse 
af den underliggende aktiver.

Betingelsen i selskabsskattelovens § 13 F, stk. 1, 2. pkt., 
indebærer, at den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i 
indkomståret må være koncernforbundet med den juridiske 
person, jf. § 5 i lov om finansiel virksomhed, dvs. bl.a. ikke 
må eje mere end halvdelen af stemmerettighederne i den 
juridiske person. Der henvises til beskrivelsen i de specielle 
bemærkninger til lovforslagets § 2, nr. 10.

Hvis der etableres en sådan koncernforbindelse, vil be-
skatningen efter nettoopgørelsesprincippet ophøre for den 
pågældende investering fra den 1. januar i det år, hvor kon-
cernforbindelsen etableres, og beskatningen skal i stedet ske 
efter de almindelige regler.

Den foreslåede bestemmelse medfører, at hvis livsforsik-
ringsselskabet helt eller delvist afstår andelen i den juridiske 
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person eller ikke længere opfylder betingelserne for beskat-
ning efter nettoopgørelsesprincippet, sidestilles dette med 
en afståelse af de nævnte aktiver i 1. pkt. Den foreslåede 
bestemmelse omfatter ligesom 1. pkt. kun andre aktiver 
end fast ejendom, som er erhvervet før den 1. januar 2021 
og inden overgang til nettoopgørelsesprincippet, medmindre 
aktiverne blev skattemæssigt opgjort til handelsværdien på 
overgangstidspunktet. Dermed skal den skattepligtiges andel 
af gevinst og tab på aktiverne opgøres, som om aktiverne 
var afstået til handelsværdien på tidspunktet for overgang 
til beskatning efter nettoopgørelsesprincippet i selskabsskat-
telovens § 13 F. Gevinsten eller tabet skal efter forslaget 
medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i 
det indkomstår, hvor koncernforbindelsen opstår.

Formålet med forslaget er – sammen med det foreslåede 
2. pkt. i selskabsskattelovens § 13 F, stk. 10 – at sikre 
en symmetri mellem udgangsværdi og indgangsværdi, hvis 
livsforsikringsselskabet ikke længere kan benytte nettoopgø-
relsesprincippet, fordi der opstår en koncernforbindelse med 
den skattetransparente juridiske person.

Formålet med forslaget er desuden at sikre, at overgangs-
reglens bestemmelser om beskatning af bl.a. fortjeneste og 
genvundne afskrivninger ved afståelse ikke kan undgås ved 
at etablere en koncernforbindelse med den skattetransparen-
te juridiske person.

Bestemmelsen kan illustreres med følgende forenklede ek-
sempel:

Som i eksemplet ovenfor har et livsforsikringsselskab i 
2020 erhvervet en andel i en skattemæssigt transparent ju-
ridisk enhed, der har erhvervet en vindmøllepark. Anskaffel-
sessummen for andelen, der forudsættes fuldt ud at bestå 
af driftsmidler, udgør 100. Det forudsættes i det forenklede 
eksempel, at der ikke er fremmedkapital i den skattetrans-
parente juridiske person. Selskabet har under anvendelse 
af de almindelige regler (transparensprincippet) i 2020 og 
2021 foretaget skattemæssige afskrivninger på 15 pct. på de 
underliggende aktiver, så andelens aktiver har en skattemæs-
sigt nedskrevet værdi på 72,25.

I 2022 vælger selskabet at overgå til beskatning efter net-
toopgørelsesprincippet, jf. selskabsskattelovens § 13 F. Han-
delsværdien af andelen udgør 90 ved overgangen den 1. 
januar 2022. Andelen beskattes efter nettoopgørelsesprincip-
pet i 2022 og 2023, hvorefter livsforsikringsselskabet etable-
rer koncernforbindelse med den skattetransparente juridiske 
enhed i løbet af 2024. Herved ophører beskatningen efter 
nettoopgørelsesprincippet, og fra den 1. januar 2024 beskat-
tes de underliggende aktiver i den skattetransparente juridi-
ske person igen efter de almindelige regler (transparensprin-
cippet). På overgangstidspunktet udgør handelsværdien af 
andelen 80 svarende til værdien af de underliggende aktiver.

Overgangen fra nettoopgørelsesprincippet til beskatning 
efter de almindelige regler sidestilles med en afståelse af 
aktiverne efter den foreslåede bestemmelse i selskabsskatte-
lovens § 13 F, stk. 8, 2. pkt. Overgangen udløser således 
beskatning i 2024 af forskellen mellem på den ene side 
andelens handelsværdi (90) ved overgangen til nettoopgørel-

sesprincippet i 2022 og på den anden side den skattemæssigt 
nedskrevne værdi (72,25), dvs. beskatning af en gevinst på 
17,75.

Beskatningen i det sidste indkomstår under nettoopgørel-
sesprincippet (indkomståret 2023) sker uændret på baggrund 
af forskellen på værdien af andelen i den skattetransparente 
juridiske person ved udløbet af indkomståret (80) og begyn-
delsen af indkomståret (85), dvs. et tab på 5.

Ved overgangen i 2024 til beskatning efter de almindelige 
regler, skal de underliggende aktiver i den skattetransparente 
juridiske person efter den foreslåede bestemmelse i selska-
bsskattelovens § 13 F, stk. 10, 2. pkt., anses for erhvervet 
til handelsværdien (80). Selskabet vil således med virkning 
fra 2024 og fremover kunne foretage skattemæssige afskriv-
ninger på de underliggende aktiver i skattetransparente juri-
diske person efter de almindelige regler i afskrivningsloven 
– som følge af transparensprincippet – med udgangspunkt i 
en anskaffelsessum på 80.

Til nr. 3
Livsforsikringsselskabers afkast fra investeringer i skatte-

mæssigt transparente juridiske personer opgøres efter de 
almindelige regler om opgørelse af den skattepligtige ind-
komst for selskaber. Livsforsikringsselskabet indkomstbe-
skattes således af en forholdsmæssig andel af den skatte-
mæssigt transparente enheds indkomst på samme måde, som 
hvis aktiverne var ejet direkte.

Efter selskabsskattelovens § 13 F kan livforsikringsselska-
ber dog vælge at opgøre det selskabsskattepligtige afkast af 
en andel i en skattemæssigt transparent juridisk person som 
summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på 
andelen (nettoopgørelsesprincippet). Som indgangsværdi i 
nettoopgørelsesprincippet anvendes handelsværdien af den 
skattetransparente juridiske person. Hvis den skattetranspa-
rente juridiske person ikke indeholder fremmedkapital base-
res på handelsværdien af den juridiske person på dennes un-
derliggende aktiver. Der henvises nærmere til beskrivelsen 
af nettoopgørelsesprincippet i de specielle bemærkninger til 
lovforslagets § 5, nr. 2.

Det foreslås at indsætte et nyt stykke efter stk. 8, der 
bliver stk. 9, i selskabsskattelovens § 13 F som stk. 10. Det 
forslås i 1. pkt., at ved overgang til beskatning efter stk. 
1, dvs. nettoopgørelsesprincippet, anses andre aktiver end 
fast ejendom, som livsforsikringsselskabet ejer via en skatte-
transparent juridisk person som nævnt i selskabsskattelovens 
§ 13 F, stk. 1, for afstået til handelsværdien på overgangs-
tidspunktet.

Det vil sige, at de pågældende aktiver behandles, som 
om de blev afstået til handelsværdien ved begyndelsen af 
det første indkomstår, hvor livsforsikringsselskabet benytter 
nettoopgørelsesprincippet.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der sker beskat-
ning af genvundne afskrivninger og fortjenester på aktiver, 
der ejes gennem skattetransparente juridiske personer, når 
et livsforsikringsselskab, der hidtil er blevet beskattet efter 
de almindelige regler af en investering i en skattetranspa-
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rent juridisk person, vælger at overgå til beskatning efter 
nettoopgørelsesprincippet af den pågældende investering, jf. 
selskabsskattelovens § 13 F.

Bestemmelsen foreslås at gælde for overgange til nettoop-
gørelsesprincippet, som vælges den 10. november 2021 eller 
senere, jf. lovforslagets § 6, stk. 7, dvs. for overgange der 
sker den 1. januar 2021 eller senere. Forslaget skal ses i 
sammenhæng med det foreslåede stk. 8 i selskabsskattelo-
vens § 13 F, jf. lovforslagets § 5, nr. 2, som vedrører aktiver, 
hvis afkast opgøres efter nettoopgørelsesprincippet, og som 
er erhvervet før 1. januar 2021 og inden overgangen til net-
toopgørelsesprincippet. Forslaget omfatter ikke aktiver, der 
erhverves i indkomståret 2021 for hvilket, der vælges netto-
opgørelse, idet aktiverne dermed ikke overgår til nettoopgø-
relsesprincippet og desuden er undergivet lagerbeskatning i 
nettoopgørelsesprincippet fra erhvervelsestidspunktet.

Den foreslåede bestemmelse sikrer, at der vil være over-
ensstemmelse mellem aktivernes værdi ved udløbet af det 
indkomstår, hvor den skattepligtige indkomst sidste gang 
opgøres efter skattelovningens almindelige regler, og den 
regnskabsmæssige værdi af den juridiske person ved begyn-
delsen af det efterfølgende indkomstår, hvor den skatteplig-
tige indkomst første gang opgøres efter selskabsskattelovens 
§ 13 F, hvis den juridiske person ikke indeholder fremmed 
kapital. I begge tilfælde skal aktivernes handelsværdi anven-
des som udgangsværdi og indgangsværdi. Forslaget mod-
virker herved både manglende tabsfradrag og manglende 
beskatning af gevinster og genvundne afskrivninger på akti-
verne.

Den foreslåede bestemmelse omfatter ikke fast ejendom, 
idet der efter gældende regler er indført beskatning af livs-
forsikringsselskabers genvundne afskrivninger og fortjenes-
te på fast ejendom ved afståelse under anvendelse af netto-
opgørelsesprincippet, jf. selskabsskattelovens § 13 F, stk. 7, 
som blev indsat ved § 1, nr. 2, i lov nr. 344 af 18. april 2007.

