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Fremryk beskatningen af pension

D

en danske regering har også en målsætning om at gennemføre en skattereform, som nedsætter skatten på
arbejde markant. Og alle kan se det
haster med at forbedre konkurrenceevnen for
at kunne langtidssikre danskernes velfærd.
Og vi kan faktisk slippe for både top- og
bundskatten, hvis beskatning af de 130 mia.
pensionskroner, der årligt indskydes på lønmodtagernes pensionskonto, fremrykkes.
Som pensionskunde kan du være ligeglad.
Beskatningstidspunktet ændrer nemlig ikke
på skattetrykket, og dermed værdien af din
pensionsopsparing opgjort efter skat.
Brancheforeningen for alle pensionsleverandører skælder dog allerede ud og kalder det
et, »Færøsk Pensionsfix og generationsrøveri«.
Men det er åbentlyst at riget fattes penge.
Mere end halvdelen af danskerne er allerede
uden for arbejdsstyrken, og vi mister tusindvis af arbejdspladser som følge af manglende
konkurrenceevne og høje lønomkostninger.
Det eneste der kan finansiere en markant
sænkning af skatten på arbejde er samfundets
suverænt største aktiveringspotentiale, den
udskudte beskatning af pensionsformuen. Og
det er ikke pebbernødder. Det er en skatteindtægt af både de 3.000 mia. kroner, der allerede
er opsparet i pensionssektoren plus de 135
mia. kroner, der årligt indbetales til pensionsselskaberne. Mekanismen er altså, at den skat
der alligevel skal betales af pensionspengene
flyttes fra pensionsselskaberes konti og over
på statens konto, allerede på indbetalingstidspunktet.
Pengene nu
På den måde kommer der penge i statskassen nu, og ikke engang i fremtiden, når vi går
på pension. Det sikrer også en tæt kontrol og
sikring af, at pensionsskatterne kommer i kassen. Og det er ikke totalt »generationstyveri«
for i modsætning til de nuværende pensionsfattige alderspensionister, så vil fremtidens
alderspensionister have en betydelig pensionsopsparing, godt nok en »fri for skat pensionsopsparing«. Og det bliver da også nødvendigt med en større opsparing, eftersom vi kan
forvente stadigt flere ældre borgere og dermed
større udgifter til læger, hjemmehjælp og pleje
osv. Trods en fremrykning af pensionsskatten
vil de kommende alderspensionister altså stå
relativt mere gunstigt via denne supplerende
formue, »fri for skat pensionsopsparing«.
Forbrugermæssigt vil det i øvrigt også være
enklere at summere ens samlede opsparing,
eftersom alle værdierne da vil være »efter
skat«, herunder friværdien i huset, de klassiske

Pension. Den borgerlige regering på Færørerne
har netop besluttet at sænke skatten på arbejde
til en lav og flad skattesats. Finansieringen sker
ved en fremrykning af skatten på pesionsindbetalingerne.

frie midler og aktier og som noget nyt også,
pensionsopsparingen.
Vores pensionsmodel aflaster den kommende generation, men den dræner vores
vækst og konkurrencecevne.
Danmarks pensionssystem bliver rost ude
i verden fordi vi i meget større udstrækning
lægger pensionspengene til side, og dermed
ikke overlader pensionsbyrden til de kommende generationer. Danskerne lægger hvert
år omkring 15 procent af lønnen til side til
alderspension. Effekten af vores pensionsmodel er altså samtidig en voldsom afdæmpning
af væksten. Til sammenligning blev regeringens såkaldte – Særlige Pension i ATP – hvor
vi indbetalte en procent af lønnen, netop
anvendt til at bremse væksten hhv. styrke
væksten, som i 2009 hvor vi hævede 40 mia.
kroner til forbrug. Til sammenligning udgør
effekten af vores pensionsopsparinger på 15
procent af lønnen en bremse på væksten, der
er 15 gange større en SP-modellen.
Pensionsopsparing arbejder stadig mindre
til gavn for danske arbejdspladser.
De sidste 10-15 år har pensionsselskaberne
skiftet fra en national til en global investeringsstrategi. Det var ikke ualmindeligt, at 80
procent af et pensionsselskabs aktiebeholdning var i danske aktier, men nu er niveauet
faldet til omkring 15 procent og andelen i
udlandet steget til 85 procent.
Vækst og udvikling
Isoleret set er det pensionsselskabets opgave
at sikre en spredning af investeringsrisikoen
og søge en passende likviditet i investeringerne. Det er en anerkendt, optimal investeringsstrategi. Men set i nationalt perspektiv,
hvor vi for tiden efterlyser investeringer i
vækst og forskning, bidrager det mest til vækst
og udvikling hos vores konkurrenter.
Den danske pensionsformue er også meget
passivt investeret. I forlængelse af aktiekrisen

