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EXECUTIVE SUMMARY

This thesis examines the Danish reaction to the EC judgement of 30. January 2007 in the case 

C-150/04. Here it was established that Denmark had failed to live up to its obligations according 

to EC treaty articles 39, 43 and 49, in regards to its pension legislation. Denmark was in conflict 

with its obligations due to treating the contributions to pension schemes in Denmark differently 

from those paid to schemes in other member countries, in regards to subsequent deductions on 

taxable income.  

The Thesis provides a rapid overview of the political development of the EU, to its present state, 

and the information exchange that precedes the Commissions decision to sue Denmark. The 

different arguments made by the parties in the case, for and against the restrictions in Denmark's 

national legislation, have been examined. In the discussion of the verdict, preceding verdicts of 

related cases is used, so the basis of the final verdict is made obvious.  

Then follows a section of the basic types of pension that can qualify for tax preferential treatment, 

in regards to the Danish pension act (PBL). The conditions in which an account in another 

member country can get equal tax preferential treatment as accounts in Danish pension fund's. 

The most important conditions of accounts, for obtaining tax preferential treatment, is to be 

comparable to a Danish chap. 1 account, and the owner of the account has to accept taxation of 

payouts in regards to Danish tax rules. Furthermore the pension fund has to supply information 

relevant to the Danish authority's when a persons taxable income for the year is determined, and 

the pension fund's has to withhold and pay the applicable tax. A pension fund's pension scheme 

can be pre approved for tax preferential status in Denmark.    

The risk of double taxation on accounts in other member states is evaluated. Double taxation can 

arise because of several different conditions. Three typical situations that are likely to exist when 

a person retires, is examined, and two of these is reviewed in detail in regards to Denmark's 

double taxation agreements with EEC1 countries.   

A further reaction to the verdict in case C-150/04 is a change in the Danish regulations of taxation 

on the yield of pension accounts. The unit of taxation has shifted from the pension fund to the 
1 With the exception of Lichtenstein 
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individual account. As the taxation level was kept unchanged, one would initialy assume that 

there would be no big difference, but further discussion reveals a problem in relation to the tax 

paid in other country's on the obtained yield.  

The thesis looks at Denmark's ability to combat tax evasion  through cooperation and information 

exchange as outlined in directive 77/799 EEC. The directive 76/308/ECC compels member states 

to assist each other in the collection of taxes, and in this instance, in getting citizens and pension 

fund's to pay the taxes that are due on the account in other countries.   

The perspective part of the thesis suggest a solution to the difficulty of obtaining the desired tax 

revenue, by taxing the contributions to pension accounts. This would yield a significant reduction 

in complexity and difficulty, compared to the present regime. Although this could have an 

undesirable negative effect on the Dane's contributions to their pension account.  

As such the thesis don't provide the answer to a complex societal problem, but doe's provide the 

reader with insight into the Danish government's best answer to this question, which is the current 

regulatory regime.  

3 af 80



INDHOLDSFORTEGNELSE

EXECUTIVE SUMMARY................................................................................................................................................2

INDHOLDSFORTEGNELSE...........................................................................................................................................4

INDLEDNING....................................................................................................................................................................5

PROBLEMFORMULERING...........................................................................................................................................6

AFGRÆNSNING OG METODE.....................................................................................................................................7

KILDEKRITIK..................................................................................................................................................................8

EU-RETTEN, EF-DOMMEN C-150/04 OG BAGGRUNDEN HERFOR....................................................................9

DET DANSKE PENSIONSSYSTEM.............................................................................................................................22

AFTALEMODELLEN.....................................................................................................................................................31

DOBBELTBESKATNING..............................................................................................................................................39

GENNEMGANG AF SITUATION 1&2 UNDER GÆLDENDE DBO'ER................................................................47

BESKATNING AF AFKAST PÅ PBL KAP. 1 ORDNINGER ...................................................................................55

SKATTEKONTROL OG INDDRIVELSE....................................................................................................................62

VURDERING AF EU-KONFORMITETEN I DANSK LOVGIVNING....................................................................66

KONKLUSION.................................................................................................................................................................72

PERSPEKTIVERING......................................................................................................................................................75

LITTERATURLISTE......................................................................................................................................................78

4 af 80



INDLEDNING

"… there is the problem that Member States differ in how they tax pensions. Some give tax relief  

for pension contributions and then later tax pension payments. Others do not give tax relief for  

pension contributions but, in exchange, do not tax pension payments. You can imagine how this  

can lead to situations of either double taxation or double exemption for individuals who work in  

one State and retire to another." 2  

Denne problemstilling er essentiel for medlemslandenes udformning af deres pensionssystemer, 

idet de skal sikre at deres nationale lovgivning er EU-konform. Samtidig skal landene sikre at de 

samfundsøkonomiske faktorer, i form af stimulering i opsparing eller forbrug osv., som de finder 

vigtige, opnår de bedste betingelser.   

Den profilerede traktatbrudssag C-150/04 mod Danmark blev afsagt ultimo januar 2007. Danmark 

tabte sagen idet EF-domstolen anså de danske pensionsbeskatningsregler for værende i strid med 

flere af EF-traktatens artikler.   

Sagen opnåede en del mediebevågenhed herhjemme, hvilket bl.a. må formodes at skyldes den 

betydelige pensionsformue de danske borgere har henstående, på hovedsageligt 

skattebegunstigede ordninger. En domfældelse af Danmark for traktatbrud betød at Danmark var 

tvunget til at ændre lovgivningen på området, og således forandre betingelserne for de midler 

danskerne har stående på forskellige ordninger.   

Som en direkte konsekvens af domfældelsen over Danmark er det med den nye PBL blevet muligt 

at indbetale på en pensionsordning hos et pensionsselskab, der er hjemmehørende i et andet 

EU/EØS-land med samme adgang til skattebegunstigelse, som havde man indbetalt til en 

pensionsordning hos et dansk pensionsselskab.   

Dette har medført nogle udfordringer for Danmark, idet beskatningsretten for 

pensionsudbetalinger der hidrører fra et andet EU/EØS-land ikke nødvendigvis er sikret, til trods 

for at Danmark har indrømmet fradrag/bortseelsesret for indbetalingerne. Dette medfører at 

2 The European parliamentary financial services forum, taxation of financial services in the European Union, meeting 
3rd December 2002. http://www.epfsf.org/meetings/2002/briefings/briefing_3dec2002.pdf
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Danmark har en risiko for at miste et betydeligt skatteprovenu. Denne problemstilling har de 

danske politikere naturligvis forsøgt at løse gennem udformningen af lovændringerne og ved 

hjælp af landets indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO). Hvorvidt det er lykkedes og 

foranstaltningerne er i tråd med EU's ånd er muligvis tvivlsomt.   

PROBLEMFORMULERING

I og med denne EF dom C-150/04 faldt for henved 4 år siden når denne afhandling afleveres, kan 

det argumenteres at der kan være andre emner af højere profil. Dette har ikke været afgørende i 

mit valg af emne til denne afhandling. En af årsagerne er at den tid der er passeret, giver mulighed 

for at vurdere hvor stor indflydelse dommen har haft for danskernes muligheder for at vælge 

pensionsselskab. Hvor mange, og hvilke typer af ordninger der har været interesse for at udbyde. 

Dertil kommer at omlægningen af PAL skatten sker fra indkomståret 2010, hvilket vil sige at 

dette område i høj grad er aktuelt.

Afhandlingens fokus vil være;   

Medfører Danmarks ændring af pensionslovgivningen vedr. ordninger i udenlandske 

pensionsselskaber, som konsekvens af C-150/04, at lovgivningen nu er EU-konform?

Herunder undersøges det;

 Hvorfor var Danmark i strid med frihedsrettighederne?

 Hvad gjorde Danmark for at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med EU-retten?

 Kan den danske tilpasning til EU retten i form af en aftalebaseret model administreres og 

kontrolleres effektivt?

 Er gældende ret herefter EU konform, så Danmark lever op til sine forpligtelser i forhold 

til fællesmarkedet?
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AFGRÆNSNING OG METODE

I forhold til pensionsbeskatningsloven koncentrerer afhandlingen sig om de ændringer der blev 

foretaget ved lov nr. 1534/2007, i forhold til oprettelse af skattebegunstigede ordninger i 

udenlandske pensionsselskaber. Jeg behandler ikke søjle 1 af Danmarks pensionssystem, den 

nævnes blot for helhedens skyld. Opgaven tager udgangspunkt i danskere der bor her i landet og 

opretter en pensionsordning. Opgaven behandler således ikke vandrende arbejdstagere eller 

personer der tilflytter Danmark med pensionsordninger fra deres hjemland eller andre EU/EØS-

lande.   

De forskellige typer af ordninger der kan oprettes under kap. 1 vil blive gennemgået, men i 

henhold til ordninger med løbende udbetalinger, vil jeg ikke komme nærmere ind på teknikken 

bag livsvarige ordninger. Tillige vil jeg ikke uddybe forskellene i beregning af rater ved 

ratepension i forholdt til, om det er ordning oprettet i pengeinstitut eller andet sted.   

I relation til den øvrige danske skattelovgivning vil jeg alene inddrage denne, hvor jeg finder, at 

skattelovgivningen kan være medvirkende til at give en bedre forståelse af forholdene.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i ændringerne i dansk lovgivning som følge af EF dommen 

C-150/04, derfor vil afhandlingen ikke behandle andre landes pensionslovgivning eller 

skattelovgivning. Jeg inddrager dog pensionsartiklen i de forskellige 

dobbeltbeskatningsoverenskomster som Danmark har indgået med de andre EU/EØS-lande. 

Ordet ”pensionsselskab” vil blive anvendt igennem opgaven som en samlebetegnelse for 

pengeinstitutter, pensionsinstitutter og pensionskasse.

 For at kunne svare på hvorvidt Danmarks lovgivning er EU konform er det nødvendigt at 

opnå en forståelse for  lovgivningen, og hvad der skulle rettes. Derfor omhandler 1. afsnit 

et hurtigt overblik over EU samarbejdet, og en gennemgang af dommen C-150/04, hvor 

andre ligestillede domsafsigelser fra EU-Domstolen vil blive inddraget i analysen af 

argumenter og udfaldet. 

 I næste afsnit vil jeg forklare det danske pensionssystem, herunder hvilke ordninger de 

danske politikere vælger at skattebegunstige og under hvilke forudsætninger. 
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 Efter de generelle regler for danske skattebegunstigede ordninger, vil jeg opliste og 

diskuttere de betingelser der sættes op i aftalemodellen. 

 Derefter diskutteres riskoen for at en pensionsberettiget oplever dobbeltbeskatning af en 

ordning oprettet i udlandet. Typesituationer om bopæl ved pensionering anvendes i denne 

sammenhæng.

 Derefter vil jeg anvende de dobbeltbeskatningsoverenskomster som Danmark har indgået 

med andre EUEØS-lande for at analysere på mangfoldigheden af udformningerne, og 

udfaldet af at oprette en ordning i et andet land.  

 En integreret til af den danske model vedrørende pension af afkastbeskatningen. Det har 

været nødvendigt at foretage ændringer for hvorledes skatten beregnes, og hvilken entitet 

den pålægges. Problemerne omkring denne omlægning diskuteres ved inddragelse af 

diverse aktørers høringssvar på lovforslaget, og ved skatteministerens forklaringer. 

 Herefter følger en vurdering af Danmarks muligheder for effektiv skattekontrol og 

inddrivelse i andre EU/EØS-lande, for herigennem og besvare hvorvidt den valgte ordning 

kan kontrolleres og administreres ordentligt. 

 Herefter vil forskellige elementer af ordningerne blive fremhævet for at vurdere hvorvidt 

Danmarks lovgivning nu er EU-konform. En overensstemmelse med EU-retten var jo 

princippet bag ændringerne, hvorfor dette er særligt interessant. 

 Konklusionen på problematikken der er behandlet i opgaven gives

 Derefter vil jeg forsøge at perspektivere på den model der er skabt

KILDEKRITIK
Afhandlingen anvender hovedsageligt materiale fra EF-Domstolen og love og lovforarbejder 

udarbejdet af den danske regering. Dette materiale er objektivt i sin natur, hvorfor det er yderst 

velegnet for min argumentation. Dertil anvendes publikationer af videnskabelig karakter, ofte af 

velrenomerede vagfolk, hvorfor deres fortolkning af retstilstanden er relevant og formodentlig 

rimelig korrekt. Dertil kommer et mindre antal små artikler fra mere sensationsjournalistiske 

medier. Disse er mere forudbestemte på en vinkel af historien, men bidrager efter min opfattelse 

til helheden i afhandlingen. 
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EU-RETTEN, EF-DOMMEN C-150/04 OG BAGGRUNDEN HERFOR

Traktatbrudssagen mod Danmark var længe undervejs. Allerede tilbage i 1991 tog Kommissionen 

de første skridt mod den dom der blev afsagt over Danmark 30. januar 2007, EF dommen 

C-150/04. Den 1. juni 2006 afleverede generaladvokaten sit længe ventede forslag til afgørelse i 

sagen, hvor det blev anbefalet at EF-domstolen skulle dømme Danmark, for at have overtrådt sine 

forpligtelser overfor EU-fællesskabet. Den endelige dom lød som følger;   

”Kongeriget Danmark har ved at fastsætte og opretholde en ordning for livsforsikring og  

pensioner, i henhold til hvilken skattefradrags- og skattebortseelsesret for indbetalinger  

udelukkende indrømmes indbetalinger i henhold til kontrakter indgået med pensionsinstitutter  

med hjemsted i Danmark, mens der ikke indrømmes nogen sådan skattelettelse for indbetalinger i  

henhold til kontrakter indgået med pensionsinstitutter med hjemsted i andre medlemsstater,  

tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 39 EF, 43 EF og 49 EF.”3  

For at forstå baggrunden for EF-dommen mod Danmark, hvordan det er kommet så vidt, om man 

så må sige, at Danmark ikke kan udforme skattereglerne som vi finder at de tjener os bedst, følger 

her en kort gennemgang af de vigtigste områder inden for EU-retten, set i forhold til 

afhandlingens formål, herunder EF-Domstolen.  

EU'S RETSGRUNDLAG & INSTITUTIONER      4  

EU har sit spæde udspring i tiden kort efter 2. verdenskrig. I 1949 blev europa-rådet stiftet, med 

hovedsæde i Strassbourg, hvilket er en traditionel international organisation, i hvis regi der 

vedtages folkeretlige traktater. I 1951 blev der vedtaget samarbejde på kul- og stålområdet på 

foranledning af Frankrig, til at bedre et årelangt dårligt forhold mellem Frankrig og Tyskland. I 

denne forbindelse blev Europa-parlamentet og EF-domstolen oprettet.    

I 1957 foreslog Benelux landene at etablere et fælles marked, og de 6 oprindelige ”EU” lande; 

Tyskland, Frankrig, Italien og Benelux landene indgik Rom-Traktaterne (EF-Traktaten) der 

oprettede Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) . EF-Traktaten var i høj grad en 
3 C-150/04 afgørelsen nr. 1

4 Ruth Nielsen og Christina Tvarnø, ”Retskilder & retsteorier”, 2. udgave, s.  51, 106-124
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rammeaftale, der indeholdt regler om Fællesskabets institutioner og kompetence. Den indeholder 

dog også vigtige materielle regler, navnlig vedrørende fri bevægelighed for varer, personer, 

tjenesteydelser og kapital, samt vedrørende den frie konkurrence. Det er disse grundlæggende 

ideer for det indre marked, som Danmarks pensionsbeskatningslov blev testet i forhold til.  

I 1973 blev Fællesskabet udvidet med bl.a. Danmark og er gradvist blevet udvidet til senest at 

omfatte 27 medlemslande. I 1976 blev der indført direkte valg til Europa-parlamentet. I 1986 blev 

der sat skub i det indre marked, da der blev skabt udvidede muligheder for flertalsbeslutninger i 

rådet, og Europa-Parlamentet blev tildelt øget indflydelse. Den hidtil kun politiske enighed om 

Europæisk Politisk Samarbejde blev nedfældet.   

EU-Traktaten om den Europæiske Union (Maastricht-Traktaten) kom til i 1992, og ændrede 

væsentligt på EF-Traktaten. De vigtigste ændringer var oprettelsen af EU, den Europæiske Union. 

Dertil at EØF, det europæiske økonomiske Fællesskab, blev ændret til EF, Europæisk Fællesskab, 

der fik en bredere målbeskrivelse, omfattende social- og beskæftigelsespolitiske såvel som 

økonomiske mål. Der blev foretaget en reform af lovgivningsprocessen, der gav stærkt øget 

indflydelse til Europa-Parlamentet. Forsvarspolitikken blev inddraget i EU's kompetenceområde i 

søjle 2, og der blev vedtaget regler om en økonomisk og monetær union, der senere resulterede i 

den fælles valuta Euroen.  

I 1997 blev Amsterdam-Traktaten underskrevet, og her blev EF-og EU-Traktaten omnumereret5. 

Desuden blev målbeskrivelsen yderligere udvidet, således at også miljø og kønsligestilling blev 

inddraget i samarbejdet.   

Nice-Traktaten kom til i år 2000, og dens omdrejningspunkt var at få EU's institutioner til at 

fungere bedre med et større antal medlemslande.  

Lissabon-Traktaten 2007 var længe undervejs, men trådte i kraft i 2009. Traktaten sammenlagde 

Unionen og Fællesskabet til en enkelt juridisk person, som benævnes ”Den Europæiske Union” 

(EU). Der foretages ændringer af lovgivningsprocessen af forskellig art, som ikke er af stor 

betydning i denne sammenhæng, men er betydelige i sig selv.  

5 Art. 12 i Amsterdam-Traktaten indeholder en ækvivalenstabel, der angiver forholdet mellem de tidligere numre og de 
nuværende. 
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EU's institutioner består herefter af Europa-Parlamentet, Europa-Rådet, Kommissionen, og EU-

Domstolen. Domstolen er hvor Danmark blev dømt for traktatbrud i henhold til 

frihedsbestemmelserne for arbejdskraftens frie bevægelighed, etableringsfriheden og den frie 

udveksling af tjenesteydelser, omend domstolen stadig var benævnt EF-Domstolen da sagen blev 

afgjort.   

EU-Domstolen er den dømmende magt i EU, og er beliggende i Luxembourg. De vigtigste typer 

af sager hvor den kan afsige dom er6;

 Traktatbrudssager

 Annulations- og passivitetsspørgsmål

 Præjudicielle spørgsmål

EU-medlemslandene skal rette sig efter Domstolens afgørelser.

Når Domstolen skal tage stilling til en sag som C-150/04, vil følgende forhold blive vurderet;

 Er der tale om diskrimination/restriktion? 

 Kan diskriminationen/restriktionen begrundes i saglige eller almene hensyn? 

 Er forholdet proportionalt? 

6 Der vil ikke blive gået nærmere ind i reglerne vedr. processen omkring de forskellige typer af sager.
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& retsteorier s. 51, egen tilvirkning



I EU retten ses der primært på rettens formål og formålet med EU, og ikke som i Danmark på fx 

lovgivers formål. En dom har umiddelbar effekt for dem der er parter i sagen, og den har 

derudover også betydning for andre i lignende situationer, idet den skaber præcedens.  

FORSPILLET TIL C-150/05  
Danmark blev som bekendt dømt, men uafhængigt af dette, er Danmarks pensionssystem blevet 

vurderet som et af de bedste7. Dette skyldes de 3 søjler i vores system, se senere, som gør at vi er 

godt rustet til udfordringen med flere ældre og færre erhvervsaktive i fremtiden. Dette bidrager 

især arbejdsmarkedspensionerne til, idet de sikrer at 95% af alle danskere på arbejdsmarkedet er 

med til at spare op til deres egen pension.  

Traktatbrudssagen vakte bekymring herhjemme, idet en domfældelse kunne underminere 

skatteprovenuet af det danske system. Det være sig i form af tabt afkastfortjeneste eller 

manglende grundlag for at beskatte udbetalinger fra ordninger8.   

Frem til sagen blev anlagt i 2004 var der forskellig informationsudveksling9;

Der sendt en åbningsskrivelsen til Danmark i 1991, hvor Kommissionen vurderede at visse af 

Danmarks bestemmelser vedr. pensionsbeskatning, ikke var foreneligt med EF-traktatens artikler 

39, 43, 49 og 56. Svarskrivelsen fra Danmark afventede en afgørelse vedr. Belgien hvorefter den 

blev fremsendt, hvor Danmark anførte at de var af den opfattelse at de danske regler ikke stred 

mod EF-Traktatens bestemmelser.   

Ny åbningsskrivelse blev sendt i 1992 hvor Kommissionen udbad sig flere oplysninger, 

hovedsageligt om Danmark dobbeltbeskatningsoverenskomster. Danmarks svar blev fremsendt i 

slutningen af 1992.  