Efter selskabsskattelovens § 13 F, stk. 1, 1. pkt., er an-
vendelse af nettoopgørelsesprincippet betinget af, at den 
juridiske person, hvori investeringen sker, efter danske skat-
teregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, dvs. er 
skattetransparent. Ophører den juridiske person med at være 
skattetransparent kan nettoopgørelsesprincippet derfor ikke 
længere anvendes.

Efter selskabsskattelovens § 13 F, stk. 1, 2. pkt., er det 
en betingelse for at benytte nettoopgørelsesprincippet, at 
den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er 
koncernforbundet med den juridiske person, jf. § 5 i lov om 
finansiel virksomhed, dvs. bl.a. ikke ejer mere end halvdelen 
af stemmerettighederne i den juridiske person. Der henvises 
til beskrivelsen i de specielle bemærkninger til lovforslagets 
§ 2, nr. 10.

Hvis der opstår koncernforbindelse mellem livsforsik-
ringsselskabet og den juridiske person, f.eks. fordi ejerande-
len bliver større end det tilladte, ophører beskatningen efter 
selskabsskattelovens § 13 F.

I forbindelse med denne overgang er der for at undgå 
dobbelt fradrag eller dobbelt beskatning behov for at sikre 

symmetri mellem udgangsværdien fra opgørelse af den skat-
tepligtige indkomst efter selskabsskattelovens § 13 F og ind-
gangsværdien for de underliggende aktiver i opgørelse efter 
skattelovgivningens almindelige regler (transparensprincip-
pet).

Det foreslås derfor at indsætte en bestemmelse i selskabs-
skattelovens § 13 F, stk. 10, 2. pkt., som fastslår, at hvis 
betingelserne for beskatning efter stk. 1 ikke længere er 
opfyldt, anses andre aktiver end fast ejendom for anskaffet 
til handelsværdien ved begyndelse af det første indkomstår, 
hvor det skattepligtige afkast ikke længere opgøres efter stk. 
1, dvs. nettoopgørelsesprincippet.

Bestemmelsen indebærer, at hvis betingelserne for at be-
nytte nettoopgørelsesprincippet i selskabsskattelovens § 13 
F, stk. 1, ikke længere er opfyldt, f.eks. fordi der etableres 
en koncernforbindelse, skal den juridiske persons underlig-
gende aktivers anskaffelsessum svare til handelsværdien på 
tidspunktet, hvor beskatningen ikke længere sker efter netto-
opgørelsesprincippet i selskabsskattelovens § 13 F, dvs. ved 
begyndelsen af det indkomstår, hvor koncernforbindelsen 
opstår. Det samme gælder, hvis den juridiske person ikke 
længere er skattetransparent. Herved sikres det, at aktiverne 
f.eks. ikke genindtræder i opgørelsen af den selskabsskat-
tepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige 
regler til den nedskrevne værdi, som aktiverne havde på 
tidspunktet for overgang til beskatning efter nettoopgørel-
sesprincippet.

Formålet med bestemmelsen er at sikre symmetri mel-
lem udgangsværdi og indgangsværdi, hvis livsforsikrings-
selskabet ikke længere kan benytte nettoopgørelsesprincip-
pet. Herved sikres det, at der ikke gives dobbelt fradrag for 
det værdifald eller dobbelt beskatning af den værdistigning, 
der er sket, mens afkastet af investeringen er opgjort under 
anvendelse af nettoopgørelsesprincippet.

Til § 6
Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 

2022.
Det foreslås i stk. 2, at pensionsbeskatningslovens § 22 

D, stk. 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 19, skal 
have virkning for overførsler af beløb, der fra og med den 
1. januar 2021 er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret 
pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, 
rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supple-
rende engangssum.

Det betyder, at indbetalinger, der fra og med den 1. janu-
ar 2021 er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensi-
onsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateo-
psparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende 
engangssum, fra og med dette tidspunkt efter den foreslå-
ede regel i pensionsbeskatningslovens § 22 D, stk. 5, vil 
kunne overføres til en pensionsordning omfattet af pensions-
beskatningslovens § 53 A, uden at dette betragtes som en 
afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning 
og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende 
pensionsordning ikke anses som en indbetaling.
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Det foreslås i stk. 3, at den foreslåede regel i pensionsbe-
skatningslovens § 22 F, jf. lovforslagets § 1, nr. 20, skal 
have virkning for tilbagebetalinger og overførsler af beløb, 
der sker fra og med den 1. januar 2023 af indbetalinger af 
beløb, der fejlagtigt sker fra og med den 1. januar 2022.

Dermed vil der fra og med den 1. januar 2023 efter den 
foreslåede regel kunne foretages korrektion af fejlagtige ind-
betalinger, der er sket den 1. januar 2022 eller senere.

Det foreslås i stk. 4, 1. pkt., at ændringen i § 1, nr. 23, 
af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 7, nr. 1, hvorefter 
livsvarig og ophørende livrente og ratepension, der udbeta-
les i fortsættelse af invalidepension, ikke vil skulle anses 
som en diskvalificerende pensionsudbetaling, får virkning 
for udbetalinger, der er sket den 1. april 2018 eller senere.

Personer, der er blevet diskvalificeret på grund af udbeta-
linger af pension, der er udbetalt i fortsættelse af invalide-
pension, vil således alligevel ikke være diskvalificeret på 
grund af disse udbetalinger.

I stk. 4, 2. pkt., foreslås det desuden, at også de nye undta-
gelser til reglen om diskvalificerende pensionsudbetalinger 
i § 1, nr. 24, af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 7, 
nr. 18-20, får virkning for pensionsudbetalinger og disposi-
tioner, der er sket den 1. april 2018 eller senere. Personer, 
der er blevet diskvalificeret på grund af udbetaling af sup-
plerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister fra 
en pensionskasse eller et livsforsikringsselskab på grund af 
udbetaling af bonus på rene risikoforsikringer eller på grund 
af udbetaling af pensionsmidler til dækning af betaling for 
ikke fradrags- eller bortseelsesberettigede risikodækninger i 
forbindelse med fratrædelse, vil således ikke være diskvali-
ficeret på grund af disse udbetalinger.

Der er i alle de nævnte situationer tale om en virkning 
tilbage i tid, som udelukkende er til gunst for de pågældende 
personer. Det bemærkes, at har de pågældende modtaget 
andre diskvalificerende udbetalinger m.v., vil de fortsat være 
diskvalificerede på grund af disse udbetalinger m.v.

Det foreslås i stk. 5, 1. pkt., at investeringer af midler i 
aldersopsparinger godkendt efter pensionsbeskatningslovens 
§ 15 C, der inden den 1. januar 2022 er foretaget i unoterede 
andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en 
forvalter i et andet land end Danmark, skal være afviklet 
senest den 30. juni 2022.

Det svarer til den afviklingsfrist, som Finanstilsynet vil 
fastsætte i forbindelse med ændringen af puljepensionsbe-
kendtgørelsen for eksisterende placeringer af unoterede an-
dele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en 
forvalter i et andet land end Danmark, i danske aldersopspa-
ringer.

Det foreslås i stk. 5, 2. pkt., at er investeringerne ikke 
afviklet inden dette tidspunkt, anses aldersopsparingen fra 
og med den 1. juli 2022 ikke for omfattet af pensionsbe-
skatningslovens kapitel 1. Når en aldersopsparing ikke op-
fylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1 
om skattebegunstigede pensionsordninger, betales en afgift 
på 20 pct. af det beløb, der ved fristens udløb kunne være 
udbetalt ved aldersopsparingens ophævelse, jf. pensionsbe-

skatningslovens § 30, stk. 1, 16. pkt. Dette svarer til den 
retsstilling, der vil gælde for danske aldersopsparinger, som 
fortsat den 1. juli 2022 er placeret i unoterede andele i 
alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter i 
et andet land end Danmark.

Det foreslås i stk. 6, 1. pkt., at § 1, nr. 28, har virkning fra 
og med den 1. januar 2022. Det foreslås i stk. 6, 2. pkt., at 
investeringer af midler i pensionsordninger omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens § 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 
af 7. august 1991, der før den 1. januar 2021 er foretaget 
i unoterede kapitalandele, i unoterede andele i alternative 
investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, 
jf. § 9 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 
m.v., eller af en forvalter med tilladelse, jf. § 11 i lov om 
forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller i unote-
rede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af 
en forvalter i et andet land end Danmark, skal være afviklet 
senest den 30. juni 2022, idet hele pensionsordningen ellers 
fra dette tidspunkt overgår til beskatning efter pensionsbe-
skatningslovens § 53 A.

Det betyder, at en pensionsopsparer, der har placeret mid-
ler i pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslo-
vens § 50 i de nævnte unoterede værdipapirer, senest den 30. 
juni 2022 vil skulle afvikle placeringen af midlerne i vær-
dipapirerne. Dette vil pensionsopspareren kunne gøre ved 
enten at afhænde de unoterede værdipapirer i pensionsdepo-
tet til tredjemand, ved at pensionsopspareren selv »køber« 
værdipapirerne for frie midler eller ved at værdipapirerne 
udloddes fra pensionsordningen til pensionsopspareren.

Efter gældende ret vil udlodningen til pensionsopspareren 
blive sidestillet med anskaffelse, og værdien af aktien m.v. 
på udlodningstidspunktet vil blive anset som anskaffelses-
sum ved en senere opgørelse af aktieavance efter aktieavan-
cebeskatningsloven, når de udloddede aktier m.v. afstås, jf. 
aktieavancebeskatningslovens § 32, som i øvrigt præciseres 
ved lovforslagets § 3. Ved opgørelsen af gevinsten anvendes 
handelsværdien på udlodningstidspunktet som anskaffelses-
sum.

