det sikre papir

FREDAG DEN 3. JULI 1998 - NR. 125 - ÅRGANG 103 - 12,00 KR.

Internet: http://www.borsen.dk

LO kræver højere
skat på pension
Økonom i LO, Jan Kæraa
(nederst th.), siger at
organisationen gerne så en
hårdere beskatning af
pensionsopsparingen.
Direktør i AP Pension,
Holger Dock (herunder),
kalder skatteminister
Ole Stavad for dybt useriøs.

14 nye lande
med i euroen

Hvis det står til
EU-Kommissionen
vil eurozonen på
mandagens ECOFIN-møde blive udvidet med 14 afrikanske lande, der
bruger den såkaldte CFA-franc.
Tyskland er modstander, da en
optagelse kan underminere Eurolands stabilitetspagt.
Side 15

Private lunkne
for at rådgive
statsbyggeri
De rådgivende ingeniører er ikke
»vilde« efter at overtage statens
byggerådgivning. Ministerierne
har urealistiske forventninger til,
hvor meget byggeri koster. Side 2

Flere dårlige
betalere
trods opsving

Hvis det stod til LO, skulle pensioner beskattes endnu
hårdere end det er sket med pinsepakken. Det siger
økonom i LO Jan Kæraa, der gerne så, at indgrebet
havde ramt med fuld tilbagevirkende kraft, så også
pensioner fra før realrenteafgiftens indførsel i 1983
blev omfattet. Organisationen ønsker også, at
pensionsudbetalinger pålægges bruttoskat ved udbetalingen, ligesom der i dag pålægges bruttoskat ved
indbetalingen. For at det ikke skal blive for fordelagtigt at købe aktier uden for pensionsordninger, foreslår LO, at den skattefri bundgrænse for aktier
sænkes fra 110.000 kr. til samme beløb som personfradraget.
Side 18, leder side 16

Danskerne bliver
som aldrig før
registreret som
dårlige betalere.
Der er travlhed
hos RKI Kredit
Information,
hvor
direktør
Jørn S. Hansen
oplyser, at man
til og med maj ligger 6,2 pct. over
sidste år.
Side 4

Oprør mod Stavad
Dybt
useriøst.
Rablende.
Håber han taler mod bedre
vidende. Det siger topfolk i
pensionsbranchen om Ole

Stavads begrundelse for indgrebet
mod
pensionerne.
Adm. direktør i AP Pension,
Holger Dock, kalder Stavads

argumentation utrolig tynd.
Vismand Peter Birch Sørensen
er skeptisk over for Stavads
argumentation.
Side 18

Realkredit
mister
kunder til
bankerne
Bankerne er tæt på at vinde krigen om både boliglån og pensionsopsparing. En Greens-analyse viser, at hver anden vil gå i banken
for at tegne en pensionsordning og
fire ud af ti går i banken efter realkreditlån. Tendensen til, at kunderne samler forretningerne et
sted vil fortsætte, mener formanden for Realkreditrådet og koncernchef i Nykredit, Mogens Munk
Rasmussen.
Side 8-9

Fire ud af ti danskere går i banken
efter realkreditlån.

Sværere at
flygte fra
skattegælden
EU-kommssionen vil give skattevæsnet betydeligt mere effektive
redskaber til at inddrive skattegæld fra danskere, der er flyttet til
andre EU-lande.
Side 10

