
 

Bilag 1 10. september 2010 
 

Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 

1. Indledning 
Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 
100.000 kr. om året. Loftet betyder, at der ikke gives fradrag for den del af indbe-
talingen, som er over dette beløb. 

S og SF foreslår, at der indføres et loft på 100.000 kr. over samtlige pensionsind-
betalinger med løbende udbetalinger (dvs. både ratepensioner og andre skatteplig-
tige pensioner med løbende udbetalinger, herunder især livrenter).  

Det er i 2009 vurderet, at den samlede varige provenuvirkning af et loft på 
100.000 kr. over indbetalinger til alle pensionsordninger med løbende udbetalinger 
er omkring 1½ mia. kr. (før indregning af tilbageløb og adfærdsvirkninger). 

Den varige provenugevinst af at indføre et loft på 100.000 kr. for ratepensioner 
alene er skønsmæssigt 0,9 mia. kr. Dette element indgik som nævnt i Forårspakke 
2.0.  

Skønnet for den samlede virkning af et loft over indbetalinger til samtlige pensi-
onsordninger med løbende udbetalinger fremgår blandt andet af svar nr. 318 til 
Skatteudvalget af 15. april 2009, og effekten af ratepensionsloftet fremgår af lov-
forslag L 200, samlingen 2008-2009. Disse tal byggede blandt andet på analyser til 
Skattekommissionen på baggrund af registerdata for 2003 til 2005.  

Provenuvirkningen af at udstrække loftet til alle indkomstskattepligtige pensions-
ordninger, dvs. således, at også livrenter og indeksordninger omfattes, kan dermed 
opgøres til 1,5 - 0,9 = 0,6 mia. kr.  

2. Hovedparten af pensionsindbetalinger over 100.000 kr. vedrører ratepensioner 
Der foreligger nu registerdata for 2008, som viser, at indbetalinger på pensions-
ordninger med løbende pensionsudbetalinger (ratepensioner og livrenter mv.) 
udover 100.000 kr. var 20,4 mia. kr. (2010-niveau), jf. tabel 1. Heraf udgjorde rate-
pensionsindbetalinger udover 100.000 kr. 16,3 mia. kr., svarende til 80 pct. 
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Tabel 1 

Store pensionsindbetalinger i 2006, 2007 og 2008  

 

 Mia. kr. , 2010-niveau 2006 2007 2008  

 A. Alle ordninger med løbende udbetalinger  udover 

100.000 kr. (B + C)  

19,8 

 (100 %) 

23,3 

(100%) 

20,4 

(100%) 

 

 

B. Ratepensioner  udover 100.000 kr.  

16,2  

(82 %) 

          20,0 

         (86%) 

16,3  

(80%) 

 

  

C. Indbetalinger udover 100.000 kr.  på alle ordninger (men 

fraregnet indskud over 100.000 kr.  på ratepension) 

3,6 

(18%) 

3,3 

(14%) 

4,1  

(20%) 

 

  

Samlede indbetalinger til ordninger med løbende udbeta-

ling 84,8 93,0 96,1 

 

   
Kilde: Lovmodelberegninger på 3,3 pct. af befolkningen. Samlede indbetalinger: Totaltælling, Skatteministeri-
ets hjemmeside. 
Anm: Samlede indbetalinger for 2009: 100,0 mia. kr.  

 

Personers pensionsindbetalinger varierer betydeligt fra år til år. Det betyder, at 
indførelsen af loftet i nogen grad må forventes imødegået af skatteyderne gennem 
en ændret fordeling af indbetalingerne over årene.  

I provenuberegningerne reduceres de indbetalinger, der forudsættes fradragsbe-
skåret, derfor med 25 pct. for at tage højde for, at overskydende indbetalinger i ét 
år kan udskydes til efterfølgende år. 

De indbetalinger, der omfattes af fradragsbeskæring, reduceres således til 
0,75*20,4=15,3 mia. kr., når livrenter medregnes i pensionsloftet og til 
0,75*16,3=12,2 mia. kr. for ratepensionsloftet i Forårspakke 2.0. Langt størstedelen 
– ca. 80 pct. –  af de indskud, der er over 100.000 kr., omfattes således af fra-
dragsbeskæringen for ratepensioner alene, jf. tabel 1. Forøgelsen af skattegrundla-
get ved udstrækning af loftet til også at gælde for andre ordninger er væsentligt 
mindre (20 pct.).  

