
KAPITALPENSION 
- sidste chance for fremrykning af skat

Fra 1. januar 2013 blev kapitalpensionen afløst af en ny ikke fradragsberettiget opspa-

ringsform – den såkaldte aldersopsparing. Samtidig blev det muligt at spare 2,7 % i skat 

ved at omlægge kapitalpensionen til alders opsparingen i løbet af 2013 eller 2014. Her vil 

opsparingen nemlig kun blive beskattet med 37,3 % mod 40 %, hvis det sker senere.

• Du kan allerede nu undersøge, om du har en kapitalpension. Det kan 
du gøre ved at logge på mitpfa.dk med NemID 

• Ønsker du at spare penge i skat ved at omlægge din kapitalpension til  
alders opsparing, er det sidste mulighed i perioden fra 1. oktober til  
20. oktober 2014. 

HVAD SKAL DU GØRE?

HVORDAN KOMMER  
DET TIL AT FUNGERE?

• Fra den 1. oktober vil du på mitpfa.dk kunne få en anbefaling, som 
udfra de konkrete forhold på din kapitalpension på din police fortæller, 
om det kan betale sig for dig at omlægge den til en aldersopsparing  

• Ændrer du din kapitalpension til en aldersopsparing, vil du blive truk-
ket 37,3 % i skat, som PFA afregner til SKAT ultimo december 2014. 
Til gengæld vil opsparingen blive udbetalt skattefrit, når du går på 
pension 

• Det koster et gebyr på 675 kr. at omlægge din kapitalpension til en 
aldersopsparing 

• Er din kapitalpension i gennemsnitsrente, overføres opsparingen til 
markedsrente i PFA Plus, inden den omlægges til aldersopsparingen. 
Det giver dig typisk mulighed for at få et overførsels tillæg efter gæl-
dende regler. Til gengæld bortfalder ydelsesgarantien 

• Aldersopsparing har ikke KundeKapital tilknyttet. Hvis du har Kunde-
Kapital tilknyttet din kapitalpension og vælger at omlægge den til en 
aldersopsparing, omlægges begge dele til aldersopsparing.

HVAD SKER DER, HVIS DU IKKE  
FORETAGER DIG NOGET?

• Hvis du ikke foretager dig noget, fortsætter din kapital pension på en 
indbetalingsfri ordning, en såkaldt fripolice. Når du går på pension, vil 
der blive trukket de normale 40 % i skat  

• PFA har fra 1. januar 2013 automatisk overført den del af din indbeta-
ling, som tidligere gik til kapitalpension, til ratepension. Er indbetalin-
gen større end det loft på 50.900 kr. (2014), som årligt kan indbetales 
til ratepension, vil den resterende del af indbetalingen gå til livspension. 

Hvornår? Fordele Ulemper

• Ønsker du at omlægge din kapital-
pension til alders opsparing, skal det 
ske i perioden fra 1. oktober til  
20. oktober 2014.

•  Skattesatsen nedsættes med 2,7%. 
For en opsparing på 100.000 kr. 
giver det en besparelse i skat på 
2.700 kr.

•  Kapitalpensionen ændres til en 
alders opsparing, som udbetales 
skattefrit.

•  En kapitalpension kan frit ændres til 
en rate- eller en livspension. Det kan  
aldersopsparing ikke.  
Rate- og livspension beskattes som 
indkomstskat og dermed typisk i 
niveauet 37,5 %. (bundskat) 

•  Aldersopsparing kan blive en særskilt 
aftale i PFA Plus, hvilket kan øge de 
samlede omkostninger.
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