Fakta

Dine økonomiske beslutninger kan påvirke din skat
Der kan ske ændringer i dine skatteforhold, når du for eksempel optager lån, ændrer lån eller starter på udbetaling
af pension. Du ser her en liste over, hvor du særligt skal være opmærksom.
Indlån

• Renteindtægter på indlån er skattepligtige og beskattes som kapitalindkomst.
• Din renteindtægt i pengeinstituttet bliver automatisk indberettet til SKAT.

Udlån
hos pengeinstitut

• Renteudgifter på udlån er fradragsberettigede og fradrages som kapitalindkomst.
• Dine renteudgifter i pengeinstituttet bliver automatisk indberettet til SKAT.
• Ved flere debitorer er udgangspunktet, at fradraget fordeles ligeligt. Hvis lånet er optaget sammen med en ægtefælle, kan du i samråd med SKAT fordele fradraget på anden vis.
• Skatteværdien af renteudgifterne er afhængig af renteudgiftens størrelse. Størst værdi af renteudgiften har du af
beløb op til 50.000 kroner, hvis du er enlig. For ægtefæller er det af beløb op til 100.000 kroner.
• Herudover vil det være muligt at få fradrag for løbende provisioner og i visse tilfælde for stiftelsesprovision eller
engangspræmier for lån.

Udlån
hos realkredit

• Rente- og bidragsudgifter er fradragsberettigede og fradrages som kapitalindkomst.
• Du får automatisk fradrag for renter og bidrag for realkreditlån.
• Der er særlige regler for kursgevinster og kurstab, alt efter om der er tale om et kontantlån eller et obligationslån,
og hvornår lånene er optaget.
• Ved flere debitorer er udgangspunktet, at fradraget fordeles ligeligt. Hvis lånet er optaget sammen med en ægtefælle, kan du i samråd med SKAT fordele fradraget på anden vis.

Gavekonti/
barnebarnskonti

• Renterne er skattepligtige for barnet (kontohaver).
• Hvis det er barnets forældre, der indbetaler på kontoen, bliver de beskattet af renteindtægten.
• Et barn kan modtage en eller flere kontante gaver uden at betale afgift, hvis hver gave er under beløbsgrænsen
(64.300 kroner pr. år. i 2018), og gaverne gives af forældre og/eller bedsteforældre. Overstiger gaven
beløbsgrænsen, og gives den mellem børn, forældre og bedsteforældre, betales en gaveafgift på 15 procent.

Børneopsparing

• Der gives ikke fradrag for indskud.
• Renter og andet afkast, der påløber i bindingsperioden, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

Ind- og udbetaling til pension
Hvilke fradragsregler, der gælder for dine ind- og udbetalinger til pension, afhænger af det pensionsprodukt, du har valgt.
Der gælder nogle regler for pension generelt og for de enkelte pensionsordninger.
For pension generelt

For de enkelte pensionsordninger

Renter skal ikke medregnes til den skatte
pligtige indkomst. Renterne medregnes ved
opgørelse af pensionsafkastbeskatningen,
som udgør 15,3 procent.

Ratepension

Indbetalinger på ratepension op til 54.700 kroner (2018) er fradragsberettigede
i den personlige indkomst. Almindelig udbetaling beskattes som personlig
indkomst.
Indbetaling på ratepension kan have betydning for dit beskæftigelsesfradrag,
da det er fradrag i din personlige indkomst.

Aldersopsparing

Indbetalinger på aldersopsparing er ikke fradragsberettigede. Du kan indbetale
5.100 kroner (2018), hvis du har mere end 5 år til folkepension. Almindelig
udbetaling sker uden afgift.

Livrenter

Livsvarige livrenter: Der er ingen grænser for indbetalinger på livsvarige
livrenter (såfremt de opfylder visse krav). Indbetalingerne er fradragsberettigede i den personlige indkomst. Almindelig udbetaling beskattes som
personlig indkomst.
Ophørende livrenter: Indbetalinger på ophørende livrenter op til 50.400 kroner
(2018) er fradragsberettigede i den personlige indkomst. Almindelig udbetaling
beskattes som personlig indkomst.
Indbetaling på livsvarig livrente eller ophørende livrente kan have betydning
for dit beskæftigelsesfradrag, da det giver fradrag i din personlige indkomst.

Kapitalpension

Indbetalinger på kapitalpension er ikke fradragsberettigede. Der betales som
udgangspunkt 40 procent i skat ved udbetaling af en kapitalpension.

Beskatningen ved udbetaling af pensionen
afhænger både af produkttype, om der er
fradrag for indbetalingerne, og om der er
tale om ordinær udbetaling, udbetaling før
tid m.m. Se de enkelte pensionsordninger i
boksen til højre.
Fra 1. januar 2018 til 31. december 2018 vil
pensionsudbetalinger på mere end 397.000
kroner årligt få tillagt en udligningsskat på
2 procent. Udligningsskatten aftrappes
frem til 2020. Det er den samlede pensions
udbetaling inklusive folkepension, ATP og
øvrige pensionsudbetalinger, der bliver
anvendt som beregningsgrundlag
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