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Akileraartarnermut Qul
lersaqarfimmit Nalunaa

rut åäip°m°q nr- l

Emne: Den skattemæs
sige behandling af kap

italpensionsordninger.

Foranlediget af en del f
orespørgsler om den s

kattemæssige behandl
ing af

kapitalpensionsordning
er, som i henhold til ov

erenskomst, eksempel
vis

mellem HK og MfG, ind
gås mellem arbejdsgive

r og arbejdstager, skal 
skat-

tedirektoratet udtale fø
lgende:

Præmier 0 bidrag til ka
pitalforsikring og opspa

ring 1 pensionsøjemed

kan 1 medfør af landsti
ngslov om indkomstska

t § 17, nr. 4 ikke fratræ
k-

kes ved opgørelsenaf d
en skattepligtige indkom

st, og betales præmien
/bi-

draget af en anden end
 ejeren af forsikringen/o

psparingen, skal beløb
et

medregnes til ejerens s
kattepligtige indkomst.

Udbetaling fra sådan f0
rsikring0psparing skal i

 medfør af samme lovs

§ 24, nr. 4 ikke medreg
nes ved opgørelsen af 

den skattepligtige indko
mst.

Renter, som tilskrives e
n opsparing 1 pensions

øjemed, skal i medfør a
f

samme lovs § l4, nr. 2 
medregnes ved opgøre

lsen af den skattepligtig
e

indkomst, og beskatnin
gen foretages i medfør

 af § l3, stk. 3 i det ind-

komstår, hvori renten ti
lskrives.

Ovennævnte gælder og
så for kapitalforsikring 

og opsparing i pension
søje-

med, som oprettes i et 
dansk forsikringsselska

b eller pengeinstitut. Så
-

dan forsikring/opsparin
g vil imidlertid ogsâ bliv

e omfattet af den dan-

ske pensionsbeskatnin
gslovs regler, eksempe

lvis om afgift ved udbet
aling

eller ophævelse 1 utide
, og det uanset om ejer

en af forsikringenopspa
-

ringen erhar været ska
ttepligtig i Danmark elle

r ej, men pensionsbesk
at-

ningslovens regler, eks
empelvis om skattefrihe

d for renter, gælder ikk
e

i forbindelse med opgø
relsen af den skatteplig

tige indkomst i Grønlan
d.

Opsparing i pensionsø
jemed, som oprettes 1 

Grønlandsbanken eller
 Bikubens

afdeling i Grønland, er 
ikke omfattet af pensio

nsbeskatningslovens a
f-

giftsregler. aningaussanik atautsik
ut tigussagssanik sorae

rnerüssutisiaqarnigssa
mut

arqigssüssinerit akilerâ
rutitigut suliarineqarnig

ssät.

aningaussanik atautsik
ut tigussagssanik sorae

rnerüssutisiaqartarnerm
ut

ârqigssüssissarnerit isu
maqatigissutinik tüngav

eqartumik, sördlo HK-p


