
H v o r d a n  v i l  d u  h a v e  u d b e t a l t  d i n  æ g t ef æ l l e s  r a t ep e n s i o n ?   

 

Du får som udgangspunkt udbetalt din ægtefælles  
ratepension løbende hver måned, men du kan også 
vælge at få den udbetalt som et engangsbeløb. Her kan 
du læse, hvad du skal tænke over, når du skal beslutte, 
hvordan du vil have pensionen udbetalt. 
 
Månedlige udbetalinger eller et engangsbeløb? 

Hvilken udbetalingsform der er bedst for dig, afhænger 
af dine økonomiske forhold. Det kan for eksempel have 
indflydelse på dine ydelser fra det offentlige, hvordan 
du vælger at få udbetalt din ægtefælles ratepension. 
 
Det gælder for eksempel  
 
- boligstøtte 
- folkepension (pensionstillæg) 
- førtidspension 
- kontanthjælp 
- ældrecheck 
- helbredstillæg 
- varmetillæg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis du vælger månedlige udbetalinger 

 Udbetalingerne er inklusive en indregnet ren-
te. Det betyder, at den månedlige udbetaling 
kan ændre sig, hvis Danica Pensions konto-
rente ændrer sig i forhold til den allerede ind-
regnede rente.  

 
 Du får ikke reduceret din efterløn, når du får 

udbetalt din ægtefælles pension. 
 

 Udbetalingerne er skattepligtige og indgår i 
din indkomst. Det kan have betydning for ud-
betalingen af ydelser fra det offentlige. Du kan 
også komme ud for at skulle betale mere i 
skat (for eksempel topskat). Husk eventuelt at 
ændre din forskudsopgørelse.  

 
 Hvis pensionen er oprettet med en engangs-

indbetaling før den 22. april 2009, kan du 
fortsætte fradraget – hvis der stadig er 
uafskrevne fradrag – samtidig med at du får 
udbetalt pensionen. I din ægtefælles skatte-
mappe på SKAT.dk kan du se, hvilke beløb der 
er trukket fra. Ellers kan du kontakte SKAT på 
72 22 18 18.  

 
 Du kan senere vælge at få resten af din ægte-

fælles ratepension udbetalt som et engangs-
beløb. Det koster 40 procent i afgift til staten 
samt et eventuelt gebyr. 

 
 
 
 
 
 
 

Hvis du vælger et engangsbeløb 

 Du får værdien af pensionen udbetalt på en 
gang, når vi har trukket afgift til staten fra.  

 
 Du får samlet set mindre udbetalt fra pensio-

nen, fordi du mister forrentningen af opspa-
ringen. Til gengæld kan du vælge selv at inve-
stere og forrente beløbet. 

 
 Har du formue, kan det påvirke din ret til ud-

betaling af visse formueafhængige ydelser, for 
eksempel supplerende pensionsydelser, æl-
drecheck og helbredstillæg. 

 
 Formue indgår ikke i beregningen af folkepen-

sion, men den skattepligtige indtægt, der 
stammer fra formuen – for eksempel rente-
indtægter – kan indgå i beregningen. 

 
 Har du formue over en vis størrelse, kan det 

have betydning for, om du kan få boligstøtte, 
og hvor meget du kan få i boligstøtte. 

 
  

Er du i tvivl? 

Hvis du er i tvivl om, hvilken udbetalingsform du  
skal vælge, kan det være en fordel at få rådgivning  
hos din bank, revisor eller lignende.  
 
Vil du vide, hvilken betydning udbetalingen af  
pensionen har på dine offentlige ydelser, kan du  
læse mere på udbetalingdanmark.dk eller kontakte  
Udbetaling Danmark på 70 12 80 61 
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