
 
Servicecheck af den af KRISTIAN JENSEN indførte lagerbeskatningsordning. 
 
Er det ikke på tide at der bliver lavet et check af denne ordning, for at se om den fungerer efter 
hensigten og ikke er unødvendigt kompliceret, og om beskatningen er rimelig. 
 
For mig, som er pensionist, og som har nogle aktier (fund of funds), som bliver beskattet efter 
denne ordning, er det vanskeligt at forstå, hvorfor denne ordning anvendes  i stedet for  den 
almindelige ordning for beskatning af indkomst af aktier; men jeg kan tydeligt se hvilke ulemper, 
den har. 
 
Lagerbeskatningsordningen medfører for mit vedkommende, at jeg hvert år er nødt til at sælge 
nogle af aktierne for at betale skat af afkastet, som for mit vedkommende i 2016 er beskattet med 
38,68%. 
Derudover mister såvel jeg som min hustru vore pensionstillæg, så resultatet er, at vores samlede  
rådighedsbeløb kun forøges med ca. 420 kr for hver 1000 kroners afkast. 
 
Ifølge en af statens regler er der et skatteloft for positiv nettokapitalindkomst  på 42% ( ekskl. 
kirkeskat, som i min kommune er 1%), hvilket medfører, at man kan beholde minimum  570 kr af 
hver 1000 kroners afkast. 
 
En anden af statens regler siger, at folkepensionistægtepar begge skal have deres pensionstillæg 
(maks.  37.362 kr./år) reduceret med 16% af den del af deres samlede indkomst, der overstiger de to  
folkepensionsindtægter + 137.300 kr., hvilket, som nævnt ovenfor for mit vedkommende betyder, at 
vi indtil hele pensionstillægget er brugt op ved  + 372.600 kr., kun kan beholde 420 kr. af hver 1000 
kroners afkast, medens alle andre end folkepensionister kan beholde 570 kr 
 
Det er helt urimeligt med denne forskelsbehandling mellem pensionister, som har sparet lidt 
op til alderdommen, og alle andre skatteydere med positiv kapitalindkomst incl. de 
pensionister, som hurtigst muligt ved pensionens indtræden, har brugt deres formue op eller 
hurtigst muligt har overdraget den til børnene. 
 
Folkepensionistægtepar med en kapitalindkomst, der bringer deres indkomst op i ovennævnte 
interval bør derfor i dette interval beskattes med 42%(+kirkeskat) minus 32%*(100-x)/100, 
hvor x er den totale skatteprocent de, ellers skal betale. Derved kompenseres for de mistede 
pensionstillæg, og man får et ligeså stort rådighedsbeløb ud af kapitalafkastet som andre 
skatteydere. 
 
Pensionister bør også, som for aktier have mulighed for at akkumulere afkastet, indtil man 
får brug for det, og så få det beskattet, i det år man hæver det. Dette kan reducere de tilfælde, 
hvor man skal betale pensionstillæg tilbage, på grund af forkert skøn i  
forskudsregistreringen af afkastet. Og dermed kan Udbetaling Danmark også få reduceret 
det administrative arbejde i forbindelse hermed.  
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