I år 2000 blev der fremsendt en supplerende åbningsskrivelse med udgangspunkt i de danske 

regler som de var udformet i 1997. Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster, særligt i 

henhold til Storbritanien, Nederlendene, Sverige og Schweiz, blev anfægtet heri, idet disse, i 

7 Unipensions.dk, ”Frit valg er det forkerte valg”, 26.08.3010; 
http://www.unipension.dk/Unipension/Unipension/Nyheder.aspx?NewsItem=97b2950f-f024-42ef-ac07-86ab12121083 

8 Business.dk, ”EF-dom kan efterlade gigantisk hul i statskassen”, 01.06.2006; http://www.business.dk/diverse/ef-dom-
kan-efterlade-gigantisk-hul-i-statskassen 

9 C-150/04 præmis 28-32
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forskelligt begrænset omfang, indeholdt regler der gav mulighed for at personer der var 

hjemmehørende i en medlemsstat kunne opnå fradrag i den skattepligtige indkomst i denne 

medlemsstat, for bidrag til pensionsordninger oprettet i den anden medlemsstat.  

Danmark svarede på den supplerende åbningsskrivelse ved at redegøre for den danske lovgivning 

som den så ud i år 2000, idet der var foretaget markante ændringer i 1998. Den danske regering 

anførte, at i det omfang der måtte ligge restriktioner med hensyn til de udenlandske 

pensionsordninger, sammenlignet med de danske pensionsordninger, var dette rimeligt begrundet 

i hensynet til at sikre sammenhængen i beskatningssystemet. Desuden anførte den danske 

regering, at der ikke fandtes noget alternativ til det daværende nationale beskatningssystem, som 

ikke ville være meget vidtgående.   

I 2003 rettede Kommissionen en begrundet udtalelse til den danske regering, hvori den fastslog at 

Danmark ved at opretholde den omhandlede lovgivning havde tilsidesat sine forpligtelser i 

henhold til de nævnte artikler i EF-traktaten.  

Den danske regering anerkendte herefter at den omhandlede lovgivning muligvis kunne hindre 

arbejdskraftens frie bevægelighed, etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, 

art. 39, 43 og 49, men afslog at lovgivningen hindrede kapitalens frie bevægelighed, art. 56. 

Danmark fastholdt at hindringerne var begrundet i at sikre sammenhængen i det danske 

skattesystem, grundet en direkte sammenhæng mellem fradrag/borseelsesret for indbetalinger og 

beskatning af udbetalinger.  

Kommissionen fandt ikke at den modtagne redegørelse var tilfredsstillende, og anlagde sag mod 

Danmark.  

SAGEN  
I al væsentlighed er sagens kerne, hvorvidt en forskellig skattemæssig behandling af indbetalinger 

til pensionsordninger oprettet i Danmark, eller hos pensionsselskaber i en anden medlemsstat, kan 

begrundes i almene hensyn til sammenhængen i skattesystemet. De danske myndigheder nægtede 

at give fradrag for indbetalinger foretaget til udenlandske ordninger, da staten ikke var sikker på 

at kunne beskatte ordningerne. EF-dommen ridser op hvordan de nationale regler er på området, 

og indeholder en redegørelse for de af Danmark indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster der 

har relevans i sagen. 
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HINDRINGERNE  
EF-Domstolens opgave var at klarlægge hvorvidt der forelå hindringer i henhold til EF-Traktatens 

art. 39, 43, 49 og 56, som Kommissionen hævdede. Danmark bestred som sagt at reglerne var en 

hindring for kapitalens frie bevægelighed, men anerkendte at de nationale bestemmelser udgjorde 

en hindring i forhold til de tre andre artikler, jf. dommens præmis 30. Domstolen undlod at tage 

stilling til forholdet omkring art. 56.   

ARTIKEL 39 EF OG 43 EF  
Borgere fra andre medlemslande der er i arbejdsstyrken, må formodes at have etableret en 

pensionsordning i det land hvor borgeren har været beskæftiget. Præmis 42 anfører at det, at 

fradrags- eller bortseelsesret er betinget af at ordningen er oprettet i institut eller filial med 

hjemsted i Danmark, og de heraf forbundne foranstaltninger og omkostninger kan afholde den 

forsikrede fra at flytte sin bopæl til Danmark. Borgeren vil være ringere stillet, hvis den 

udenlandske ordning ønskes bibeholdt, i forhold til en ordning oprettet i Danmark. Dette er en 

hindring for arbejdskraftens frie bevægelighed.  

De samme grunde anses også at være gældende for selvstændigt erhvervsdrivende, hvorfor 

udformningen af Danmarks regler anses for at udgøre en hindring for etableringsfriheden. 

I præmis 41 henviser dommen til 2 tidligere sager ved EF-domstolen; Bachmann sagen fra 1992 

og C-300/90 Kommissionen mod Belgien.  

I Bachmann10 sagen, præmis 9 som der henvises til, er ført samme argumentation. Altså at 

statsborgere fra andre stater, har oprettet deres alderspension el. andet i den stat for de har været 

beskæftiget. Der er følgelig fare for at regler om ikke at indrømme skattebegunstigelse til 

udenlandske ordninger særligt rammer disse arbejdstagere. Det afgøres at lovgivningen i Belgien, 

om at indrømme fradrag til Belgiske pensionsforsikringer men ikke til ordninger i andre lande, er 

i strid med art. 48, nuværende art. 39, men at det kan accepteres under hensynet til 

sammenhængen i skattesystemet.  

Kommissionen er fast i sin argumentation, i forhold til de to sager der henvises til, Bachmann og 

Kommissionen mod Belgien fra 1992. Disse sager afgøres dog, til forskel fra sagen mod 

Danmark, til fordel for de nationale bestemmelser, idet hensynet til sammenhængen i 

skattesystemet opvejer den hindring der måtte foreligge ved de daværende regler.  
10 C-204/90
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Kommissionen mod Belgien11, en senere sag, bestrides en bestemmelse i den Belgiske lovgivning 

om kun at godkende skattefri overførsel mellem ordninger i nationalt regi. Denne bestemmelse 

anses for at udgøre en hindring af arbejdskraftens frie bevægelighed, og etableringsfriheden, idet 

den manglende mulighed for at kunne tage sin opsparing med sig, er afskrækkende i forhold til at 

bosætte sig i Belgien.  

Det ses at fællesskabsretten har udviklet sig siden Bachmann sagen, hvor hindringer i forhold til 

EF-traktaten blev begrundet i almene hensyn, herunder hensynet til sammenhængen i 

skattesystemet. I de efterfølgende sager Kommissionen mod Belgien og Kommissionen mod 

Danmark, er Domstolens syn blevet mere snævert i forhold til hvad den vil godtage, som 

begrundelse for nationale bestemmelser der udgør hindringer i forhold til EF-Traktaten.   

ARTIKEL 49 EF  
Det at udenlandske pensionsselskaber ikke er ligestillet med danske pensionsselskaber i forhold 

til at udbyde ordninger til det danske marked, udgør en hindring i forhold til den frie udveksling 

af tjenesteydelser. Dette skyldtes at pensionsselskaber skulle være etableret i Danmark for at 

kunne tilbyde skattebegunstigede ordninger til danske pensionstagere, således at personen kunne 

fradrage indbetalinger til ordningen i deres skattepligtige indkomst. Desuden indebar de danske 

regler, at en person ikke med fordel kunne bibeholde en udenlandsk ordning og fortsætte 

indbetalingerne hertil, efter at være flyttet til Danmark.  

Hindringer i forhold til tjenesteydelsers frie bevægelighed, art. 49, er behandlet en del gange i 

forhold til nationale bestemmelser i medlemslandenes pensionslovgivning.  

I Bachmann sagen anførte Kommissionen, at de Belgiske regler om kun at indrømme fradrag for 

indbetalinger til forsikringsselskaber hjemmehørende i belgien, udgjorde en hindring for den frie 

udveksling af tjenesteydelser. Domstolen fandt dog, at hindringen var begrundet i almene hensyn, 

hvorfor det ikke blev krævet at Belgien skulle korrigere denne hindring.  

I Kommissionen mod Belgien blev det anført at den belgiske lovgivning udgjorde en hindring for 

den frie udveksling af tjenesteydelser, idet den betingede fradraget for arbejdsgiverbidraget af 

indbetalinger til en alderspension, af at ordningen var oprettet i et pensionsselskab i Belgien. 
11 C-522/04
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Kommissionen fandt at denne lovgivning var til hindring for den frie udveksling af 

tjenesteydelser, idet personer kunne afskrækkes fra at tegne sådanne ordninger i 

pensionsselskaber der var etableret i andre lande, grundet manglen på skattemæssig konsistens.  

Der ses en konsistens i Domstolens argumentation i henhold til hvorvidt et forhold er en hindring 

af den frie udveksling af tjenesteydelser. Bedømmelsen af hvorvidt en hindring kan godtages 

under kategorien almene hensyn snævres dog ind. På Bachmann sagens tid blev hindringen 

accepteret, men Kommissionen mod Belgien og Kommissionen mod Danmark bliver hindringer 

for den frie udveksling af tjenesteydelser ikke anerkendt, som værende nødvendige i forhold til 

almene hensyn. 

ART. 56  
For så vidt angår kapitalens frie bevægelighed bestred Danmark at en sådan forelå. Det blev i 

præmis 72 og 73 anført at det ikke er locationen af pensionsselskabet der afgør Danmarks 

beskatningsret, men derimod borgerens bopæl på udbetalingstidspunktet. Heraf mener jeg kan 

uddrages, at Danmark ikke kan begrunde en hindring for kapitalens frie bevægelighed med et 

hensyns til skattesystemet, idet det ikke så meget er kapitalens placering, som den 

pensionsberettigedes placering der afgør om beskatningsretten kan fastholdes, og dermed om der 

er sammenhæng i skattesystemet.  

Domstolen undlader dog at tage stilling til hvorvidt der foreligger en hindring i forhold til den 

pågældende artikel, idet det er fastslået at den pågældende lovgivning er en hindring i forhold til 

art. 39,43 og 49 således, at Kongeriget Danmark under alle omstændigheder pålægges at ændre 

den nationale lovgivning på området.  

BEGRUNDELSERNE  
Hvis et medlemslands nationale bestemmelser bliver vurderet til at udgøre en hindring for artikler 

i EF-Traktaten, kan denne nationale lovgivning være begrundet i tvingende almene hensyn. Når 

der rejses tvivl vedrørende en medlemstats lovgivning i henhold til EF-Traktaten, må domstolen 

derfor tage stilling til, hvorvidt den pågældende lovgivning er i strid med artiklerne, og i 

bekræftende fald, om hindringen kan accepteres grundet tvingende almene hensyn.  
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I sagen C-150/04 anførte den danske regering, at de var af den opfattelse at udformningen af den 

nationale lovgivning var begrundet i tvingende almene hensyn, idet der blev henvist til behovet 

for at sikre effektiv skattekontrol, og behovet for at sikre sammenhængen i skattesystemet. 

Kommissionen var af den opfattelse at disse argumenter ikke kunne gøre sig gældende i denne 

sag,  og Kommissionen anfører tillige at disse ikke er forenelige med proportionalitetsprincippet.  

EFFEKTIV SKATTEKONTROL   
EF-Domstolen har i andre sager fastslået at bekæmpelse af skatteunddragelse udgør et tvingende 

alment hensyn, der kan begrunde en national lovgivning, der begrænser de grundlæggende 

friheder, som de er sikret ved EF-Traktaten. Derfor kan begrundelsen om nødvendigheden af en 

lovgivnings udformning til effektiv skattekontrol, kvalificere som et tvingende alment hensyn, der 

kan begrænse frihederne.  

For at imødegå skattesvig og skatteunddragelse, er der udarbejdet et direktiv12 omhandlende 

gensidig bistand imellem landenes kompetente myndigheder. Dette skal sikre at 

medlemslandende, trods den øgede kompleksitet, grundet yderligere grænseoverskridende 

transaktioner, kan foretage en korrekt skatteansættelse af personers indkomst- og formueskat.  

Den danske stat betvivlede at det omtalte direktiv er tilstrækkeligt til at sikre staten de 

oplysninger som den finder nødvendige. Hvis dette er tilfældet, skal den danske stat indlede et 

samarbejde med det udenlandske pensionsselskab om indhentelse af oplysninger, hvilket kan 

være problematisk. Det kan det under hensyntagen til, at de ønskede oplysninger omhandler 

personfølsomme data, der som bekendt, ikke er lovlige blot at videregive.  

Danmark anfører at udenlandske pensionsselskaber ikke er forpligtede til at indeholde skat og 

afgifter, der skal betales af ordningerne til den danske stat. Den danske regering har gjort 

gældende, at Danmark anser de nævnte argumenter som gyldige, da Danmark får et problem i at 

få opkrævet PAL-skatten, og beskatning af udbetalinger for pensionsordninger der oprettes i 

udlandet.  

12 Behandles mere indgående i afsnittet ”Skattekontrol og inddrivelse”
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Domstolen bemærker, præmis 53, at de danske myndigheder har mulighed for at kontrollere, om 

skattepligtige personer faktisk har foretaget indbetaling til et udenlandsk pensionsselskab, jf. 

bestemmelserne i skattekontrollovens § 11 C stk. 1 og 3. Her hjemles at fuldt skattepligtige 

personer, som har oprettet en udenlandsk pensionsordning, skal oplyse SKAT om oprettelsen af 

denne udenlandske ordning.  

Domstolen bemærker at ovennævnte forhold ikke begrunder den manglende adgang til fradrags- 

eller bortseelsesret for pensionsordninger i udlandet. Denne opfattelse begrundes i, at der ikke er 

noget til hinder for at den danske stat afkræver den skattepligtige de oplysninger, som 

skattemyndighederne finder nødvendige. Såfremt den skattepligtige ikke skulle se sig i stand til at 

fremlægge den nødvendige dokumentation, kan skattemyndighederne nægte fradrag, jf. dommens 

præmis 54.   

Hvorvidt den effektive skattekontrol er sikret gennem de pensionsregler der blev etableret, 

belyses senere i afhandlingen.  

SAMMENHÆNGEN I SKATTESYSTEMET  
Domstolen anfører at sammenhængen i skattesystemet kræver, at to betingelser er opfyldt, jf. 

præmis 60;

 Der skal være en direkte sammenhæng mellem fradrags- og bortseelsesret for 

indbetalinger og beskatning af udbetalinger  

 Den omhandlede lovgivning skal give fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger til en 

pensionsordning i en anden medlemsstat, med mindre bopælsstaten ikke kan beskatte 

udbetalingerne fra denne ordning  

Ifølge den danske regering, kan de danske regler, om manglende fradragsret for indbetalinger til 

udenlandske pensionsordninger, begrundes i principperne i Bachmann-sagen. Denne sag vedrørte 

ligeledes fradragsretten for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger, og her blev 

begrundelsen om sammenhængen i skattesystemet påberåbt. Som tidligere nævnt accepterede 

domstolen i Bachmann-sagen hindringer af frihederne af hensyn til tvingende almene grunde.
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Den danske regering fremførte at de danske regler, efter deres opfattelse, var symmetriske, idet 

der ikke opkræves skat af udbetalinger, når der ikke er givet fradrags- eller bortseelsesret for 

indbetalingerne, mens der opkræves skat af udbetalinger der har været skattebegunstiget ved 

fradrags- eller bortseelsesret. Den manglende sikkerhed for, at der betales skat af udbetalinger fra 

ordninger i udlandet, er, ifølge regeringen, det afgørende element der begrunder udformningen af 

lovgivningen som den forelå. Dette skyldes at dette element begrunder nødvendigheden af at sikre 

sammenhængen i beskatningssystemet.  

Danner-dommen13 omhandlede en læge med tysk-finsk statsborgerskabder boede og arbejde i 

tyskland indtil 1977, hvorfor der her var oprettet 2 pensionsordninger. Efter flytning til Finland 

fortsatte han indbetalingerne, men blev kun indrømmet 10% fradrag kontra 60% el. 100% fradrag 

for ordninger oprettet i Finland. Der blev taget stilling til art. 59, den nuværende art. 49, 

omhandlende den frie udveksling af tjenesteydelser, hvor det blev bedømt at forskellen udgjorde 

en hindring.  

I denne afgørelse har EF-Domstolen præciseret, at der ikke blot skal være en sammenhæng 

mellem fradrag ved indbetaling og beskatning ved udbetaling. Der skal tillige forefindes en 

sammenhæng mellem manglende skattefradrag ved indbetaling, og skattefrihed ved udbetaling fra 

en ordning, hvis påstanden om hensynet til sammenhængen i skattesystemet skal kunne tages til 

efterretning. Danner dommen henviser i præmis 36 til Bachmann sagen, og understøtter således 

konsistensen i sin argumentation.  

Danmark havde i 1998 indarbejdet denne direkte sammenhæng mellem fradrag og beskatning og 

manglende fradrag og skattefrihed, i sin lovgivning. Dette var netop en grund til at 

Kommissionens beskrivelse af det danske system i henhold til 1997 loven ikke ansås for 

retvisende af regeringen, ved den supplerende åbningsskrivelse der, som sagt, blev fremsendt i år 

2000. 

At sammenhængen i Danner sagen er sikret i form af gensidigheden i 

dobbeltbeskatningsoverenskomster forekommer at være et logisk ræsonnement. Problemet er blot, 

at dette ræsonnement er helt uafhængigt af, om man i Finland beskatter ved udbetaling fra en 

ordning, hvortil der er indbetalt uden fradragsret. Eller med andre ord – man vil om regler 

13 C-135/00 (Finland) 
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svarende til de danske kunne hævde, at sammenhængen i skattesystemet er sikret i form af 

gensidigheden i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne14.  

Det kan således konstateres at, der siden Bachmann-dommen er sket en udvikling i 

fællesskabsrettens krav til medlemslandenes nationale lovgivning på pensionsområdet. Det er EF-

Domstolens vurdering er at den danske lovgivning ikke kan begrundes i hensynet til at sikre 

sammenhængen i skattesystemet. Det ses at EF-Domstolens vurdering af 

proportionalitetsprincippet er revurderet, jf. de senere sager som Danner og Kommissionen mod 

Danmark.  

SIKRING AF BESKATNINGSGRUNDLAGET  
Argumentet om udhuling af skattegrundlaget blev ikke eksplicit fremført i sagen som et argument 

for at bibeholde den eksisterende danske lovgivning. Argumentet er dog blevet anvendt i tidligere 

sager, omend uden at dette har haft en betydning for sagernes udfald.  

Den danske regering valgte at udtale sig i forbindelse med Danner sagen, hvor de argumenterede, 

gennem brug af Domstolens tidligere afgørelser, for at EF-Domstolen havde anerkendt hensynet 

til at opretholde beskatningsgrundlaget, som værende et tvingende alment hensyn. Dette 

tilbageviste EF-Domstolen imidlertid i præmis 55 i Danner-sagen, hvor det fremgår at den danske 

fortolkning ikke var korrekt.  

EF-Domstolen udtrykker således en relativt kompromisløs holdning i forholdet omkring 

beskyttelse af skatteprovenu på bekostning af frihederne – det bliver ikke accepteret. 

Medlemslandendes forsøg på at opstille værnsregler, i deres nationale lovgivning til beskyttelse af 

deres skatteprovenu, kan således komme under pres.  

DELKONKLUSION  
Frihedsrettighederne er nogle af de ældste dele af samarbejdet, idet disse knytter sig til oprettelsen 

af det indre marked. Der var forskellig informationsudveksling mellem Danmark og 

Kommissionen, men Danmarks forklaringer for pensionssystemet var ikke gode nok, hvorfor 

Kommissionen anlagde sag. Denne sag tabte Danmark, og blev dømt for at hindre flere af 

frihedsrettighederne, hvorfor en ændring af pensionssystemet var undgåeligt. Det er blevet vist at 

14 SU 2002, 367, "Danner-dommen", Niels Winther-Sørensen
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der har fundet en udvikling sted, i EF-Domstolens bedømmelse af, hvornår en hindring kan 

begrundes i tvingende almene hensyn. Igennem tiden har der været anført forskellige grunde til at 

hindringerne for frihedsrettighederne var nødvendige i forhold til et lands skattesystem. Der er 

blevet fremført hensynet til effektiv skattekontrol, sammenhængen i skattesystemet og sikring af 

beskatningsgrundlaget. På fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin, er der formentlig ikke 

nogen af disse grunde der fremover kan blive accepteret  som grund for en hindring.
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DET DANSKE PENSIONSSYSTEM

DE 4 BESKATNINGSSYSTEMER  

Overordnet er der 4 systemer til beskatning af pensionsopsparing. De 4 modeller kan udtrykkes 

som EET, TEE, TTE og ETT, hvor E er et udtryk for undtagelse for beskabtning (extemt) og T et 

et udtryk for beskatning (taxation).  

I en EET model er indbetalingerne fradragsberettigede eller bortseelsesberettigede og afkastet af 

indbetalinger er ikke skattepligtigt. Til gengæld sker der beskatning ved udbetaling af 

pensionsordningen. I en ETT model er indbetalingerne fradrags- eller bortseelsesberettigede. 

Afkastet af pensionsordningen er skattepligtigt og udbetalingerne er ligeledes skattepligtige. I en 

TEE model sker indbetalingerne på pensionsordninger af midler der allerede er beskattet. Afkastet 

af skattefrit og udbetalinger fra ordningerne er ikke skattepligtige. I en TTE model sker 

indbetalingerne på pensionsordninger af midler der allerede er beskattet og afkastet er 

skattepligtigt. Udbetalingerne fra pensionsordninger er til gengæld ikke skattepligtige.  

