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Høringssvar til udkast til Lov om ændring af lov om afgift
af elektricitet, lov om en børne- og ungeydelse, pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven, jf. Journalnummer (2022 11087)
F&P har modtaget ovenstående lovudkast i høring den 23. september 2022.
F&P har følgende generelle bemærkninger til den del af lovudkastet, der omhandler pensionsbeskatningsloven.
F&P hæfter sig ved, at der foreslås en fremrykning af den forhøjelse af aldersopsparingens lave indbetalingsloft fra 2024 til 2023, som er en del af Aftale
af 24. juni 2022 om etablering af en grøn fond mellem regeringen, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative
Folkeparti. Samtidigt øges perioden med det høje loft fra fem til syv år før
folkepensionsalderen, så det bedre kan betale sig at spare op til pension i de
sidste år på arbejdsmarkedet. Det er en vigtig og god forbedring af mulighederne for at spare op til pension, og vil gavne rigtig mange pensionsopsparere.
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En hurtig udrulning af aldersopsparingen kræver imidlertid, at politikere og
myndigheder hurtigst muligt får løst udestående knaster med modregning i
offentlige ydelser, så det altid kan betale sig at spare op gennem en aldersopsparing. Det vil være påkrævet for, at det for alvor bliver attraktivt for danskerne at spare op gennem aldersopsparing. Vi har noteret os, at tidsplanen
fra Aftalen om etablering af grøn fond fastholdes, dvs. modregningen på indbetalingstidspunktet er tidligst fjernet 1. januar 2024. F&P ønsker dialog med
myndighederne om denne vigtige forudsætning for udrulning af aldersopsparing.

Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

Der vil være forskelle mellem pensionsselskaberne på, hvor langt de er med
at brede aldersopsparing ud til deres kunder, og det er ikke alle selskaber,
der vil være klar 1. januar 2023, men branchen vil som altid gøre, hvad vi
kan. Det er selvfølgelig også en beslutning, som er op til de enkelte selskaber
og deres medlemmer.
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F&P vil samtidig påpege vigtigheden i, at politikerne får sikret en god balance
mellem fradragsbaserede opsparinger og aldersopsparing. Fradragsbaserede
pensionsordninger er det helt centrale element i det danske pensionssystem,
og derfor bør partierne, som et naturligt næste skridt, tage fat på Kommissionen for nedslidning og tilbagetræknings anbefalinger om at hæve skattefradragene for fradragsbaserede ordninger.
F&P skal afslutningsvis udtrykke bekymring over den ultrakorte høringsproces, hvilket gør det vanskeligt at gennemføre tilfredsstillende høring blandt
vores medlemsorganisationer.

Med venlig hilsen
Karina Ransby

Side 2

