
 
 

 

 
Nye regler kræver eftersyn  

af din pension 
 
 

Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og 
det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. 
januar træder ydermere nye regler i kraft om forlodsindbetaling af 

skat - til lavere rentesats. 
  

  

●●● 

 

Af Povl Dengsøe.  November 2012  
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Pensionen bør sendes 
til eftersyn 
 
Pension. Der kan ske store 
ændringer for flere pensionstyper, og 
det kan være dyrt at lade stå til.  
 
Ganske som bilen bør komme på 
værksted for at blive kigget efter i 
krogene og få skiftet olie , bør en 
pensionsordning også komme en tur 
på liften og blive kigget igennem med 
jævne mellemrum.  
 
Og lige nu sker der store ændringer i 
pensionernes vilkår, der gør det til en 
særlig god idé. 
 

For det første får du mulighed for at 
betale en fordelagtig lav skat af din 
kapitalpension her og nu. Men der er  
også en bagside af medaljen.  
 
For det andet tilbyder flere og flere 
pensionsselskaber kunder med garanti 
for en vis kontorente at få udbetalt en 
del af de bagvedliggende reserver, der 
er grundlaget for garantien, hvis de 
flytter til en pension uden garanti i det 
samme selskab. Men valget er ikke 
oplagt for alle. 
 
Store forskelle 
 
Desuden er der store forskelle blandt 
selskabernes tilbud, og det er ikke alle, 
der overhovedet har disse tilbud .  
 
Så den enkelte pensionskunde bør gå 
til sit eget pensionsselskab eller -kasse 
med blandt andet de spørgsmål, som 
vi har stillet de største 
pensionsselskaber i skemaet på næste 
side, samt et krav om en individuel 
beregning.  
 
For bag det enkelte selskabs generelle 
svar kan der være store forskelle 
blandt de individuelle ordninger. 
 
Se skema på næste side. 
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Skattegevinst kan koste 
garantien 
 
Valg. Det kan koste en rentegaranti at 
udnytte tilbuddet om at betale lav skat 
af kapitalpensioner.   
 
Til nytår kommer et tilbud af den 
slags, det er svært at sige nej til . I 
hvert fald ved første øjekast. I 2013 
kan danskere med en kapitalpension 
vælge at indbetale skatten her og nu, 
frem for når pengene kommer til 
udbetaling.  
 
Fordelen er, at man slipper med en 
lavere skattesats på 37,3 procent i 
stedet for de normale 40 procent ved 
udbetalingen – altså en besparelse på 
2,7 procentpoint af skatten.  
 
»Der er ikke tvivl om, at man skal 
vælge at betale den lave skat nu. Den 
ligger lige til højre benet. Jo tættere 
man er på pensionsalder, jo hurtigere 
får man gevinsten,« siger uafhængig 
pensionsrådgiver Gerner Abildtrup fra 
Bedstpension.  
 
Men mønten har den bagside, at man 
risikerer at miste rentegarantien på 
opsparingen, som det fremgår af 
rundspørgen i skemaet. Desuden 

forsvinder fleksibiliteten ved 
pensionstypen, der under de gamle 
regler kan lægges om til en 
ratepension eller en livrente.  
 
Muligheden for at konvertere en 
kapitalpension til løbende 
udbetalinger beholdes, hvis den bliver 
stående som en hvilende ordning til 
den gamle skattesats. Og det kan være 
et argument for at beholde den, mener 
Gerner Abildtrup.  
 
»Det afhænger meget af situationen. 
Men for f.eks. ældre ægtefæller, som 
skal leve af deres respektive pensioner 
– også hvis den ene falder bort, kan 
løbende udbetalinger være en bedre 
idé end en kapitalpension,« siger han. 
 
Fradrag fjernes 
 
Ved overgang til den nye pensionstype 
vil udbetalingen fortsat være bundet til 
ejerens pensionsalder, ligesom der 
også fremover kun skal betales den 
lave PAL-skat, som efter en stigning 
fra i år er på 15,3 procent på det årlige 
afkast.  
 