Det foreslås i stk. 7, at § 2, nr. 10 og 11, og § 5, nr. 2 
og 3, har virkning for afståelse af aktiver og ejerandele og 
manglende opfyldelse af betingelserne for beskatning efter 
pensionsafkastbeskatningslovens § 14 eller selskabsskattelo-
vens § 13, der sker den 10. november 2021 eller senere, 
og for valg af beskatning efter pensionsafkastbeskatningslo-
vens § 14 eller selskabsskattelovens § 13 F, dvs. nettoopgø-
relsesprincippet, der træffes den 10. november 2021 eller 
senere. Formålet med loven kan forspildes, hvis loven først 
skal have virkning fra et senere tidspunkt.

Det indebærer, at når pensionskasser m.v. den 10. novem-
ber 2021 eller senere afstår aktiver, der ikke er nævnt i 
pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 3 (f.eks. drifts-
midler), som før den 1. januar 2021 og inden overgang 
til beskatning efter nettoopgørelsesprincippet i pensionsaf-
kastbeskatningslovens § 14 er erhvervet gennem en juridisk 
person, hvis afkast opgøres efter nettoopgørelsesprincippet, 
skal aktiver anses for afstået til handelsværdien på tidspunk-
tet for overgang til nettoopgørelsesprincippet. Den opgjorte 
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gevinst eller tab medregnes først i beskatningsgrundlaget 
i indkomståret, hvor aktivet afstås. Det gælder tilsvarende 
for det som sidestilles med afståelse af aktiverne, dvs. bl.a. 
skrotning, afståelse af ejerandelen i den juridiske person 
og hvis betingelserne for at bruge nettoopgørelsesprincippet 
ikke længere er opfyldt.

Det indebærer tilsvarende, at når livsforsikringsselskaber 
den 10. november 2021 eller senere afstår andre aktiver end 
fast ejendom og aktiver, som blev skattemæssigt opgjort 
til handelsværdien ved overgangen til nettoopgørelsesprin-
cippet, som før den 1. januar 2021 og inden overgang til 
beskatning efter nettoopgørelsesprincippet i selskabsskatte-
lovens § 13 F er erhvervet gennem en juridisk person, hvis 
afkast opgøres efter nettoopgørelsesprincippet, skal aktiver-
ne anses for afstået til handelsværdien på tidspunktet for 
overgang til nettoopgørelsesprincippet. Den opgjorte gevinst 
eller tab medregnes først ved opgørelsen af den skattepligti-
ge indkomst i indkomståret, hvor aktivet afstås. Det gælder 
tilsvarende for det som sidestilles med afståelse af aktiverne, 
dvs. bl.a. skrotning, afståelse af ejerandelen i den juridiske 
person og hvis betingelserne for at bruge nettoopgørelses-
princippet ikke længere er opfyldt.

For pensionsinstitutter, dvs. både pensionskasser m.v. og 
livsforsikringsselskaber, foreslås det, at hvis betingelserne 
for at benytte nettoopgørelsesprincippet ikke længere er 
opfyldt, f.eks. fordi der opstår koncernforbindelse mellem 
pensionsinstituttet og den juridiske person, vil aktiverne i 
relation til opgørelse af skattepligtige afkast efter de almin-
delige regler, efter forslaget skulle anses for anskaffet til 
handelsværdien ved begyndelse af det første indkomstår, 
hvor nettoopgørelsesprincippet ikke længere anvendes. Det 
indebærer således, at pensionsinstitutter, som ikke længere 
kan benytte nettoopgørelsesprincippet, fra og med den 10. 
november 2021 har klarhed om, at handelsværdien skal be-
nyttes som anskaffelsessum, når det skattepligtige afkast i 
stedet skal opgøres efter pensionsafkastbeskatningslovens § 
15, stk. 2, for pensionskasser m.v. og efter skattelovgivnin-
gens almindelige regler om skattepligtig indkomst for livfor-
sikringsselskaber. Det betyder dermed, at pensionsinstituttet 
ikke vil skulle benytte en tidligere nedskrevet værdi, som 
kan medføre manglende fradrag for et værdifald, hvis han-
delsværdien er højere eller dobbelt fradrag for en værdistig-
ning, hvis handelsværdien er lavere.

Forslaget indebærer desuden, at muligheden for at udnytte 
hullet ved pensionsinstitutters metodeskift til nettoopgørel-
sesprincippet for investering i visse aktiver lukkes fra og 
med den 10. november 2021.

Valg af nettoopgørelse efter pensionsafkastbeskatningslo-
ven § 14 for indkomstår 2021 skal foretages ved indleverin-
gen af den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for 

investeringen, dvs. at valget skal foretages senest den 31. 
maj 2022, som er året efter indkomståret, jf. pensionsafkast-
beskatningslovens § 21. Valg af nettoopgørelse vælges med 
overgangstidspunkt fra indkomstårets begyndelse, dvs. med 
overgang den 1. januar 2021. Overgår pensionskasser m.v. 
til nettoopgørelse af det skattepligtige afkast af en andel af 
en juridisk person efter pensionsafkastbeskatningslovens § 
14 fra og med den 1. januar 2021, vil aktiver, der ikke er 
nævnt i § 15, stk. 3, som ejes gennem den juridiske person, 
skulle anses som afstået til handelsværdien på tidspunktet 
for overgangen til nettoopgørelse.

Valg af nettoopgørelse efter selskabsskattelovens § 13 
F for indkomstår 2021 skal foretages ved indberetningen 
af oplysningsskemaet for investeringen, dvs. at valget skal 
foretages senest den 30. juni 2022. Valg af nettoopgørelse 
vælges med overgangstidspunkt fra indkomstårets begyndel-
se, dvs. med overgang den 1. januar 2021. Overgår livs-
forsikringsselskaber til nettoopgørelse af det skattepligtige 
afkast af en andel af en juridisk person efter selskabsskatte-
lovens § 13 F fra og med den 1. januar 2021, vil andre akti-
ver end fast ejendom, der ejes gennem den juridiske person, 
skulle anses som afstået til handelsværdien på tidspunktet 
for overgang til nettoopgørelse.

Hvis aktiverne erhverves i indkomståret 2021, og pensi-
onsinstituttet for det pågældende indkomstår vælger at an-
vende nettoopgørelsesprincippet, falder situationen uden for 
de foreslåede regler, da der i så fald ikke er tale om en over-
gang til nettoopgørelsesprincippet. Aktiverne er desuden i 
det tilfælde omfattet af beskatning efter lagerprincippet fra 
erhvervelsestidspunktet, således at der ikke vil være foreta-
get afskrivninger, der kan genvindes ubeskattet ved at vælge 
nettoopgørelse.

Forslaget betyder desuden, at pensionsinstitutter ikke vil 
være berettiget til et eventuelt omvalg efter skatteforvalt-
ningslovens § 30 eller omgørelse efter skatteforvaltnings-
lovens § 29 med henblik på ændring af de forudgående 
indkomstår i forhold til pensionsinstitutters opgørelse efter 
pensionsafkastbeskatningslovens §§ 14 eller 15 eller efter 
selskabsskattelovens § 13 F. En adgang til omvalg eller 
omgørelse ville således også være i strid med forslagets 
formål om at lukke et hul i nettoopgørelsesprincippet for 
pensionsinstitutters investeringer igennem skattetransparen-
te enheder i investeringsaktiver, som f.eks. vindmølleparker 
og solcelleparker, der medfører, at pensionsinstitutter i visse 
situationer utilsigtet kan undgå beskatning af fortjeneste og 
genvundne afskrivninger på grund af metodeskiftet.

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland og indehol-
der ikke en hjemmel til at sætte lovene i kraft for Færøerne 
eller Grønland.
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1 KFST – uafhængig konkurrencemyndighed – Velfungerende markeder: # 41 December 2020 »Pensionsselskabernes indtjening på kapitalforvaltning« og 
#50 August 2021 – »Pensionsselskabernes priser og afkast«.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 1

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 1327 af 10. september 2020, som ændret 
bl.a. ved § 2 i lov nr. 2197 af 29. december 2020, 
§ 1 i lov nr. 2223 af 29. december 2020 og senest 
ved § 3 i lov nr. 465 af 20. marts 2021, foretages 
følgende ændringer:

§ 11 A. En rateopsparing i pensionsøjemed skal 
indeholde bestemmelse om, at det opsparede pen-
sionsbeløb udbetales i rater over mindst 10 år, jf. 
dog § 15 B, stk. 5, og § 41, stk. 1, nr. 3, og at rater, 
der kommer til udbetaling, medens kontohaveren 
lever, skal udbetales til denne. Endvidere skal føl-
gende betingelser være opfyldt:

1. Opsparingen skal være oprettet enten i et pen-
geinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladel-
se 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 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 kreditinstitutvirksomhed, og som told- og 
skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden 
institution inden for EU/EØS, som told- og skatte-
forvaltningen har godkendt. Vilkårene for ordnin-
gen skal fastsættes i en aftale mellem pengeinsti-
tuttet og kontohaveren samt dennes arbejdsgiver, 
såfremt arbejdsgiveren bidrager til ordningen. Ad-
gangen til at foretage indskud til en rateopsparing 
i pensionsøjemed ophører med udgangen af det 
kalenderår, der ligger forud for det år, hvori første 
rateudbetaling vil finde sted.

1. § 11 A, stk. 1, nr. 1, 3. pkt., affattes således:
»Adgangen til at foretage indskud til en rateo-

psparing i pensionsøjemed ophører, når første ra-
teudbetaling finder sted.«

2. De opsparede midler skal indsættes på ind-
lånskonto i det pågældende pengeinstitut m.v. 
Med hensyn til midlernes anbringelse finder reg-
lerne i § 12, stk. 1, nr. 1, 3.-8. og 11. pkt., tilsva-
rende anvendelse.