I nedenstående illustration vises resultatet af skat og opsparing i de fire forskellige 

beskatningssystemer, under følgende forudsætninger:  

 Der er ingen inflation 

 Der betales den samme skat ved indbetaling som ved udbetaling, 50% 

 Afkastet af pensionsindbetalingerne beskattes med 15% på samme tidspunkt som 

udbetalingen af pensionsordningen

 Der investeres 100 kr. 10 år før pensionering 

 Den årlige rente/afkast på 10% 
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EET TEE TTE ETT
Indskud 100 100 100 100
-skat af indbetalig Ingen 50 50 Ingen 50 % v. beskatning
=Depot 100 50 50 100
+Afkast 159,38 79,69 79,69 159,38 Depot x (1,1^10 - 1)
=Depot 259,38 129,69 129,69 259,38
-skat af afkast Ingen Ingen 11,96 23,91 15 % v. beskatning
=Depot 259,38 129,69 117,73 235,47
- skat af pension 129,69 Ingen Ingen 117,73 50 % beskatning 
=Pension til udbetaling 129,69 129,69 117,73 117,73

Illustration 2:Formue ved ens skattesats for ind- og udbetalinger

Som det fremgår af illustrationen, er der skattemæssig symmetri mellem EET og TEE samt 

mellem TTE og ETT. For pensionskunden har det således, under de givne forudsætninger, ingen 

betydning om der beskattes efter et EET eller et TEE system idet han vil have samme opsparing 

til rådighed ved pensionering. For statens vedkommende har det principielt heller ingen betydning 

om skatten modtages inden der indbetales på en pensionsordning eller om skatten først modtages 

når pensionsformuen kommer til udbetaling. Dette skyldes at 50 kr. i skat nu, er det samme som 

129,69 efter 10 år idet 50 x 1,1^10 = 129,69. Det kan dog anføres at hvis staten kan investere til et 

højere afkast end pensionsformuen kan opnå, vil den foretrække at modtage skat nu, frem for ved 

udbetaling.  

Den skattemæssige neutralitet gør sig ligeledes gældende mellem et TEE og et EET system. 

Ændres forudsætningerne for beregningerne således at det antages at der er forskel mellem at 

betale indkomstskat nu, inden indbetaling på pensionsordning, og at betale skat af udbetalinger 

senere, bliver den skattemæssige neutralitet brudt. I nedenstående illustration anvendes de samme 

forudsætninger som ovenfor, dog med den modifikation at der betales 50% i skat nu og 45% i 

skat ved pensionering. 
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EET TEE TTE ETT
Indskud 100 100 100 100
-skat af indbetalig Ingen 50 50 Ingen 50 % v. beskatning
=Depot 100 50 50 100
+Afkast 159,38 79,69 79,69 159,38 Depot x (1,1^10 - 1)
=Depot 259,38 129,69 129,69 259,38
-skat af afkast Ingen Ingen 11,96 23,91 15 % v. beskatning
=Depot 259,38 129,69 117,73 235,47
- skat af pension 116,72 Ingen Ingen 105,96 45 % beskatning 
=Pension til udbetaling 142,66 129,69 117,73 129,51

Illustration 3:Formue ved differentieret skattesats for ind- og udbetalinger 

Det ses nu at der gives incitament til at spare op til pension når skattefradraget på indbetalinger er 

større end skatten på udbetalinger. EET systemet er således at foretrække frem for TEE, og 

ligeledes er ETT at foretrække frem for TTE.  

GRUNDLAGET FOR SYSTEMET  
Det danske pensionssystem er bygget over 3 søjler, som illustration 3 viser

Offentlige pensioner er en ret der optjenes som borger i Danmark, og skal sikre alle borgere et 

levegrundlag når de opnår den vedtagene pensionsalder. Disse pensioner er således ikke en formue 

den enkelte borger opbygger, men en ret der sikres gennem nye generationers skattebetalinger. De 
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to andre søjler er, i bred forstand, akkumulerende ordninger opbygget efter et ETT system med 

differentieret skatteprocent med hensyn til fradrag nu og udbetalinger senere. Dette system skal 

sikre incitament til at spare op til alderdommen, således at udfordringerne med den demografiske 

ændring imødegås.  

Søjle 2 og 3, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner kan, for så vidt angår 

skattebegunstigede ordninger, opdeles i følgende 3 typer:

 Kapitalpension 

 Ratepension 

 Pensionsordning med løbende udbetaling (livrente) 

PENSIONSFORMUEN  
Som sagt fungerer søjle 2 og 3 i bred forstand som akkumulerende ordninger, hvorfor en formue 

bygges op. Udviklingen påvirkes af at det igennem årene er blevet mere normalt at tænke over at 

bevare en god levestandard når pensionsalderen opnås. Førhen satte befolkningen deres lid til at 

folkepensionen skulle forsørge dem, men dette er ikke længere mantraet for størstedelen af den 

danske befolkning15. En undersøgelse foretaget af Forsikring & Pension viser at kun 42% af 

danskerne tror folkepensionen vil være den samme, eller bedre end i dag, når de selv skal på 

pension. Betydningen af de andre søjler er klare for danskerne, idet undersøgelsen viser at kun 

44% mener at folkepensionen vil få stor betydning for deres indkomst som pensionist. Dette har 

gjort at opsparingslysten er udpræget hos den danske befolkning, hvilket slår igennem i 

udviklingen af pensionsformuen, som set af nedenstående illustration.  

15 Forsikring & Pension, ”vi tror ikke på folkepensionen”, 30.03.2009; 
http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2009/Sider/vi-tror-ikke-paa-folkepensionen.aspx 
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En slags gennembrud på dette område var da søjle 2, arbejdsmarkedspensioner, i stort omfang 

blev udbredt i overenskomsterne i slutningen af 90'erne. Indførelsen af arbejdsmarkedspensioner 

betyder at danskernes valg om opsparing på sin vis bliver mindre bevidst. For at skubbe 

opsparingen i gang, er det ikke nødvendigt at beslutte om 1.000kr. af ens rådighedsbeløb skal 

anvendes til pension, eller legetøj til ungerne. Gennem overenskomsterne er det for mange 

mennesker allerede besluttet at der skal spares op. Dette gør at de grupper af mennesker med lav 

indkomst på arbejdsmarkedet også sparer op til deres alderdom. Dette ser jeg som utrolig positivt, 

da nogen menneskers levestandard ellers ville falde meget drastisk ved pensionsalderens 

opnåelse, således at skællet mellem pensionisterne i Danmark kunne blive næsten uoverskueligt.  

Opsparingen til pension er steget eksplosivt i den betragtede perioden, altså siden 1984. Den 

samlede pensionsformue er steget med hele 642 procent siden 1984,  mens formuen siden år 2000 

er formuen steget med ca. ¾. Formuen er således mangedoblet i årene der er forløbet, men også 

absolut et tallene blevet enorme. Hvis formuen blev fordelt til alle ca. 5 mio. danskere, ville de 

hver have ca. ½ mio. kr. Dette er naturligvis ikke en fordeling der er retvisende på nogen måde, 

idet fx børn ikke har del i formuen, og nuværende pensionister har ingen eller meget ringe andel i 

denne enorme formue. Fordelingen er ment som en illustration af hvor abnormt mange penge der 

henstår på forskellige ordninger. På denne baggrund er det let at forestille sig hvor store 
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konsekvenser EF dommen C-150/04 kan have for Danmark, hvis ikke beskatningsretten til denne 

massive formue kan fastholdes.  

PENSIONSAFKASTSKAT  
Frem til og med år 2000 eksisterede der en realrenteafgift, hvor afgiftssatserne var forholdsvis 

høje, men der skulle kun betales realrenteafgift af afkast på obligationer, pantebreve, fast ejendom 

mv. Afgiftssatserne var faldende hen over årene, men i 1998 blev der indført en 5% afgift på 

aktier.

Ved omlægningen fra realrenteafgift til pensionsafkastskat blev der indført en fast lav afgiftsats 

på 15% af alt afkast, med virkning fra 2001.  

Udviklingen i skatten fra midten af 90'erne afspejler bl.a. det faldende realrenteafgiftsniveau, 

inddragelsen af 5% skat på aktieafkast i 1998 og overgangen til den nye skattesats i 2000, samt 

den stigende andel af aktier i pensionsformuerne. Aktiekursernes fald i 2001-2002 medfører et 

drastisk fald i provenuet fra pensionsafkastskatten, trods bedring på aktiemarkederne i 2003 steg 

provenuet beskedent, hovedsageligt pga. fremførte underskud. Provenuet var ekstraordinært højt i 

2004-2005, hvilket bl.a. tilskrives kraftige rentefald som resulterede i store kursgevinster på 

obligationer og renteafdækningsinstrumenter samt markante værdistigninger på aktiemarkederne. 

I 2006 var provenuet på et mere moderat niveau som følge af en generel forventning om kurstab 

på visse obligationer og et mere afdæmpet afkast på aktier. I 2007 var provenuet på et beskedent 

niveau, som hovedsageligt skyldtes stigende renter der medførte tab på obligationer. I 2008-2009 

var der faldende aktiekurser, hvilket til dels blev modvirket af renteafdækningsinstrumenter og 

fremførsel af underskud. Det lave provenu i 2008 kan også til dels tilskrives omlægningen af 

PAL-skatten hvor det forventede engangstab var ca. 10 mia. kr.  

Skatteprovenuet af pensionsafkastskatten i et normalt år, dvs. med det aktuelle renteniveau, 

normalafkast og den nuværende pensionsformue, skønnes at ligge i størrelsesordenen ca. 18 mia. 

kr. årligt16.   

16 Skatteministeriet; http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/669.html?rel
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SKATTEBEGUNSTIGEDE ORDNINGER  
Pensionsbeskatningsloven er opdelt i 3 afsnit, hvor afsnit I omhandler pensionsordninger mv. 

hvor bidrag eller præmier er skattefri. Her anvendes et ETT system med potentiel difference 

mellem  skatten på indbetalinger og udbetalinger, for at skabe incitament til pensionopsparing. 

Afsnit II omhandler andre pensionsordninger og forsikringer, mens lovens afsnit IIA omhandler 

indkomstskattepligtige pensionsordninger, forsikringer mv. Her er det de skattebegunstigede 

ordninger der vil blive behandlet, som følge af at det er på dette område traktatbrudssagen mod 

Danmark i form af C-150/04 er blevet ført.  

SKATTEBEGUNSTIGEDE PENSIONSORDNINGER MED LØBENDE UDBETALING  
Pensionsordninger med løbende udbetalinger er defineret i lovens § 2, hvoraf det fremgår at de 

løbende udbetalinger skal sikre pension i form af løbende ydelser, der skal bortfalde ved den 

pensionsberettigedes død, jf. PBL § 2, stk. 1. Bestemmelsen er gældende for private 

pensionsordninger såvel som arbejdsgiverordninger. Løbende ydelser indebærer at det skal være 

en ordning der udbetales af mere end 1 gang. Som krav for at ordningen er skattebegunstiget skal 

udbetalingerne løbe over mindst 10 år17, dog er dette et krav der er indsat ved lov nr. 431 af 14/6 
17 If. § 5 A og B kan udbetalingerne løbe under 10 år hvis alderpensionen udelukkende udgør kompensation for 
folkepension og ATP fra pensionering til 65 år – kr. 119.900 (2010) eller som ”førtidspension” hvor alle indbetalinger 
foretages af tidligere arbejdsgiver (fratrædelsesgodtgørelse) og er kompensation for løn i perioden fra fratrædelse til 
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1995 hvorfor ordninger der er oprettet før 9/5 1995 ikke har denne begrænsning omend det i 

praksis er fastsat at udbetalinger skal ske over mindst 5 år18. Det er således ikke et krav at de 

løbende udbetalinger skal være livsvarige for at en ordning kan klassificeres som en ordning med 

løbende udbetaling. Det er muligt at få knyttet garanterede ydelser til ordningerne, hvis prisen 

ikke overstiger 10% af den samlede præmie for forsikringen, jf. PBL § 5.  

For ordninger med løbende udbetaling er der ikke fastsat noget tidspunkt for seneste oprettelse. 

Ordninger oprettet til og med 30/4 2007 må tidligst berettige til udbetaling ved ejerens 60. år, 

mens ordninger oprettet senere først må give ret til udbetaling ved efterlønsalderens indtræden.  

Der er fastsat regler for hvem der kan indsættes som begunstiget i ordningerne, dette kan være 

”nærmeste pårørende” i form af bestemmelserne i forsikringsaftalelovens § 105 a eller forsikredes 

ægtefælle, fraskilte ægtefælle, en navngiven person der har fælles bolig med den forsikrede ved 

indsættelsen, forsikredes livsarvinger, stedbørn, stedbørns livsarvinger eller samlevers 

livsarvinger. Rækkefølgen er ikke bunden. Dette gør sig gældende for forsikringsordninger såvel 

som opsparingsordninger. Hvis der indsættes andre begunstigede end de nævnte, er konsekvensen 

at ordningen anses som ophævet i utide. 

Det er tillige at krav, ved pensionsordninger med løbende udbetalinger, at det er 

forsikringstageren der skal være den forsikrede og ejer af ordningen. Hvis ordningen er oprettet 

som led i et ansættelsesforhold, således at det er arbejdsgiveren der er forsikringstager, skal 

medarbejderen til stadighed være den forsikrede og eje ordningen, jf. PBL § 4, stk. 2.19

Som løbende ordning giver PBL § 2 stk. 1, litra a-e mulighed for at tegne alderspension, 

invaliderenter, overlevelsesrenter, samleverpension og børnerenter. Udbetalingerne skal gå ud på 

at sikre pension og skal bortfalde ved den berettigedes død, eller skal ved børnerenter bortfalde 

senest ved barnets 24. år.  

tidligere aftalt fratrædelse. 

18 Departementets udtalelse i TfS 1996, 323 – Skattekartoteket kap. 36 s. 21

19 Det er dog muligt for arbejdsgiveren og tage forbehold efter PBL § 17 således at visse ydelser kan tilfalde ham. Jf. 
”Pensionsbeskatningsloven med kommentarer” s. 22/210
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RATEOPSPARINGSORDNINGER OG RATEFORSIKINGSORDNINGER  
Ratepension kan oprettes i et livsforsikringsselskab, pensionskasse eller i et pengeinstitut, jf. PBL 

§ 10 og 12. Ordningerne kan oprettes som led i ansættelsesforhold eller privat. Ordninger skal 

oprettes før 75-7720 år og første rate kan tidligst udbetales ved 60-62 år. Sidste rate skal udbetales 

senest ved 85-87 år. Ordningerne skal udbetales over mindst 10 år. Der er fastsat et 100.000kr´s 

loft over indbetalinger til ratepensionsordninger og ophørende livrenter der skal overholdes 

samlet for arbejdsgiverordninger og privattegnede ordninger. Indbetalinger over loftet kan 

overføres til en livsvarig livrente eller udbetales uden skat eller afgift ved pensionering. Som 

begunstiget kan indsættes samme personskare som beskrevet ved løbende ordninger.  

KAPITALPENSION  
Kapitalpension kan, som ratepension,  oprettes i et livsforsikringsselskab, pensionskasse eller i et 

pengeinstitut. Ordningen skal oprettes før det fyldte 75.-77. år. Udbetaling kan tidligst ske ved det 

60.-62. år og senest ved det 85.-87. år. Der er fastsat et 46.00021 kr´s fradragsloft på indbetalinger 

der skal kunne indeholde arbejdsgiverindbetalinger såvel som private indbetalinger. Fradraget 

skal desuden kunne indeholdes i den personlige indkomst og kan ikke fradrages i topskatten. 

Indbetalinger over fradragsloftet kan tilbagebetales eller overføres til ratepension eller ordning 

med løbende udbetaling. Som begunstiget kan indsættes samme personskare som beskrevet ved 

løbende ordninger.  

DELKONKLUSION  
Det danske system for skattebegunstigede pensionsordninger er opbygget som et ETT system, 

hvor der gives fradrag for indbetalinger, afkastet beskattes og udbetalingerne er skattepligtige. 

Det danske pensionssystem er opbygget over 3 søjler, offentlige pensioner, 

arbejdsmarkedspensioner og privattegnede ordninger. Dette gør at Danmark er godt rustet til 

fremtidens udfordring i forhold til ændringen i den demografiske sammensætning af 

befolkningen. Som skattebegunstigede ordninger kan oprettes livrenter, rateordninger og 

kapitalordninger. Der er fastsat regler for hvem der kan indsættes som begunstiget, og regler for 

udbetalingsperiode og alder. Ved indbetalinger til rate- og kapitalordninger er fastsat en 

beløbsgrænse for skattebegunstiget indbetaling.

20 De 2 å-rige aldersintervaller sker som følge af den hævede efterlønsalder, og er således en overgangsordning 
hvorefter de højere aldersgrænser vil være implementeret.  
21 2010-niveau der reguleres.
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AFTALEMODELLEN

Ved lov nr. 1534/07, jf. denne lovs § 1 nr. 16, er der, med ikrafttræden d. 1. januar 2008, indsat en 

ny bestemmelse i pensionsbeskatningsloven. Den nye § 15C omhandler pensionsordninger 

oprettet i udlandet, og finder anvendelse for personer der fra Danmark opretter en 

pensionsordning i en pensionskasse, livsforsikringsselskab eller kreditinstitut i et andet land inden 

for EU/EØS end Danmark. Det er en betingelse at ordningen er oprettet i en pensionskasse, 

livsforsikringsselskab eller kreditinstitut der har tilladelse til at drive disse former for virksomhed 

i hjemlandet, og at instituttet indvilger i forskellige betingelser om fx oplysningspligt. Såfremt 

dette er tilfældet, kan en person anmode told- og skatteforvaltningen om godkendelse af 

pensionsordningen som omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, jf. 15C stk. 122.  

Det fremgår af lovens forarbejder at en pensionsordning der godkendes efter § 15C, både kan 

oprettes som led i et ansættelsesforhold og som en privat ordning. I forbindelse med at 

lovforslaget har været sendt i høring, er der fra Finansrådet blevet udtrykt tvivl om, hvorvidt der i 

henhold til § 15C tillige kan oprettes en kapitalpension, idet dette ikke direkte fremgår af 

bestemmelsen, jf. høringssvar fra Finansrådet. Dette antages dog at være tilfældet, idet en 

pensionsordning godkendt efter § 15C skal opfylde betingelserne i lovens kap. 1, og 

kapitalpensionsordninger her er omfattet, jf. § 15C, stk. 1 nr. 1. 

BETINGELSER FOR GODKENDELSE AF UDENLANDSK ORDNING      23  

For at en udenlandsk pensionsordning kan godkendes af told- og skatteforvaltningen, er der en 

række betingelser der skal være opfyldt: 

1. Pensionsordningen skal opfylde betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1. 

Bestemmelsen gælder for ordninger der oprettes d. 1. januar 2008 og frem, og har således 

ikke nogen tilbagevirkende kraft i forhold til ordninger der allerede måtte være oprettet i 

en udenlandsk pensionskasse, livsforsikringsselskab eller kreditinstitut. En nyoprettet 

ordning skal kunne opfylde lovens kap. 1 i alle enkeltheder. 

22 Ansøgning om godkendelse skal opfylde § 1 i bekendtgørelse 1539/2007.

23 Den kursiverede tekst i dette afsnit er gengivelse af PBL § 15C stk. 1 
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2. Pensionsordningen skal være tarifmæssigt opbygget. Denne betingelse indebærer at der 

skal være en entydig sammenhæng mellem den enkelte persons pensionstilsagn og det 

bidrag der er ydet til ordningen24. Modsætningen hertil er pensionsordninger hvor 

pensionsbidragene er vilkårligt fastsatte, og der for hvert enkelt medlem af ordningen, ikke 

er en entydig sammenhæng mellem pensionsbidrag og den senere udbetalte pension. Ikke-

tarifmæssige ordninger har ikke kunnet oprettes i Danmark siden 198925 

3. For at ordningen kan godkendes, skal indehaveren af ordningen indvillige i en række 

skattemæssige forhold: 

a. Personen skal indvillige i at blive beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen, efter at  

personen ikke længere er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller hjemmehørende i  

Danmark efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, efter reglerne i  

denne lov, i det omfang Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

Danmark og personens bopælsland ville have kunnet beskatte udbetalingen som følge af,  

at forsikringsselskabet mv. havde haft hjemsted her i landet.  

Bestemmelsen medfører at personer der ikke længere er fuldt skattepligtige i Danmark, 

skal indvillige i alligevel at blive beskattet af udbetalinger efter pensionsbeskatningsloven 

efter skattepligten er ophørt, eller personen ikke længere er hjemmehørende i Danmark 

efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. En person ophører med at 

være fuldt skattepligtig til Danmark, hvis den faste bopæl opgives og vedkommende 

fraflytter landet, eller afbryder et ophold der har varet mere end 6 måneder, jf. 

kildeskattelovens § 1, stk. 1. 