Hvis man slet ikke foretager sig noget, 
når muligheden for at indbetale på 
den gamle kapitalpension forsvinder, 
bliver pengene i de fleste selskaber 
automatisk kanaliseret over i en 
ratepension op til fradragsgrænsen 
på 50.000 kroner. Beløb derover går 
ind på en livrente, hvor der ikke er loft 
over de fradragsberettigede 
indbetalinger.  
 
Efter 2013 vil afgiften af de 
eksisterende pensioner igen blive 40 
procent. Lovændringen om 
kapitalpension gælder fra årsskiftet, så 
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de pensionister, der planlægger at tage 
deres kapitalpension ud i år, også kan 
få den lave beskatning ved at udskyde 
udbetalingen af kapitalpensionen til 
2013.  
 
Hvis kapitalpensionen står til at blive 
udbetalt til næste år, træder den lave 
skattesats automatisk i kraft. Men 
kunder i pensionsselskaber og 
medlemmer af pensionskasser med 
flere år til pensionering skal selv sørge 
for at få ændret skattebetalingen, og 
flere selskaber skriver til kunder med 
kapitalpensioner, så de ikke 
unødvendigt kommer til at betale den 
høje skattesats. 
 
Dårlig forretning 
 
Det vil være en dårlig forretning at få 
sin kapitalpension udbetalt til en skat 
på 40 procent i år, og det kan ligefrem 
være en ide at optage et lån eller 
oprette en kassekredit for at klare 
julen og udskyde udbetalingen af 
kapitalpensionen til næste år. 
Her skal de samlede omkostninger ved 
at lukke hullet, indtil kapitalpensionen 
kan udbetales til den lave skat, 
selvfølgelig sammenlignes med 
besparelsen.  
 
Ejere af små kapitalpensioner på 
under cirka 10.000 kroner skal også 
være opmærksomme på, at 
grundomkostningerne reelt 
vil stige, hvis ordningen omlægges til 
at være beskattet. Som det er nu, 
betales grundomkostningerne af ikke-
beskattede penge, så topskatteydere 
reelt kun betaler godt 40 procent.  
 

Hvis der er tale om penge, der allerede 
er beskattede, betaler man det fulde 
beløb. 
 
 I nogle kommuner kan der ifølge 
rådgivningsvirksomheden 
Finanshuset i Fredensborg være en 
lille fordel ved at indbetale til en 
kapitalpension i år for pensionister 
eller danskere, der går på pension til 
næste år. Det skyldes, at indbetalinger 
i år giver fuldt fradrag i bundskatten, 
og i nogle kommuner vil dette fradrag 
være større end 37,3 procent, der skal 
betales til næste år. Finanshuset gør 
også opmærksom på, at nogle banker 
og pensionsselskaber opkræver 
gebyrer på mellem 900 og 1.500 
kroner for at håndtere indbetalingen 
af skatten, mens der ikke er gebyr for 
at hæve en kapitalpension på 
almindelig vis.  
 
»Det er udelukkende et ekstra gebyr, 
der lægges på. Der er altså tale om en 
ren pengemaskine,« mener 
Finanshuset, som opfordrer 
kunder til at bede om at slippe for 
gebyret.  
 
Endelig skal man være forberedt på, at 
omlægningen af kapitalpensioner i en 
arbejdsgiverordning vil give en 
overraskelse i de forskudsopgørelser, 
der netop er lagt ud og slår igennem i 
den første månedsløn i 2013. Når 
indbetalingerne ikke længere er 
fradragsberettigede i bundskatten  
men fortsat trækkes af arbejdsgiveren 
før skat – bliver den sparede skat 
udlignet et andet sted. Og det bliver 
den ved at tillægge skatteborgeren en 
tilsvarende indkomst som B indkomst 
i forskudsopgørelsen. 
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Det svære valg mellem 
garanti og bonus 
 
Bonus. Foreløbig tre af de 
kommercielle selskaber tilbyder 
konstant bonus for at opgive rente 
garantien.  
 

Hvor meget kan man få for at smide 
livrem og seler? Og er det nok? Det er 
spørgsmålet til tusinder af 
pensionskunder i den kommende tid.  
 
Med PFA i spidsen er 
pensionsselskaberne begyndt at 
tilbyde kunderne en andel af 
reserverne for at opgive deres 
rentegarantier på op til 4,5 procent.  
 