Der er således ikke et særligt stort skattegrundlag fra personer, der indbetaler mere 
end 100.000 kr. samlet set, men under 100.000 kr. på ratepensioner. Det er denne 
gruppe, som bliver omfattet, når loftet udstrækkes til at gælde livrenter mv. Det 
afspejler blandt andet, at personer, der samlet har indbetalinger over 100.000 kr., i 
mange tilfælde har atypiske indkomstforhold, og at gruppen domineres af ret få 
personer med meget store ratepensionsindbetalinger, jf. boks 1. 
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Boks 1. Nærmere om fordelingen af indbetalingerne over 100.000 kr. 

 

I 2008 udgør indbetalinger til ratepensioner, der overstiger et loft på 100.000 kr., som nævnt 16,3 mia. kr. 

Heraf kan 5,4 mia. kr. henføres til personer, der har samlede indbetalinger, som overstiger 1 mio. kr. i 2008, jf. 

tabel 2.  

Denne persongruppe havde i 2008 samlet set indbetalinger på ca. 0,2 mia. kr. til andre pensionsordninger 

med løbende udbetalinger, der vil blive omfattet af et samlet loft på 100.000 kr. for alle pensionsordninger 

med løbende udbetalinger.          

 

Tabel 2 Pensionsindbetalinger udover 100.000 kr. loft fordelt efter indskud til ratepension 

 

Indskud på ratepension Personer 

Ved loft over 

ratepension 

Yderligere 

indbetalinger 

ved et 

samlet loft 

I alt ved  

samlet loft 

 Antal Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. 

<50.000 kr. 25.000 0 1,3 1,3 

50-100.000 kr. 27.000 0 0,7 0,7 

100-250.000 kr. 85.000 3,8 1,4 5,2 

250.000-500.000 kr. 17.000 4,0 0,4 4,4 

500.000 – 1 mio. kr. 5.000 3,1 0,1 3,2 

>1 mio. kr. 3.000 5,4 0,2 5,6 

I alt 162.000 16,3 4,1 20,4 

Kilde: Lovmodelberegninger på 3,3 pct. af befolkningen. 

 

Hvis loftet på 100.000 kr. udstrækkes til at gælde andre ordninger end ratepensioner, vil det medføre, at 

omfanget af pensionsindbetalinger over loftet umiddelbart forøges med 4,1 mia. kr. til 20,4 mia. kr. i 2008. 

Heraf kan ca. 2,1 mia. kr. henføres til personer, der i forvejen er omfattet af loftet på 100.000 kr. for indbeta-

linger til ratepensionsordninger. De sidste 2,0 mia. kr. kan henføres til personer, der har ratepensionsindbeta-

linger på mindre end 100.000 kr. De vil kun blive omfattet af et samlet loft på 100.000 kr. for alle pensionsord-

ninger med løbende udbetalinger. 

 

 

3. Skøn for den varige provenuvirkning på baggrund af de nye oplysninger 
Beregningen af den varige provenuvirkning af loftet over pensionsindbetalinger 
bygger på en forudsætning om, at pensionsindbetalinger over 100.000 kr. efter 
korrektion for udskudt indkomstskat omlægges til frie midler (aktier og obligatio-
ner mv.) som følge af regelændringen.  

Det vil indebære en gradvis forøgelse af formuen i frie midler og et fald i pensi-
onsformuen, men den samlede opsparing (efter korrektion for indkomstskat) for-
udsættes uændret. Loftet medfører imidlertid en stramning af rammevilkårene for 
opsparing. Hvis denne stramning medfører en reduktion af den samlede opspa-
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ring, vil provenuvirkningerne blive tilsvarende mindre. Denne effekt er ikke med-
regnet i det følgende. 

