14. august 2020

LA: Skab større frihed til danskernes pension
Indfør en ny konto kaldet FriPension, hvor arbejdende danskere kan indbetale 675 kroner hver måned –
som de aldrig skal betale skat af - til at give mulighed for selv at spare op til tidligere pension.
Det foreslår Liberal Alliance i sit udspil ”FriPension – Frihed til at planlægge sin pension.”
”Vi vil give danskerne mere frihed til at tage ansvar for deres livs efterår i stedet for at gøre danskerne mere
afhængige af staten. FriPension skal være skattefri i begge ender,” udtaler Alex Vanopslagh, formand for
Liberal Alliance
Det indebærer følgende:






Alle danskere i arbejde kan sætte 675 kroner ind om måneden på deres FriPension-konto. De skal
hverken beskattes ved indbetaling eller udbetaling.
Hvis man indbetaler til FriPension hver måned i hele sit arbejdsliv, vil man efter 40 år have en
opsparing på 600.000 kr., hvis der forudsættes et moderat afkast på 3 pct. årligt på den løbende
opsparing.
Med 600.000 kr. kan man gå på pension næsten 5 år før, man kan få udbetalt folkepension, fordi
beløbet svarer til næsten 4 års udbetaling af folkepension, pensionstillæg og ældrecheck efter skat.
Hvis man ikke ønsker at gå tidligere på pension, skal pengene i stedet kunne udbetales som et
engangsbeløb, når man går på pension, eller som en løbende månedlig udbetaling til at forsøde
pensionisttilværelsen med.

”Der er forslag fremme om både at fastfryse folkepensionsalderen og indføre en ret til tidligere
tilbagetrækning. Begge dele vil både være økonomisk uansvarligt og en forkert vej at gå, hvis man gerne vil
fremme frihed og ansvar for danskerne. Samtidig er det ganske uretfærdigt, at man skal tilhøre bestemte
partiers kernevælgere for at få udsigt til en hjælpende hånd. Vores forslag gælder alle danskere i arbejde –
uanset hvem de stemmer på”, siger Alex Vanopslagh.
Forslaget skal finansieres ved at skære de 8 milliarder i det statslige bloktilskud til kommunerne, som
kommunerne ifølge Social- og Indenrigsministeriet kan spare ved at gøres deres administration lige så
effektiv som de 10 bedste kommuners administration.
”Vi mener selvfølgelig, at de 8 milliarder bruges bedre af borgerne end på bureaukrati”, tilføjer Alex
Vanopslagh.

For yderligere oplysninger kontakt Liberal Alliances rådgiver Nicolai Svejgaard Poulsen på 61 62 53 34.