3.-5. …

2. I § 11 A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ændres »11. pkt.« 
til: »12. pkt.«

3. I § 11 A indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
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Stk. 2.-6. … »Stk. 4. Er opsparingen opdelt, beregnes den år-
lige rateudbetaling af hver enkelt andel af opspa-
ringen af andelens værdi ved kalenderårets begyn-
delse.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.
§ 12. En opsparing i pensionsøjemed skal opfyl-

de følgende betingelser:
1. Opsparingen skal være oprettet enten i et pen-

geinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladel-
se 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 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 kreditinstitutvirksomhed, og som told- og 
skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden 
institution inden for EU/EØS, som told- og skatte-
forvaltningen har godkendt. De opsparede midler 
skal indsættes på indlånskonto i det pågældende 
pengeinstitut m.v. Midlerne i en opsparing i et 
penge- eller kreditinstitut kan ikke anbringes i fast 
ejendom, aktier m.v., der har som formål eller som 
et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter 
el. lign. i selskabet, eller i andele i en personligt 
drevet virksomhed ejet af kontohaveren. Ved an-
bringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der er 
optaget til handel på et reguleret marked eller en 
multilateral handelsfacilitet, må værdien af værdi-
papirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 
20 pct. Der kan dog altid anbringes et grundbeløb 
på 46.000 kr. (2010-niveau) reguleret efter person-
skattelovens § 20 i værdipapirer udstedt af en en-
kelt emittent. Ved anbringelse af særskilte depoter 
i aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et re-
guleret marked eller en multilateral handelsfacili-
litet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for 
Den Europæiske Union eller i et land, som Fælles-
skabet har indgået aftale med på det finansielle 
område, må kontohaveren ikke eje 25 pct. eller 
mere af aktierne m.v. i selskabet, og investeringen 
i hvert enkelt selskab skal udgøre mindst 100.000 
kr. Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. med-
regnes aktier m.v., som kontohaveren ejer uden for 
pensionsordningen, og aktieavancebeskatningslo-
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vens § 4 finder tilsvarende anvendelse, idet ejeran-
dele, som kontohaveren eller personkredsen nævnt 
i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, har 
ejet, dog ikke medregnes. Værdien af aktier m.v., 
der ikke er optaget til handel på et reguleret mar-
ked eller en multilateral handelsfacililitet, i aktie-
selskaber og anpartsselskaber inden for Den Euro-
pæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har 
indgået aftale med på det finansielle område, må 
højst udgøre 20 pct. af den del af opsparingen i 
samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede 
indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der 
ligger under 2 mio. kr., højst 50 pct. af den del, 
der ligger mellem 2 og 4 mio. kr., og højst 75 
pct. af den del, der ligger over 4 mio. kr. Uanset 
6.-8. pkt. kan midler i særskilte depoter til brug 
for aldersopsparing ikke investeres i unoterede 
kapitalandele og i unoterede andele i alternative 
investeringsfonde, som forvaltes af en registreret 
forvalter, jf. § 9 i lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v., eller af en forvalter med 
tilladelse, jf. § 11 i lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v. Tilsvarende gælder for un-
oterede andele i alternative investeringsfonde, som 
forvaltes af en registreret forvalter af alternative 
investeringsfonde fra et andet land inden for Den 
Europæiske Union eller et land, som Unionen har 
indgået aftale med på det finansielle område, eller 
af en forvalter fra et andet land inden for Den 
Europæiske Union eller et land, som Unionen har 
indgået aftale med på det finansielle område, når 
forvalteren har fået tilladelse i henhold til regler, 
der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 
2011 om forvaltere af alternative investeringsfon-
de. Midlerne i en opsparing i et penge- eller kre-
ditinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed 
skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 
51 i lov om finansiel virksomhed. Skatteministe-
ren fastsætter bestemmelser om anbringelse af op-
sparede midler, der forvaltes af institutioner god-
kendt efter 1. pkt.

2.-4. …
Stk. 2-3. …

4. I § 12, stk. 1, nr. 1, indsættes efter 10. pkt. som 
nyt punktum:

»Tilsvarende gælder endvidere for unoterede an-
dele i alternative investeringsfonde med registreret 
hjemsted i et land uden for Den Europæiske Uni-
on, som Unionen ikke har indgået en aftale med 
på det finansielle område.«

15 D …
Stk. 2.-3. …
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Stk. 4. Kan pensionsordningen godkendes, be-
handles ordningen i skattelovgivningen efter reg-
lerne for den pensionsordning i kapitel 1, som 
ordningen ligner mest, jf. dog 2. og 3. pkt. Reg-
lerne i afsnit I finder tilsvarende anvendelse for 
sådanne ordninger, i det omfang reglerne er an-
vendelige på disse ordninger. Bidrag og præmier 
til pensionsordningen er alene fradrags- eller bort-
seelsesberettigede, i det omfang de ville være fra-
drags- eller bortseelsesberettigede efter lovgivnin-
gen i det land, hvis lovgivning kvalificerede til 
nedslag i personens skattepligtige indkomst på op-
rettelsestidspunktet, jf. stk. 1, nr. 1. Reglerne i § 
18, stk. 1, 7. pkt., og stk. 2-8, og §§ 19 A-E finder 
ikke anvendelse. Indtræder der afgiftspligt, skal 
personen indbetale afgiften til statskassen under 
overholdelse af fristerne i § 38.

Stk. 5.-6. …

5. I § 15 D, stk. 4, 4. pkt., ændres »§ 18, stk. 1, 7. 
pkt.« til: »§ 18, stk. 1, 8. pkt.«

§ 16. Til opsparing i pensionsøjemed uden fra-
drags- og bortseelsesret (aldersopsparing), kapital-
forsikring i pensionsøjemed uden fradrags- og 
bortseelsesret (aldersforsikring) og supplerende 
engangssum kan for et indkomstår i alt anvendes 
et grundbeløb på højst 4.600 kr. (2010-niveau), 
jf. dog 2. pkt. Fra og med det femte indkomst-
år før det indkomstår, hvor pensionsopspareren 
når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om so-
cial pension, kan der anvendes et grundbeløb på 
46.700 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 4. Livsfor-
sikringsselskabet, pensionskassen eller pengeinsti-
tuttet skal påse, at der i det pågældende livsforsik-
ringsselskab m.v. ikke anvendes et større beløb 
end grundbeløbene i 1. og 2. pkt. Til kapitalfor-
sikring i pensionsøjemed, opsparing i pensionsø-
jemed og til supplerende engangsydelse kan for 
indkomståret til og med 2012 i alt anvendes et 
grundbeløb på højst 46.000 kr. (2010-niveau) og 
for efterfølgende indkomstår på 0 kr. Grundbelø-
bene reguleres efter personskattelovens § 20. Er 
der af en arbejdsgiver m.v. foretaget indbetaling 
til en ordning som nævnt i 1. eller 2. pkt. for 
ejeren, nedsættes de årlige grundbeløb i 1. og 2. 
pkt. med disse indbetalinger. Bidrag og præmier 
til aldersforsikring og supplerende engangssum 
har skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet, 
i det omfang de indbetales senest den 1. april i 
det efterfølgende kalenderår. Forfaldne bidrag el-

6. I § 16, stk. 1, indsættes efter 8. pkt. som nyt 
punktum:

»Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, 
forlænges fristen til den førstkommende bank-
dag.«

7. I § 16, stk. 1, 10. pkt., der bliver 11. pkt., æn-
dres »jf. dog 8. pkt.« til: »jf. dog 7. pkt.«
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ler præmier som nævnt i 7. pkt., der bliver betalt 
senere end den 1. april i kalenderåret efter det 
kalenderår, hvor præmien eller bidraget er forfal-
det, har skattemæssig virkning på indbetalingstids-
punktet. Indbetalinger til aldersopsparing har skat-
temæssig virkning på indbetalingstidspunktet. Ind-
betales et bidrag eller en præmie som nævnt i 7. 
pkt., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 
E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, 
jf. dog 8. pkt., eller foretages der en indbetaling 
som nævnt i 9. pkt., der hidrører fra en tilbagebe-
taling efter § 22 E, inden fristen for tilbagebetalin-
gen efter § 22 E, har bidraget, præmien eller ind-
betalingen skattemæssig virkning på tidspunktet 
for indbetalingen på den pensionsordning, som til-
bagebetalingen hidrører fra. Bidrag eller præmier 
til forudlønnede arbejdstageres aldersforsikringer 
og supplerende engangssummer, der er forfaldne 
til betaling i løbet af måneden, men som vedrører 
den følgende måned, anses ved anvendelsen af 7. 
pkt. for forfaldne i sidstnævnte måned.

Stk. 2.-4. …

§ 18. Ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst for ejeren af ordningen, jf. reglerne i afsnit 
III, kan med de i stk. 2-8 nævnte begrænsninger 
fradrages de i indkomståret forfaldne bidrag eller 
præmier til pensionsordninger omfattet af kapitel 
1, bortset fra præmier og bidrag til aldersopspa-
ring, aldersforsikring eller den del af et pensions-
kassemedlems årlige bidrag, der anvendes til fi-
nansiering af supplerende engangssummer som 
nævnt i § 29 A, stk. 1. Indbetalinger til de i §§ 
11 A, 12, 13 og 15 A nævnte ordninger fradrages 
i det indkomstår, hvori indbetalingerne har fundet 
sted. Forfaldne bidrag eller præmier, der bliver 
betalt senest den 1. april i kalenderåret efter det 
kalenderår, hvor bidraget eller præmien er forfal-
det, fradrages på forfaldstidspunktet. Forfaldne bi-
drag eller præmier, der bliver betalt senere end 
den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, 
hvor bidraget eller præmien er forfaldet, fradrages 
på indbetalingstidspunktet. Indbetales et bidrag 
m.v., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 
22 E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 
22 E, jf. dog 3. pkt., fradrages det på tidspunktet 
for indbetalingen på den pensionsordning, som 
tilbagebetalingen hidrører fra. Tilsvarende gælder 

8. I § 18, stk. 1, indsættes efter 4. pkt. som nyt 
punktum:

»Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, 
forlænges fristen til den førstkommende bank-
dag.«
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indbetalinger til de i § 15 B nævnte ordninger, 
såfremt ordningen er en rateopsparing i pensions-
øjemed, jf. § 11 A. Det samlede fradrag for ind-
betalinger til pensionsordninger omfattet af § 15 
A kan ikke overstige det beløb, som ifølge § 15 
A, stk. 6, må indbetales. Indbetalinger til de i § 
15 A nævnte ordninger kan uanset 2. pkt. fradra-
ges ved indkomstopgørelsen for det eller de ind-
komstår, hvori virksomheden som nævnt i § 15 
A, stk. 2, er afstået, hvis indbetalingerne foretages 
senest den 1. juli i det umiddelbart efterfølgende 
indkomstår. Hvis den skattepligtiges indkomstår 
ikke er sammenfaldende med kalenderåret, er den 
i 8. pkt. nævnte frist for indbetaling dog den 1. 
juli i kalenderåret efter det kalenderår, som det 
indkomstår, hvori virksomheden er afstået, træder 
i stedet for. 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvis bidrage-
ne 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 pensionsordning med løbende udbetalinger 
for den begunstigede. Fradrag for indbetalinger til 
indeksordninger kan højst omfatte 6 kontrakter for 
hver person.