Nu er spørgsmålet, om kunderne skal 
sige ja.  
 
»Ud fra en økonomisk betragtning, så 
ja. Garantierne har aldrig haft effekt, 
fordi kontorenterne har været højere 

end garantierne. Og selskaberne har 
været kloge nok til at nedskrive 
garantierne, så ingen har rene 
fireprocents garantier i dag,« siger 
uafhængig pensionsrådgiver Gerner 
Abildtrup fra Bedstpension. 
 
Han vurderer, at alle på langt sigt er 
bedst tjent med at have en 
pensionsopsparing til markedsrente, 
fordi den kan tilpasses mere præcist 
den enkeltes alder og risikolyst.  
 
»Sammensætningen af aktiver i de 
kollektive opsparinger er ikke optimal 
for ret mange. I gennemsnit bør de 
fleste nok have en gennemsnitlig 
risiko, men på grund af garantierne er 
selskaberne nødt til at investere de 
kollektive ordninger meget forsigtigt. 
Så hvis man kan få sin fulde andel af 
reserverne med, skal man hurtigst 
muligt komme over i markedsrente,« 
siger han. 
 
Tynde eller ingen tilbud 
 
Der er dog det problem, at kun PFA 
tilsyneladende vil give alle kunder med 
garanti deres fulde andel af reserverne 
med jvf. skemaet på side 4. F.eks. 
Nordeas tilbud om at få 
markedsværdien af garantien kalder 
han »for tyndt« og umuligt at 
bedømme.  
 
»Det er der jo ingen almindelige 
mennesker, der kan forholde sig til 
det. Finanstilsynet burde have en 
holdning til de tilbud og 
informationer, selskaberne giver om 
det,« siger han.  
 
Finanstilsynet har over for Økonomisk 
Ugebrev kaldt det rimeligt, at 
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selskaberne giver kunderne reserverne 
med. Men tilsynet holder ikke øje 
med, at det såkaldte 
kontributionsprincip bliver overholdt, 
så ingen kunder får en større andel af 
reserverne end andre. 
 
I strid med regler 
 
De tre selskaber, der indtil videre 
tilbyder en andel af reserverne, 
medgiver kun en andel af reserverne, 
hvis kunderne bliver i selskabets 
markedsrentepensioner. Og et af de 
selskaber, SEB, der endnu ikke har 
tilbudt sine kunder en andel af 
reserverne ved flytning, er ved at 
undersøge, om det er i strid 
med reglerne.  
 
»Vi mener, at det mindsker 
konkurrencen på markedet, og vi 
synes, at det er betænkeligt, at de tre 
store selskaber, som sidder på 80 
procent af det kommercielle 
pensionsmarked, går ud på samme tid 
og foreslår den løsning,« skriver SEB 
til Berlingske i en kommentar til 
spørgsmålet.  
 
En anden uafhængig rådgiver Rune 
Wagenitz, Miranova, er ikke sikker på, 
at kunderne skal slå til på tilbuddet 
om at slippe sin garanti for kontanter.  
 
»For dem, der har en lav risikoappetit 
og eksempelvis har en garanteret rente 
på 4,5 procent, giver det ikke så megen 
mening som for dem, der har høj 
risikoappetit og gerne vil have et 
afkast på seks procent,« siger han.  
 
Men generelt er det en dårligere idé at 
slippe garantien, jo tættere kunden er 
på pensionsalderen – også selv om 

sammensætningen af investeringerne 
måske ikke er optimale for kunden. 
 
»Hvis du er garanteret noget, kan du i 
princippet være ligeglad med, hvordan 
investeringen er sammensat. Det 
vigtige er, at man får den rente, man 
er garanteret,« siger han. Rune 
Wagenitz er dog bekymret over, at det 
er ekstremt svært for kunderne at 
gennemskue tilbuddene. 
 
»Jeg har læst et tilbud igennem for en 
kunde, og jeg erkender, at jeg ikke 
forstod, hvad man ville få i hånden for 
at afgive garantien, og hvad garantien 
egentlig var. Det var komplet 
uforståelige oplysninger med en 
oprindelig grundlagsrente, der faldt to 
gange gennem forløbet,« siger han. 
 


