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Vi har de nedenstående bemærkninger, der supplerer vores høringssvar af 12.
november 2015 til udkastet til lovforslaget, der var i præhøring.

fp@forsikringogpension.dk

Vi håber, at der bliver lejlighed for yderligere dialog om forslaget. Flere af Forsikring & Pensions medlemmer har udtrykt ønske om et møde i stil med mødet
den 12. juni 2015, hvor vi havde indtryk af, at alle parter fik værdifuld viden
med hjem.

Karen Leth Jensen

1. § 39 og § 39a - Udbetaling af pensionsopsparing til de efterladte, når
ejeren af en pensionsordning dør
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Vi er i tvivl, om lovforslaget skal forstås således, at det er muligt, at pensionsopsparing kan blive udbetalt til de efterladte. I udkastet til § 39a, stk. 1, er der ikke medtaget ordene ”der bortfalder ved død”, som allerede er anført i § 39, stk.
1. I udkast til § 34 nr. 17) er nævnt ”udbetaling af livsforsikringssum”. I bemærkningerne til udkast til forslag til Inatsisartutlov om pensionsopsparing (det
vil sige det andet af de to lovforslag, der er sendt i høring) er der på side 13 i
punktet ”Til § 7”, 2. afsnit, omtalt ”depotforsikringer og udbetalingsgarantier.”
Pensionsbeskatningslovens § 5 muliggør, at op til 10 procent af indbetalinger til
pensionsordninger med løbende ydelser kan anvendes til at sikre udbetaling i en
vis periode, hvor udbetaling vil ske, uanset om ejeren er i live eller er afgået ved
døden. Alternativt bliver de efterladte sikret med en rateforsikring, hvor størrelsen løbende tilpasses, så den svarer til pensionsopsparingen i pensionsordningen.
Depotsikring er et element, der efterspørges af kunderne og som indgår i de nyeste produkter, der udbydes i Danmark og det vil være af stor betydning, at det
også kan tilbydes til kunder, der er omfattet af indkomstskatteloven i Grønland.

Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

Der er derfor behov for, at det bliver klargjort i udkastet til lovforslaget eller i
bemærkningerne til dette, at pensionsopsparing i pensionsordninger, der er omfattet af § 39 eller § 39a, kan blive udbetalt til de efterladte, hvis ejeren af en
pensionsordning dør, inden udbetalingen af pensionsopsparingen er begyndt, eller hvis ejeren dør i udbetalingsperioden.
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2. Ligestilling mellem grønlandske og danske ordninger
Der er flere steder i udkastet til lovforslaget og bemærkninger gjort tiltag, der
skal sikre ligestilling af ordning med fradragsret i Grønland (§ 39 og § 40) og
ordninger uden fradrags i Danmark (§ 39a).
Vi vil i det følgende nævne nogle yderligere forhold, hvor der er behov for ligestilling.
2.1. § 44 – Eventuelle senere ændringer af § 44 stk. 2, hvor afkast bliver
skattepligtigt
Det er anført i bemærkningerne til lovforslaget, punkt 2, 4. sidste afsnit (side 4),
at det er hensigten inden for de næste to år at fremlægge lovforslag om beskatning af afkast fra pensionsordninger, der er omfattet af § 39a.
Der udestår ligeledes andre forhold, der er afgørende for, hvilke ordninger de
danske pensionsinstitutter skal tilbyde deres grønlandske forsikrede, og som er
vigtige for de valg den enkelte forsikrede skal træffe ud fra egen livssituation.
Følgende emner bør snarest afklares:
1. Afkastbeskatningens størrelse: Beskatningen skal højst være på samme
niveau som en eventuel grønlandsk pensionsafkastskat på afkast fra
ordninger, der er omfattet af § 39 og § 40. Ellers vil der blive en forskelsbehandling af ordningerne, og det vil reelt betyde, at det ikke vil
være attraktivt at foretage pensionsopsparing i Danmark. Beskatningen
skal være lavere end beskatning af rente af almindelig opsparing, for at
der bliver en tilskyndelse til pensionsopsparing.
2. Ved henvisninger til den skattepligtige indkomst inden for flere lovområder, bl.a. for en række sociale ydelser, skal § 39-ordninger og § 40ordninger ligestilles med § 39a-ordninger, så der tages højde for, at afkast beskattes forskelligt for § 39-ordninger og § 40-ordninger i forhold
til § 39a-ordninger.
3. Opgørelsesmetoden for afkastet: § 44, stk. 3, ændres, så den stemmer
med pensionsbeskatningsloven § 53A, stk. 3, der henviser til pensionsafkastbeskatningsloven, og som har to mulige opgørelsesmetoder. Hvis
der indføres en særlig opgørelsesmetode for § 39a-ordninger, der afviger fra pensionsbeskatningsloven § 53A, stk. 3, kan det kræve ressourcer til udvikling af IT-systemer, der håndterer § 39a-ordninger, hvilket
kan øge administrationsomkostningerne for § 39a-ordninger.