Bestemmelsen om at beskatte hvis Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten ville 

have kunnet beskatte udbetalingen som følge af at forsikringsselskabet mv. havde 

hjemsted i Danmark, omfatter den situation hvor personen fraflytter Danmark. Fraflytning 

kan enten ske til et land hvor den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst hjemler 

kildelandsbeskatning eller bopælsbeskatning. Sker fraflytning til et land hvor det er 

kildelandet der har beskatningsretten til udbetalinger, følger det af borgererklæringen at 

24 I denne sammenhæng godtages opsparingsordninger for at opfylde kravet om en tarifmæssig opbygning, jf. lovens 
forarbejder side 25-26 (Magnus Informatik)

25 Jf. forarbejder til L9 (2007/2008) side 25 (Magnus Informatik)
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personen skal indvillige i at blive beskattet efter danske regler. Sker fraflytning til et land 

hvor det er bopælslandet, der har beskatningsretten efter 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Danmark, skal personen ikke betale skat til 

Danmark af pensionsudbetalingerne. Senere gennemgås Danmarks 

dobbeltbeskatningsoverenskomster mht. kildelandsbeskatning kontra bopælsbeskatning for 

pensioner i Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med EU og EØS landende.  

Formålet med bestemmelsen er at sikre at der betales indkomstskat til Danmark, for den 

del af indbetalingerne der har været fradragsret eller bortseelsesret for26. Skatteteknisk vil 

en udenlandsk ordning således blive betragtet på samme vis som en ordning oprettet i 

Danmark, derved kan Danmark i et vist omfang fastholde sin beskatningsret. Uden en 

sådan bestemmelse, ville Danmark hverken være kildeland eller bopælsland, og ville 

således ikke have nogen beskatningsret såfremt en person fraflyttede Danmark.  

Der kan være en vis tvivl om erklæringens betydning for en person der er fraflyttet 

Danmark, i forhold til udbetalinger og dispositioner der afgiftsbelægges efter 

pensionsbeskatningsloven. Det kan anføres at afgifter normalt ikke er omfattet af 

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, hvorfor en person ikke skal betale afgift til 

Danmark i tilfælde hvor beskatningsretten tilkommer bopælslandet. Dette er dog 

formentlig ikke sandt, idet det anføres i lovens forarbejder at ordningen får samme retlige 

kvalifikation som en tilsvarende ordning oprettet i Danmark. Dette betyder at ordningen 

får de samme rettigheder og forpligtelser som en dansk ordning, om man så må sige, 

herunder afgiftsbelægning efter PBL. Afgiftspligten er således ikke betinget af personens 

indvilligelse, fordi afgifter ikke omfattes af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, og 

Danmark derfor ikke kan miste retten til at afgiftsberigtige udbetalinger og dispositioner 

der er omfattet af pensionsbeskatningsloven27. 

b. Personen skal indvillige i at blive beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen efter  

reglerne i pensionsbeskatningsloven, i det omfang Danmark efter en  

dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, hvor ordningen er oprettet, ville kunne  

26 Jf. forarbejder til L9 (2007/2008) side 26 ( Magnus Informatik)

27Jf. forarbejder til L9 (2007/2008) side 25 ( Magnus Informatik)
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have beskattet udbetalingen som følge af, at forsikringsselskabet mv. havde hjemsted i  

Danmark.

Modsat punkt 3a omhandler denne bestemmelse den situation hvor personen stadig er 

bosat i Danmark når udbetalingerne fra pensionsordningen begynder. Personen indvilger 

således i at blive beskattet efter pensionsbeskatningslovens bestemmelser i det omfang 

Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst ville kunne have beskattet 

udbetalingerne, som følge af at Danmark var kildelandet. Skatteteknisk vil oprettelsen af 

en udenlandsk pensionsordning således blive betragtet som om ordningen var oprettet i 

Danmark, jf. ovenfor. Uden en sådan bestemmelse ville det være muligt at spekulere i at 

placere sin pensionsordning i et land, hvor Danmark efter den pågældende 

dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke kunne beskatte ordningen og hvor beskatningen af 

udbetalingerne var lempeligere end i Danmark.  

c. Pensionsopspareren skal indvillige i at pensionsselskabet påtager sig de forpligtelser der  

er beskrevet i nr. 4 nedenfor. 

4. Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet skal opfylde de betingelser,  

som stilles til sådanne forsikringsselskaber m.v. i kapitel 1, og indvillige i at påtage sig de  

forpligtelser m.v., der stilles til forsikringsselskaber m.v., som udbyder pensionsordninger  

omfattet af kapitel 1 her fra landet. 

Dette betyder at selskabet skal opfylde de betingelser der stilles til den specifikke type af 

selskaber, der ønsker at udbyde en af de grundlæggende 3 pensionsformer. Fx skal 

pensionskasser der ønsker at udbyde løbende ordninger (PBL § 2) opfylde kravet i PBL § 

3 om at have hjemsted i Danmark, filial i Danmark eller hjemsted i et EU/EØS land med 

tilladelse fra hjemlandet til at drive pensionskassevirksomhed. 

Dertil kommer at selskabet skal forpligte sig til at indeholde afkastskat, indberette 

oplysninger om ordningen om indbetalinger, udbetalinger og afkast, hæfte solidarisk med 

forsikringstageren for skatten osv.  

5. Livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller kreditinstituttets godkendelse må ikke  

være tilbagekaldt. 

Pensionsselskabet skal til stadighed opfylde de betingelser der stilles for at opnå en 

godkendelse. Hvis selskabet ikke overholder reglerne kan godkendelsen tilbagekaldes, 
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med den effekt at ordninger tegnet fra Danmark i selskabet anses for ophævet. 

Bestemmelsen fastslår at det naturligvis ikke er muligt at oprette ordninger i selskabet 

mens godkendelsen er tilbagekaldt. Misligholdelse af reglerne kan omfatte en enkelt/få 

ordninger og det kan fastsættes at tilbagekaldelsen af godkendelsen kun omhandler disse 

ordninger. Selskabet vil som sagt være afskåret fra at oprette nye ordninger mens 

tilbagekaldelsen er virksom, men sanktionsmuligheden er fleksibel fordi pensionsselskabet 

ikke behøver miste alle sine danske kunder ved en mindre forseelse hvis de retter ind efter 

anvisningerne. En situation hvor alle ordninger vil anses for ophævet er fx hvis et selskab 

ikke vil indeholde og indbetale afgift efter pensionsbeskatningsloven28. 

6. Det skal være muligt via direktivet om gensidig bistand mellem medlemsstaternes  

kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og  

afgiftsbelastning af forsikringspræmier, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden 

aftale om udveksling af oplysninger at verificere livsforsikringsselskabets,  

pensionskassens eller kreditinstituttets dokumentation vedrørende forpligtelserne m.v. som 

nævnt i nr. 4. 

Dette krav vil i praksis ingen betydning få da alle lande snart opfylder dette krav. 

Liechtenstein har indtil for nylig været det eneste EU/EØS-land Danmark ikke har haft en 

informationsudvekslingsaftale el. andet med, men der er nu vedtaget en sådan aftale29. 

BETINGELSER FOR GODKENDELSE AF UDENLANDSK SELSKAB  
Af PBL § 15C stk. 2 fremgår de betingelser der skal være opfyldt for, at et udenlandsk selskab 

kan få forhåndsgodkendt en ordning til at udbyde på det danske pensionsmarked. Grundlæggende 

er det de samme krav der stilles, som når en person søger om at få godkendt en udenlandsk 

ordning. Livsforsikrings-, pensionskasse- eller kreditvirksomhed med hjemsted i et andet 

EU/EØS-land skal have tilladelse til at drive denne type virksomhed i deres hjemland. Selskabet 

skal anmode Told- og skatteforvaltningen om at få godkendt den kap. 1 ordning de vil udbyde. 

Hvis de opnår godkendelse af ordningen skal de indhente den erklæring (borgererklæringen) som 

nævnt i PBL § 15C stk. 1 nr. 3, på vegne af Told- og skatteforvaltningen.  

28 Jf. forarbejder til L9 (2007/2008) side 28 (Magnus informatik)

29 Jf. dagbladet Politiken d. 19/12-2010
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For at et udenlandsk pensionsselskab kan få godkendt ordninger som er omfattet af PBL kap. 1 

skal det gælde at ordningen skal opfylde betingelserne i PBL § 15C stk. 1, nr. 1 og 2, se ovenfor. 

Herefter er betingelserne fra PBL § 15C stk.1 nr. 4 gentaget, således at selskabet skal opfylde de 

betingelser der stilles til sådanne selskaber og indvillige i at påtage sig de forpligtelser der stilles 

til forsikringsselskaber m.v. der udbyder pensionsordninger omfattet af lovens kap. 1, jf. PBL § 

15C stk. 2 nr. 2. Nr. 3 gentager PBL § 15C stk. 1 nr. 6 om at der skal være indgået en 

informationsudvekslingsaftale mellem Danmark og det land hvor det udenlandske 

pensionsselskab er etableret.  

SANKTIONSMULIGHEDER  
Told- og skatteforvaltningen har mulighed for at tilbagekalde en godkendelse efter PBL § 15C 

stk. 1 eller 2, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt, jf. PBL § 15C stk. 3. I bemærkningerne 

til denne bestemmelse fremgår det at udgangspunktet er at en tilbagekaldelse vil have den 

retsvirkning, at ordningerne hos det udenlandske selskab anses for ophævet, hvorfor der vil skulle 

svares afgift efter lovens § 30 stk. 1. Dette hjemler afgift på 60% af indeståendet som 

pensionsopspareren skal indbetale, helt på samme vis som hvis en dansk ordning ophæves i utide. 

Der gives dog en frist på op til 4 uger for at det udenlandske pensionsselskab kan opfylde sine 

forpligtelser. Selskabet underretes om at der i denne periode ikke kan oprettes nye ordninger hos 

selskabet, som er en godkendt kap. 1 ordning, jf. BEK 1539/2007 § 4 stk. 1 og 2. Hvis fristen ikke 

overholdes tilbagekaldes pensionsselskabets godkendelse endeligt jf. BEK 1539/2007 stk. 3. 

Samtidig underretter Told- og skatteforvaltningen alle personer der ejer en ordning i selskabet om 

at deres ordning er opsagt, men kan overføres skattefrit efter PBL § 41, og om den afgiftsmæssige 

konsekvens af ikke at overføre ordningen, i form af afgift efter § 30 stk. 1, jf. BEK 1539/2007 § 4 

stk. 4. 

Hvis et selskab har fået tilbagekaldt sin godkendelse endeligt, skal det på ny ansøge Told- og 

skatteforvaltningen om at blive godkendt til at udbyde skattebegunstigede kap. 1 ordninger i 

Danmark. Hvis årsagen til tilbagekaldelsen er sket fordi selskabet med forsæt eller groft uagtsomt 

ikke har overholdt sine forpligtelser, kan Told- og skatteforvaltningen nægte at imødekomme den 

nye ansøgning, jf. BEK 1539/2007 § 4 stk. 6. 

Såfremt selskabets manglende overholdelse af sine pligter er sket med forsæt eller grov 

uagtsomhed, straffes selskabet med bøde, jf. BEK 1539/2007 § 9.  

36 af 80



UDBREDELSEN AF ORDNINGER  
Hvad omfanget af at åbne op for PBL kap. 1 ordninger i pensionsselskaber i andre EU/EØS-lande 

ville være, var naturligvis svært at projektere. Her 3 år senere, ved udgangen af 2010, er der 

følgende selskaber der har søgt og opnået godkendelse30 til at udbyde ordninger der falder ind 

under kap. 1 på det danske marked31; 

Privattegnede Arbejdsgiverordninger Ordningsnummer
Pensionsordning

med løbende  

udbetalinger

Altraplan  (LU)

Hansard (IE)

ING (LU)

Mandatum (FI)

Altraplan (LU)

Hansard (IE)

100000067

100000083

100000156

100000199
Ratepension Altraplan (LU)

Nordnet (S)

ING (LU)

Mandatum (FI)

Altraplan (LU)

Nordnet (S)

100000075

100000016

100000148

100000180
Kapitalpension Altraplan (LU)

Nordnet (S)

Swiss Life (LU)

Altraplan (LU)

Nordnet (S)

100000059

100000008

100000121

Illustration 7:PBL kap. 1 ordninger i udenlandske selskaber

Som det ses, er det 6 forskellige selskaber, fra 4 EU-lande der har opnået godkendelse. Der har 

åbenbart været størst interesse i at udbyde ordninger der skal privattegnes, idet det ses at kun 

halvdelen af selskaberne har fået godkendt deres ordning som arbejdsgiverordning. Tillige er der 

ingen selskaber der har valgt at få godkendt deres ordning udelukkende som en 

arbejdsgiverordning, hvor dette er tilfældet for ordninger der skal privattegnes.  

30 Jeg har ikke været i stand til at finde oplysninger om hvorvidt der er selskaber der har søgt men fået afslag.

31 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=72949
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DELKONKLUSION  
For at skattebegunstigede pensionsordninger kan oprettes i et pensionsselskab der er besliggende i 

et andet EU/EØS-land, skal pensionstageren og pensionsselskabet indgå en aftale med Danmark 

om forskellige pligter. Det væsentligste er beskatning efter til dansk lovgivning til trods for at en 

person ophører med at være skattepligtig til Danmark, eller Danmark ellers har tildelt 

beskatningsretten efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst til et andet land. Derudover skal 

ordningen svare til en dansk PBL kap. 1 ordning, være tarifmæssigt opbygget, pensionstageren 

skal indvillige i at pensionsselskabet kan påtage sig de forpligtelser der kommer af PBL kap. 1, 

pensionsselskabet skal indvillige i at påtage sig disse forpligtelser, deres godkendelse må ikke 

være tilbagekaldt og det skal være muligt at indhente oplysninger via bistandsdirektivet eller 

anden aftale. Pensionsselskabet kan opnå en forhåndsgodkendelsen til en pensionsordning. I 

lovgivningen er der indsat sanktionsmuligheder i tilfælde af at det udenaldske pensionsselskab 

ikke overholder sine forpligtelser. Disse består af midlertidig eller permanent tilbagekaldelse af et 

selskabs godkendelse, og tildeling af bøder. Disse regler har resulteret i at 6 selskaber fra andre 

EU/EØS-lande har fået godkendt skattebegunstigede ordninger i Danmark.
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DOBBELTBESKATNING

”Allerede ved revisionen af statsskatteloven i 1922 blev der taget højde for, at det kunne blive  

nødvendigt at indgå DBO'er, idet der blev indsat en bestemmelse i statsskattelovens § 50, som 

gav regeringen bemyndigelse til på gensidig basis at indgå sådanne”32. 

Indkomstbeskatning i Danmark sker efter det såkaldte globalindkomstprincip. Dette betyder at 

personer der er hjemmehørende her i landet, er skattepligtige til Danmark af al indkomst, og 

således også indkomst fra andre lande. Det er dog naturligt at det land hvori indtægten indtjenes 

har en interesse for at beskatte, hvorfor Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster 

med mange lande, for at undgå dobbeltbeskatning af den samme indtægt, og for at forbygge 

skattespekulation og -udnyttelse. Den gyldne regel vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomster 

er at de kun kan lempe skatter, ikke skærpe.   

Både fysiske personer og juridiske personer der har indkomst fra et andet land er der hvor de er 

bosiddende, kan hyppigt blive udsat for situationer hvor der ville ske dobbeltbeskatning, hvis ikke 

der var taget skridt til at forhindre det i form af dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

Dobbeltbeskatning er skadelig for al international økonomisk aktivitet, da højere skatter i form af 

dobbelt skat vil virke hæmmende på entiteter incitament til at foretage grænseoverskridende 

dispositioner.  

Hvis det enkelte land alene skulle reducere beskatningen, ville det potentielt give uheldige udslag 

i landets skatteprovenu, så dobbeltbeskatningsoverenskomster er også med til at sikre en fair 

fordeling af skatteprovenuet. Dertil kommer at der opnås en bedre kontakt skattemyndighederne i 

de enkelte lande imellem, hvilket er en stor fordel i mange tilfælde, idet de almindelige 

diplomatiske kanaler ofte kan være meget bureaukratiske.  

Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med følgende EU-lande33:Belgien, Bulgarien, 

Cypern, Estland, Finland,  Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Letland, Litauen, 

Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Storbritannien, Sverige, 

Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
32 Winther-Sørensen, Niels, OECD's modeloverenskomst 2005 – med kommentarer, forord

33 Ligningsvejledningen, dobbeltbeskatning 2010-2, D.E. Indgåede overenskomster og aftaler
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Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien er opsagt ved Lov nr. 85/2008, 

med virkning fra 1. januar 2009.  

LEMPELSESMETODER  
I beskatningssituationer der involverer mere end 1 land, regulerer dobbeltbeskatnings-

overenskomsternes metodebestemmelse, hvorledes skatten skal nedsættes i bopælslandet. Der er 

to typer af skattenedsættelse i bopælslandet: 

 Credit-metoden 

 Exemptions-metoden 

Ved  Credit-metoden har bopælslandet ret til fuldt ud at medregne den udenlandske indkomst fra 

kildelandet, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Herefter vil dobbeltbeskatningen blive 

ophævet ved, at bopælslandet giver nedslag i den beregnede skat med det mindste af følgende 

beløb: 

 Den faktiske betalte skat til kildelandet 

 Den del af bopælslandets skat, der forholdsmæssigt falder på indkomsten i kildelandet  

Credit-metoden bevirker at den samlede indkomstskat til de to lande altid vil svare til skatten i det 

land, der har den højeste beskatningsprocent, hvilket ofte vil være Danmark.  

Ved exemptions-metoden medregnes den udenlandske indkomst ligeledes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst i bopælslandet. Der gives et nedslag i skatten, der svarer til den del af 

bopælslandets skat, der forholdsmæssigt falder på indkomsten i kildelandet, uden hensyn til den 

faktisk betalte skat. Ved denne metode beskatter alene kildelandet, men den udenlandske indtægt 

kan på grund af progressionsvirkningen få indflydelse på størrelsen af den skat, der skal betales af 

andre indkomster i bopælslandet.  

Danmark har som mærkesag, at vi kun vil indgå dobbeltbeskatningsoverenskomster hvor credit-

metoden anvendes. Der kan laves bilaterale eller mutilaterale aftaler, og Danmark har, med en 
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enkelt undtagelse, alene lavet bilaterale aftaler. Undtagelsen er Danmarks multilaterale aftale med 

Norden.  

Der findes to former for dobbeltbeskatning: 

 Økonomisk dobbeltbeskatning 

 Juridisk/International dobbeltbeskatning  

Økonomisk dobbeltbeskatning vil sige at den samme indkomst beskattes dobbelt i form af 

beskatning hos to forskellige skattepligtige. Juridisk dobbeltbeskatning vil derimod sige at den 

samme indkomst beskattes to gange hos den samme skattepligtige. Der findes ikke 

dobbeltbeskatningsoverenskomster der forhindrer økonomisk dobbeltbeskatning.  

OECD34 har udviklet en modeloverenskomst, som kan lægges til grund, når der skal forhandles 

dobbeltbeskatningsoverenskomster imellem forskellige lande. OECD's modeloverenskomst bliver 

i de fleste landes praksis tillagt stor betydning ved fortolkning af konkrete dobbeltbeskatnings-

overenskomster.  

I Danmark anvender vi også OECD's modeloverenskomst, når der skal laves 

dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande. I artikel 18 i OECD's modeloverenskomst er 

det fastlagt, at pensioner som hovedregel beskattes i den stat, hvor modtageren er 

hjemmehørende. Danmark har som sagt indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med en række 

lande, og i mange af disse aftaler er bestemmelser svarende til modeloverenskomstens artikel 18 

indarbejdet.  

Danmark har siden domsafsigelsen arbejdet på at ændre flere af deres 

dobbeltbeskatningsoverenskomster, således at der tilsiges kildelandsbeskatning for pensioner, så 

Danmark kan beskatte pensionsudbetalinger for danskere der bosætter sig i andre lande ved 

pensionering, såvel som når der oprettes skattebegunstigede kap. 1 ordninger i andre EU/EØS-

lande. Dette skyldes at Danmark netto sender flere pensionister ud af landet, sammenholdt med 

hvor mange, der kommer til Danmark35. I nogle af de andre medlemsstater er situationen 

34 Organisation for Economic Co-operation and Development 

35 SU 2001, 357, "International pensionsbeskatning" af Niels Winther-Sørensen
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naturligvis nødt til at være modsat, hvorfor disse lande ikke vil have interesse i at ændre 

dobbeltbeskatningsoverenskomster der tilsiger bopælsbeskatning for pensioner.  

Der er dog visse udfordringer i forhold til at sikre at det land der har skattebegunstiget 

indbetalinger på pensioner, kan fastholde beskatningsretten ved udbetalinger, når tre eller flere 

lande er involveret. Fx når en person bosiddende i Danmark indbetaler til pensionsordning i andet 

EU/EØS-land og får skattebegunstigelse, for derefter at flytte til et andet land ved pensionering.  

RISIKO FOR DOBBELTBESKATNING   
For pensionsordninger der oprettes i et udenlandsk pensionsselskab, er der et 

grænseoverskridende element der nødvendiggør en betragtning af risikoen for dobbeltbeskatning. 

