
  

 

2022 

Arbejdsmarkeds-/tillægs-
pension (AMP/TIP) 

Aldersopsparing (AOS) Kapitalpension (KAP) 

Udbeta-
lings 
form 

Afgift 
og 

skat til 
staten 

Bo af-
gift 

Udbetalings 
form 

Engangs 
afgift 

Boafgift 
Udbetalings 

form 
Engangs 

afgift 
Bo afgift 

Ophæve i utide Or-
lov, livstruende syg-
dom eller velfærds-
truende situationer 

(7) Ingen ud-
betaling  

    
Ingen udbeta-

ling 
    (6) Sum  (2)  52%    

(3) Emigration 
(7) Ingen ud-

betaling 
    Sum 20%   Sum (2)  52%   

Invaliditet (Førtids-
pension eller kvalifi-
ceret svagligheds-
pension) 

(7)(7a) Rater 
over min. 

10 år 

Ind-
komst 
skat 

  
(4) Sum eller 
delhævning.  

0%   
(4) Sum eller del-

hævning.  
(1)  40%    

Død   

Ægtefælle 

(5) Rater 
over min. 

10 år  

Ind-
komst 
skat 

0% Sum  0% 0% Sum  (1)  40% 0% 

Samlever 

(5) Rater 
over min. 

10 år 

Ind-
komst 
skat 

0%/15
% 

Sum 0% 15% Sum (1)  40% 15% 

(8) Børn U/ 24 år 

Rate over 
min 10 år 

eller (8) sum 

Ind-
komst 
skat 

0%/15
% 

Sum 0% 15% Sum (1)  40% 15% 

Børn O/24 år Sum 40% 15% Sum 0% 15% Sum (1)  40% 15% 

Andre i arverækken Sum 40% 36,25% Sum 0% 36,25% Sum (1)  40% 36,25% 

Pensionering 

(7a) Rater 
over min. 

10 år 

Ind-
komst 
skat 

  
Sum eller del-

hævning 
0%   

Sum eller del-
hævning 

(1)  40%   

1. Engangsafgiften på kapitalpensioner, er i 2022 på 40% Indbetalinger fra før 31-12-1979, er på 25%. 

2. Afgiften for at hæve kapitalpension før tid, er 52%.  

3. Hvis der skal udbetales kræves det, at du er udenlandsk statsborger, har fratrådt din stilling i forsvaret, og 
taget varigt ophold i udlandet. Der skal betales 60% i afgift til staten. 

4. Hvis man delhæver, vil resten af saldo blive låst fast indtil afgangsalder opnås. 

5. Udbetalingen kan ske som engangsudbetaling, hvis den månedlige udbetaling ikke opnår minimum 3.239,45                       
(oktober 2021 sats). Med 40% i engangs afgift 
Samlever vil her skulle betale 15% i arveafgift, samt 40% i engangs afgift. 

6. Der kan søges om udbetaling af indestående fra før d. 01-01-1995 ved særdeles velfærdstruende situatio-
ner 

7. Hvis indestående er under CS Pensionsfonds minimumsgrænse, (17.526,-/29.210,- okt.  2021) og der ikke 
har været indbetaling i 12 måneder, kan der blive udbetalt som en sum, med 60% i afgift til staten.  

7a.Er indestå mellem 15.000, - og 200.000, - kr. kan der være gunstig beskatning. Spørg CS Fonde for yderli-
gere. 

8. Hvis ikke hele ordningen er udbetalt, når barnet fylder 24 år, vil resten blive udbetalt som en sum med 40% i 
afgift. 

Sum er ensbetydende med, at alle pengene udbetales på én gang 

PAL-skat er den skat der betales af afkastet Pt. 15,3%.  

 