Den varige provenugevinst skønnes usikkert til ca. 10 pct. af den årlige reduktion 
af pensionsindbetalingerne (omregnet til 2010-niveau). Denne provenugevinst 
opstår som følge af, at afkast af frie midler antages beskattet med en gennemsnit-
lig sats på omkring 32,5 pct., mens pensionsafkast beskattes med 15 pct.1  
 
Det er forudsat, at fradragsbeskårne indbetalinger har en skatteværdi svarende til 
topskat efter skattereformen (dvs. 52,2 pct.), mens den gennemsnitlige skat på 
udbetalinger er lidt lavere (50 pct.). Den lavere gennemsnitlige skat for udbetalin-
gerne er udtryk for, at der for en lille del af pensionsindskuddene ikke betales 
topskat på udbetalingstidspunktet. 
 
Virkningen af loftet for ratepensioner i Forårspakke 2.0. kan dermed opgøres til 
varigt 1,2 mia. kr., mens udvidelse til livrenter og indeksordninger (som S og SF 
foreslår) øger merprovenuet med ca. 300 mio. kr. 
 
Imidlertid må det forventes, at en del af de rateordninger, der fradragsbeskæres 
under gældende regler, vil blive omlagt til livrenter. Livrenter og ratepensioner er 
pga. forsikringselementet i livrenter ikke identiske produkter, og derfor heller ikke 
perfekte substitutter, jf. boks 2.  
 

Boks 2. Om forskelle mellem ratepensioner og andre ordninger med løbende udbetalinger 

 

Ratepensioner er en opsparingsordning, hvor midlerne også ved dødsfald tilfalder boet. Forsikringselementet 

ved livrenter indebærer, at udbetalingerne er livsbetingede – eventuelt med ægtefælledækning mv. – og som 

udgangspunkt bortfalder ved forsikringstagerens død. Forsikringselementet ved livrenter kan forventes at 

indebære, at der er en overgrænse for de pensionsindbetalinger til livrenteordninger, som personer ønsker at 

foretage. Den betydelige forskel mellem en opsparingsordning og forsikringsordninger begrænser dermed 

omlægningspotentialet – særligt for personer med betydelige pensionsindbetalinger, hvor pensionsindbeta-

linger ikke kun tilgodeser egentlige pensionshensyn.     

 

Det kan eksempelvis fremhæves, at personer med ratepensionsindskud, der overstiger 1 mio. kr. i 2008, sam-

let indbetalte 5,4 mia. kr. udover 100.000 kr. til ratepensionsordninger, men kun indbetalte yderligere 0,2 

mia. kr. til andre pensionsordninger, herunder livrenter, med løbende udbetalinger. Det illustrerer den betyde-

lige præference for de opsparingsbaserede ratepensionsordninger og indikerer, at omlægningspotentialet til 

livrenter mv. er relativt begrænset – særligt for personer med relativt høje pensionsindbetalinger.  

 

 
Da der imidlertid ikke er noget datagrundlag for at skønne over omfanget heraf, 
er det helt summarisk forudsat, at en fjerdedel omlægges til livrenter. Med denne 
forudsætning giver ratepensionsloftet et varigt merprovenu på omkring 900 mio. 

                                                 
1 Det bemærkes, at beskatningen af frie midler efter vedtagelsen af Forårspakke 2.0 er blevet sænket. Den maksimale beskat-

ning af positiv nettokapitalindkomst sænkes gradvist fra ca. 52 pct. i 2009 til 42½ pct. i 2014. Denne ændring indgik i en 

provenuneutral skatteomlægning, hvor der bl.a. blev indført skattepligt for kursgevinster fra såkaldte blåstemplede obligati-

oner. 
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kr., mens udstrækning til de øvrige ordninger giver et yderligere merprovenu 600 
mio. kr. 
 
Det samlede varige provenu ved et loft på 100.000 kr. for pensionsindbetalinger 
med løbende (indkomstskattepligtige) ydelser er således skønsmæssigt 1½ mia. kr. 
Det er væsentligt mindre end det som S og SF forudsætter, jf. tabel 3. 
 
