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TILLÆGSBETÆNKNING
Afgivet af Finans- og Skatteudvalget
vedrørende
Forslag

Inatsisartutlov nr. xx

xx. xxx
om ændring landstingslov om
indkomstskat
(Opsparing i pensionsøjemed, højere beløbsgrænse i generationsskifte)
Afgivet

forslagets 3. behandling

Udvalget har efter konstituering den 31. oktober 2016 bestået af:
Inatsisartutmedlem Jens Immanuelsen, Siumut, formand
Inatsisartutmedlem Randi V. Evaldsen, Demokraterne, næstformand
Inatsisartutmedlem Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Inatsisartutmedlem Jess Svane, Siumut
Inatsisartutmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Udvalget har efter 2. behandlingen den 20. oktober under EM2016 gennemgået forslaget.
1. Forslagets indhold og formål
Lovforslaget er et led i den udvikling af pensionslovgivningen, som blev igangsat med
reformen af alderspensionsloven på EM 2015 og fulgt op på FM 2016 med vedtagelse af en
beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger. Lovforslaget skal også ses i
sammenhæng med det samtidigt fremsatte lovforslag om obligatorisk pensionsordning.

2. Behandling af forslaget i Inatsisartut
Forslaget blev under førstebehandlingen henvist til udvalgsbehandling, og der er således
afgivet betænkning om forslaget. Et enigt udvalg har i betænkningen indstillet forslaget til
vedtagelse. I denne henstillede udvalget, at forslaget blev henvist til fornyet
udvalgsbehandling forud for 3.-behandlingen, således at udvalget fik mulighed for at forholde
sig til det ændringsforslag, som udvalget var bekendt med, at Naalakkersuisut agtede at
fremsætte.

EM2016/22
J.nr.01.25.01116EM-LABU-22
l

EM2016/22

14-11-2016

3. Udvalgets behandling af forslaget
Udvalget har gennemgået Naalakkersuisuts ændringsforslag til 3. behandlingen, og har
følgende bemærkninger til sagen.
Naalakkersuisuts ændringsforslag til 3. behandlingen indeholder bl.a. forslag, der forventes at
gøre det muligt for PF A Soraarneq at indhente Finanstilsynets godkendelse. PF A Soraarneq havde
i en henvendelse af 19. september 2016 oplyst, at det er en forudsætning for Finanstilsynets
godkendelse af en overdragelse af PF A Soraarneqs bestand af pensionsordninger til PF A Pension,
at kunderne ikke bliver stillet dårligere som følge af overdragelsen.
Der er fremsat en række ændringsforslag om bl.a. forlænget indberetning- og indbetalingsfrist og
krav om, at opsparingerne ikke placeres i de mest risikable investeringer, samt at
pensionsopsparinger beskyttes mod kreditorforfølgning. Udvalget finder disse tilfredsstillende.
Udvalget skal særligt udtrykke sin tilfredshed med bl.a. følgende i Naalakkersuisuts
bemærkninger til ændringsforslaget:
ID

"Reglerne om begunstigede foreslås udbygget, således at ejeren også kan vælge at udpege
sine arvinger eller sine nærmeste pårørende som begunstigede. Disse begreber vil gøre det
mere enkelt for alle involverede at administrere begunstigelser. Arvinger dækker over en
lidt bredere kreds end ægtefæller, samlevere og børn. Det forventes derfor, at en større
andel af opsparingerne i pensionsøjemed vil blive udbetalt uden om ejernes dødsboer og
dermed også uden om deres eventuelle kreditorer."

o

"Det foreslås præciseret, at der på samme måde som i § 39, stk. 1, kan knyttes en
ægtefælle- eller samleverforsikring, en børnepensionsforsikring, en løbende
invalidepensionsforsikring til en opsparing i pensionsøjemed."

•

"Der foreslås tilføjet et nyt styldce 5 til § 47 f, hvor det fastsættes, hvorledes der skal
forholdes med midlerne i en opsparing i pensionsøjemed i tilfælde af, at ejeren dør inden
alle midlerne er udbetalt."

Disse udgør nogen af de ting, udvalget ønskede at få afklaring omkring under sin behandling
af forslaget.

U dvalgets indstillinger
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse.
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Med disse bemærkninger og med den
overgive forslaget 3. behandling.

betænkningen anførte forståelse skal udvalget

Jens Immanuelsen, Formand

Randi V. Evaldsen

Peter Olsen

Nikolaj Jeremiassen

Jess Svane

Bendt Kristiansen
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