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Høring over forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven 

 
Ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension 
FOA anerkender, at regeringen har forsøgt at løse nogle af de samspilsproble-
mer, som længe har hersket på pensionsområdet. Nogle af elementerne i det 
nye skattefradrag for indbetalinger til pension er godt, da det i højere grad giver 
en tilskyndelse til at spare op til pension.  
 
Efter FOAs opfattelse betyder dette lovforslag imidlertid en problematisk øget 
kompleksitet i den samlede pensionslovgivning. FOA vurderer, at det på sigt risi-
kerer at svække opbakningen til det danske arbejdsmarkedspensionssystem, at 
lovgivningen er blevet meget kompliceret at gennemskue for lønmodtagerne. 
 
For de grupper, der ønsker gradvist at trække sig tilbage vil der fortsat være 
store samspilsproblemer, hvis man fortsætter med at indbetale til pension samti-
dig med, at man får udbetalinger fra sin arbejdsmarkedspensionsopsparing. 

Desuden finder FOA det problematisk, at dette lovforslag sammen med pensi-
onsreformens del 1 (L 16) medvirker til at begrænse den enkelte lønmodtagers 
mulighed for at gå ned i tid - betalt af pensionen via delpension - når behovet er 
der. I FOA repræsenterer vi medarbejdere, der arbejder som social- og sund-
hedsassistenter, portører og pædagogmedhjælpere mv. Det er job, der slider fy-
sisk og psykisk og gør, at vores medlemmer er i større risiko for at havne på før-
tidspension end andre på arbejdsmarkedet. Risikoen for at havne på førtidspen-
sion er for FOA-faggruppen to en halv gange større end for andre på arbejdsmar-
kedet. 

Med reformens del I er loven ændret, så det først er tre år før folkepensionsalde-
ren, at medarbejdere kan få udbetalt sin egen pensionsopsparing, mod fem år 
før. Samtidig bliver folkepensionsalderen hævet. Dermed kan lønmodtagere med 
nedslidende job få brug for at kunne trappe ned i arbejdstid, når de i fremtiden 
passerer de 60 år. Lønmodtagere, som ønsker at trappe ned via delpension, bli-
ver imidlertid både diskvalificeret i forhold til at indbetale til det ”høje loft” på al-
dersopsparing (jf. pensionsreformens del 1), og begrænset i at kunne benytte 
det nye ekstra pensionsfradrag.  
 
I det fremsendte lovudkast er der nemlig indsat en regel, som reducerer det fo-
reslåede ekstra pensionsfradrag med indkomstskattepligtige udbetalinger fra ra-
tepensioner og pensionsordninger med løbende udbetalinger m.v., jf. den fore-
slåede § 9 L, stk. 2 i Ligningsloven, jf. lovforslagets § 1, nr. 6.  
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 Uanset at pensionsudbetalingen som anført i bemærkningerne til lovudkastet i 
princippet tilsvarende vil reducere behovet for at kompensere for et samspils-
problem via et ekstra pensionsfradrag, giver reglen dog anledning til en reduce-
ret skattelettelse for lønmodtagere her og nu i indbetalingsperioden.   

Det er stærkt utilfredsstillende, da lige netop det element, som har den mest 
mærkbare positive effekt for mange af vores medlemmer - nemlig det ekstra 
pensionsfradrag - bliver reduceret, for eksempelvis FOA-faggruppen, som har be-
hov for at trappe ned på delpension. Det synes umiddelbart svært at se, at re-
duktionsreglen er nødvendig set i forhold til det mulige omfang af spekulation. 

FOA er overordnet set tilfreds med de øvrige elementer i aftalens del II og ud-
møntningen heraf i det fremsendte lovudkast.  

Vi hæfter os ved, at der er tale om positive effekter for lav- og mellemindkomst-
grupperne med virkning for indeværende skatteår, og at skattelettelserne gen-
nemføres automatisk på lønmodtagernes forskuds- og årsopgørelser. Det er også 
positivt, at der for så vidt angår de pensionsmæssige elementer gøres brug af de 
oplysninger, som pensionsinstitutterne i forvejen indberetter - eller står lige for 
at skulle indberette. 

Nyt jobfradrag 
Det nye jobfradrag vil i 2018 medføre en skattelettelse på 370 kr. voksende til 
640 kr. i 2020 for personer med en indkomst på over 187.500 kr. FOA finder job-
fradraget overflødigt. Regeringen er forkert på den, når den tror, at det for nogle 
mennesker ikke kan betale sig at arbejde. Det kan betale sig at arbejde.  
 
Hertil kommer, at jobfradraget ikke er målrettet de lavtlønnede. Jobfradraget 
gavner også de højtlønnede. De får også en skattelettelse med det nye jobfra-
drag. Dertil kommer, at der på arbejdsmarkedet er en stor del lavtlønnede, der 
kun har meget få timer. De vil ikke få nogen glæde af jobfradraget, fordi deres 
indkomst ikke er høj nok. 
 
Finansiering 
Det er meget problematisk, at en del af finansieringen kommer fra forringelser af 
kontanthjælpen, som Jobreformens fase I indeholdt, og det er problematisk at 
en del af det offentlige råderum også går til at finansiere skattelettelserne. Det 
tager FOA kraftigt afstand fra. 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Dennis Kristensen  
Forbundsformand 
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