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Skatteindberetning mv. - ændring af bekendtgørelser - 
udkast til høringssvar 

Tak for udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skatte-

indberetning mv. og bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger, 

som I sendte i høring d. 1. november 2021. 

 

Vi har et par specifikke bemærkninger til §1. 

 

 

Kommentar til nr. 3 og 4: 

 

3. I § 20, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 2, 5 eller 7-11« til: »§§ 2, 5, 7-11 eller 53 

A«, og efter »præmiefritagelse« indsættes: », jf. dog 3. pkt«.  

 

4. I § 20, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:  

»Der skal alene foretages indberetning om tilbagebetaling af præmier til for-

sikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 10 A eller 53 A ved tilba-

gebetaling til en arbejdsgiver.« 

 

Vi er helt enige i formålet med den ændring, at pensionsselskabet også skal 

indberette tilbagebetalte præmier fra § 53 A, når dette sker til arbejdsgiver. 

 

I høringsbrevet skriver Skatteministeriet: 

 

Samtidig udvides indberetningspligten for præmier til arbejdsgiveradmi-

nistrerede pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 

A, der tilbagebetales til pensionsopsparerens arbejdsgiver efter, at der er 

tilkendt præmiefritagelse pga. invaliditet. Det bidrager til en korrekt be-

skatning af arbejdsgiveren. 

 

F&P mener dog, at målet om at bidrage til en korrekt beskatning af arbejds-

giver ikke helt er opfyldt med den foreslåede udvidelse. Denne pligt bør ud-
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vides til også at omfatte udbetalinger og tilbagebetalinger fra alle § 53 A pro-

dukter, hvor udbetalingen sker til arbejdsgiver. F&P vil gerne i dialog med 

myndighederne om dette ønske – både i forhold til timing og konkret ud-

formning. 

 
 
F&P efterlyser også en generel hjemmel til, at de tilbagebetalinger af præmier 
til arbejdsgiver, der skal indberettes til kontotype 24 og 25, og som er indbe-
retningspligtige efter SIB § 20, skal ske inkl. afregnet AMB, således at ar-
bejdsgiver beskattes af, og modtager den fulde bruttoindbetaling. 

 
 

-000- 
 
Vi står selvfølgelig til jeres rådighed, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karina Ransby 

 