Når der ses på muligheden for at opnå lempelse for udenlandske betalte skatter, er der 3 

forskellige type-situationer der skal belyses. 

Situation 1 – Pensionsordning er oprettet i udlandet, og ved påbegyndelse af udbetalingerne fra  

ordningen, er indehaveren stadig bosat i Danmark.  

Hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det land hvor pensionsordningen er oprettet tilsiger 

kildelandsbeskatning, vil det land hvor ordningen er oprettet kunne beskatte. Danmark beskatter i 

henhold til borgererklæringen, og giver credit lempelse for skat betalt til oprettelseslandet efter 

LL § 33 .  

Hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det land hvor ordningen er oprettet ikke tilsiger 

kildelandsbeskatning, vil der ikke være noget problem i henhold til dobbeltbeskatning og 

Danmarks ønske om at beskatte. Danmark vil som bopælsland beskatte ordningen i henhold til 

PBL.  

Situation 2 – Pensionsordningen er oprettet i udlandet, og ved påbegyndelse af udbetalingerne  

fra ordningen, er indehaveren bosat i det land, hvor pensionsordningen er etableret. 

Oprettelseslandet er ved pensionering nu både kildeland og bopælsland, og vil derfor beskatte 

udbetalingerne. Danmark vil i henhold til borgererklæringen tillige beskatte udbetalingerne, hvis 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten tilsiger kildelandsbeskatning, som konsekvens af at  Danmark 

ville have haft beskatningsretten hvis pensionsselskabet havde haft hjemsted i Danmark. 
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Skatteministeriet36 anfører at PBL § 15C stk. 4, 2. pkt. modsætningsvist, tilsiger at der ikke kan 

indrømmes lempelse efter LL § 33. Derfor vil Danmark opkræve fuld skat efter PBL, og det 

anføres i skatteministeriets notat, at Danmark ikke skal lempe for bopælsbeskatning idet dette 

ikke anses for en normalt forekommende lempelsestype.  

Det anføres at det er skatteministeriets holdning at det nye bopælsland bør lempe for dansk skat 

efter interne regler, og ellers er konsekvensen at borgeren dobbeltbeskattes. Det noteres at 

Danmarks regler for intern lempelse af tilflyttere med samme problemstilling ikke er ganske klar. 

Derfor overvejes det at tilpasse LL § 33, for at Danmarks interne regler skal afspejle det vi ønsker 

af andre lande i situationer som denne.    

Hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det land hvor ordningen er oprettet, og personen er 

flyttet til, ikke tilsiger kildelandsbeskatning, har Danmark ikke beskatningsretten efter 

borgererklæringen eller på anden vis. Der vil ikke være nogen dobbeltbeskatningsrisiko.  

Situation 3 – Pensionsordningen er oprettet i udlandet, og ved påbegyndelse af udbetalingerne  

fra ordningen er indehaveren hverken bosat i Danmark eller det land hvor ordningen er  

etableret. 

Hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark, oprettelseslandet og bopælslandet 

tilsiger kildelandsbeskatning vil Danmark beskatte udbetalingerne i henhold til 

borgererklæringen, idet Danmark ville have haft beskatningsretten, hvis pensionsselskabet havde 

haft hjemsted her i landet. Der gives dog credit lempelse for skat betalt til kildelandet, jf. LL § 33 

stk. 1, jf. PBL § 15 C stk. 4, 2. pkt. I forholdet mellem oprettelseslandet og bopælslandet svares 

der skat til bopælslandet, men med credit lempelse for evt. betalt skat til oprettelseslandet. Af 

situationen ses at hvis både Danmark og bopælslandet har højere skattetryk på pensionsordninger 

end oprettelseslandet, vil der opstå en dobbeltbeskatningssituation, da der betales skat til 

Danmark såvel som bopælslandet, men der kun lempes for 1 lands beskatning, nemlig 

kildelandets. Skatteministeriet negligerer problemstillingen ved at henvise til at der efter EU-

retten ikke er pligt til at lempe for dobbeltbeskatning. 

Som i situation 2 vil Danmark ikke have en beskatningsret hvis personen flytter til et land hvor 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og bopælslandet ikke tilsiger 

kildelandsbeskatning. 

36 Skatteministeriets notat om ”Pensionsbeskatningslovens § 15 C og nedslag for udenlandske skatter”, svar på Hanne 
Søgaards henvendelse af 11 marts 2008. 
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PROBLEMATIKKEN VEDR. AFGIFTSPLIGTIGE UDBETALINGER  
Afgifter omfattes ikke af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og derfor er afgiften ikke betinget 

af personens indvilligelse, som tilfældet er med skatter i borgererklæringen. Konsekvensen af at 

en udenlandsk ordning skatteteknisk kvalificeres som en dansk kap. 1 ordning, medfører at 

Danmark har retten til at afgiftsbelægge udbetalinger i henhold til PBL. Der skal således betales 

afgift til Danmark i henhold til PBL, uanset hvad dobbeltbeskatningsoverenskomsten med 

oprettelseslandet eller bopælslandet tilsiger. Her er potentielt et stort problem, da det ikke er 

vanligt at skatter og afgifter kan lempe i forhold til hinanden. Teoretisk kan Danmark opkræve 

40% afgift af en kapitalordning mens oprettelseslandet opkræver skat af udbetalingen, uden 

mulighed for lempelse, da skatter og afgifter som sagt ikke kan lempe for hinanden. 

BORGERERKLÆRINGEN  
I dansk skatteret er det et grundfæstet princip at der ikke kan beskattes, hvis der ikke er en klar 

hjemmel hertil. Dette fremgår af grundlovens § 43, hvor det er bestemt at ingen skat kan 

pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov. Hvis borgererklæringen ikke blev indgået 

mellem Skat og pensionstageren, ville beskatningsspørgsmålet være reguleret at de 

dobbeltbeskatningsoverenskomster Danmark har indgået.  

Når Danmark indgår en dobbeltbeskatningsoverenskomst med en anden stat, er der tale om en 

folkeretligt bindende traktat37. Når to lande indgår en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er de to 

lande således forpligtet af denne38. Indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster gennemføres 

desuden i intern dansk ret, og en borger kan således støtte ret på indholdet af en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst39. I forholdet mellem borgererklæringen og dobbeltbeskatnings-

overenskomsten bliver der derfor tale om en noget speciel skatteretlig situation, idet 

pensionstager underskriver en erklæring om at blive beskattet efter dansk ret, mens det samtidig 

principielt gælder at den samme pensionstager, kan støtte ret på bestemmelserne i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst.    

37 Pedersen m.fl. (2006, kap. 1.2 og 2.1)

38 Det er dog principielt muligt for Folketinget at vedtage en lov hvis indhold strider mod indgåede DBO'er, men det 
antages at man ved fortolkningen af intern dansk ret skal forsøge at nå frem til et resultat der ikke er i strid med 
Danmarks folkeretlige forpligtelser, se Pedersen m.fl. (2006, kap. 2.1)

39 Pedersen m.fl. (2006, kap. 1.2 og 2.1)
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I forholdet mellem Danmark og den stat hvor dobbeltbeskatningsoverenskomsten tilsiger 

kildelandsbeskatning for pensioner, må det være klart at Danmark ikke kan afholde denne anden 

stat fra tillige at beskatte. Hvis personen er bosat i Danmark som ovenfor i situation 1, er der som 

sagt ingen alvorlige problemer, idet Danmark giver credit for udenlandsk betalt skat. Der er dog 

problemer når pensionstageren bosætter sig i oprettelseslandet eller et tredje land. Her kan det 

virke problematisk at Skats formodede holdning om at tillægge borgererklæringen større værdi 

end indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster kan skabe dobbeltbeskatning.  

Dette skyldes at Danmark med deres borgererklæring under visse forudsætninger forsøger at 

”skubbe” Danmark ind som kildeland, når der reelt ingen ret er til beskatning, i forhold til de 

dobbeltbeskatningsoverenskomster Danmark indgår. Som nævnt argumenterer skatteministeriet 

for at oprettelseslandet bør give credit lempelse for betalt skat til Danmark, hvis pensionstageren 

bosætter sig i oprettelseslandet. Dette er problematisk idet Danmark med landet har aftalt 

kildelandsbeskatning for pensioner i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, men ikke respekterer 

dette med deres borgererklæring. Som bekendt har Danmark et højt skattetryk, hvorfor en credit 

lempelse for betalt skat til Danmark ofte vil betyde et totalt tab af skatteprovenu af indkomsten til 

andre lande.  

Hvorvidt borgererklæringen kan udgøre nødvendig hjemmel til beskatning er efter min opfattelse 

usikkert. En lokal aftale mellem en stat og en person bør ikke kunne få forrang frem for en aftale 

landene imellem, om fordeling af skatteindtægter og undgåelse af dobbeltbeskatning. Ved 

involvering af tre eller flere lande er der desuden intet reelt anerkendt belæg for at respektere skat 

betalt til Danmark, idet Danmark hverken er kildeland eller bopælsland, og som sådan ikke har 

nogen ret.  

DELKONKLUSION  
Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med næsten alle EU-lande for at 

forhindre dobbeltbeskatning. Ved regulering af dobbeltbeskatning kan der enten gives credit- eller 

exeptionslempelse. Danmark har som mærkesag kun at oprette dobbeltbeskatningsoverenskomster 

hvor der aftales credit lempelse. Dobbeltbeskatningsoverenskomster lemper kun for juridisk 

dobbeltbeskatning, ikke økonomisk dobbeltbeskatning. 
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I forholdet omkring skattebegunstigede pensionsordninger i andre EU/EØS-lande er der 3 

typesituationer, hvor nr. 2 og 3 kan skabe problemer i forhold til dobbeltbeskatning. Det er 

situationer hvor personen er flyttet til oprettelseslandet eller et tredje land, når pensionsordningen 

kommer til udbetaling. Der kan desuden opstå en uheldig situation omkring afgiftsbelæggelse af 

kapitalordninger, idet afgifter ikke er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. 

Borgererklæringen som Danmark forlanger underskrevet ved oprettelse af en ordning i et 

pensionsselskab i et andet EU/EØS-land, er tvivlsom idet, idet dobbeltbeskatningsoverenskomster 

er implementeret i dansk ret, hvorfor borgere kan støtte ret herpå. 
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GENNEMGANG AF SITUATION 1&2 UNDER GÆLDENDE DBO'ER

Da det er for omfattende at triangulere med alle lande hvor en dansk borger kan tænkes at bosætte 

sig når pensionen kommer til udbetaling, gennemgås denne situation ikke. Gennemgangen tager 

udgangspunkt i en dansk statsborger der er bosiddende i Danmark og opretter en PBL kap. 1 

ordning i det pågældende land, efter dette blev muligt i 2008.  

EU-LANDENE:   

Belgien40: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Udgangspunktet i art. 18 stk. 1 er at der er 

bopælsbeskatning for private pensionsordninger. Stk. 3 tilsiger dog at  i en situation som nr. 2 kan 

kildelandet beskatte, hvis der er givet fradrag eller bortseelsesret for indbetalingerne. I situation 1 

vil Danmark således få tildelt beskatningsretten i henhold til DBO'en. I situation 2 vil Danmark 

beskatte i henhold til borgererklæringen, idet DBO tilsiger kildelandsbeskatning, hvis 

pensionsordningen havde været oprettet i Danmark eller en filial i Danmark af et udenlandsk 

selskab. 

Bulgarien41: 

Den indgåede DBO tilsiger kildelandsbeskatning af enhver pension. Danmark vil således beskatte 

i henhold til borgererklæringen i situation ,1 såvel som i situation 2. 

Cypern42: 

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Cypern tilsiger kildelandsbeskatning for pensioner. 

Danmark vil derfor beskatte i henhold til borgererklæringen i begge situationer.  

40 BKI nr. 5/1971, ændret v.  BKI nr. 13/2003, art. 10, jf. artikel 18

41 BKI nr. 100/1989 art. 17

42 BKI nr. 15/1983 art. 18
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Estland43: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Bopælsbeskatning for private pensioner er hovedreglen, 

men hvis en person var hjemmehørende i kildelandet og flytter til det andet land, kan kildelandet 

beskatte efter nationale regler, dog maksimalt hvad der svarer til 15% af bruttobeløbet af 

udbetalingerne. Ved situation 1 vil Danmark få tildelt beskatningsretten i henhold til den indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. Ved situation 2 tildeler dobbeltbeskatningsoverenskomsten 

begrænset kildelandsbeskatning til det land der fraflyttes. Det medfører at Danmark vil beskatte i 

henhold til borgererklæringen, idet Danmark ville være kildeland hvis ordningen var oprettet i 

Danmark eller i en filial af et udenlandsk institut her i landet. Danmark vil dog ikke være et ægte 

kildeland, hvorfor Estland ikke har nogen forpligtelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten til 

at lempe for den skat der betales til Danmark i henhold til borgererklæringen.  

Finland44: 

Pensioner beskattes i kildelandet, hvorfor Danmark i situation 1 vil beskatte i henhold til 

borgererklæringen, og det samme gør sig gældende i situation 2. Aftalen er en multilateral aftale 

for Norden.  

Grækenland45: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Udgangspunktet for private pensionsordninger er 

bopælsbeskatning, men hvis den pensionsberettigede er statsborger i det land hvor pensionen 

hidrører fra, kan kun denne stat beskatte. Ved situation 1 vil Danmark derfor få tildelt 

beskatningsretten i henhold til den indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst, Ved situation 2 vil 

Danmark beskatte i henhold til borgererklæringen, idet dobbeltbeskatningsoverenskomsten ville 

have tilsagt kildelandsbeskatning for en dansk statsborger der er flyttet til Grækenland, hvis 

pensionen var oprettet i et dansk institut eller filial i Danmark af udenlandsk institut.  

43 BKI nr. 22/1994 art. 18

44 BKI nr. 92/1997 art. 18

45 BKI nr. 41/1992 art. 18
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Irland46: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Som udgangspunkt tilsiger art. 18 stk. 1 

bopælsbeskatning. Stk. 3 tilsiger dog at i en situation som situation 2 kan kildelandet fastholde 

beskatningsretten, medmindre personen kun er statsborger i det land der flyttes til. Ved situation 1 

får Danmark således tildelt beskatningsretten efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Ved 

situation 2 vil Danmark beskatte i henhold til borgererklæringen, idet 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten tilsiger, at hvis den udenlandske ordning var oprettet i 

Danmark ville Danmark kunne beskatte som kildeland.  

Italien47: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Private pensioner beskattes i kildelandet, hvis den 

pensionsberettigede har været bosat i kildelandet i mindst 5 år og ikke samtidig er statsborger i 

det andet land. Dvs. for at der kan ske dansk beskatning af en udenlandsk ordning, skal den 

danske statsborger have boet 5 år i Danmark og ikke have dobbelt statsborgerskab til Italien. 

Hvis dette ikke er opfyldt sker der bopælsbeskatning. Dvs. i situation 1 vil Danmark alligevel få 

beskatningsretten, men ved situation 2 vil Italien have beskatningsretten.  

Letland48: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Hovedreglen for andre pensioner er bopælsbeskatning. 

Der er dog indsat en undtagelse i art. 18 stk. 3 hvorefter kildelandet kan beskatte i henhold til 

dette lands lovgivning, dog maksimalt 15% af bruttobeløbet, hvis den pensionsberettigede har 

været hjemmehørende i kildelandet og derefter har bosat sig i det andet land. I situation 1 vil 

Danmark derfor få tilkendt beskatningsretten i henhold til den indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. I situation 2 vil Danmark beskatte i henhold til 

borgererklæring, idet Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten ville være tildelt 

beskatningsretten som kildeland, hvis ordningen havde været oprettet i et dansk pensionsselskab 

eller i en filial i Danmark af et udenlandsk selskab.  

46 BKI nr. 115/1993 art. 18

47 BKI nr. 8/2003 art. 18

48 BKI nr. 20/1994 art. 18

49 af 80



Litauen49: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Andre pensioner kan beskattes med 15% af 

bruttobeløbet i kildelandet, hvis borgeren har været boende her og er flyttet til den anden stat, 

forudsat at personen ikke er statsløs eller statsborger i den anden stat uden samtidig at være 

statsborger i kildelandet. Hovedreglen for udbetaling af andre pensioner end sociale pensioner er 

således bopælsbeskatning. Danmark vil således få tilkendt beskatningsretten i henhold til den 

indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst i situation 1. I situation 2 vil Danmark beskatte i 

henhold til borgererklæringen idet Danmark ikke er ægte kildeland.  

Luxembourg50: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Private pensioner beskattes i bopælslandet. Danmark 

har således beskatningsretten i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten ved situation 1. 

Ved situation 2 mister Danmark beskatningsretten, idet dobbeltbeskatningsoverenskomsten ikke 

tilsiger kildelandsbeskatning. 

Malta51: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Hovedreglen for andre pensioner er bopælsbeskatning. 

Der er dog indsat en undtagelse i art. 18 stk. 3 hvorefter kildelandet kan beskatte i henhold til 

national lovgivning hvis borgeren har boet her og er flyttet til den anden stat. I situation 1 vil 

Danmark således få tildelt beskatningsretten som bopælsland i henhold til den indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. I situation 2 vil Danmark beskatte i henhold til 

borgererklæringen, da Danmark ville have kunnet beskatte i henhold til 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten hvis ordningen var oprettet i et dansk institut eller en filial i 

Danmark af et udenlandsk pensionsselskab. 

Nederlandene52: Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Private pensioner beskattes ved 

bopælsbeskatning. Ved situation 1 vil Danmark få tildelt beskatningsretten til pensionen i henhold 

49 BKI nr, 21/1994 art. 18

50 BKI nr. 95/1982 art. 18

51 BKI nr. 6/1999 art. 18

52 BKI nr. 4/1998 art. 18
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til den indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst, mens beskatningsretten vil fortabes ved 

situation 2.  

Polen53: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet, jf. art. 17 stk. 1. Hovedreglen for private pensioner er at 

der sker bopælsbeskatning, medmindre der har været fradrag eller bortseelsesret i den 

skattepligtige indkomst i kildelandet. Ved situation 1 vil Danmark således få tildelt 

beskatningsretten i henhold til den indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst. Ved situation 2 vil 

Danmark beskatte i henhold til borgererklæringen, idet Danmark ville have fået tildelt 

kildelandsbeskatning såfremt ordningen var oprettet i Danmark eller en filial i Danmark af et 

udenlandsk selskab. 

Portugal54: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet, jf. art. 18 stk. 1. Art. 18 stk. 2 tilsiger bopælsbeskatning 

medmindre der har været fradrag eller bortseelsesret  for indbetalinger til ordningen i den 

skattepligtige indkomst. Ved situation 1 vil Danmark få tildelt beskatningsretten i henhold til den 

indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst. Ved situation 2 vil Danmark beskatte i henhold til 

borgererklæringen, idet dobbeltbeskatningsoverenskomsten tilsiger kildelandsbeskatning, hvis 

ordningen havde været oprettet i Danmark. 

Rumænien55: 

Sociale pensioner beskattes i kildelanet, jf. art. 19 stk. 2. Andre pensioner beskattes i 

bopælslandet. I situation 1 vil Danmark få tildelt beskatningsretten i henhold til den indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. I situation 2 vil Danmark miste beskatningsretten.  

Slovakiet56: 

Tiltrådt samme dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkoslovakiet som 

Tjekkiet, se derfor herunder.  

53 BKI nr. 2/2003 art. 17
54 BKI nr. 16/2002 art. 18

55 BKI nr. 20/1978 art. 19

56 BKI nr. 66/1983, ændret v. 123/1994 nr. 9, Slovakiet indtrådt i Tjekkoslovakiets DBO med Danmark 
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Slovenien57: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Hovedreglen for andre pensioner er bopælsbeskatning. 

Hvis den pensionsberettigede har været bosat i kildelandet før fraflytning til det andet land, kan 

kildelandet dog beskatte, hvis der har været fradragsret eller bortseelsesret i den skattepligtige 

indkomst. Den pålignede skat i kildelandet kan dog ikke overstige 23% af bruttobeløbet af 

pensionsordningen.  I situation 1 vil Danmark få tildelt beskatningsretten i henhold til den 

indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst. I situation 2 vil Danmark beskatte i henhold til 

borgererklæringen, idet Danmark i den indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst ville få tildelt 

retten til beskatning som kildeland, hvis ordningen var oprettet i et dansk pensionsselskab, eller 

en filial her i landet af et udenlandsk selskab. 

Storbritannien58: 

Art. 18 stk. 1 tilsiger bopælsbeskatning, hvorfor en persons indvilligen i beskatning efter danske 

regler hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten tilsiger kildelandsbeskatning, ikke har nogen 

betydning i situation 1. Da dobbeltbeskatningsoverenskomsten imidlertid tilsiger 

bopælsbeskatning for situation 1 opnår Danmark beskatningsretten. 