Stk. 2.-8. …

9. I § 18, stk. 1, 9. pkt., der bliver 10. pkt., ændres 
»8. pkt.« til: »9. pkt.«

§ 19. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skatte-
pligtige indkomst medregnes ikke beløb, der af ar-
bejdsgiveren indbetales til en af kapitel 1 omfattet 
ordning for arbejdstageren, herunder indbetalinger 
til Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende 
arbejdsgiverbetalte dagpengeydelser i henhold til 
lov om sygedagpenge. Det samme gælder indbeta-
linger fra en tidligere arbejdsgiver til en af kapitel 
1 omfattet ordning. Bortseelsesretten efter 1. og 2. 
pkt. gælder også de i kalenderåret forfaldne bidrag 
eller præmier, der indbetales senest den 1. april i 
det efterfølgende kalenderår. Indbetales et bidrag 
m.v., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 
E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, 
jf. dog 3. pkt., er det bortseelsesberettiget på tids-
punktet for indbetalingen på den pensionsordning, 
som tilbagebetalingen hidrører fra. Bidrag eller 
præmier til forudlønnede arbejdstageres pensions-
ordninger, der er forfaldne til betaling i løbet af 
måneden, men som vedrører den følgende måned, 
anses ved anvendelsen af 3. pkt. for forfaldne i 

10. I § 19, stk. 1, indsættes efter 3. pkt. som nyt 
punktum:

»Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, 
forlænges fristen til den førstkommende bank-
dag.«

11. I § 19, stk. 1, 5. pkt., der bliver 6. pkt., indsæt-
tes efter »anses ved anvendelsen af«: »1. pkt. for 
bortseelsesberettigede og ved anvendelsen af«.
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sidstnævnte måned. Er der sket afgiftsberigtigelse 
af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensi-
onsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling 
til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen er 
nået, medregnes beløb, der af arbejdsgiveren eller 
en tidligere arbejdsgiver indbetales til en kapital-
forsikring eller en opsparing i pensionsøjemed i 
de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori 
den eller de første kapitalforsikringer eller opspa-
ringer i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget, dog 
ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige 
indkomst. 1. og 2. pkt. gælder ikke præmier og bi-
drag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den 
del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der 
anvendes til finansiering af supplerende engangs-
summer som nævnt i § 29 A, stk. 1. Efter arbejds-
tagerens død medregnes indbetalinger fra afdødes 
tidligere arbejdsgiver til sikring af ægtefælle- eller 
samleverpension, samleverpension eller børnepen-
sion efter § 2, nr. 4, heller ikke ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst for ægtefællen, den 
fraskilte ægtefælle, samleveren, jf. § 2, nr. 4, litra 
e, børnene eller afdødes bo. Retten til at bortse fra 
arbejdsgiverens indbetalinger til en indeksordning 
er begrænset på samme måde som fradragsretten 
for egne indbetalinger, jf. § 18, stk. 1, 8. pkt. Ret-
ten til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger 
til en rateforsikring eller rateopsparing i pensions-
øjemed omfattet af § 15 B er begrænset på samme 
måde som fradragsretten for egne præmier og bi-
drag, jf. § 15 B, stk. 6.

Stk. 2.-5. …

12. I § 19, stk. 1, 9. pkt., der bliver 10. pkt., æn-
dres »§ 18, stk. 1, 8. pkt.« til: »§ 18, stk. 1, 13. 
pkt.«

§ 21 A. Beløb, der er indbetalt til en kapitalfor-
sikring eller opsparing i pensionsøjemed, og som 
ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skatte-
pligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 1. og 6. pkt., 
eller som skal medregnes ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 6. pkt., 
og § 21, stk. 1, kan tilbagebetales eller overføres 
til en anden ordning omfattet af kapitel 1, bortset 
fra aldersopsparing, aldersforsikring og suppleren-
de engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, 
uden at dette betragtes som en afgiftspligtig ud-
betaling. Tilbagebetaling eller overførsel af beløb 
kan ske i samme indkomstår, hvori indbetalingen 
er sket, eller senere indkomstår. Tilbagebetaling 
fra en pensionsordning omfattet af § 19 i samme 

13. I 21 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 1, 6. 
pkt.« til: »§ 19, stk. 1, 7. pkt.«
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indkomstår, hvori indbetalingen er sket, kan alene 
ske til den arbejdsgiver m.v., som har foretaget 
indbetalingen på pensionsordningen. En overfør-
sel efter 1. pkt. har virkning for det indkomstår, 
hvor der er foretaget indbetaling på kapitalforsik-
ring m.v. 1. og 4. pkt. finder tilsvarende anvendel-
se på de tilfælde, som er nævnt i § 18, stk. 2, 3. og 
4. pkt. Ved beregning af det overskydende beløb 
efter § 18, stk. 2, 4. pkt., ses der bort fra personlig 
indkomst, der ikke er skattepligtig til Danmark, el-
ler hvortil beskatningsretten efter bestemmelserne 
i en dobbeltbeskatningsoverenskomst tilfalder en 
fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Er beløbet 
som nævnt i 1. pkt. overført, herunder konverteret 
til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller 
aldersopsparing omfattet af § 12 A før anmod-
ningen om tilbagebetaling, sker tilbagebetalingen 
som nævnt i 1. pkt. fra aldersforsikringen eller 
aldersopsparingen af beløbet som nævnt i 1. pkt. 
fratrukket afgift efter § 25, stk. 1, nr. 9. § 28, stk. 
2, finder ikke anvendelse for tilbagebetalingen.

Stk. 2.-5. …

§ 22 A. Præmier og bidrag til en ordning om-
fattet af § 15 B, som ikke kan fratrækkes ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 15 
B, stk. 6, eller som skal medregnes ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 
10. pkt., kan tilbagebetales, uden at dette betragtes 
som en afgiftspligtig udbetaling. Tilbagebetaling 
sker efter anmodning fra ejeren af ordningen. Hvis 
der er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende 
beløb inden anmodningen om tilbagebetaling, kan 
afgiften søges tilbagebetalt hos de statslige told- 
og skattemyndigheder. Ejeren af ordningen kan 
endvidere vælge at overføre beløbet til en anden 
ordning omfattet af kapitel 1 med virkning for det 
indkomstår, hvor beløbet ikke har kunnet fratræk-
kes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, 
eller hvor beløbet har skullet medregnes ved op-
gørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. …

14. I § 22 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 1, 
10. pkt.« til: »§ 19, stk. 1, 11. pkt.«

§ 22 D. Beløb, der i løbet af kalenderåret 
er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensi-
onsordning med løbende udbetalinger, rateforsik-
ring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopspa-

15. § 22 D, stk. 1, 1. pkt., affattes således:
»Beløb, der med virkning for kalenderåret er 

indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensi-
onsordning med løbende udbetalinger, rateforsik-
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ring eller supplerende engangssum, kan senest den 
19. januar i det følgende kalenderår helt eller 
delvis overføres til en anden arbejdsgiveradmini-
streret pensionsordning med løbende udbetalinger, 
rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, al-
dersopsparing eller supplerende engangssum for 
samme person hos samme pensionsudbyder, uden 
at dette betragtes som en afgiftspligtig udbeta-
ling. Den indbetaling på den modtagende pensi-
onsordning, der sker som led i overførslen, anses 
for sket på tidspunktet for indbetalingen til den 
afgivende pensionsordning og med det beløb eller 
den del af beløbet, som blev indbetalt på den afgi-
vende pensionsordning, opgjort uden afkast m.v., 
jf. stk. 3.

Stk. 2. Beløb, der i løbet af kalenderåret er ind-
betalt til en privat pensionsordning med løbende 
udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, alders-
forsikring, aldersopsparing eller supplerende en-
gangssum, kan senest den 19. januar i det følgende 
kalenderår helt eller delvis overføres til en anden 
privat pensionsordning med løbende udbetalinger, 
rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, al-
dersopsparing eller supplerende engangssum for 
samme person hos samme pensionsudbyder, uden 
at dette betragtes som en afgiftspligtig udbeta-
ling. Den indbetaling på den modtagende pensi-
onsordning, der sker som led i overførslen, anses 
for sket på tidspunktet for indbetalingen til den 
afgivende pensionsordning og med det beløb eller 
den del af beløbet, som blev indbetalt på den afgi-
vende pensionsordning, opgjort uden afkast m.v., 
jf. stk. 3.

Stk. 3. …

ring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopspa-
ring eller supplerende engangssum, kan senest den 
19. januar i det følgende kalenderår helt eller 
delvis overføres til en anden arbejdsgiveradmini-
streret pensionsordning med løbende udbetalinger, 
rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, al-
dersopsparing eller supplerende engangssum for 
samme person, uden at dette betragtes som en af-
giftspligtig udbetaling fra den afgivende pensions-
ordning og med den virkning, at indbetalingen til 
den afgivende pensionsordning ikke anses som en 
indbetaling.«

16. I § 22 D, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »tids-
punktet for«: »bortseelsesretten m.v. for«.

17. § 22 D, stk. 2, 1. pkt., affattes således:
»Beløb, der med virkning for kalenderåret er 

indbetalt til en privat pensionsordning med løben-
de udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, al-
dersforsikring, aldersopsparing eller supplerende 
engangssum, kan senest den 19. januar i det føl-
gende kalenderår helt eller delvis overføres til 
en anden privat pensionsordning med løbende 
udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, alders-
forsikring, aldersopsparing eller supplerende en-
gangssum for samme person, uden at dette betrag-
tes som en afgiftspligtig udbetaling fra den afgi-
vende pensionsordning og med den virkning, at 
indbetalingen til den afgivende pensionsordning 
ikke anses som en indbetaling.«

18. I § 22 D, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »tids-
punktet for«: »fradragsretten m.v. for«.

19. I § 22 D indsættes som stk. 4-7:
»Stk. 4. Ved overførsel til et andet pensionsinsti-

tut skal det afgivende institut give det modtagende 
institut følgende oplysninger:

1) De oprindeligt foretagne indbetalingers stør-
relse.

2) Tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesret-
ten for de oprindeligt foretagne indbetalinger, hvis 
der er tale om indbetalinger til pensionsordninger 
med løbende udbetalinger, rateforsikringer eller 
rateopsparinger.
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3) Tidspunktet for den skattemæssige virkning af 
de oprindeligt foretagne indbetalinger, hvis der er 
tale om indbetalinger til aldersopsparinger, alders-
forsikringer eller supplerende engangssummer.

Stk. 5. Beløb, der i løbet af kalenderåret er 
indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensi-
onsordning med løbende udbetalinger, rateforsik-
ring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopspa-
ring eller supplerende engangssum, kan senest 
den 1. april i det følgende kalenderår helt eller 
delvis overføres til en arbejdsgiveradministreret 
pensionsordning omfattet af § 53 A for samme 
person hos samme pensionsudbyder, uden at dette 
betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den 
afgivende pensionsordning og med den virkning, 
at indbetalingen til den afgivende pensionsordning 
ikke anses som en indbetaling. Den indbetaling 
på den modtagende pensionsordning, der sker som 
led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for 
bortseelsesretten for indbetalingen til den afgiven-
de pensionsordning og med det beløb eller den del 
af beløbet, som blev indbetalt på den afgivende 
pensionsordning.

Stk. 6. Det er en betingelse for overførsel efter 
stk. 5, at arbejdsgiveren har behandlet de indbetal-
te beløb som indbetalinger til en pensionsordning 
omfattet af § 53 A.

Stk. 7. Overførsel efter stk. 5 sker med afkast 
m.v.«

20. Efter § 22 E indsættes:
»§ 22 F. Beløb, der fejlagtigt er indbetalt til en 

pensionsordning med løbende udbetalinger, rate-
forsikring, rateopsparing, aldersforsikring, alders-
opsparing eller supplerende engangssum, kan se-
nest tre år efter indbetalingen tilbagebetales til 
indbetaleren, uden at dette betragtes som en af-
giftspligtig udbetaling fra pensionsordningen og 
med den virkning, at det fejlagtigt indbetalte be-
løb ikke anses som en indbetaling. Der kan ik-
ke afgiftsfrit tilbagebetales et større beløb, end 
hvad der er indbetalt. Tilbagebetaling til andre 
end pensionsopspareren kan kun ske med dennes 
accept. Tilbagebetalinger til en arbejdsgiver kan 
dog ske uden pensionsopsparerens accept, hvis ar-
bejdsgiveren allerede har foretaget den korrekte 
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indbetaling til pensionsopsparerens pensionsord-
ning m.v.

Stk. 2. Der kan ikke foretages tilbagebetalin-
ger efter stk. 1 af fejlindbetalinger for det enkel-
te kalenderår, hvis kalenderårets fejlindbetalinger 
for den enkelte pensionsopsparer i det pågælden-
de pensionsinstitut overstiger et grundbeløb på 
84.500 kr. (2010-niveau) tillagt indeholdt arbejds-
markedsbidrag. Grundbeløbet reguleres efter per-
sonskattelovens § 20. Ved tilbagebetaling i det ka-
lenderår, hvor fejlindbetaling er sket, kan tilbage-
betaling ske, hvis kalenderårets fejlindbetalinger 
ikke overstiger beløbsgrænsen som nævnt i 1. pkt. 
på tilbagebetalingstidspunktet.

Stk. 3. Beløb, der fejlagtigt er indbetalt til en 
pensionsordning med løbende udbetalinger, rate-
forsikring, rateopsparing, aldersforsikring, alders-
opsparing eller supplerende engangssum, eller til 
ikkefradragsberettiget forsikring ved kritisk syg-
dom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsik-
ring, kan senest tre år efter indbetalingen over-
føres til en anden pensionsordning med løben-
de udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, al-
dersforsikring, aldersopsparing eller supplerende 
engangssum eller til ikkefradragsberettiget forsik-
ring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet el-
ler sundhedsforsikring for samme person, uden 
at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling 
fra den afgivende pensionsordning m.v. og med 
den virkning, at indbetalingen til den afgivende 
pensionsordning m.v. ikke anses som en indbeta-
ling. Det enkelte pensionsinstitut kan vælge at 
overføre beløbet med eller uden afkast m.v. af 
beløbet fra indbetalingstidspunktet til overførsels-
tidspunktet.

Stk. 4. Den indbetaling på den modtagende pen-
sionsordning m.v., der sker som led i overførslen, 
anses for sket på tidspunktet for fradrags- eller 
bortseelsesretten m.v. for indbetalingen til den af-
givende pensionsordning m.v. og med det beløb, 
der blev indbetalt på den afgivende pensionsord-
ning m.v., fratrukket fejlagtigt indbetalte beløb, 
der korrigeres efter stk. 1.

Stk. 5. Ved overførsel til et andet pensionsinstitut 
skal det afgivende institut give det modtagende 
institut følgende oplysninger:
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1) De oprindeligt foretagne indbetalingers stør-
relse.

2) Tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesret-
ten for de oprindeligt foretagne indbetalinger, hvis 
der er tale om indbetalinger til pensionsordninger 
med løbende udbetalinger, rateforsikringer eller 
rateopsparinger.

3) Tidspunktet for den skattemæssige virkning 
af de oprindeligt foretagne indbetalinger, hvis der 
er tale om indbetalinger til aldersopsparinger, al-
dersforsikringer, supplerende engangssummer, ik-
kefradragsberettigede forsikringer ved kritisk syg-
dom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsik-
ring.

Stk. 6. Det er en betingelse for tilbagebetaling og 
overførsel efter stk. 1 og 3, at de indbetalte beløb 
er indbetalt ved en fejl i forhold til aftalegrundla-
get for pensionsordningen m.v. eller i forhold til 
den konkrete aftale om indbetaling.

Stk. 7. En korrektion efter stk. 1 og stk. 3 an-
ses som en anmodning om genoptagelse af pensi-
onsopsparerens skatteansættelse, jf. skatteforvalt-
ningslovens § 26, stk. 2, på pensionsopsparerens 
vegne.

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere 
regler om indberetningspligt for pensionsinstitut-
ter vedrørende tilbagebetalte beløb efter stk. 1 og 
overførte beløb efter stk. 3.«

§ 24. Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skat-
tepligtige indkomst medregnes beløb, der måtte 
tilfalde ham i medfør af et forbehold som nævnt 
i § 17, stk. 1, nr. 1-6, når arbejdsgiveren ved opgø-
relsen af den skattepligtige indkomst har fradraget 
sine indbetalinger til ordningen.

21. I § 24 indsættes efter »§ 17, stk. 1, nr. 1-6,«: 
»eller i forbindelse med en tilbagebetaling efter § 
22 F, stk. 1,«.

§ 25 A. Udbetalinger m.v. fra aldersopsparing 
og aldersforsikring pålægges i de i § 25, stk. 1, 
nr. 1-8, nævnte situationer ikke afgift og skal hel-
ler ikke medregnes ved opgørelsen af den skatte-
pligtige indkomst. Det gælder også udbetalinger 
som nævnt i § 10 A, stk. 2, 3 og 5, og § 12 A, 
stk. 2 og 4. Det gælder endvidere udbetalinger i 
form af udlodninger til kontohaveren af unotere-
de kapitalandele og unoterede andele i alternative 
investeringsfonde, som forvaltes af en registreret 
forvalter, der sker fra og med den 1. januar 2021 

22. I § 25 A, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:
»Det gælder desuden udlodninger af unoterede 

andele i alternative investeringsfonde med regi-
streret hjemsted i et land uden for Den Europæiske 
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til og med den 30. juni 2021, og udlodninger af 
unoterede andele i alternative investeringsfonde, 
som forvaltes af en forvalter med tilladelse, der 
sker fra og med den 1. januar 2022 til og med den 
30. juni 2022.

Stk. 2.-6. …

Union, som Unionen ikke har indgået en aftale 
med på det finansielle område, der sker fra og med 
den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.«

Stk. 7. Stk. 6 gælder ikke i følgende tilfælde:
1) Ved udbetaling af invalidepension.
2)-17) …

23. § 25 A, stk. 7, nr. 1, affattes således:
»1) Ved udbetaling af invalidepension, samt al-

derspension og ratepension, der påbegyndes efter 
sidste udbetaling af en invalidepension, dog senest 
70 dage efter denne sidste udbetaling.«

24. I § 25 A, stk. 7, indsættes som nr. 18-20:
»18) Ved udbetaling af supplerende arbejdsmar-

kedspension for førtidspensionister.
19) Ved udbetaling af bonus på rene risikofor-

sikringer.
20) Ved udbetaling af pensionsmidler til dæk-

ning af betaling for ikke fradrags- eller bortseel-
sesberettigede risikodækninger i forbindelse med 
fratrædelse.«

§ 29 C. Ved udbetaling af invalidesum som 
nævnt i § 8, stk. 2, og § 11 A, stk. 4, svares en 
afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb.

25. I § 29 C, ændres »§ 11 A, stk. 4« til: »§ 11 A, 
stk. 6«.

§ 51. …
Stk. 2.-4. …
Stk. 5. Indeståendet, herunder tilskrevne renter 

m.v., kan tidligst hæves ved udløbet af en aftalt 
bindingsperiode. Bindingsperioden skal mindst 
være på 7 år og kan tidligst udløbe, når kontoha-
veren fylder 14 år, og senest i det år, hvori kon-
tohaveren fylder 21 år. Forlængelse af bindingspe-
rioden kan dog aftales inden udløbet af den oprin-
delig fastsatte periode, såfremt der fra tidspunktet 
for den senere aftale og indtil det ændrede udbeta-
lingstidspunkt bliver en periode på mindst 7 år og 
bindingen ikke udstrækkes ud over det år, hvori 
kontohaveren fylder 21 år.

