
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2014

Forslag
til

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller

omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond)

§ 1

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 586
af 24. maj 2013, som ændret ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni
2006, § 5 i lov nr. 1460 af 17. december 2013 og § 2 i lov
nr. 1500 af 18. december 2013, foretages følgende
ændringer:

1. § 14 A affattes således:

»§ 14 A. Ved udbetaling efter lov om Lønmodtagernes
Dyrtidsfond betales en afgift på 40 pct., jf. dog stk. 2-5, af
den del af udbetalingen, der hidrører fra overskud, som til-
skrives den enkelte lønmodtagers konto i fonden, første
gang for perioden efter den 31. december 1979. Af den øvri-
ge del af udbetalingen betales en afgift på 25 pct., jf. dog
stk. 2-5.

Stk. 2. Er en eller flere af betingelserne for udbetaling ef-
ter § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond opfyldt
den 31. marts 2015, betales ved anmodning i perioden fra
den 1. april 2015 til den 31. december 2015 om udbetaling
en afgift på 37,5 pct. af den del af udbetalingen, som tilskri-
ves den enkelte lønmodtagers konto, første gang for perio-
den efter den 31. december 1979. Af den øvrige del af udbe-
talingen betales en afgift på 22,5 pct.

Stk. 3. Opfyldes en af betingelserne for udbetaling efter §
2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond den 1. april
2015 eller senere, betales ved udbetaling en afgift på 37,5
pct. af den del af udbetalingen, der hidrører fra overskud,
som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto i fonden, før-
ste gang for perioden efter den 31. december 1979, når an-
modning om udbetaling sker, senest 1 år efter at betingelsen
for udbetaling er opfyldt, jf. dog 3. og 4. pkt. Af den øvrige
del af udbetalingen betales en afgift på 22,5 pct. En ny frist,
jf. 1. pkt., påbegyndes, hvis den pågældende lønmodtager
opnår ret til udbetaling efter en anden af betingelserne i § 2,
stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Ved opfyldel-

se af betingelsen for udbetaling efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov
om Lønmodtagernes Dyrtidsfond finder afgiftssatserne i 1.
og 2. pkt. anvendelse, uanset hvornår anmodningen om ud-
betaling sker.

Stk. 4. Ved udbetaling til et bo efter § 2, stk. 2, i lov om
Lønmodtagernes Dyrtidsfond betales afgift med satserne i
stk. 3, 1. og 2. pkt., såfremt lønmodtageren på dagen for
dødsfaldet ikke var fyldt 60 år eller udbetaling til lønmodta-
geren dagen før dødsfaldet kunne ske mod betaling af afgift
efter disse satser. Har lønmodtageren opretholdt sin opspa-
ring i Lønmodtagernes Dyrtidsfond mod betaling af afgift
efter stk. 5, pålægges udbetaling til boet ikke afgift.

Stk. 5. Ved opretholdelse af en opsparing i Lønmodtager-
nes Dyrtidsfond efter § 2 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes
Dyrtidsfond betales afgift efter stk. 2 og 3. Opretholdelse af
kontoen efter betaling af afgift efter stk. 3 behandles som en
udbetaling i relation til § 38. Afgiften beregnes af det beløb,
der på tidspunktet for afgiftsbetalingen kunne være udbetalt
fra kontoen. Senere udbetalinger pålægges ikke afgift og
skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skatteplig-
tige indkomst.

Stk. 6. § 32, stk. 1, og §§ 36-39, 45 og 46 finder tilsvaren-
de anvendelse på LD-opsparing i Lønmodtagernes Dyrtids-
fond. § 45 finder tilsvarende anvendelse på LD-aldersopspa-
ring i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 7. Ved beregning af afgift efter § 25 for en ordning
omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der efter § 41 er over-
ført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. §
7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes regler-
ne i stk. 1 på den del af udbetalingen, der hidrører fra det
overførte beløb, jf. dog stk. 8-10.

Stk. 8. Er en eller flere af betingelserne for udbetaling ef-
ter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, for en ordning omfattet af §§
10, 11 eller 12, hvortil der i 2015 er overført beløb fra en
konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Løn-
modtagernes Dyrtidsfond, opfyldt den 31. marts 2015, an-
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vendes reglerne i stk. 2 på den del af udbetalingen, der hid-
rører fra det overførte beløb, og som sker i perioden fra den
1. april 2015 til den 31. december 2015. Ved overførsel, her-
under konvertering, som nævnt i § 25, stk. 1, nr. 9, af en så-
dan ordning finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse, hvis den
pågældende opfylder betingelserne for udbetaling efter § 25,
stk. 1, nr. 1-5 og 8.

Stk. 9. Opfyldes en af betingelserne for udbetaling efter §
25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, den 1. april 2015 eller senere for en
ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der den 1. ja-
nuar 2015 eller senere er overført beløb fra en konto i Løn-
modtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes
Dyrtidsfond, anvendes reglerne i stk. 3, 1. og 2. pkt., på den
del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, når
udbetalingen sker, senest 1 år efter at betingelserne for ud-
betaling er opfyldt. En ny frist, jf. 1. pkt., påbegyndes, hvis
den pågældende ejer opnår ret til udbetaling efter en anden
af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8. Ved opfyldelse af
betingelsen for udbetaling efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om
Lønmodtagernes Dyrtidsfond finder afgiftssatserne i stk. 3
anvendelse, uanset hvornår anmodningen om udbetaling
sker. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i §
25, stk. 1, nr. 9, inden for perioden på 1 år i 1. pkt., jf. dog 3.
pkt., finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Ved udbetaling efter ejerens død af en ordning
omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der den 1. januar 2015
eller senere er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes
Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,
betales afgift af den del af udbetalingen, der hidrører fra det
overførte beløb, under anvendelse af satserne i stk. 2, så-
fremt lønmodtageren på dagen for dødsfaldet ikke var fyldt
60 år eller udbetalingen til lønmodtageren dagen før døds-
faldet kunne ske mod betaling af afgift efter disse satser, jf.
stk. 8 og 9.«

