
Kapitalpension, alderspension eller fri opsparing ? 

Skattereglerne omkring ovennævnte opsparingsformer volder ofte problemer. Det skyldes nok primært at 

mange har svært ved at overskue de matematiske konsekvenser af at udskyde skatten kontra at betale skat 

før investering. Man hører ofte misforståelser om at afkast på pension beskattes ekstra hårdt da man først 

betaler PAL-skat og siden skat ved udbetaling. Aktuelt mener mange at besparelsen på 2,7% ved at overføre 

fra kapitalpension til alderspension kan opvejes af at man har et større beløb at investere for i 

kapitalpensionen. Derfor vil jeg starte med at vise at det rent matematisk er uden betydning om skatten 

betales før eller efter et langt investeringsforløb. 

 

Beløb før 
skat 

Skat 
% 

Afkast 
% 

Beløb efter 
skat 

1 10 20 Skat % Resultat efter 
skat 

         

500000 40 5 300000 315000 488668 795989 0 795989 

500000 0 5 500000 525000 814447 1326649 40 795989 

500000 40 25 300000 375000 2793968 26020852 0 26020852 

500000 0 25 500000 625000 4656613 43368087 40 26020852 

 

 

I eksemplet er der ikke regnet med PAL-skat el. lign. da det foreløbigt kun handler om at vise at det er 

ligegyldigt hvornår i forløbet skatten betales hvis procentsatsen er den samme. Det ses tydeligt at man 

opnår meget højere beløb at arbejde med hvis skatten udskydes, især ved højt afkast, men resultatet efter 

20 år bliver det samme uanset afkast. 

 

Beløb før 
skat 

Skat 
% 

Afkast 
% 

Beløb efter 
skat 

1 10 20 Skat % Resultat efter 
skat 

         

500000 40 5 300000 310950 429353 614479 0 614479 

500000 0 5 500000 521175 757017 1146150 40 687690 

 

Her er der regnet med 27% skat i første linie og PAL-skat 15,3% i anden linie.  Det svarer til fri opsparing og 

kapitalpension. Eksemplet viser fordelen ved den lavere skat i pensionen, og illustrerer at der ikke er 

”dobbeltbeskatning” af afkastet, som mange fejlagtigt tror.  Det forudsættes ved fri opsparing at man 

løbende realiserer gevinster så man holder sig i den lave takst på 27%, ellers vil forskellen blive større. 

Ligeledes ved større beløb/afkast.  

Fordelen ved kapitalpensionen blev dog noget reduceret efter afskaffelsen af mellemskatten de sidste par 

år. Det gjorde værdien af skattefradraget mindre, og så kunne regnestykket se sådan ud : 

 



Beløb før 
skat 

Skat 
% 

Afkast 
% 

Beløb efter 
skat 

1 10 20 Skat % Resultat efter 
skat 

         

500000 34 5 330000 342045 472288 675927 0 675927 

500000 0 5 500000 521175 757017 1146150 40 687690 

 

Kapitalpensionen er stoppet for indbetalinger, så fremover går overvejelserne på alderspension kontra fri 

opsparing. Her betales skatten i begge tilfælde i starten af forløbet, så det bliver lidt nemmere at overskue. 

Det er mere indlysende at den lavere beskatning af afkastet på alderspensionen er en fordel. Her kunne 

overvejelserne måske gå på om det kan betale sig at udskyde skatten ved fri opsparing med en køb og hold 

strategi modsat pensionen hvor man beskattes løbende uanset om gevinster er urealiserede. Det kan det 

ikke, jvnf. mit første skema der viser at det er ligegyldigt hvornår skatten betales. Tværtimod er der en 

risiko for at man får svært ved at holde sig i den lave takst efter nogle års investering. Det er måske et 

positivt problem, men ofte snyder man sig selv ved ikke at realisere mest muligt de første år. 

Aktuelt handler det om muligheden for at omlægge en eksisterende kapitalpension til en alderspension. 

Det kan gøres med en ”skatterabat” på 2,7%. Da skatten på det løbende afkast er den samme (PAL) og 

tidspunktet for skattebetalingen jo er uden betydning, vil det give en fordel til alderspensionen.  

Beløb før 
skat 

Skat 
% 

Afkast 
% 

Beløb efter 
skat 

1 10 20 Skat % Resultat efter 
skat 

         

500000 37,3 5 313500 326777 474650 718636 0 718636 

500000 0 5 500000 521175 757017 1146150 40 687690 

500000 37,3 25 313500 379884 2139774 14604884 0 14604884 

500000 0 25 500000 605875 3412717 23293276 40 13975966 

 

Bemærk at rabatten på 2,7% gives på beløbet før skat. Det betyder at resultatet efter skat er ca 4,5% højere 

efter omlægning uanset det løbende afkast.  

Hvis man ønsker at omlægge sin kapitalpension med rabatten skal det ske i 2013 eller 2014. 

Hvis man ønsker at hæve sin kapitalpension før tiden koster det normalt 60%. Altså de normale 40% plus 

ekstra 20%. Man kan dog slippe med 49,84% i 2013. Ved en alderspension er taksten 20%, så det er i 

princippet det samme ( normal skat plus 20% ekstra). 

Hvis man har et uudnyttet tab i kapitalpensionen flyttes det med over i alderspensionen ved udregning af 

PAL-skat. 

Der kan maksimalt indbetales 27600 kr årligt på alderspension. 

Ovennævnte betragtninger er udelukkende de rent matematiske og skattemæsige konsekvenser. Der tages 

altså ikke højde for evt. specielle vilkår der kan være knyttet til pensionsordninger f.eks. garantirenter.  Det 

er naturligvis heller ikke muligt at indregne evt. modregning i sociale ydelser i fremtiden, da de løbende kan 



ændres af skiftende regeringers problemer med statsbudgettet. Efter nuværende regler modregnes 

alderspension ikke i folkepensionen.  

Det er min opfattelse at omlægning fra kapitalpension til alderspension vil kunne betale sig i langt de fleste 

tilfælde. 

Det er også min opfattelse at alderspension er attraktivt i forhold til fri opsparing, grundet den lavere 

beskatning af afkastet. Det må dog være op til den enkelte at vurdere risikoen for politiske stramninger af 

vilkårene. Der kan også være andre individuelle overvejelser f.eks. størrelsen af øvrige pensionsordninger 

og frie depoter. 

Jeg har undladt de to øvrige pensionsformer, ratepension og livrente. Kort kan det dog siges at skatten af  

afkastet er den samme som ved de ovennævnte (15,3%). Den væsentligste forskel skattemæssigt er at de 

beskattes som personlig indkomst og tilsvarende giver fuldt fradrag ved indbetaling. De er altså primært 

attraktive hvis man betaler topskat i indbetalingsåret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bryan Proinvestor 07-10-2013 