Stk. 6. …

26. I § 51, stk. 5, indsættes som 4. og 5. pkt.:
»Uanset 1. pkt. kan der ske udbetalinger i form 

af udlodninger til kontohaveren af unoterede ka-
pitalandele, af unoterede andele i alternative inve-
steringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfat-
tet af lov om forvaltere af alternative investerings-
fonde m.v., og af unoterede andele i alternative in-
vesteringsfonde med registreret hjemsted i et land 
uden for Den Europæiske Union, som Unionen 
ikke har indgået en aftale med på det finansielle 
område, fra og med den 1. januar 2022 til og 
med den 30. juni 2022. Er der den 1. juli 2022 
fortsat placeret værdipapirer som nævnt i 4. pkt. i 
børneopsparingen, anses børneopsparingen fra og 
med dette tidspunkt ikke for omfattet af § 51.«
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§ 51 A. …
Stk. 2. …
Stk. 3. Indeståendet på en selvpensioneringskon-

to, herunder tilskrevne renter m.v., jf. stk. 2, kan 
hæves når som helst.

Stk. 4. …

27. I § 51 A, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:
»Uanset 1. pkt. kan der ske delvise udbetalinger 

i form af udlodninger til kontohaveren af unotere-
de kapitalandele, af unoterede andele i alternative 
investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter 
omfattet af lov om forvaltere af alternative inve-
steringsfonde m.v., og af unoterede andele i alter-
native investeringsfonde med registreret hjemsted 
i et land uden for Den Europæiske Union, som 
Unionen ikke har indgået en aftale med på det 
finansielle område, fra og med den 1. januar 2022 
til og med den 30. juni 2022. Er der den 1. juli 
2022 fortsat placeret værdipapirer som nævnt i 2. 
pkt. i selvpensioneringskontoen, anses selvpensio-
neringskontoen fra og med dette tidspunkt ikke for 
omfattet af § 51 A.«

28. Efter § 51 A indsættes:
»§ 51 B. Midler i pensionsordninger omfattet 

af pensionsbeskatningslovens § 50, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 580 af 7. august 1991, må ikke være 
investeret i unoterede kapitalandele, i unoterede 
andele i alternative investeringsfonde, som forval-
tes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af 
alternative investeringsfonde m.v., eller i unotere-
de andele i alternative investeringsfonde med regi-
streret hjemsted i et land uden for Den Europæiske 
Union, som Unionen ikke har indgået en aftale 
med på det finansielle område, idet pensionsord-
ningen ellers overgår til beskatning efter § 53 A 
fra tidspunktet for investeringen, dog tidligst den 
1. juli 2022.

Stk. 2. Investeringer i kapitalandele og andele 
i alternative investeringsfonde, der overgår fra at 
være optaget til handel på et reguleret marked el-
ler en multilateral handelsfacilitet til ikke at være 
optaget til handel på et reguleret marked eller en 
multilateral handelsfacilitet, skal afvikles senest 6 
måneder efter overgangen, idet pensionsordningen 
ellers fra dette tidspunkt overgår til beskatning 
efter pensionsbeskatningslovens § 53 A.«

§ 2
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I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 185 af 6. marts 2020, som ændret 
ved § 3 i lov nr. 672 af 19. april 2021 og § 5 
i lov nr. 789 af 4. maj 2021, foretages følgende 
ændringer:

§ 4. …
Stk. 3. Forsikringens depot ved indkomstårets 

udgang opgøres således:
1) …

1. I § 4, stk. 3, indsættes som nr. 13:
»13) Depotet tillægges beløb, der hidrører fra 

rabat, provision og lign., som pensionsinstituttet 
har modtaget fra formueforvaltere m.v. (kickback 
og lign.), og beløb, der hidrører fra pensionsin-
stituttets fortjeneste ved formueforvaltning af de 
pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste 
og lign.), der tilskrives forsikringens depot, der på 
anden måde er knyttet til forsikringen eller pensi-
onskasseordningen, eller der udbetales direkte til 
den berettigede i årets løb med tillæg af skattebe-
løb indeholdt efter § 21, stk. 2.«

§ 4 a. …
Stk. 2. Det skattepligtige afkast opgøres som 

summen af:
1) …

2. I § 4 a, stk. 2, indsættes som nr. 7:

»7) Beløb, der hidrører fra rabat, provision og 
lign., som pensionsinstituttet har modtaget fra for-
mueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, 
der hidrører fra pensionsinstituttets fortjeneste ved 
formueforvaltning af de pensionsberettigedes mid-
ler (indregnet fortjeneste og lign.), der tilskrives 
forsikringens depot, der på anden måde er knyttet 
til forsikringen eller pensionskasseordningen, eller 
der udbetales direkte til den berettigede i årets løb 
med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 
2.«

§ 6. De institutter, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 
3-6, 9, 13 og 14, skal medregne alle former for 
formueafkast til beskatningsgrundlaget.

3. I § 6, stk. 1, indsættes efter »beskatningsgrund-
laget«: », herunder beløb, der hidrører fra rabat, 
provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kick-
back og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved 
formueforvaltning af de pensionsberettigedes mid-
ler (indregnet fortjeneste og lign.)«.

Stk. 2-9. …
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§ 7. De pensionskasser m.v., der er nævnt i § 1, 
stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, skal medregne alle former 
for formueafkast til beskatningsgrundlaget, jf. dog 
stk. 2 og 3.

4. I § 7, stk. 1, indsættes efter »beskatningsgrund-
laget«: », herunder beløb, der hidrører fra rabat, 
provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kick-
back og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved 
formueforvaltning af de pensionsberettigedes mid-
ler (indregnet fortjeneste og lign.)«.

Stk. 2. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget 
kan fradrages følgende:

1) …
9) beløb, der hensættes til pensionsordninger 

omfattet af § 53 i pensionsbeskatningsloven, og
5. I § 7, stk. 2, nr. 9, udgår »og«.

10) beløb, der hensættes til pensionsordninger, 
der er tegnet i selskabets filial i udlandet, på Fær-
øerne eller i Grønland, og hvis ejer ikke er skatte-
pligtig efter kildeskattelovens § 1, eller hvis ejer 
er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men 
efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsover-
enskomst er hjemmehørende i en fremmed stat, på 
Færøerne eller i Grønland.

6. I § 7, stk. 2, nr. 10, ændres »Grønland.« til: 
»Grønland, og«.

7. I § 7, stk. 2, indsættes som nr. 11:
»11) beløb, der hidrører fra rabat, provision og 

lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), 
og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvalt-
ning af de pensionsberettigedes midler (indregnet 
fortjeneste og lign.), og som beskattes efter §§ 4 
eller 4 a.«

§ 9. …
Stk. 2. 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 rentebonus fradrages 
i beskatningsgrundlaget efter §§ 4 eller 4 a de 
omkostninger, der i indkomståret er afholdt til for-
valtning af forsikringen. Omkostningerne opgøres 
efter skattelovgivningens almindelige regler om 
skattepligtig indkomst. Reglerne om skattemæssi-
ge afskrivninger bortset fra reglerne om afskriv-
ning på driftsmidler finder dog ikke anvendelse.

8. I § 9, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »fradrages,«: 
» herunder den del af omkostningerne, der tilbage-
betales i form af en rabat, provision og lign. fra 
formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og den 
del af omkostningerne, der udgør fortjeneste ved 
formueforvaltning af de pensionsberettigedes mid-
ler (indregnet fortjeneste og lign.),«, og i 2. pkt. 
indsættes efter »af forsikringen«: », herunder den 
del af omkostningerne, der tilbagebetales til pen-
sionsinstituttet i form af en rabat, provision og 
lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), 
og den del af omkostningerne, der udgør pensions-
instituttets fortjeneste ved formueforvaltning af de 
pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste 
og lign.)«.

§ 14. Skattepligtige som nævnt i § 1, stk. 2, 
nr. 1-9, kan opgøre det skattepligtige afkast af en 
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andel i en juridisk person som summen af udlod-
ningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen 
opgjort efter stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4, når den ju-
ridiske person efter danske skatteregler ikke udgør 
et selvstændigt skattesubjekt. Det er en betingelse, 
at den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i ind-
komståret er koncernforbundet med den juridiske 
person, jf. § 5 i lov om finansiel virksomhed. 1. og 
2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis investe-
ringen sker via en kontoførende investeringsfor-
ening, jf. § 2 i lov om beskatning af medlemmer af 
kontoførende investeringsforeninger.

Stk. 2-5. …

9. I § 14, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »investerin-
gen«: »i den juridiske person«.

10. I § 14 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Ved afståelse af aktiver, der ikke er 

nævnt i § 15, stk. 3, og som er erhvervet før den 1. 
januar 2021 og inden overgang til beskatning efter 
stk. 1, skal der til beskatningsgrundlaget opgjort 
efter stk. 2 medregnes den skattepligtiges andel 
af gevinst og tab på disse aktiver, som om aktiver-
ne var afstået til handelsværdien på overgangstids-
punktet. Hel eller delvis afståelse af ejerandelen i 
den juridiske person som nævnt i stk. 1 og mang-
lende opfyldelse af betingelserne for beskatning 
efter stk. 1 sidestilles med afståelse af aktiverne 
som nævnt i 1. pkt.«

§ 15. …
Stk. 2. Overskud eller underskud ved drift af fast 

ejendom eller anden erhvervsvirksomhed end for-
sikrings- eller pensionskassevirksomhed opgøres 
efter skattelovgivningens almindelige regler om 
skattepligtig indkomst. Reglerne om skattemæssi-
ge afskrivninger på bygninger og installationer 
finder ikke anvendelse. Gevinst eller tab ved af-
hændelse af anden erhvervsvirksomhed end for-
sikrings- eller pensionskassevirksomhed opgøres 
efter skattelovgivningens almindelige regler om 
skattepligtig indkomst, jf. dog stk. 3.

