
  N O T A T  

 
2351/01 

 

 

 

 

Finansrådets bemærkninger til kapitel 4, KR08 
 

Kapitel 4: Administration af pensioner 

 

Kapitel 4 i Konkurrenceredegørelsen omhandler kun i meget begrænset 

omfang pengeinstitutters administration af pensioner, hvorfor Finansrådets 

kommentarer til kapitlet overvejende er af generel karakter. 

 

Specifikke kommentarer 

Afsnittet "Resume og konklusioner" (afsnit 4.1) efterlader indtrykket, at de 

beskrevne hovedkonklusioner omfatter alle udbydere af pensionsordninger - 

herunder også pengeinstitutter. I første afsnit på s. 11 nævnes det 

imidlertid, at "pengeinstitutter bliver kun omtalt, hvor det er relevant fx ved 

samlede konklusioner om konkurrencen på markedet for administration af 

pensioner". Efter Finansrådets opfattelse er pengeinstitutterne ikke omfattet 

af konklusionerne i afsnit 4.1, hvorfor det klart bør fremgå af pågældende 

afsnit, at konklusionerne og anbefalingerne udelukkende vedrører 

pensionsinstitutter og ikke pengeinstitutter. 

 

Der slås med anbefalingen i boks 4.6 i kapitlet til lyd for at overveje en 

fjernelse eller reducering af skattesubsidiet på 

administrationsomkostningerne ved pensionsordninger. Da pensionsafkastet 

beskattes, bør fradragsmuligheden for investeringsomkostninger ikke 

berøres – dette fremgår ikke direkte af konkurrenceredegørelsen. Endvidere 

vil en fjernelse eller reduktion af skattesubsidiet være 

omkostningsbelastende for banker og pensionsinstitutter ved udvikling af 

nye indberetningssystemer. Finansrådet finder derfor, at der i forbindelse 

med denne anbefaling bør foretages en yderligere undersøgelse af 

samspillet mellem fradragsmuligheder, opsparingsadfærd og 

tilpasningsomkostninger hos pensionsudbyderne – omkostninger, der i 

sidste ende må antages afholdt af pensionsopsparerne. 

 

Fokus på konsekvenserne af reguleringen af pensionsområdet 

Som anført i kapitel 2 i Konkurrenceredegørelsen bærer den offentlige 

regulering en stor del af skylden for manglende konkurrence på visse 

delmarkeder. Det danske pensionsmarked er relativt ufleksibelt og 

administrativt tungt på grund af strenge lovkrav. Dette er efter Finansrådets 

opfattelse den primære grund til, at opstartsomkostninger og 

stordriftsfordele i administrationen af pensionsordninger når et niveau, der 
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begrænser muligheden for, at nye konkurrenter træder ind på 

pensionsmarkedet. 

 

Endvidere er komplicerede regler for flytning og sammenlægning af 

pensionsordninger en væsentlig årsag til, at kundemobiliteten mellem 

pensionsudbydere er lav. Herudover er en del af pensionsudbydernes 

administrationsomkostninger forårsaget af fx pligt til at administrere PAL-

skat og arbejdsmarkedsbidrag. 

 

Finansrådet finder, at Konkurrencestyrelsen i højere grad, end tilfældet er i 

nærværende udkast til Konkurrenceredegørelse, bør fokusere på de 

barrierer for velfungerende konkurrence, som den omfattende offentlige 

regulering af området udgør. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Susanne Schøtt 
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Kontaktpersoner vedr. dette høringssvar: 

 

Kapitel 4:  

Underdirektør Søren Gade – tlf. 33 70 10 90 

 


