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Nyt pensionsfradrag skal gøre det
attraktivt at spare op til pension
I starten af måneden indgik regeringen en politisk aftale med Dansk
Folkeparti. Aftalen er en del af den pensionsreform, som partierne i efteråret
sidste år blev enige om skulle gennemføres. Det primære formål med aftalen
er at gøre op med det såkaldte samspilsproblem, som – på grund af
modregning i offentlige ydelser – gør det mindre attraktivt at spare op til
pension.
Aftalepartierne er derfor blevet enige om at indføre et fradrag for
pensionsindbetalinger på op til 70.000 kr. om året. Fradraget udgør 12% for

personer, der har mere end 15 år til folkepensionsalderen, mens fradraget for
restgruppen udgør 32%. Forskellen i fradragssatserne hænger sammen med,
at samspilsproblemet er størst for personer, der er tættere på
folkepensionsalderen.
Det nye fradrag er et ligningsmæssigt fradrag og fradrages derfor i kommuneog kirkeskatten. I en gennemsnitskommune betyder det en årlig gevinst
(skatteværdi) på op til 2.200 for personer med den lave fradragssats og op til
5.800 kr. for personer med den høje fradragssats.
Aftalepartierne kunne også berette om et ændret beskæftigelsesfradrag, der
skal medvirke til at gøre det mere attraktivt at spare op til pension. De nye
regler indfases gradvis og er fuldt indfaset i 2020.
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