Stk. 3-8. …

11. I § 15, stk. 2, indsættes som 4. og 5. pkt.:
»Ved overgang til beskatning efter § 14 anses 

aktiver, der ikke er nævnt i stk. 3, som ejes via en 
juridisk person som nævnt i § 14, stk. 1, for afstået 
til handelsværdien på overgangstidspunktet. Hvis 
betingelserne for beskatning efter § 14 ikke læn-
gere er opfyldt, anses aktiverne for anskaffet til 
handelsværdien ved begyndelsen af det første ind-
komstår, hvor det skattepligtige afkast ikke længe-
re opgøres efter § 14.«

§ 20. Skat betalt til fremmed stat, Grønland el-
ler Færøerne kan fradrages i skat efter denne lov 
efter ligningslovens § 33, stk. 1 og 2. Hele den i 
Danmark beskattede indkomst, jf. ligningslovens 12. I § 20, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:
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§ 33, stk. 1, 2. pkt., opgøres som det beskatnings-
grundlag, der svarer til skatten efter denne lov 
efter fradrag af eventuel negativ skat, jf. § 17, og 
eventuel skat efter stk. 3.

»Hensættelser og direkte udbetalinger til ordnin-
ger, der er fritaget for skat efter denne lov, jf. § 
6, stk. 3, 5 og 7, § 7, stk. 2, nr. 2-10, § 8, stk. 
6, og § 10, stk. 1-4, og ordninger, hvor pensions-
opspareren ikke opfylder betingelserne for at være 
skattepligtig efter denne lov, jf. § 1, stk. 1, anses 
som udgifter efter ligningslovens § 33 F, stk. 2, jf. 
dog 4. pkt. Direkte udbetalinger af formueafkast 
til pensionsberettigede anført i § 7, stk. 2, nr. 1, jf. 
§ 7, stk. 2, nr. 7, anses dog ikke for udgifter efter 
ligningslovens § 33 F, stk. 2.«

Stk. 2. …
Stk. 3. Hvis skatten efter denne lov er mindre 

end fradraget for udenlandsk skat, jf. stk. 1, kan 
de skattepligtige fremføre skat betalt til fremmed 
stat, Grønland eller Færøerne, som ikke kan fra-
drages i årets skat, sammen med eventuel negativ 
skat efter denne lov. Det fremførelsesberettigede 
beløb opgøres efter stk. 1 og er det mindste be-
løb af enten skatten betalt til fremmed stat, Grøn-
land eller Færøerne eller den danske skat af det 
positive udenlandske lempelsesberettigede beskat-
ningsgrundlag. Fremførelsen af lempelse kan ale-
ne foretages, hvis det dokumenteres, at der ikke i 
udlandet er givet lempelse for skat pålagt i udlan-
det af samme indkomst på selskabsniveau eller til 
den pågældende pensionsberettigede.

Stk. 4. …

13. I § 20, stk. 3, 1. og 2. pkt., indsættes efter 
»stk. 1«: »eller en tilsvarende bestemmelse i en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst«.

§ 23. …
Stk. 2.-3. …
Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved op-

hævelse af en af de opsparingsordninger, der er 
nævnt i § 1, stk. 1, i forbindelse med en overførsel 
efter pensionsbeskatningslovens § 41 eller § 41 A, 
når overførslen sker inden for samme forsikrings-
selskab m.v. eller mellem to forsikringsselskaber 
m.v. I stedet indgiver forsikringsselskabet m.v. el-
ler det forsikringsselskab m.v., hvortil ordningen 
er flyttet, opgørelse for perioden fra den 1. januar 
i indkomståret til og med den 31. december i ind-
komståret. Hvis overførsel af ordningen medfører, 
at ordningen skifter opgørelsesmetode i løbet af 
indkomståret, laves en opgørelse af beskatnings-
grundlaget for de forsikringer, der skifter opgø-
relsesprincip, på tidspunktet for overgang til ny 
opgørelsesmetode. Skatten beregnes, indeholdes 

14. I § 23, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »pensions-
beskatningslovens«: »§ 22 D, § 22 F,«.
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og indbetales som en del af skatten efter §§ 21 
og 22. Ved overgang til beskatning efter § 4 an-
ses værdien af forsikringens depot på tidspunktet 
for overgang til ny opgørelsesmetode for at være 
værdien af forsikringens depot ved indkomstårets 
begyndelse, jf. § 4, stk. 1. Ved overgang til beskat-
ning efter § 4 a opgøres det skattepligtige afkast 
efter § 4 a, som om indkomståret for ordningen er 
den del af indkomståret, hvor ordningen opgøres 
efter § 4 a. Ved overgang til beskatning efter § 
3 opgøres det skattepligtige afkast efter § 3, som 
om indkomståret for ordningen er den del af ind-
komståret, hvor ordningen opgøres efter § 3.

§ 3

I aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 172 af 29. december 2021, som ændret 
ved § 2 i lov nr. 1179 af 8. juni 2021, foretages 
følgende ændring:

§ 32. …
Stk. 2. …
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse 

for indskud i og udlodning af aktier fra pensions-
ordninger, der er godkendt efter pensionsbeskat-
ningslovens § 12, stk. 1, og § 15 C

1. I § 32, stk. 3, ændres »og § 15 C« til: »§ 15 
C og § 15 D, pensionsordninger omfattet af pen-
sionsbeskatningslovens § 53 A og § 53 B og pen-
sionsordninger som nævnt i pensionsbeskatnings-
lovens § 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. 
august 1991«.

§ 4

I kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1283 af 25. oktober 2016, som ændret bl.a. ved 
§ 35 i lov nr. 1429 af 5. december 2018 og senest 
ved § 3 i lov nr. 1576 af 27. december 2019, 
foretages følgende ændring:

§ 35. Indskud af en fordring på en aktiespare-
konto omfattet af aktiesparekontoloven, indskud 
af en fordring eller en kontrakt i en rateopsparing i 
pensionsøjemed, i en opsparing i pensionsøjemed, 
i en aldersopsparing, i en selvpensioneringsord-
ning eller i en børneopsparingsordning, der er om-
fattet af pensionsbeskatningsloven, og indskud af 
en obligation på en etableringskonto eller iværk-
sætterkonto efter lov om indskud på etablerings-
konto og iværksætterkonto, sidestilles med afståel-
se. Som afståelsessum anses værdien på indskud-
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stidspunktet. Udlodning af en obligation fra en 
etableringskonto eller iværksætterkonto efter lov 
om indskud på etableringskonto og iværksætter-
konto sidestilles med erhvervelse. Udlodning af 
en fordring fra en aktiesparekonto omfattet af ak-
tiesparekontoloven og udlodning af en fordring 
eller en kontrakt fra en rateopsparing i pensionsø-
jemed, fra en opsparing i pensionsøjemed, fra en 
aldersopsparing eller en selvpensioneringsordning, 
fra en børneopsparingsordning som nævnt i 1. pkt. 
sidestilles med erhvervelse. Som anskaffelsessum 
anses værdien på udlodningstidspunktet. 1.-5. pkt. 
finder tilsvarende anvendelse for indskud i og ud-
lodning af fordringer og kontrakter i pensionsord-
ninger, der er godkendt efter pensionsbeskatnings-
lovens § 12, stk. 1, og § 15 C.

1. I § 35 ændres »og § 15 C« til: »§ 15 C og § 15 
D, pensionsordninger omfattet af pensionsbeskat-
ningslovens § 53 A og § 53 B og pensionsordnin-
ger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 50, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. august 1991«.

§ 5

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
251 af 22. februar 2021, som ændret senest ved § 
1 i lov nr. 1181 af 8. juni 2021, foretages følgende 
ændringer:

§ 13 F. Livsforsikringsselskaber kan opgøre det 
skattepligtige afkast af en andel i en juridisk per-
son som summen af udlodningerne fra andelen 
og gevinst og tab på andelen opgjort efter stk. 
2, jf. dog stk. 3 og 4, når den juridiske person ef-
ter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt 
skattesubjekt. Det er en betingelse, at den skatte-
pligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er 
koncernforbundet med den juridiske person, jf. § 
5 i lov om finansiel virksomhed. 1. og 2. pkt. fin-
der tilsvarende anvendelse, hvis investeringen sker 
via en kontoførende investeringsforening, jf. § 2 i 
lov om beskatning af medlemmer af kontoførende 
investeringsforeninger.

Stk. 2-8. …

1. I § 13 F, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »investe-
ringen«: »i den juridiske person«.

2. I § 13 F indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:
»Stk. 8. Ved afståelse af andre aktiver end fast 

ejendom, som er erhvervet før den 1. januar 2021 
og inden overgangen til beskatning efter stk. 1, 
skal der til den skattepligtige indkomst opgjort 
efter stk. 2 medregnes den skattepligtiges andel 
af gevinst og tab på disse aktiver, som om aktiver-
ne var afstået til handelsværdien på overgangstids-
punktet, medmindre aktiverne blev skattemæssigt 
opgjort til handelsværdien på overgangstidspunk-
tet. Hel eller delvis afståelse af ejerandelen i den 
juridiske person som nævnt i stk. 1 og manglende 
opfyldelse af betingelserne for beskatning efter 
stk. 1 sidestilles med afståelse af aktiverne som 
nævnt i 1. pkt.«
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Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

3. I § 13 F indsættes efter stk. 8, der bliver stk. 9, 
som stk. 10:

»Stk. 10. Ved overgang til beskatning efter stk. 1 
anses andre aktiver end fast ejendom, som livsfor-
sikringsselskabet ejer via en juridisk person som 
nævnt i stk. 1, for afstået til handelsværdien på 
overgangstidspunktet. Hvis betingelserne for be-
skatning efter stk. 1 ikke længere er opfyldt, anses 
andre aktiver end fast ejendom for anskaffet til 
handelsværdien ved begyndelsen af det første ind-
komstår, hvor det skattepligtige afkast ikke længe-
re opgøres efter stk. 1.«
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