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Pensionsreformen er mere end et ekstra fradrag for pensionsindbetalinger
Der er i dag i Ekstrabladet en artikel med overskriften ”Regeringens store pensionsbluff”, hvori det ekstra pensionsfradrag kritiseres for at være helt utilstrækkeligt til løsning af samspilsproblemet for pension. Blandt andet vises det med beregninger foretaget af en pensionsrådgiver, at fri opsparing fortsat er klart gunstigere end pensionsopsparing, hvis man sparer op 10 år før og frem til folkepensionsalderen.
Artiklen ser helt væk fra de positive effekter, som omlægningen af aldersopsparingen har for nedbringelsen af samspilsproblemet. Særligt tæt på folkepensionsalderen har aldersopsparingen stor betydning. Vores beregninger viser faktisk, at
hvis man kombinerer de nye regler for aldersopsparing og det nye skattefradrag,
er pensionsopsparing tæt på at være lige så gunstig som fri opsparing. Det er en
periode på få år, hvor fri opsparing er mere gunstig; over en periode på flere år
er pension bedst.
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Timingen af artiklen skal givetvis ses i lyset af, at Folketinget d. 29. maj skal
andenbehandle lovforslag L 238 (Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.). Med lovforslaget gennemføres det andet
element i indsatsen for at nedbringe samspilsproblemet markant. Det første element var målretningen af aldersopsparingen, der blev vedtaget kort før jul 2017.
Med de to reformer er samspilsproblemet nedbragt markant. Men der har desværre været en tendens til, at forskellige rådgivere og Ældresagen mv. ser en
interesse i at nedtone de positive effekter af den samlede indsats for at nedbringe
samspilsproblemet - og at det gøres bevidst med ufuldstændige beregninger.
Vi vil opfordre til, at man vurderer regeringens pensionsforslag på et retvisende
grundlag, der tager højde for alle effekter.
Vi har derfor udsendt nyheden ”Den faglige debat om pensionsreformerne er under lavmålet”, hvor vi viser den samlede effekt af indsatsen. Nyheden er vedlagt.
Hvis du har tid, kan vi mødes for at uddybe vore synspunkter.
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