
 

 

Faktaark    

  

18. Samlet finansiering af Ny ret til tidlig pension 

Regeringen foreslår, at udspillet Ny ret til tidlig pension finansieres gennem blandt 

andet tilbagerulning af skattesænkninger for personer med høje indkomster og 

formuer samt ved et samfundsbidrag fra den finansielle sektor.  

Coronakrisen har sat dybe spor i dansk økonomi. Derfor vil regeringen i 2021 og 

2022 finansiere udgifterne til tidlig pension ved at trække på det økonomiske råde-

rum. Fra 2023 forventes en tæt på normaliseret konjunktursituation. Derfor bliver 

ordningen fra 2023 finansieret gennem dels skatteforhøjelser målrettet høje ind-

komster og formuer og dels et samfundsbidrag fra den finansielle sektor. 

Der skal ske en tilbagerulning af skattesænkninger på høje aktie- og kapitalind-

komster samt indføres et loft over selskabers fradrag for de allerhøjeste lønninger 

i selskabsskatten. Og selskaber, der investerer i ejendomme, skal sidestilles med 

pensionsselskaber, så de ikke længere kan undgå at blive beskattet af deres gevin-

ster ved at anvende særlige selskabskonstruktioner. Derudover skal den finansielle 

sektor bidrage mere til fællesskabet i form af et samfundsbidrag, der udmøntes 

som en ny særlig selskabsskat på den finansielle sektors overskud. Finansieringen 

indfases gradvist frem mod 2025, jf. tabel 1.  

Tabel 1 

Samlet finansiering til Ny ret til tidlig pension 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

 Mio. kr. (2020-niveau)      

      

1. Finansieringsbehov 200 2.200 2.600 3.000 3.100 

      

Finansiering      

Råderumsfinansiering 200 2.200 - - - 

Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer - - 850 850 850 

Forhøjelse af den progressive sats for aktieindkomst 
og loftet for positiv nettokapitalindkomst fra 42 til 45 
pct. (indfases gradvist) 

- - 150 550 650 

Loft over fradrag i selskabsskatten for høje lønninger 
på 10 mio. kr. 

- - 100 100 100 

Særlig selskabsskat for den finansielle sektor - - 1.500 1.500 1.500 

2. Finansiering i alt 200 2.200 2.600 3.000 3.100 

      

Saldovirkning (2-1) 0 0 0 0 0 

 
Anm.: Finansieringsbehov er afrundet til nærmeste 100 mio. kr. Provenuskøn er afrundet til nærmeste 50 mio. kr. 

Kilde: Skatteministeriet og Finansministeriet. 

 