 

Tabel 3 

Sammenligning af S og SFs og Finansministeriets opdaterede skøn for varige provenuvirk-

ninger af pensionsloft  

 

 Mia. kr.  S og SF Finansministeriet  

 Loft over samtlige indkomstskattepligtige pensionsind-

betalinger ud over100.000 kr. (S og SFs forslag) 3,0 1,5 

 

 Provenuvirkning af ratepensionsloft 0,9 0,9  

 Provenuvirkning af S og SFs forslag givet at ratepensi-

onsloftet allerede er indført 2,1 0,6 

 

   
 Anm.: I Finansministeriets skøn forudsættes 25 pct. af de fradragsbeskårne ratepensionsindbetalinger at blive 
indskudt på pensionsordninger med livrenter 

 
Der er usikkerhed om skønnet, som særligt afhænger af hvor opsparingen, som 
rammes af loftet, alternativt placeres. Hvis det for eksempel antages, at midlerne 
medgår til øget privatforbrug eller til boliginvesteringer og forbedringer, køb af 
kunst eller lignende, så vil der kunne blive tale om et provenutab ved at indføre 
loftet.  
 
Antages alternativt at hele opsparingen placeres i obligationer, og at alle omfattede 
er topskattepligtige (hvilket ikke vil være tilfældet), så kan den varige provenuvirk-
ning af S og SFs forslag stige med ca. 45 pct. eller knap 0,3 mia. kr. 
 
Desuden er der usikkerhed om substitution fra ratepensioner over mod andre 
ordninger med livsvarige ydelser, hvilket også kan påvirke vurderingen. Såfremt 
denne substitution antages at være dobbelt så stor som de forudsatte 25 pct., sti-
ger det varige provenu med ca. 50 pct. eller knap 0,3 mia. kr. ved at indføre et 
samlet loft på 100.000 kr. for alle indkomstskattepligtige pensionsindbetalinger, 
mens virkningen af at indføre et loft for ratepensioner alene bliver tilsvarende 
mindre. 
 
4. Skøn for provenuvirkningerne på kortere sigt (fremrykket provenu) 
I en årrække vil der være et merprovenu som følge af fremrykning af provenu fra per-
sonskatter. Det skyldes, at der er fradrag for pensionsindbetalinger, mens der be-
tales personskat af pensionsudbetalinger. Pensionsloftet reducerer pensionsindbe-
talingerne, og dermed forøges provenuet fra personskatterne. På sigt bliver denne 
effekt dog modgået af et lige så stort fald i personskatteprovenu fra pensionsudbe-
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talinger. Den del af provenuet, som knytter sig til fremrykning, er således ikke et 
bidrag til finansiering af de offentlige udgifter. 
 

Tabel 4 

Sammenligning af S og SFs og Finansministeriets opdaterede skøn for midlertidig fremryk-

ning af provenu  

 

 Mia. kr.  S og SF Finansministeriet  

 Loft over samtlige indkomstskattepligtige pensions-

indbetalinger ud over 100.000 kr. (S og SFs forslag) ? 8,0 

 

 Provenuvirkning af ratepensionsloft ? 4,8  

 Provenuvirkning af S og SFs forslag givet at ratepensi-

onsloftet allerede er indført 6,5 3,2 

 

   
Anm.: I Finansministeriets skøn forudsættes 25 pct. af de fradragsbeskårne ratepensionsindbetalinger at blive 
indskudt på pensionsordninger med livrenter. Der er ikke taget højde for overgangsordninger for overens-
komstbestemte pensionsindbetalinger. 

 
Til at begynde med vil det umiddelbare merprovenu fra fremrykning af indkomst-
skatter være ca. 4¾  mia. kr., når kun ratepensioner er omfattet og ca. 8 mia. kr. 
for alle ordninger. I de første 3 år vil provenuet dog være lavere, idet arbejdsgiver-
administrerede pensionsordninger ofte er fastsat i overenskomster, som der vil 
være behov for at lave overgangsordninger for indtil de gældende overenskomster 
udløber. Der blev også lavet overgangsordninger for overenskomstbestemte rate-
pensionsindbetalinger i forbindelse med Forårspakke 2.0, hvilket reducerede pro-
venuvirkningen af ratepensionsloftet i 2010-2012.  
 
Dette kortsigtede provenu er også forbundet med usikkerhed. For eksempel af-
hænger virkningen af i hvilket omfang pensionsindbetalingerne over loftet udglat-
tes over årene. Hertil kommer blandt andet, at der kan ske en omlægning over 
mod kapitalpensioner, som også er fradragsberettiget, ligesom akkumuleret over-
skud i egen virksomhed eksempelvis vil stige i stedet for at blive omlagt til pensi-
onsopsparing. Det vil reducere den kortsigtede (og varige) provenuvirkning. 
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