Art. 18 stk. 2 tilsiger at hvis situation 2 skulle forekomme, så skal stk. 1 ikke afholde kildelandet 

fra at beskatte. Dvs. hvis danskeren flytter til Storbritannien ved pensionering ville Danmark have 

haft beskatningsretten såfremt den udenlandske ordning havde været oprettet i en filial 

herhjemme. Derfor vil Danmark fastholde beskatningsretten, da der er indvilliget i at blive 

beskattet efter PBL. 

Sverige: 

Er dækket af den multilaterale aftale for Norden, se under Finland.  

Tjekkiet59: 

Sociale pensioner beskattet i kildelandet. Andre pensioner beskattes i bopælslandet, hvorfor 

Danmark i situation 1 ville få tildelt beskatningsretten i henhold til den indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. I situation 2 vil Danmark fortabe beskatningsretten, da der ikke 

er indsat nogen undtagelsesbestemmelse udover den for sociale pensioner.  

57 BKI nr. 17/2002 art. 18
58 BKI nr. 93/1997 art. 18

59 BKI nr. 66/1983, ændret v. 124/1994 nr. 9, Tjekkiet indtrådt i Tjekkoslovakiets DBO med Danmark 
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Tyskland60: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Private pensioner beskattes i kildelandet, medmindre 

personen er fraflyttet før 1996. Efter indførelse af ny PBL i 2008, kan ordningen ikke være 

oprettet før 1996. Det betyder at en ordning oprettet i Tyskland, vil være skattepligtig til Danmark 

idet den pensionsberettigede har indvilliget i at blive beskattet efter danske regler ved 

kildelandsbeskatning i dobbeltbeskatningsoverenskomsten.  

Ungarn61: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet. Private pensioner beskattes i bopælslandet. Ved 

situation 1 vil Danmark få tildelt beskatningsretten efter den indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. I situation 2 fortabes retten til beskatning af private pensioner.  

Østrig62: 

Sociale pensioner beskattes i kildelandet, jf. art. 18 stk. 2. Art. 18 stk. 1 tilsiger bopælsbeskatning 

for ikke sociale pensioner. Der er dog indsat en undtagelse i stk. 3 hvorefter der kan ske 

kildelandsbeskatning, hvis den pensionsberettigede er flyttet fra kildelandet til bopælslandet. Ved 

situation 1 vil Danmark få tildelt beskatningsretten i henhold til den indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. Ved situation 2 vil Danmark beskatte i henhold til 

borgererklæringen, idet Danmark ville have fået tildelt beskatningsretten som kildeland efter 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten hvis ordningen var oprettet i et dansk pensionsselskab eller 

filial af udenlandsk selskab her i landet. 

Frankrig & Spanien: 

Danmark har haft dobbeltbeskatningsoverenskomster med de resterende to EU lande; Frankrig og 

Spanien. Disse overenskomster er imidlertid blevet opsagt fra Danmark side ved lov nr. 85/2008, 

der bemyndigede regeringen til at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Umiddelbart 

skulle dette ikke afskære fra at der kan etableres PBL kap. 1 ordninger i de to landet, idet 

godkendelsesordningen kræver at der fx er en informationsudvekslingsaftale med landet, hvilket 

ikke er opsagt. Opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne vil formentlig betyde at den 

pensionsberettigedes indvilligelse i de skattemæssige forhold i borgererklæringen, ikke har nogen 

betydning. Denne tager som sagt udgangspunkt i hvorvidt der ville være kildelandsbeskatning i 

60 BKI nr. 158/1996 art. 18
61 BKI nr. 131/1979 art. 18

62 BKI nr. 3/2008 art. 18
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henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Dette kan naturligvis ikke afgøres idet der ikke 

foreligger nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med de 2 lande. Formentlig vil Frankrig og 

Spanien beskatte udbetalingerne som kildeland, hvorefter der efter nationale regler i LL § 33 eller 

§33A vil kunne lempes for dobbeltbeskatning63. 

ANDRE EØS-LANDE:  

Island: 

Er også en del af den multilaterale aftale i Norden, se under Finland. 

Norge:  

Samme aftale som med Finland, da den dobbeltbeskatningsoverenskomst der er tiltrådt, er en 

multilateral aftale for Norden.  

Liechtenstein64: 

Danmark og Liechtenstein har tiltrådt en dobbeltbeskatningsoverenskomst i december 2010, men 

den er endnu ikke trådt i kraft eller bekendtgjort.  

DELKONKLUSION  

Som det ses af ovenstående, er der lande med hvem Danmark har 

dobbeltbeskatningsoverenskomster hvor art. 18 i OECD's modeloverenskomst i overvejende eller 

en vis grad er indarbejdet. Der er ordninger hvor hovedreglen er bopælsbeskatning som ved 

modeloverenskomsten, men hvor der er indarbejdet undtagelsesbestemmelser hvis den 

pensionsberettigede har boet i kildelandet, eller fået fradrag eller bortseelsesret i den 

skattepligtige indkomst i kildelandet. Der er også overenskomster hvor modeloverenskomstens 

art. 18 er fraveget til fordel for kildelandsbeskatning. Beskatningssituationen for PBL kap. 1 

ordninger vil således variere alt efter hvor ordningen oprettes. Derfor må det siges at dette er et 

element der bør tages i betragtning, ved beslutningen om hvor en person ønsker at oprette en 

ordning. 

63 www.skat.dk - http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1760519&chk=203349#pos
64 http://www.skm.dk/lovforslag/internationalt/dbo/ (19.01.2011)
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BESKATNING AF AFKAST PÅ PBL KAP. 1 ORDNINGER 

I forbindelse med ændringen af PBL, således at der kan oprettes skattebegunstigede kap. 1 

ordninger i andre EU/EØS lande, blev der også vedtaget en ny pensionsafkastbeskatningslov 

(PAL). I Danmark er det bestemt at der skal betales skat af afkast på en række områder, det være 

sig aktier som renter osv. Dette princip er fastholdt for skattebegunstigede kap. 1 ordninger dog 

med en lavere flad beskatning på 15 %. Formentlig for enkelthedens skyld var det bestemt at det 

som hovedregel var pensionsselskaberne der skulle beregne og svare skat af det afkast de opnåede 

på kundernes vegne.  

Denne regel så folketinget et behov for at ændre da der blev åbnet mulighed for at oprette 

skattebegunstigede pensionsordninger i udlandet, da Danmark ikke har beføjelse til at pålægge 

skatter på juridiske enheder i andre lande. Dette ville betyde at Danmark ville miste det 

skatteprovenu som afkastskatten giver, for alle pensionsordninger der blev oprettet i udlandet. Det 

ville politikerne naturligvis forsøge at forhindre, hvorfor hovedreglen om skattepligt på 

institutniveau blev omlagt til skattepligt på individniveau.  

PENSIONSAFKASTBESKATNINGSLOVEN, LOV NR. 1535/2007  
Loven har virkning fra og med indkomståret 2010, dog ikke for så vidt angår personer med 

pensionsordninger i udenlandske pensionsselskaber, hvor loven har haft virkning fra og med 

indkomståret 2008, jf. lovens § 2. LBK 1075/2006 ophæves fra og med indkomståret 2010, med 

undtagelse af enkelte bestemmelser, der ophæves med virkning fra og med indkomståret 2008, jf. 

lovens § 36 stk. 4.   

SKATTEPLIGTEN FOR FYSISKE PERSONER  
Pensionsberettigede, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, og som ikke anses for 

hjemmehørende i en fremmed stat, Grønland eller Færøerne efter bestemmelserne i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal betale skat af følgende ordninger, jf. lovens § 1 stk. 1;

 Pensionsordninger omfattet af PBL kap. 165 

65 Ordninger i ATP, LD, tjenestemandspension, livrenter uden ret til bonus tegnet før 1. maj 1982, ordninger oprettet i 
pensionskasser der er etableret før 28. november 2007 hvor der ikke kan optages nye medlemmer og hvor de aftalte 
indskud ikke kan forhøjes efter 28. november 2007 samt ordninger godkendt efter PBL § 15 D er undtaget fra 
beskatning på individniveau, jf. Lov nr. 1535/2007 § 1 stk. 1 pkt. 1 a-f.
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 Pensionskonti omfattet af PBL § 42 

 selvpensioneringkonti omfattet af PBL § 51  

 SP-konti66

Bestemmelsen indebærer at skattepligten overføres til den enkelte pensionsberettigede, og altså 

således pålignes på individniveau. Bestemmelsen skyldes som sagt at pligten til at betale skat af 

det løbende pensionsafkast ikke kan udstrækkes til også at gælde udenlandske pensionsselskaber, 

hvorfor den overføres til fuldt skattepligtige pensionsberettigede67.  

SKATTEPLIGTIGT AFKAST I PENGE- OG KREDITINSTITUTTER   
I den hidtidige PAL hed det blot at indehaveren var skattepligtig af afkastet fra ordninger i penge- 

og kreditinstitutter, og der blev således ikke sondret mellem om indehaveren var fuldt eller 

begrænset skattepligtig til Danmark. Nu er dette ændret således at kun fuldt skattepligtige med 

hjemsted her i landet, skal betale skat af det løbende afkast af de omfattede ordninger, jf. § 1 stk. 

168.

Før var formueafkast af visse aktiver friholdt for beskatning, men det er ikke længere tilfældet, 

idet lovens § 3 stk. 1 anfører at alle former for formueafkast af bl.a. kap. 1 ordninger, skal 

medregnes til beskatningsgrundlaget. Lovens forarbejder gennemgår omfattende de friholdelser 

der ophæves med den nye lov69.  

SKATTEPLIGTIGT AFKAST I LIVSFORSIKRINGSSELSKABER M.V.    
Det fastsættes at det skattepligtige afkast i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og 

pensionsfonde opgøres som forskellen mellem depotets værdi ultimo året og primo året, jf. § 4 

stk. 1. Værdien af depotet opgøres efter § 4 stk. 2-5, hvor korrigeringer til ultimo værdien fremgår 

af stk. 3 mens korrigeringer til primoværdien fremgår af stk. 4. Ligesom det er tilfældet for 

66 Disse konti er ophævet og udbetalt eller overført til andre ordninger i indkomstårene 2009 og 2010, og omtales ikke 
nærmere.  

67 Jf. forarbejder til L10 (2007/2008) s. 35/37 (Magnus Informatik)

68 Jf. forarbejder til L10 (2007/2008) s. 37 (Magnus Informatik)

69 Jf. forarbejder til L10 (2007/2008) s. 41-45 (Magnus Informatik)
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ordninger i penge- og kreditinstitutter er de friholdelser der tidligere var gældende blevet 

ophævet.  

SKATTEPLIGTEN FOR JURIDISKE PERSONER  
Selvom afkastskatten som hovedregel overføres fra institutniveau til individniveau, skal der stadig 

ske beskatning på institutniveau for den del af afkastet, der kan henføres til egenkapitalen. 

§ 1 stk. 2 nr. 3-6 og 9 

Disse typer af selskaber/ordninger skal betale på institutniveau. Nr. 4, 5 og 9 er henholdsvis ATP, 

LD og pensionskasser etableret før 28. november 2007 hvor der ikke kan optages nye medlemmer 

og hvor de aftalte indskud ikke kan forhøjes efter 28. november 200770, er ordninger hvor de 

pensionsberettigede er fritaget for beskatning på individniveau, jf. ovenfor v. fysiske personer. 

Dertil er det den sociale pensionsfond, hjælpe og understøttelsesfonde efter PBL § 52 og andre 

lignende fonde. Disse beskattes af alt formueafkast, jf. § 671.  

§ 1 stk. 2 nr. 1,2,7 og 8  

Disse institutter er 1) pensionskasser der har hjemsted eller fast driftsted her i landet og har 

finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed eller pensionskasse eller 

hjemlandets tilladelse til at drive denne form for virksomhed72.   2) Pensionsfonde undtaget fra 

skattepligt efter selskabsskattelovens § 3 stk. 1 nr. 9. De resterende to er arbejdsmarkedsrelaterede 

livsforsikringsaktieselskaber omfattet af § 307 i lov om finansiel virksomhed og visse 

administrationsboer73.  

Hovedreglen er at disse former for pensionskasser m.v. skal medregne alle former for 

formueafkast til beskatningsgrundlaget, jf. § 7. Der er dog taget visse forbehold i stk. 2 der bl.a. 

består i at beløb der hensættes individuelt som rente m.v. til dækning af forpligtelser overfor 

70 Pensionskassen skal have valgt beskatning efter PAL § 1 stk. 2 nr. 9 ved overgang til den nye lov, valget er bindende.

71 For ATP dog alene den del af afkastet der kan henføres til pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens
§ 2. 

72 Hvis hjemlandet har tilsluttet sig og gennemført rådets direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed. 

73 Boer ved administrator omfattet af §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed, kap. 8 i lov om tilsyn med 
firmapensionskasser eller tilsvarende tilsynslovgivning i et andet  EU/EØS land, der administrerer en lukket bestand af 
pensionstilsagn fra en likvideret pensionskasse omfattet af nr. 1 eller en lukket bestand af livsforsikringer fra et 
likvideret arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab omfattet af § 307 i lov om finansiel virksomhed. 
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pensionsberettigede omfattet af § 1 stk. 1 og beskattes efter §4, samt beløb der individuelt 

hensættes til rente for § 53A og 53B ordninger. Dertil kommer forskellige forsikringsordninger, 

børneopsparingsordninger efter § 51, livrenter samt beløb udbetalt til ovennævnte, der kan 

fradrages i beskatningsgrundlaget.

 

§ 1 stk. 2 nr. 10-12; visse livsforsikringsselskaber og administratiosnboer heraf 

Livsforsikringsselskaber der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, herunder 

livsforsikringsvirksomheder der udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem fast driftsted, 

og forsikringsselskaber der har hjemsted i Danmark eller udøver forsikringsvirksomhed her i 

landet gennem fast drifsted i det omfang de har en lukket bestand af livsforsikringer fra et 

likvideret livsforsikringsselskab. Sidste punkt omfatter administrationsboer ved administrator 

omfattet af §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed eller tilsvarende tilsynslovgivning i et andet 

EU/EØS-land, der administrerer en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret 

livsforsikringsselskab omfattet af nr. 10 og 11, altså de førstnævnte selskaber i dette afsnit.  

Disse typer af selskaber skal beskattes af ufordelte midler, jf. § 8. Stk. 2-6 i denne bestemmelse 

definerer hvad der skal forsås ved ufordelte midler og hvorledes de opgøres.  

LEMPELSE FOR AFKASTSKAT BETALT I UDLANDET  
PAL § 20 fastsætter at der kan ske lempelse for skat betalt i udlandet. Lempelse skal ske efter LL 

§ 33. Derved gives der nedslag (credit lempelse) i den skat der skal betales til Danmark, for den 

skat der allerede er betalt af afkastet i fremmed stat, Grønland eller Færøerne. Dette var også 

muligt før den nye PAL blev vedtaget i forbindelse med Danmarks forsøg på at efterkomme EF 

dommen C-150/04. Umiddelbart skulle man derfor ikke tro at dette kunne medføre problemer, 

men det er desværre ikke tilfældet.  

Omdrejningspunktet for stridspørgsmålet har været i hvilken rækkefølge der skal ske beskatning 

og lempelse. Med dette menes hvorvidt den betalte skat kan henføres til instituttet eller skal 

fordeles ud forholdsmæssigt til de pensionsberrettigede inden der kan tages stilling til lempelse. 

Denne problemstilling berørte Price Waterhouse Coopers i deres høringssvar i forbindelse med 

L10 2007/2008, hvoraf det fremgik at der efter deres synspunkt er en vis tvivl om fordelingen, og 

at der kan opstå en væsentlig forringelse af pensionskassernes investering i forbindelse med 

omlægningen af PAL-skatten.  
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Af Deloitte's notat fremgår, at det fortolkes således at der fremover kun kan ske lempelse for 

udenlandske kildeskatter for pensionskasser mv. i egenkapitalskat, eller for selskabsskattepligtige 

livsforsikringsselskaber i skat af den selskabsskattepligtige indkomst, hvilket ifølge dem vil 

medføre en risiko for reel dobbeltbeskatning. Dette skyldes at den skat der skal betales af 

institutterne forventes at være mindre end den kildeskat der opkræves i udlandet af afkastet.  

Deloitte argumenterer for en løsning der ligner den værnsregel der var udformet for 

puljeordninger i pengeinstitutter. Skatteministeren afviser, idet der henvises til at der kun ønskes 

at lempes for juridisk dobbeltbeskatning og ikke økonomisk dobbeltbeskatning, som delvist er det 

Deloitte henviser til. Det anvises at når en aktionær, pensionsopsparer eller anden investor ikke 

har væsentlig indflydelse på selskabet kan der ej tales om økonomisk dobbeltbeskatning, hvorfor 

skatteministeriet tilbageviser at der overhovedet er tale om økonomisk dobbeltbeskatning, sådan 

som Deloitte hævder. Skatteministeren fastholder at der ikke kan ske lempelse for et selskabs 

betalte skatter hos investoren.  

Der blev udvist utilfredshed med denne afvisning af lempelse for udenlandske skatter for den 

enkelte pensionsberettigede, fra flere aktører. Pension Danmark og PFA pension henviser i deres 

høringssvar til, at det vil have endog store konsekvenser for deres medlemmer, idet det er op mod 

1 mia. kr. for hvert selskab der mistes ved denne omlæggelse af PAL-skatten. Der argumenteres 

med at en omlæggelse af skatten, som rammer så skævt i forhold til hvordan pensionsselskabet er 

organiseret, ikke bør være acceptabelt, da intentionerne bag lovforslaget er provenuneutralitet. 

Skatteministeren negligerer de to selskabers beregninger idet de er foretaget over en årrække. Der 

henvises i øvrigt til at der arbejdes på at mindske problemstillingen gennem de 

dobbeltbeskatningsoverenskomster Danmark har med andre lande. Skatteministeren skriver at han 

er villig til at se på, om ikke problemstillingen er væsentligt mindsket, bl.a. som følge af 

forhandlinger med de andre lande, inden ikrafttræden af reglerne for indkomståret 201074.  

Den tvivl der blev udtrykt mht. fordelingen af den udenlandsk betalte skat før lempelse i den 

danske skat er tilbagevist i forarbejderne til den færdige lov. Her fremgår det at de skattepligtige 

74 Der henvises ligeledes til at der er indledt traktatbrudskrænkelsessager mod en række lande, med krav om at der ikke 
opkræves kildeskatter af udbytter til udenlandske pensionsselskaber, hvis kildeskatten overstiger den løbende 
beskatning af de nationale ordninger.
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efter §1 stk. 1 ikke har adgang til lempelse, hvorfor der ikke skal ske en fordeling af den 

udenlandsk betalte skat75.  

Deloitte forsøgte til støtte for deres argument om en gennemførelse af en bestemmelse i tråd med 

den tidligere værnsregl for puljeordninger i pengeinstitutter, at inddrage EF traktatens 

grundlæggende bestemmelser om kapitalens frie bevægelighed. Der henvises til at retspraksis 

tilsiger at EU's medlemsstater skal sørge for en ensartet beskatning af modtagne udbytter, uanset 

om de stammer fra nationale selskaber eller selskaber i andre lande. Deloitte anser den manglende 

udstrækning af undgåelse af dobbeltbeskatning i grænseoverskridende forhold for en hindring, 

idet en sådan dobbeltbeskatning ikke forekommer ved udbytter fra danske selskaber. 

Skatteministeren afviser at der EU-retligt foreligger en forpligtelse til at  give nedslag i den skat 

der pålægges investor, for den skat der er pålagt selskabet. De domme der henvises til af Deloitte 

anvender skatteministeren til at argumentere for ikke at indføre en lempelse for underliggende 

skatter på udbytter. Der henvises til at den omtalte værnregel for puljeordninger i pengeinstitutter 

foreslås ophævet.  

UDVIKLINGEN VEDR. TVIVLSSPØRGSMÅLENE – 2009   
Der er i slutningen af 2009 stillet spørgsmål i skatteudvalget til problemstillingerne vedr. 

omlægningen af PAL-skatten, så den blev overvejet igen, som det i 2007 blev skrevet at det ville. 

Til spørgsmålet om forskelsbehandling mellem medlemsejede pensionsselskaber og 

livsforsikringsselskaber der indgår i en selskabsbeskattet koncern, afviser skatteministeren at der 

sker en forskelsbehandling76. Kunderne bliver beskattet af deres nettotilvækst på fuldstændig lige 

fod. Den mulige manglende lempelse for udenlandske kildeskatter på institutniveau, anses ikke 

for en forskelsbehandling, idet det for alle selskaber/koncerner gælder at hvis den udenlandske 

skat ikke kan rummes i den danske skat der skal betales, må de selv betale den udenlandske skat. 

Efter min overbevisning er dette naturligvis korrekt, omend omlægningen af PAL-skatten udgør 

en ændring af retstilstanden, som der ikke kunne tages højde for ved planlægningen af stiftelsen 

af pensionsselskabet. Derfor mener jeg det til dels er et forfejlet argument i denne sammenhæng. 

