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A N D E L S K A S S E N . D K

RATEPENSION
Hvad er ratepension?

Ratepension er en opsparing, hvis formål er at sikre 

dig en fast månedlig indtægt, når du går på pension. 

Ratepensionen kan suppleres med forsikringer, der 

kan dække ved sygdom eller dødsfald i årene frem til 

pensionstidspunktet.

Hvem og hvor meget?

En ratepension kan oprettes af alle under 80 år – i 

nogle tilfælde helt op til 85 år.

Du kan indbetale op til 59.200 kr. på ratepension 

(64.347 kr. på arbejdsgiverordninger). Du kan vælge et 

fast årligt beløb, eller blot når du har lyst og råd.

Mange vælger ratepension som supplement til en 

aldersopsparing. Andelskassen hjælper dig med at 

foretage beregninger, der giver overblik over indbetalin-

gerne i forhold til størrelsen på de løbende udbetalinger.

Hvordan og hvornår udbetales pensionen?

Pensionen udbetales som en fast rate over en aftalt 

årrække fra 10 til 30 år. Udbetalingen kan tidligst 

begynde, når du når pensionsudbetalingsalderen – 

opsparingen bliver udbetalt i rater over minimum 10 

år. Hvis din rate pension er oprettet efter den 1. januar 

2018, kan du tidligst få din ratepension udbetalt 3 år før 

folkepen sionsalderen.

Hvad med skatten?

Indbetalingen til ratepensionen kan trækkes fra i den 

personlige indkomst, og fradragsværdien kan være helt 

op til 52 %. For indbetalinger under 59.200 kr. kan det 

fulde beløb fratrækkes.

For selvstændige

Som selvstændigt erhvervsdrivende kan du indbetale 

59.200 kr. Hvis du driver virksomhed i personligt regi 

(ikke Aps og A/S) har du derudover mulighed for at 

indbetale op til 30 % af det regulerede overskud fra 

selvstændig virksomhed på en livsvarig livrente gen-

nem Andelskassen.

Ønsker du at indbetale yderligere?

Ønsker du at indbetale mere end 59.200 kr. og få 

fradrag for indbetalingerne, kan det ske til en livslang 

livrente. Du kan også indbetale på aldersopsparing dog 

uden fradrag.


