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Høringssvar - Korrektion af fejlagtige indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger
Forsikring & Pension har modtaget udkast til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Korrektion af fejlagtige indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede
pensionsordninger) i høring og takker for anledningen til at afgive bemærkninger.
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Lovforslaget imødekommer et behov som branchen har drøftet med ministeriet
gennem længere tid. Derfor er vi overordentlig tilfredse med, at ministeriet har
taget problemstillingen op og løser det på en god måde.
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Lovforslagets udfordring er at balancere hensyn til, at én gang indbetalte pensionsbidrag ikke kan trækkes ud af pensionsordningen før pensionsalderen uden
afgift, med det faktum, at fejl i løn- og pensionsadministration ikke kan undgås selv ikke hos den mest omhyggelige arbejdsgiver. Med det betydelige antal pensionstransaktioner, der foretages hver eneste måned af landets offentlige og private arbejdsgivere, bliver antallet af små og store fejl stort. Som det også fremgår
af lovforslagets bemærkninger, er det hverken hensigtsmæssigt for myndigheder,
arbejdsgivere eller pensionsselskaber, at hver eneste af disse fejl skal forelægges
og vurderes af myndighederne, før de kan rettes.
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Det er vores opfattelse, at lovforslaget rammer balancen på en god måde og tillader fleksible arbejdsgange mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og pensionsselskaber uden at kompromittere pensionshensynet.
Forslaget maksimerer størrelsen af fejl, der kan rettes i en periode, til det, der
kan rummes inden for indbetalingen for virksomhedens øvrige ansatte i den periode, hvor fejlen opdages. Arbejdsgiveren kan således aldrig uden en formel godkendelse hos SKAT få penge tilbagebetalt fra pensionsselskabet uden pensionsafgift. Dette kan på sin vis diskriminere arbejdsgivere med få ansatte i forhold til
arbejdsgivere med mange ansatte, fordi arbejdsgiveren med få ansatte har et
mindre beløb at korrigere i hver måned. Det har imidlertid ikke været muligt for
os at fastslå om arbejdsgivere med få ansatte begår flere eller færre fejl end arbejdsgivere med mange ansatte.
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Vi forventer dog, at presset på sagsbehandlingen hos SKAT i sager om tilladelser
til at rette fejl vil aftage - både på baggrund af den nye lovgivning og andre tiltag
vi er i dialog med SKAT om. Håbet er derfor også, at ventetiden på en godkendelse
af en egentlig tilbagebetaling af et fejlagtigt indbetalt bidrag bliver operationelt
for arbejdsgivere og pensionsselskaber. Sker dette ikke, vil vi tage det op med
myndighederne igen.
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På den baggrund har Forsikring & Pension ikke forslag til ændringer af udkastet
til lovforslag.

Med venlig hilsen
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