i 2001 reducerede pensionsselskaberne kraftigt i andelen af aktier til fordel for globale
stats- og realkreditobligationer. Aktieandelen
var tidligere på omkring 35-40 procent, men
er nu reduceret til omkring 15-20 procent. Og
med strammere kapitalkrav de kommende
år, er der ikke udsigt til, at pensionsselskaberne har mulighed for at øge risikovilligheden.
Kritik af pensionsprodukter
Aktieudslaget i 2001 førte til, at vismændene
direkte kritiserede pensionsprodukter med
garanti for netop at overvægte de kurssikre og
mindre givtige obligationer, og det skader selskabernes langsigtede indtjeningsmuligheder. Vismændene var imidlertid hurtigt ude
med taktikken, for renteniveauet er fladet lige
siden til et historisk lavpunkt og aktierne haft
et svært ti-år med det historiske fald i 2008 og
igen i 2011. Vismændenes anbefaling vurderes
imidlertid at have meget bedre chancer for
succes de kommende 20-30 år .
Samlet set bidrager den danske pensionsformue altså i mindre grad til værdiskabelsen
i Danmark.
Offentlige private projekter med pensionssektoren tangerer til at være en ren »molbo
økonomi«.
Det er lykkedes regeringen at »overtale«
pensionssektoren til at investere fem mia.
kroner i den nye danske vækstfond, som forventes at skaffe 7.000 nye job. Og der er hårdt
brug for risikovillig kapital i det nuværende
bundfrosne bankmarked. Men det kan synes
absurd, når hen ved halvdelen af den samlede pensionsformue på 3.000 mia. kroner er
udskudte indkomstskatter, altså et »udlån« til
pensionssektoren.
Pensionsselskaberne og ATP har ofte været
i pressen og tilbudt at låne staten »sine egne
penge« til at finansiere sine egne udgifter
til fornyelse af vores infrastruktur mv. De

såkaldte OPPer. Men hvorfor låne sine egne
penge til en højere rente?
Det er samme trafik der sker, når staten
skal finansiere vores underskud på p.t cirka
100 mia. kroner (5,5 procent af BNP). Finansieringen kommer i hus ved at sælge statsobligationer til pensionsselskaberne. De finansierer
så underskuddet ved at overføre statens egne
skattekroner som et lån. Jeg kommer altid til
at tænke på den der molbohistorie med ”jord
bunken”.
Og det er da også en meget lukrativ forretning for bankerne og pensionsselskaberne
at få lov til at administrere de 1.500 mia. skattekroner staten har liggende i pensionsselskaberne. Et skøn er at staten betaler 10-15 mia.
kroner årligt for at få pensionssektoren til at
forvalte de udskudte pensionsskatter.
Krav til åbenhed
Som noget nyt er der fra 2011 krav om åbenhed på pensionskasser og pensionsselskaberne skal oplyse i detaljer om direktørens
lønpakke, og det ses, at niveauet ligger på tre
til syv mio. kroner i årsløn. Pensionsdirektørens løn fastsættes ofte udfra den samlede
formue man har ansvaret for at forvalte. Hvis
pensionsskatterne flyttes tilbage i statskassen ville det tilsvarende kunne halvere lønniveauet og dermed ville det komme i balance
med forretningsansvaret og lønniveauet i det
øvrige erhvervsliv.
Og der er faktisk også en meget behagelig
fordel for pensionsselskaberne ved at få flyttet
statens pensionsskat tilbage i statskasen. På
grund af det ultra lave renteniveau er pensionsselskaberne presset i kursværn og hårdt
presset på soliditeten, men hvis halvdelen af
forpligtelserne elimineres, så vil den eksisterende solvens kunne række dobbelt så langt.
Og det vil faktisk give pensionsselskaberne
nye friheder til at tilrettelægge en mere realaktiv investeringsstrategi.
Det bliver spændende at følge regeringens
skatteudspil. Men mon ikke der er mest
vælgertilslutning til en fremrykning af pensionsskatten til finansiering af fjernelse af
både top- og bundskatte? Og når regeringen
nu er i gang, bør de også inkassere pensionsskattekroner så staten kan finansiere noget
moderne infrastruktur med brede mortorveje og ekstra vogntoge. Så slipper vi også for
den skrabede model, »betalingsringen«. B

Jørgen Svendsen skriver hver måned om pension her på pengesiderne i Business lørdag.