Side 2

De danske pensionsinstitutter skal nå at informere både arbejdsgivere og de forsikrede senest i 3. kvartal 2016 for at de fornødne valg kan være truffet og effektueret, når den nye lovgivning træder i kraft 1. januar 2017.
2.2. § 45 – Overførsel af en pensionsaftale eller en forsikring
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Vi foreslår, at det følgende bliver klargjort i § 45 eller i bemærkningerne til bestemmelsen:
1. En pensions- og livsforsikringsordning med løbende livsvarige udbetalinger, som er i et dansk pensionsinstitut og hvor der er indbetalt indtil 1.
januar 2017 med skattemæssig fradragsret i henhold til den nuværende
§ 39, og hvor indbetalingerne ophører senest 1. januar 2017, kan overføres til et andet dansk pensionsinstitut. Vi går ud fra, at ejere af sådanne ordninger ikke skal være bundet til det hidtidige pensionsinstitut,
men skal kunne flytte ordningen.
2. Overførsel er mulig mellem to pensions- og livsforsikringsordninger med
løbende livsvarige udbetalinger, der begge er omfattet af § 39a, og som
begge er i et grønlandsk pensionsinstitut eller som begge er i et dansk
pensionsinstitut. Vi går ud fra, at ejere af sådanne ordninger ikke skal
være bundet til det hidtidige pensionsinstitut, men skal kunne flytte ordningen.
2.3. Indtægtsgrænser inden for forskellige lovområder, bl.a. om sociale
ydelser
I bemærkningerne til lovforslaget, pkt. 2, næstsidste afsnit på side 3, er det
nævnt, at på flere lovområder henvises til den skattepligtige indkomst, bl.a. for
en række sociale ydelser. Det er nævnt, at disse love skal tilpasses hen ad vejen, så der tages højde for, at skattefrie udbetalinger fra § 39a-ordninger ikke
udgør skattepligtig indkomst.
Det er af væsentlig betydning, at der også sker en tilpasning af disse love, så
der tages højde for, at indbetalinger til § 39a-ordninger bliver beskattet, mens
dette ikke er tilfældet med indbetalinger til § 39-ordninger og § 40-ordninger.
Der er behov for en sådan tilpasning inden 1. januar 2017, da det ikke blot kan
ske hen ad vejen, når der dels begynder at komme udbetalinger fra § 39aordninger, dels at personer, der efter 1. januar 2017 og som vælger en pensionsløsning i Danmark ikke bliver ramt uhensigtsmæssigt på dette område.

3. Beskatning af løbende afkast på kvalificerede danske pensionsordninger
Afslutningsvist vil vi benytte lejligheden til at påpege den praktiske udfordring vi
forudser i forbindelse med at sikre kunder/medlemmer skattefrihed af løbende
afkast på pensionsordninger oprettet i danske pensionskasser eller –selskaber,
indtil Grønland gennemfører beskatning af pensionsafkast generelt.
Danmark udveksler i dag information til Grønland om kapitalindkomstgrundlag
optjent i Danmark for grønlandsk skattepligtige borgere. Heri indgår også kapitalindkomstgrundlag fra de danske § 53 A pensionsordninger. Med vedtagelse af
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lovforslaget i høring vil afkast af visse af disse ordning være kvalificerede til
skattefritagelse i Grønland.
Vi tvivler imidlertid på at det vil være muligt for danske og grønlanske skattemyndigheder at udsondre det skattefrigrundlag fra resten på baggrund af de eksisterende indberetninger.
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Det er afgørende for den praktiske ligestilling mellem danske og grønlandske
pensionsordninger, at denne skattefrihed ikke bliver administrativ tung at opnå.
Dette gælder uanset om opgaven pålægges de danske pensionsselskaber eller
de grønlandsk skattepligtige kunder.

Med venlig hilsen

Karen Leth Jensen
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