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KAPITALPENSION 

- Sidste chance for fremrykning af skat 

Kapitalpension er gået på pension – hvad betyder det for dig?   

Har du en kapitalpension, kan du vælge at betale skat af den med det samme og ændre den til en 

aldersopsparing. Det giver dig en skatterabat på 2,7 %. I PFA har du sidste mulighed for at gennemføre 

ændringen fra den 1. - 20. oktober 2014. Det hele sker via selvbetjening på mitpfa.dk. Her vil du også få 

en konkret anbefaling fra PFA, så du er klædt godt på til at træffe dit valg. På trods af skatterabatten er 

det nemlig ikke alle, der får lige stor fordel af ændringen. 

Fra kapitalpension til aldersopsparing 

Kapitalpensionen blev 1. januar 2013 afløst af en ny opsparingsform: Aldersopsparingen. Samtidig blev 

det muligt at spare 2,7 % i skat på kapitalpensionen. Det sker ved at betale skat af kapitalpensionen 

allerede i 2014 og derved ændre den til en aldersopsparing. Gør du det, kan du nemlig nøjes med at 

betale en skat på 37,3 % mod 40 %, hvis du venter til udbetalingstidspunktet. 

Få anbefaling og gennemfør ændring på mitpfa.dk 

Du gennemfører ændringen ved at logge på mitpfa.dk og klikke på din ordning. Så får du med det 

samme en anbefaling med fordele og ulemper, som kan hjælpe dig med at træffe dit valg. Og ønsker du 

at betale skatten nu, skal du blot bekræfte ændringen ved hjælp af dit NemID. 

 

Husk, at du skal træffe valget fra 1. - 20. oktober 2014. Gør du ikke noget inden den 20. oktober 2014, 

vil din kapitalpension fortsætte på uændrede vilkår. 

Hvad er der sket med din tidligere indbetaling til kapitalpension? 

PFA har fra 1. januar 2013 overført den del af din indbetaling, som tidligere gik til kapitalpension, til 

ratepension. Er indbetalingen større end det loft på 50.900 kr. (2014), som årligt kan indbetales til 

ratepension, vil den resterende del af indbetalingen gå til livspension. 

Se film med PFA’s forbrugerøkonom Carsten Holdum, som fortæller om ændringen 

 

 

 

Bliv opdateret med aktuelle pensionsnyheder 

Vil du gerne holde dig opdateret om skattelovgivning, sundhedsråd, udviklingen på 

aktiemarkederne og andre emner, som har betydning for din pension? Så tilmeld dig 

PFA’s nyhedsbrev Indsigt. Det udkommer ca. 10-12 gange om året og indeholder en 

god kombination af artikler, film og quizzer, som sætter fokus på aktuelle emner og 

giver dig et frisk perspektiv på din pension. 
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