2. I § 41 A indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Overførsel af en LD-aldersopsparing til en alders-

forsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum
behandles ikke som en ud- og indbetaling.«

§ 2

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1126 af 10. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 4, 2. pkt., ændres »tidspunkt.« til: »tidspunkt,
jf. dog 4. pkt.«

2. I § 10, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.:
»Ved opretholdelse af en konto i Lønmodtagernes Dyr-

tidsfond efter § 2 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyr-
tidsfond formindskes den opgjorte værdi af formuen ved ud-
gangen af 1982 med den del af afgiften efter pensionsbe-
skatningslovens § 14 A, stk. 2 eller 3, der knytter sig til den
beregnede værdi af kontoen ved udgangen af 1982 set i for-
hold til det beløb, der på tidspunktet for afgiftsbetalingen
kunne være udbetalt fra kontoen. Ved senere udbetaling af
en LD-aldersopsparing, jf. 2. pkt., formindskes den opgjorte
værdi af formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved udgan-

gen af 1982 med værdien af den pågældendes indestående
på dette tidspunkt fratrukket den forholdsmæssige del af af-
giften som nævnt i 3. pkt.«

3. I § 10, stk. 6, 1. pkt., ændres »den nye ordning.« til: »den
nye ordning, jf. dog 2. pkt.«

4. I § 10, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:
»Ved overførsel som nævnt i § 7 a, stk. 2, 2. pkt., anven-

des dog værdien af den pågældendes indestående ved ud-
gangen af 1982 fratrukket den forholdsmæssige del af afgif-
ten som nævnt i stk. 4, 3. pkt.«

§ 3

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, foretages følgende
ændringer:

1. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2
Omlægning til LD-aldersopsparing og udbetaling«.

2. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. En lønmodtager, der opfylder kravene til udbeta-
ling, jf. § 2, stk. 1, nr. 1-9, mod betaling af afgift efter pensi-
onsbeskatningslovens § 14 A, stk. 2 eller 3, kan i stedet for
udbetaling vælge, at kontoen opretholdes mod betaling af
den nævnte afgift.

Stk. 2. Et indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som
der ikke er betalt afgift af, benævnes LD-opsparing, mens et
indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som der er be-
talt afgift af, jf. stk. 1, benævnes LD-aldersopsparing.

Stk. 3. Når afgiften er betalt, jf. stk. 1, vil det tilbagevæ-
rende beløb kunne udbetales efter § 2 eller behandles i over-
ensstemmelse med § 3.

Stk. 4. Opretholdelse af kontoen efter stk. 1 mod betaling
af afgift efter pensionsbeskatningslovens § 14 A, stk. 2 eller
3, kan ske ved foranstaltning af Lønmodtagernes Dyrtids-
fond for lønmodtagere, der ikke har fået indeståendet udbe-
talt. Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal meddele lønmodta-
geren, at kontoen opretholdes efter stk. 1, medmindre løn-
modtageren fravælger dette.«

3. I § 7 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »pensionsinstitut« til: »pen-
sionsinstitut, jf. stk. 2«.

4. I § 7 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Indeståendet på en LD-opsparing i Lønmodtager-

nes Dyrtidsfond kan flyttes til en pensionsordning som
nævnt i pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 1, nr. 7. Inde-
ståendet på en LD-aldersopsparing, jf. § 2 a, kan flyttes til
en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens
§§ 10 A og 12 A og § 29 A, stk. 1, 3. pkt.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
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§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgø-
relse nr. 348 af 8. april 2014, som ændret ved § 5 i lov nr.
720 af 25. juni 2014 og § 6 i lov nr. 722 af 25. juni 2014,
foretages følgende ændring:

1. I § 74 j, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:
»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-alders-

opsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtids-
fond.«

§ 5

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 25.
august 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:
»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-alders-

opsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtids-
fond.«

§ 6

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 940 af 25.
august 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 4 a, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:
»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-alders-

opsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtids-
fond.«

§ 7

I lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af
pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

(Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til
kapitalpension), som ændret ved § 24 i lov nr. 1354 af 21.
december 2012 og § 10 i lov nr. 792 af 28. juni 2013,
foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 5, 1. og 3. pkt., stk. 6, 1. og 3.-5. pkt., og stk. 7,
ændres »2013 og 2014« til: »2013, 2014 og 2015«.

§ 8

I lov nr. 1354 af 21. december 2012 om ændring af
skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre
love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af
udbytter m.v.), som ændret ved § 11 i lov nr. 792 af 28. juni
2013, foretages følgende ændring:

1. To steder i § 25, stk. 11, 2. pkt., og i 3. og 4. pkt., ændres
»2013 og 2014« til: »2013, 2014 og 2015«.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 2. Pensionsbeskatningslovens § 14 A, stk. 5, 2. pkt.,

som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse på
anmodninger om opretholdelse af opsparing i Lønmodtager-
nes Dyrtidsfond mod betaling af afgift, der sker den 1. janu-
ar 2016 eller senere.

Folketinget, den 19. december 2014

BERTEL HAARDER

/ Bent Bøgsted (DF)
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