75 Forarbejderne til L10 (2007/2008) s. 62 (Magnus Informatik)

76 SAU alm. del, spg. 39 af 11. november 2009
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Et forslag fra Pension & Forsikring om at udbetale den ikke udnyttede fremførte udenlandske 

kildeskat efter 5 år, er tilbagevist77 med argumentet om at sådan lempelse ikke kan imødekommes, 

da det reelt vil være en lempelse for udenlandsk skat der ikke kan indeholdes i dansk skat, og det 

er et almindeligt princip i dansk skatteret at sådan lempelse ikke gives. Der henvises til at 

Danmark ved en sådan lempelse for udenlandske kildeskatter vil betale skat til udlandet, hvorfor 

forslaget som sagt er afvist.  

Skatteministeren fastholder at den foreslåede ordning til omlæggelsen af PAL-skatten samlet set 

er provenuneutral, idet der henvises til forventet ændring af adfærd for pensionsselskaberne 

sammen med den forventelige udvikling i dobbeltbeskatningsoverenskomster og 

traktatbrudskrænkelsessagerne vedr. kildeskat af udbytter til udenlandske pensionsselskaber78. 

Disse forventninger vil gøre at det omtalte beløb på  100-200 mio. kr. årligt i mistet lempelse for 

udenlandsk betalt skat for pensionsselskaberne ikke er et varigt provenu, hvorfor ordningen er 

provenuneutral når de varige konsekvenser for de offentlige finanser betragtes.   

DELKONKLUSION  
PAL skatten omlægges fra institutniveau til individniveau. Der er opsat forskelligartede 

bestemmelser for visse typer af selskaber/boer, der fortsat skal betale skat af tilvæksten til 

egenkapitalen af afkastet henhørende hertil, ufordelte midlero. lign. Omlægningen af skatten gav 

en del respons, idet mulighden for lempelse for afkastskat betalt til udlandet blev debatteret. 

Skatteministeren fastholder at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted mellem kundeejede 

pensionsselskaber og andre organisationsformer. Det afvises at ikke udnyttet skat betalt til 

udlandet kan udbetales til selskaberne. På det lange sigt forventes omlægningen af PAL skatten at 

være provenuneutral. 

77 SAU alm. del, spg. 40 af 11. november 2009

78 SAU alm. del, spg. 41 af 11. november 2009
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SKATTEKONTROL OG INDDRIVELSE

Det fremgår at der nu er blevet åbnet op for, at der kan etableres pensionsordninger i udenlandske 

pensionsselskaber som kap. 1 ordninger, hvilket bl.a. vil sige at der er bortseelsesret/fradragsret 

for indbetalingerne. Det fremgår endvidere at selvom en dansk pensionsopsparer placerer sin 

ordning i et udenlandsk selskab, skal der betales skat af afkastet, på samme vis som det er 

tilfældet når en ordning placeres hos en dansk udbyder af pensionsopsparinger/forsikringer. For at 

den danske stat kan beskytte sit skatteprovenu, er det derfor vigtigt at der er tilstrækkelige 

muligheder for at foretage en sådan skattekontrol og inddrivelse af eventuelle tilgodehavender på 

en effektiv måde. Her behandles hvilke muligheder der foreligger.  

SKATTEKONTROL    
Danske pensionsinstitutter reguleres af skattekontrolloven, som de skal efterkomme. Det gælder 

for forsikringselskaber, pensionskasser samt banker og sparekasser at de er forpligtet til at indgive 

relevante oplysninger om en persons pensionsordning, i form af indbetalinger, udbetalinger, 

værdi, tilvækst m.v.. Disse oplysninger skal afgives hvert år, og uden opfordring. Dette er 

specificeret i SKL §§ 8B og 8F. Ignoreres denne pligt, kan der pålægges daglige bøder, jf. SKL § 

9.  

For udenlandske pensionsselskaber er der en tilsvarende pligt i medfør af BEK. 1539/2007, og 

hvis pligten ikke overholdes, kan der ligeledes pålægges bøde. Denne pligt er et af de punkter et 

udenlandsk selskab indvilliger i, for at få godkendt en ordning til det danske marked, jf. ovenfor.  

Oplysninger til brug for borgeres skatteansættelse, kan søges frembragt ved hjælp af direktivet om 

gensidig bistand 77/799/EØF79. Direktivet omfatter alle skatter, der pålignes på grundlag af hele 

indkomsten eller formuen samt skatter på formueforøgelse, og der kan udveksles alle oplysninger 

der gør det muligt at foretage en korrekt ansættelse af indkomst- og formueskat, jf. §3, jf. 

direktivets art. 1- 4. I henhold til direktivet kan Danmark anmode en anden medlemsstat om at få 

de relevante oplysninger udleveret, således at der kan foretages en korrekt skatteansættelse. 

79 Direktiv 77/799 EØF om gensidig bisand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området 
direkte skatter. Direktivet er ændret ved direktiv 2003/93/EF til også at omfatte visse afgifter. Direktivet er 
implementeret i LBK. nr. 1016/2005; Bekendgørelse af Lov om gensidig bistand inden for området direkte skatter 
mellem stater, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber. 
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Denne anden stat skal foretage de nødvendige undersøgelser for at tilvejebringe de ønskede 

oplysninger, jf. art. 2. Direktivets art. 8 indeholder dog en undtagelse, således at denne anden stat 

ikke er forpligtet til at foretage sådanne undersøgelser, hvis medlemsstaten i henhold til egen 

national lovgivning er forhindret i at udføre sådanne undersøgelser eller fremskaffe/anvende 

sådanne oplysninger til egne formål.  

Det er således ikke givet at Danmark i alle tilfælde vil kunne få stillet de relevante oplysninger til 

rådighed der ønskes, da der kan være hindringer herfor i den medlemstat hvor pensionsordningen 

ønskes oprettet. Dette vil betyde at der kan være problemer i forhold til at fremskaffe oplysninger 

om afgiftspligtige dispositioner samt udbetalinger fra kapitalpensionsordninger, hvis det 

udenlandske pensionsselskab forsømmer at afgive korrekte oplysninger herom.  

Denne problemstilling er forsøgt minimeret ved, at der som nævnt, kun kan godkendes 

pensionsordninger efter PBL §15 C som kap. 1 ordninger til det danske marked, hvis det er muligt 

at indhente oplysninger der verificerer pensionsselskabers oplysninger gennem direktivet, en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale, jf. PBL § 15 C stk. 2 nr. 3. I bemærkningerne 

til loven nævnes ikke at det kan være et problem at direktivets art. 8 kan påberåbes, hvorfor det 

må antages at lovgiver ikke finder det relevant, at denne bestemmelse kan benyttes i forbindelse 

med udveksling af oplysninger om pensionsordninger80.  

INDDRIVELSE  
Såfremt et udenlandsk pensionsselskab skulle forsømme sine forpligtelser til at indbetale skatter 

og afgifter til den danske stat, kan disse søges inddraget i henhold til direktiv 76/308/EØF81. 

Direktivet fastsætter at medlemslandene er forpligtet til at yde bistand med inddrivelse af visse 

skatter og afgifter som fastsat i direktivet, herunder administrative sanktioner og bøder i 

forbindelse hermed. Det er uden betydning og skatten vedrører en fysisk eller juridisk person82. På 

80 Det nævnes selvfølgelig at der på tidspunktet for udarbejdelsen ikke forelå en aftale om udveksling af oplysninger 
med Liechtenstein, men som nævnt ved gennemgangen af betingelserne for godkendelse, er der nu indgået en aftale 
med Liechtenstein om udveksling af oplysninger. 

81 Direktiv 76/308/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, 
skatter og andre foranstaltninger, som ændret ved rådets direktiv 79/1071/EØF, 92/108/EØF og 2001/44/EF. Direktivet 
er implementeret i dansk ret ved LBK. 778/2002; Bekendtgørelse af lov om gensidig bistand ved inddrivelse af visse 
EF-fordringer mv.

82 Jf. inddrivelsesvejledningen 2010-2, afsnit J.2.3
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begæring af den anmodende myndighed, inddriver den anden myndighed de fordringer, der er 

omhandlet i et dokument der hjemler grundlag for eksekution83, jf. direktivets art. 6 stk. 1. Den 

anden myndighed har de samme muligheder for inddrivelse, som de ville have til en tilsvarende 

fordring til inddrivelse på deres egne vegne.  

Danmark har således mulighed for at opnå bistand til inddrivelse af skattetilgodehavender, hvis de 

udenlandske pensionsselskaber skulle forsømme deres forpligtelse til at indeholde og indbetale 

skatter. Direktivet er dog kun en hjælpe ved skatter, hvorfor der kan opstå problemer i forhold til 

afgifter efter PBL. Det er fx 40% afgift af kapitalpension, og strafafgift på 60% af dispositioner i 

strid med PBL kap. 1.   

MULIGHEDERNE FOR EFFEKTIV SKATTEKONTROL  
Som det fremgår er Danmark muligheder for en effektiv skattekontrol vedrørende skatter gode. 

Dette kommer af at der kan indhentes de relevante og nødvendige oplysninger for en korrekt 

skatteansættelse ved hjælp af bistandsdirektivet, og der kan i henhold til inddrivelsesdirektivet 

søges hjælp til inddrivelse af skatter, hvis et udenlandsk pensionsselskab skulle forsømme sine 

forpligtelser. Det må dog antages at et udenlandsk pensionsselskab ikke har nogen interesse i ikke 

at overholde sine forpligtelser. Dette vil nemlig resultere i en opsigelse af et selskabs 

godkendelse, hvorfor selskabet vil miste alle de danske kunder det her opnået til 

fradrags/bortseelsesberettigede ordninger. 

Hvis et udenlandsk pensionsselskab mister interessen i at udbyde ordninger til det danske marked, 

er det usikkert hvorvidt dansk pålagte bøder vil kunne inddrives, hvorfor de sanktioner der er 

opsat i ordningen for godkendelse af pensionsordninger kan miste deres pondus.  

Danmark kan ikke anmode andre medlemsstater om at inddrive bøder på deres vegne, hvis bøden 

har karakter af en strafferetlig sanktion, efter gældende ret i den stat der anmodes om bistand. Det 

er således svært at bedømme om den danske stat kan inddrive bøder, når et udenlandsk 

pensionsselskab ikke overholder sine forpligtelse, og ikke villigt betaler sanktionen. Af BEK. 

1539/2007 fremgår at bøder der pålægges udenlandske pensionsselskaber er tænkt som en 

strafferetlig sanktion, hvorfor der må være en formodning for at bøderne ikke kan inddrives, da 

andre medlemsstater muligvis vil karakterisere bøden på samme vis.  

83 Den fordring der søges inddrevet vha. direktivet skal kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, se RPL. Kap.45
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I forhold til afgiftspligtige dispositioner og afgift på udbetaling af en kapitalpensionsordning har 

Danmark som udgangspunkt ikke nogen mulighed for bistand fra de øvrige medlemsstater, da 

disse afgifter ikke er omfattet af inddrivelsesdirektivet. Hvis et udenlandsk pensionsselskab af den 

ene eller anden grund forsømmer at give oplysninger om sådanne dispositioner og indeholde og 

indbetale afgiften, må muligheden for at opnå viden herom betegnes som dårlige.  

I forbindelse med fremsættelsen af L9 fik dette Finansforbundet og Akademikernes 

Centralorganisation til at fremsætte spørgsmål vedrørende muligheden for at inddrive afgiften 

direkte hos pensionskunden. Hvorvidt pensionskundens tilsagn om at acceptere at blive beskattet 

efter danske regler, kan benyttes som hjemmel er tvivlsomt.  

I forarbejderne til PBL § 15 C anføres det at erklæringen om beskatning efter dansk ret er uden 

betydning for kapitalpensionsordninger, da disse afgiftsbelægges og derfor ikke er omfattet af 

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. I regeringens kommentarer til de enkelte høringssvar og de 

generelle bemærkninger til lovforslaget, fremgår det dog at sådanne afgifter vil blive forsøgt 

inddrevet direkte hos pensionskunden. Hvis dette skulle være muligt, består denne mulighed kun 

for herboende pensionskunder, hvorfor problemstillingen ikke menes løst hvis pensionskunden 

bosætter sig udenfor Danmark.   

DELKONKLUSION  
Gennem bistandsdirektivet har Danmark mulighed for at føre en effektiv skattekontrol. Der er en 

vis usikkerhed om hvorvidt alle oplysninger kan indhentes, men risikoen anses for værende af 

uvæsentlig karakter. Hvis det udenlandske pensionsselskab undlader at leve op til sine 

forpligtelser om indeholdelse og indbetaling af skatter og afgifter, kan Danmark søge hjælp til 

inddrivelsen hos den stat hvor pensionsselskabet er etableret, i henhold til inddrivelsesdirektivet. 

Hjælpen kan opnås til inddrivelse af skatter, mens afgifter er holdt udenfor. Bøder der pålægges 

pensionsselskabet kan formentlig heller ikke inddrives ved hjælp af direktivet, idet bøder af 

strafferetlig karakter er undtaget. 
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VURDERING AF EU-KONFORMITETEN I DANSK LOVGIVNING

Det primære formål med at ændre skattereglerne, var at bringe den danske lovgivning i 

overensstemmelse med EU lovgivningen, og sekundært at beskytte det danske skatteprovenu. 

Derfor finder jeg det relevant at inddrage omkostningerne ved omlæggelsen af systemet, i denne 

sammenhæng.  

Det vurderes at der skal afholdes engangsomkostninger til systemtilretning mv. på 50 mio. kr. og 

løbende udgifter til systemvedligeholdelse mv. på ca. ½ mio. kr. årligt. Dertil kommer udgifter til 

ca. 45 årsværk til adminitration, kontrol og vejledning. Når der henses til at 

pensionsafkastbeskatningen i et normalår indbringer statskassen ca. 18 mia. kr. må disse 

omkostninger siges at være yderst rimelige. Ændringerne i reglerne forventes dog at medføre 

væsentlige administrative byrder for pensionsbranchen84.  

KOMMISSIONENS MEDDELELSE  
I 200185 kom Kommissionen med en meddelelse vedrørende afskaffelse af skattemæssige 

hindringer for grænseoverskridende ydelse af arbejdsmarkedsorienteret pension. Denne udtrykker 

Kommissionens holdning til skattemæssig forskelsbehandling mellem indenlandske og 

udenlandske pensionskasser. Kommissionen er her af den opfattelse at EF-Traktaten forpligter 

alle medlemslande til at afskaffe alle regler, der er udtryk for forskelsbehandling, og at der ikke 

eksisterer nogen valide grunde til at retfærdiggøre ulige behandling af pensionsordninger oprettet 

i hjemlandet eller andre medlemsland, jf. meddelelsens punkt 3.1 og 3.2.

Et argument der er anvendt i flere sager, inkl. Danmarks sag, er hensynet til sammenhængen i 

skattesystemet. Der har været fremført at hvis der ikke var fradrag for indbetalinger til et 

udenlandsk pensionsselskab, så var der sammenhæng i og med at udbetalinger til gengæld var 

skattefrie. Kommissionen afviser dette argument i meddelelsen, idet den ønskede sammenhæng i 

skattesystemet ofte er sikret gennem dobbeltbeskatningsoverenskomster efter dens opfattelse. Det 

anføres at størstedelen af medlemslandenes indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster følger 

princippet om bopælsbeskatning, uanset om der er givet fradrag for indbetalinger. Når der således 

beskattes som følge af bopæl, kan der omvendt ikke nægtes fradrag for indbetalinger, blot fordi 
84 Jf. forarbejderne til L9 og L10 for dette afsnit.

85 KOM/2001/0214
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den stat der har indrømmet fradrag ikke har adgang til at beskatte udbetalingerne hvis borgeren 

flytter til et andet land, idet dette også vil kunne gøre sig gældende for ordninger oprettet i det 

land hvor der gives fradrag. 

Det argumenteres at for så vidt dobbeltbeskatningsoverenskomsterne muliggør 

kildelandsbeskatning, så vil en afvisning af fradragsret for bidrag betalt til pensionsselskaber i 

andre medlemslande være ude af proportioner. Dette skyldes at der findes mindre restriktive 

midler til at sikre opkrævning af skat i kildestaten, såsom indgåelse af aftale med udenlandske 

pensionsselskaber om overholdelse af interne skatteregler, jf. meddelelsens punkt 3.3. Af 

forarbejderne til ændringen af pensionsbeskatningsloven fremgår at lovgiver har ladet sig 

inspirere af Kommissionens meddelelse, og derfor udarbejdet en aftalebaseret model, i forsøget 

på at fastholde Danmarks beskatningsret når der er givet fradrag for indbetalinger.

KRITIK AF AFTALEMODELLEN  
Der har været fremført forskellige kritikpunkter i forbindelse med aftalemodellen, både i 

litteraturen og her i afhandlingen.

KONKURRENCE  
Da de nye regler blev udformet, gav Konkurrencerådet følgende kommentar i deres høringssvar;

”...Styrelsen hilser det velkommen, at de nye regler medfører, at de danske pensionsudbydere mv.  

vil blive udsat for et øget konkurrencepres fra udenlandske pensionsudbydere...”

PBL § 15C indebærer at for at indbetalinger til ordninger skal vær fradrags- eller 

bortseelsesberettigede, skal den udenlandske ordning svare præcist til en dansk ordning. Dette 

indebærer at der ikke kan udbydes ordninger der er nye og anderledes for danskerne, hvorfor den 

øgede konkurrence reelt er nær en illusion. De eneste konkurrence parametre de udenlandske 

selskaber rigtigt kan arbejde med er omkostningerne og afkastet. Et renome der kan bidrage 

væsentligt i en persons beslutningsproces om valg af selskab er langvarigt at opbygge, og 

omkostningsfuldt. 

Det er dog udelukkende op til de danske politikere at fastlægge hvilke typer af ordninger de 

ønsker at skattebegunstige, så derfor er der ingen uoverensstemmelse med EU-retten på dette 
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område, så længe der ikke gælder forskellige krav til indholdet af en udenlandsk pensionsordning 

og en dansk ordning. 

GODKENDELSESPROCEDUREN  
Det er fremført86 at godkendelsesproceduren der er fastlagt i PBL §15 C, reelt medfører at 

udenlandske pensionsselskaber skal have en dobbelt godkendelse. Den dobbelte godkendelse 

består i at selve ordningen skal godkendes som værende omfattet af PBL kap. 1, og dertil skal 

pensionsselskabet godkendes til at udbyde ordningerne. Det synes at være forfatternes opfattelse 

at der er en problemstilling i dette, idet de argumenterer;

”Det fremgår af Domstolens faste praksis, at der ikke må stilles yderligere krav til den  

udenlandske tjenesteyder i forhold til de krav, der stilles til den danske, og dette gælder både  

formelt og reelt.87” 

Denne argumentation er naturligvis valid, men der er dog samtidig en praksis for at sådanne 

dobbelte godkendelser kan accepteres, hvis de er begrundet i tvingende almene hensyn, for så vidt 

de krav der stilles ikke allerede er tilgodeset i det land hvor tjenesteyderen er etableret, og det 

ikke er i strid med proportionalprincippet. I dette tilfælde synes den dobbelte godkendelse netop 

at være nødvendig, idet kravene ikke allerede er tilgodeset i det land hvor pensionsselskabet er 

etableret. 

At godkendelse af pensionsordningen såvel som af selskabet er nødvendig, følger af at andre 

lande kan have andre regler for skattebegunstigelse, hvorfor det naturligvis må sikres at ordningen 

lever op til de danske regler. Dertil kommer at andre EU/EØS-lande ikke har nogen grund til at 

etablere betingelser om at der i landet etablerede selskaber skal opfylde krav der stilles af netop 

den danske stat, og at indeholdelse og indbetaling af skatter osv. ikke nødvendigvis er praksis i 

det land hvor pensionsselskabet er etableret. Ud fra dette vurderer jeg at den dobbelte 

godkendelse er i overensstemmelse med EU-retten, idet forholdene der ønskes godkendelse 

omkring, ikke følger af det andet lands lovgivning, og godkendelsesproceduren ikke anses for ude 

af proportioner i forhold til hvad der ønskes opnået.

86 Dansk pensionsbeskatning i EU-retlig belysning – en retlig vurdering af Danmarks reaktion på dommen over  
Danmark i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark ”, SU nr. 1 2008

87 SU nr. 1 2008, s. 14
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ADMINISTRATIVE BYRDER  
Det at udenlandske pensionsselskaber ønsker at udbyde ordninger i Danmark, medfører nogle 

administrative byrder, dette specielt i henhold til pensionsafkastbesktningsloven. 

Samme forfattere som ovenfor fremfører også;

”Det er derimod ikke i overensstemmelse med fællesskabsretten, at overflytningen fra  

institutniveau til individniveau medfører, at de udenlandske pensionsudbydere pålægges en  

uforholdsmæssig byrde i forhold til at administrere ordningerne ... Ønsker Danmark at overflytte  

pensionsbeskatningen fra institutniveau til individniveau, så skal det være neutralt for den  

udenlandske pensionsudbyder, der ikke må pålægges yderligere forpligtelser, end de forpligtelser  

som fremgår af harmoniseringsdirektiverne på området for udveksling af oplysninger.” 

Denne argumentation ses ikke for at være god. Da det ikke har været muligt for udenlandske 

pensionsselskaber at udbyde skattebegunstigede pensionsordninger da skatten var på 

institutniveau, vil de ikke stå i en situation der ændres, således er der ingen før-situation som 

ændringen skal være neutral overfor. Tillige adskiller den administrative byrde som de pålægges, 

ikke fra den byrde de danske pensionsselskaber pålægges. Således er der reelt ikke en forskel i de 

byrder administrationen af ordningerne medfører for danske pensionsselskaber contra 

udenlandske pensionsselskaber.

Forfatterne anfører at der ikke må pålægges yderligere forpligtelser end hvad der kommer af 

harmoniseringsdirektivet, men direktivet indebærer at det er alle oplysninger som muliggør en 

korrekt skatteansættelse. Hvis informationsudvekslingen sker automatiks i medfør af 

konsultationsproceduren i direktivets art. 9, er der information der efter Kommissionenens 

opfattelse som minimum skal udveksles. Dette gælder information til identifikation af 

pensionstageren, pensionskassen, pensionsudbyderen og policen samt information om samlede 

årlige betalinger til og fra pensionskassen samt pensionens art, jf. Kommissionens meddelelse 

pkt. 4.3. Disse oplysninger er hvad den danske stat skal bruge til korrekt skatteansættelse, hvorfor 

det ikke kan ses at pensionsselskabet pålægges yderligere oplysningsforpligtelser end hvad der 

med rette kan kræves. 

Hvis forfatterne henviser til den forpligtelse der pålægges i forbindelse med beregning, 

indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastbeskatning til den danske stat, kan heller ikke dette 

element anses for urimeligt. Kommissionen anfører i deres meddelelse, at der kan indgås aftaler 
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med udenlandske pensionsselskaber om overholdelse af en medlemsstats skatteregler. 

Forpligtelsen anses derfor ikke for mere end hvad der med rimelighed kan forlanges. 

BORGERERKLÆRINGEN  
Det element i borgererklæringen som skaber polemikken om overholdelse af EU-retten, er 

tilsagnet om at lade ordningen beskatte efter danske reger til trods for at pensionstageren er 

fraflyttet landet. Ved fraflytning vil Danmark hverken være kildeland eller bopælsland, hvorfor 

det at insistere på at beskatte kan forekomme noget konstrueret. Som det er blevet uddybet ved de 

3 typesituationer tidligere i afhandlingen, er der reel risiko for at den pensionsberettigede vil blive 

udsat for dobbeltbeskatning, ved at Danmark forsøger at skubbe sig ind som kildeland på 

pensionsordninger. Hvorvidt borgererklæringen kan udgøre tilstrækkeligt grundlag for andre 

stater til at acceptere en beskatningsret er uvist. Hvis dette ikke er tilfældet, så vil borgeren ikke 

have nogen mulighed for at opnå lempelse i sin bopælsstat for beskatning foretaget i Danmark, 

heraf vil dobbeltbeskatningen opstå.  

Umiddelbart synes det ikke at Danmark respekterer de dobbeltbeskatningsoverenskomster de 

indgår, når de tillige forsøger at beskatte som kildeland. Når Danmark aftaler at der skal ske 

kildelandsbeskatning i en dobeltbeskatningsoverenskomst, så bør de ikke forsøge at gradbøje 

bestemmelserne. Hvis en dobbeltbeskatningoverenskomst tilsiger kildelandsbeskatning, bør 

Danmark kun opkræve skat af kilder i Danmark. 

Dommen fastlagde, at det at beskatningsretten mistes er forbundet til at borgeren flytter, og ikke 

til hvor ordningen er oprettet. Ved det system der er opbygget ved borgererklæringen, er den 

skattemæssige situation dog ikke ens for danske pensionsordninger og ordninger oprettet i 

udlandet. Der er således en skattemæssig hindring for personer til at oprette pensionsordninger i 

andre EU/EØS-lande, hvorfor Danmark fortsat ikke overholder sine forpligtelser i henhold til art. 

49, omend hindringen nu er af en anden art. 
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KAPITALPENSIONSORDNINGER  
Kapitalpensionsordninger kan også oprettes i udenlandske pensionsselskaber, men som det er 

fastlagt tidligere i afhandlingen, så er disse hverken omfattet af borgererklæringen, indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomster eller lempelsesmuligheden i LL § 33. Det er lovgivers 

synspunkt at retten til at afgiftbelægge ikke kan mistes, men som omtalt tidligere kan dette 

medføre skattemæssige vanskeligheder der ikke kan formodes at være i overensstemmelse med 

EU-retten. 

DELKONKLUSION  
Kommissionen har i 2001 udfærdiget en meddelelse hvoraf det fremgår at den er af den 

opfattelse, at EF-Traktaten forpligter alle medlemslande til at afskaffe alle regler, der er udtryk 

for forskelsbehandling, og at der ikke eksisterer nogen valide grunde til at retfærdiggøre ulige 

behandling af pensionsordninger oprettet i hjemlandet eller andre medlemslande. 

Der er fremført forskellige kritikpunkter i forbindelse med udformningen af aftalemodellen. For 

konkurrencen på det danske pensionsmarked, er udvidelsen af muligheden for at stifte ordninger 

hos selskaber i udlandet ikke meget bevendt, da ordningerne eksakt skal svare til danske 

ordninger. Det er dog op til de danske politikere at fastlægge hvilken type af ordninger de vil 

skattebegunstige, hvorfor der ingen konflikt er med EU-retten på dette grundlag.

Godkendelsesproceduren der indebærer en dobbelt godkendelse af såvel ordningen som selskabet, 

anses for begrundet, således at der ikke skabes en uforholdsmæssig hindring i forhold til 

frihedsrettighederne.

De administrative byrder som de udenlandske pensionsselskaber pålægges i forbindelse med 

udbydelse af ordninger til danskerne, anses ikke for værende større end de byrder der pålægges 

danske pensionsselskaber. 

Borgererklæringen vurderes til at være i strid med EU-retten, idet ordninger oprettet i et andet 

EU/EØS-land i en fraflytningssituation kan vil blive stillet i en værre situation skattemæssigt end 

danske ordninger.

For så vidt angår kapitalordninger kan der som følge af Danmarks opkrævelse af afgift, opstå en 

skattemæssig forskelsbehandling mellem ordninger oprettet i Danmark og i et andet EU/EØS-

land. Dette kan ikke formodes at være i overensstemmelse med EU-retten.
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KONKLUSION

Frihedsrettighederne er stærkt rodfæstet i EU, hvorfor Danmarks deltagelse i EU kræver en 

omhyggelig udformning af lovgivningen til at overholde disse. Danmarks pensionsbeskatning 

overholdt ikke frihedsrettighederne i forhold til art. 39, 43 og 49 EF, hvorfor der blev foretaget 

ændringer på dette område efter dommen i 2007.  

Danmarks regler er fortsat udformet således at ordninger skal falde ind i kategori af 

kapitalpension, ratepension eller ordning med løbende udbetalinger for at kvalificere til 

skattebegunstigelse. Der er fastsat regler for indsættelse af begunstigede, udbetalingstidpunkt osv. 

Den ændring der blev vedtaget i PBL § 15 C efter dommen, består i at herboende, under visse 

forudsætninger, nu kan oprette ordninger i udlandet. De vigtigste betingelser for en ordning 

oprettet i udlandet kan godkendes som en ordning der skattebegunstiges i Danmark er at 

ordningen skal oprettes i et EU/EØS-land, med hvem der er indgået 

informationsudvekslingsaftale el. lignende, ordningen skal opfylde betingelserne i PBL kap. 1, og 

den pensionsberettigede skal indvillige i beskatning efter danske regler under visse 

forudsætninger. Desuden skal ordningen være tarifmæssigt opbygget og pensionsopspareren skal 

indvillige i at pensionsselskabet påtager sig de forpligtelser der gælder for danske 

pensionsselskaber, hvilket vil sige oplysningspligt til Danmark og indeholdelse og indbetaling af 

skat osv., og et selskabs godkendelse må ikke være inddraget. 

Et pensionsselskab kan opnå forhåndsgodkendelse af en ordning til det danske marked, hvis den 

opfylder betingelserne i PBL kap. 1, de skal påtage sig forpligtelserne som danske 

pensionsselskaber skal, og indhente en borgererklæring fra pensionsopspareren. Selskabet skal 

have fast driftssted i et EU/EØS-land med hvem Danmark har en informationsudveklingsaftale. I 

årene efter dette blev muligt, har 6 forskellige udenlandske pensionsselskaber indhentet en sådan 

godkendelse til forskellige ordninger, hovedsageligt til oprettelse af privattegnede ordninger. 

Der er indsat sanktionsmuligheder hvis et selskab ikke overholder sine forpligtelser, der består i 

midlertidig eller permanent tilbagekaldelse af deres godkendelse, hvilket vil sige at de mister de 

danske kunder de har. Desuden er der indsat en bestemmelse om pålæg af bøde ved 

misligholdelse af selskabets forpligtelser.  
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Dernæst undersøges risikoen for dobbeltbeskatning hvis en person benytter sig af de nye regler 

vedr. oprettelse af en skattebegunstiget pensionsordning i et andet EU/EØS-land. Hvis den 

pensionsberettigede bliver boende i Danmark, er risikoen ikke nævneværdig, idet der vil blive 

givet lempelse for skat pålagt at det ægte kildeland.  

Ved flytning til kildelandet ved pensionering opstår der en situation hvor der er en vis risiko for 

dobbeltbeskatning, hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten tilsiger kildelandsbeskatning, således 

at Danmark vil beskatte i henhold til borgererklæringen. Danmark anfører at det nye bopælsland 

bør indrømme lempelse, men hvorvidt den skat Danmark pålægger i henhold til 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten, vil blive betragtet som skat der skal indrømmes lempelse for 

i det nye kildeland er uvist.  

En tredje typesituation der kan opstå er hvis en borger bosiddende i Danmark opretter en 

skattebegunstiget pensionsordning i et andet EU/EØS-land og ved pensionering flytter til et tredje 

land. Her vil Danmark beskatte i henhold til borgererklæringen hvis 

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem de 3 lande tilsiger kildelandsbeskatning af 

pensioner. I denne situation er der tillige en reel risiko for dobbeltbeskatning af udbetalingerne fra 

ordningen.  

De første to typesituationer er undersøgt i forhold til de gældende 

dobbeltbeskatningsoverenskomster som Danmark har indgået, hvoraf det fremgår at udfaldene er 

diversificerede. Visse overenskomster følger OECD's modeloverenskomst om bopælsbeskatning, 

hvor andre tilsiger kildelandsbeskatning, og andre igen indeholder mulighed for begrænset 

kildelandsbeskatning eller fuld kildelandsbeskatning under visse betingelser. Når det påtænkes at 

oprette en skattebegunstiget pensionsordning i et andet EU/EØS-land er beskatningen heraf 

således et element der bør overvejes.  

Afkastbeskatningen af pensionsordninger er fra indkomståret 2010 omlagt fra institutniveau til 

individniveau. Skattesatsen på 15% er fastholdt, men der er i visse danske pensionsselskaber en 

stor utilfredshed med omlægningen, idet ikke alle pensionsselskaber fuldt ud kan opnå lempelse 

for den skat de betaler af afkast i udlandet, grundet deres organisationsform. Politikerne 

fastholder dog at ordningen ikke er i strid med dansk lovgivning, da selskaberne skattemæssigt 

bliver behandlet som alle andre selskaber i Danmark.  
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Afhandlingen belyser Danmarks muligheder, ved 2 EU direktiver, for at opnå bistand fra andre 

stater vedrørende oplysninger til en korrekt skatteansættelse og til inddrivelse af skatter og 

afgifter som udenlandske pensionsselskaber undlader at indbetale. For så vidt angår bistand vedr. 

oplysninger er mulighederne gode, omend der er en vis mulighed for andre stater ikke kan hjælpe 

med alle oplysninger der ønskes. For hjælp til inddrivelse af skatter er mulighederne gode, men 

det er en anden sag med afgifter. Direktivet om inddrivelse af skatter, omhandler skatter og ikke 

afgifter, hvorfor Danmark her er henvist til at forsøge at inddrive afgiften hos den 

pensionsberettigede.  

I vurderingen af hvorvidt Danmark nu opfylder sine forpligtelser i henhold til EU-retten, må 

afhandlingen give et nægtende svar. Det system den danske regering har sammensat, bevirker at 

risikoen for dobbeltbeskatning er reel, hvorfor det vurderes at der fortsat er hindringer i forhold til 

art. 39,43 og 49 EF, idet borgere afskrækkes fra at etablere ordninger i udlandet. Hindringen 

ligger ikke længere i den manglende adgang til skattefradrag for indbetalinger, men som sagt 

risikoen for dobbeltbeskatning, grundet borgererklæringen. 
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PERSPEKTIVERING

Denne afhandling har omhandlet danske borgeres muligheder for at etablere pensionsordninger i 

udlandet, således at Danmark ændrede de hindringer som EF-Domstolen afgjorde der var i 

henhold til art. 39, 43 og 49 EF. I forlængelse af afgørelsen, blev der også foretaget ændringer 

således at vandrende arbejdstagere fik bedre vilkår. I PBL § 15 D blev indsat bestemmelser 

således at tilflyttere til Danmark med pensionsordninger oprettet i andre lande, kan få 

skattebegunstiget disse ordninger i en periode af 60 måneder.  

Der opstilles forskellige betingelser88 for at kunne anvende denne beskatningsregel, som 

indebærer;

 Ejeren skal være blevet fuldt skattepligtig til Danmark og skal anses som hjemmehørende i 

Danmark i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller pågældende skal være 

blevet begrænset skattepligtig og have valgt beskatning efter KSL § 5 A-D 

(grænsegængerbeskatning), PBL § 15 D stk. 5. 

 Ejeren må ikke inden for de sidste 3 år før tilflytning til Danmark have været fuldt eller 

begrænset skattepligtig til Danmark. 

 Ejeren skal have betalt til ordningen i mindst 1 år, før skattepligten til Danmark indtrådte. 

Det behøver ikke være det seneste år, inden skattepligten indtrådte. 

 Ejeren skal medbringe pensionsordningen fra et andet EU/EØS-land89 (undtagen 

Liechtenstein), som gav fradrag eller bortseelsesret i bopælslandet på det tidspunkt, hvor 

ordningen blev oprettet. 

 Pensionsordningen skal i hovedsagen svare til en af de skattebegunstigede pensionstyper i 

pensionsbeskatningslovens kap. 1 og i hovedsagen opfylde de krav, der stilles dertil. 

 Pensionsordningen må ikke være oprettet, mens ejeren var fuldt skattepligtig til Danmark, 

eller – hvis han alligevel var fuldt skattepligtig – var anset for hjemmehørende i Danmark 

i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Hvorvidt ordningen i hovedsagen svarer til en ordning efter PBL kap. 1 afgøres individuelt for 

hver ansøgning. I forarbejderne til L9 er der tydeliggjort i hvilket omfang en ordning vil kunne 

godkendes.  

88 Skattekartoteket kap. 36, Forsikringer og pensionsordninger, s. 51-52

89 Ordningen må således ikke være oprettet i et dansk penge- eller pensionsinstitut; SR-skat, 21. årgang nr. 1/2009, 
Hanne Søgaard Hansen, ”Nyt om pensionsbeskatning”
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Disse regler muliggør at en borger i medlemslandene friere kan arbejde i Danmark for en korttere 

periode og stadig beholde sin ordning. Hvis den vandrende arbejdstager fortsat er bosiddende i 

Danmark efter udløbet af den 60 måneders periode, vil ordningen bliver overført til en kap. IIA 

ordning, som ikke er skattebegunstiget. Ønsker personen ikke dette, kan ordningen søges 

godkendt efter § 15 C eller overføres skattefrit til en kap. 1 ordning, efter PBL § 41.  

Denne bestemmelse er vigtig i betragtningen af hvorvidt Danmark opfylder sine forpligtelser i 

forhold til frihedsrettighederne i EU-Traktaten. Efter min opfattelse er det en bestemmelse der 

letter problematikken om, at en borger fra et andet land ikke har overvejet om hans 

pensionsordning svarer til en dansk kap. 1 ordning. Denne formulering blev anvendt i sagen mod 

Danmark, hvorfor en lempeligere adgang til fradrag for indbetalinger til pensionsordninger for 

vandrende arbejdstagere, må siges at være et tiltag der forbedrer Danmarks lovgivning i forholdet 

angående hindring af arbejdskraftens frie bevægelighed. 

Der er naturligvis ordninger der ikke vil kunne godkendes, da de afviger for meget i forhold til 

den danske lovgivning, men problematikken om manglende fradrag må formodes at være 

reduceret for en række af de arbejdstagere der kommer til Danmark for en korttere årrække.  

Med indførelsen af den nye PBL i 2007, beskyttes i et vist omfang Danmarks skattegrundlag. 

Udformningen af borgererklæringen er en på sin vis en fiks løsning på en del af problemet, idet 

fradragsretten indrømmes udenlandske ordninger, som det er påkrævet af EU, mens 

skattegrundlaget til dels beskyttes. Som afhandlingen gennemgår vil Danmark i en del tilfælde vil 

få tildelt beskatningsretten i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller i henhold til 

borgererklæringen. Løsningen er dog ikke perfekt. Ved beskatning i henhold til 

borgererklæringen, skal der muligvis gives lempelse for udenlandsk skat, eller skatteprovenuet 

mistes i nogle tilfælde alligevel helt på trods af sikkerhedsforanstaltningen. Skatteprovenuet 

påvirkes af de nye regler det har været nødvendigt at udforme, hvor meget vil derfor blot være et 

spørgsmål om tid. Regeringens vurdering af at løsningsmodellen vil være skatteneutral, kan 

derfor forekomme noget usikker.  

Det ses at EU i de senere år har fået en stadig større indflydelse på medlemslandenes nationale 

bestemmelser. Således er en stor del af den lovgivning der vedtages i Danmark, et resultatet af 

samarbejdet i EU. Under iagttagen af den danske politiske dagsorden, er der al mulig grund til at 

formode at denne udvikling vil fortsætte.  
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Efter min opfattelse kan Danmarks løsningsmodel, i form af aftalemodellen kombineret med 

borgererklæringen, blive problematisk i fremtiden. For nu, ser det ud til at ordningen accepteres 

af EU, men fremadrettet er der ikke nogen sikkerhed for at dette vil være tilfældet. Dette skyldes 

at danskeres risiko for at komme ud i en situation med dobbeltbeskatning, kan tolkes som en 

hindring af tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Dette skyldes at en ordning i Danmark ikke vil 

være underkastet samme snørklede regler, der formodentlig lettere kan resultere i 

dobbeltbeskatning, hvorfor det må virke afskrækkende for danske borgere at stifte en ordning i 

udlandet. Hvis dette er tilfældet, er Danmark endnu, eller igen om man vil, i konflikt med EF-

Traktatens frihedsbestemmelser.  

Som afhandlingen viser er der ved ordninger i visse lande, og i visse situationer, ikke nogen 

mulighed for at bibeholde skatteretten, omend der er givet fradrags- eller bortseelsesret i 

Danmark. En løsning på problemstillingen kunne være en total omlægning af beskatningen af 

pensionsområdet i Danmark. Som det blev nævnt indledningsvist er der 4 typiske måder 

beskatningssystemet kan opbygges. Danmark anvender et ETT system, men en omlægning til et 

TTE eller TEE system ville løse problemstillingen med at fastholde beskatningsretten på 

udbetalinger90. Hvis opsparing blev foretaget af midler der allerede var beskattet, ville Danmark 

have modtaget skatteprovenu af de opsparede midler inden de kom til udbetaling. 

Den metode hvor PAL skatten skal beregnes og afregnes fra indkomståret 2010, lader til at være 

en ordning der ikke byder på så store udfordringer som beskatning af udbetalinger. Derfor kunne 

denne model fortsat være relevant at anvende hvis systemet blev omlagt. Denne lavere 

beskatning, kunne muligvis modvirke den uheldige tendens det manglende fradrag kunne skabe. 

Det manglende skattefradrag nu vil skabe mindre incitament til opsparing, idet muligheden for 

lavere beskatning ved udbetaling ikke længere vil gøre sig gældende. Den lavere 15% PAL 

beskatning i forhold til beskatning af afkast af frie midler, kunne være den faktor der fortsat 

tilskyndede til opsparing i pensionsregi. Jeg har naturligvis ingen forudsætninger for at kunne 

underbygge denne tese med andet end disse få bemærkninger der er knyttet hertil. Men idet 

muligheden foreligger er overvejelserne, efter min opfattelse, reelle nok til at de kan inddrages i 

perspektivet på den danske beskatning af pensionsordninger.  

90 Denne omlægning blev foreslået af De Økonomiske Råd allerede tilbage i 2001, i forårsrapporten om dansk økonomi. 
Kap. 2, s. 205. Her var problemstillingen om at fastholdelse af skatteprovenu ved udenlandske pensionsordninger 
naturligvis endnu ikke aktuel, men initiativet blev begrundet i manglende årsager til at støtte pensionsopsparing særligt 
lempeligt, og at udsættelsen af beskatningen medfører en manglende systematik i beskatningen. Senere publikationer 
støtter dog at alle skal spare op til pensionstilværelsen, ved lov om nødvendigt.
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