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Engangsindbetaling til ratepension og livsvarig livrentepension 

Efter du har udfyldt denne blanket, skal du sende den til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø eller via 
appension.dk/kontakt, hvor du også kan skrive til os og vedhæfte filer. Vi opfordrer dig til at benytte en sikker 
forbindelse, når du sender informationer, blanketter m.m. til os. 

Hvis engangsindbetalingen skal have skattemæssig virkning for indkomståret 2022, skal vi modtage 
blanketten senest den 30. december 2022 og du skal indbetale inden den 1. april 2023. 

Personlige oplysninger 

Navn Police-

nummer 

Hvor meget kan du indbetale? 
Du må indbetale op til 59.200 kr. (2022) på en ratepension. Vær opmærksom på, at reglerne for hvor meget du 
kan indbetale til ratepension, gælder uanset, om indbetalingerne sker privat eller via din arbejdsgiver og på tværs 
af selskaber. Vi kan ikke se, hvad du indbetaler til ratepension andre steder. Der er ikke loft over beløbet, du kan 
indbetale til livsvarig livrentepension. 

Engangsindbetaling 

Angiv det ønskede beløb på 
engangsindbetalingen  

Det indbetalte beløb placeres på din eksisterende private pensionsordning med det angivne policenummer. Derfor 
gælder de vilkår, du allerede har på den ordning, også for din engangsindbetaling. Du skal vælge, hvordan 
engangsindbetalingen skal placeres. 

Sæt kryds ud fra dit ønske: 

Engangsindbetalingen skal placeres på ratepension, og er der indbetalt det maksimalt tilladte hertil, placerer vi 
den overskydende indbetaling på livsvarig livrentepension. 

Engangsindbetalingen skal placeres på livsvarig livrentepension. 

Skattemæssige forhold 
Hvordan din engangsindbetaling behandles skattemæssigt afhænger af, om du indbetaler til ratepension eller livsvarig 
livrentepension.  

Ratepension 
Du har fuldt fradrag i din personlige indkomst for indbetalinger op til 59.200 kr. (2022). Ratepensionen udbetales 
løbende i 10 til 30 år, når du går på pension. Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne. 

Livsvarig livrentepension 
Du har fuldt fradrag i din personlige indkomst for engangsindbetalinger op til det maksimale årlige fradrag på 54.500 
kroner (2022). Det forudsætter, at du ikke bruger denne beløbsgrænse til andre private pensioner. Ved større 
indbetalinger skal fradraget som udgangspunkt fordeles med 1/10 årligt i 10 år. Den livsvarige livrente udbetales 
løbende lige så længe, du lever, når du går på pension. Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne. 

Investering 
På appension.dk/minpension under ’Investering’ og dernæst ’Indbetaling’, kan du se, hvordan engangsindbetalingen 
investeres. Det kan du ændre efterfølgende. På appension.dk/minpension under ’Investering’ og dernæst 
’Investeringsguide’ kan du få hjælp til at finde den rette investering af din pensionsopsparing.   

Omkostninger 
Du betaler en procentdel af engangsindbetalingen i omkostninger. Procentdelen afhænger af engangsindbetalingens 
størrelse, og hvor meget du har indbetalt i forvejen. På appension.dk/minpension under ’Omkostninger’ kan du se de 
omkostninger, der gælder for dig. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du vil kende dine omkostninger.  

Hvidvask 
AP Pension skal som pensionsselskab overholde hvidvasklovgivningen og være med til at forhindre hvidvask og 
terrorfinansiering. Det indebærer, at vi skal have visse oplysninger fra vores kunder. Vi beder derfor om, at du 
legitimerer dig samt dokumenterer dine økonomiske forhold. Det gør du ved at sende: 

• en læsbar kopi af enten gyldigt kørekort eller pas samt kopi af sundhedskort

• vedlagte blanket ’Information om din transaktion’ sammen med din årsopgørelse. Husk også at sende
eventuel anden dokumentation som angivet i blanketten.

AP Pension forbeholder sig ret til at kræve yderligere oplysninger, hvis vi vurderer, at ovennævnte ikke er 
tilstrækkeligt. Engangsindbetalingen kan tidligst placeres, når vi har fået disse oplysninger fra dig, og forrentning er 
derfor betinget af, at AP Pension vurderer, at de modtagne legitimationsoplysninger samt oplysninger til bedømmelse 
af dine økonomiske forhold er tilstrækkelige. Oplysningerne anvendes til at overholde gældende lovgivning på 
hvidvaskområdet. 
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Sådan indbetaler du 
Du skal udfylde og sende os denne blanket samt de yderligere oplysninger, vi har bedt om. Herfter kan du indbetale 
det ønskede beløb. Du indbetaler til os ved at lave en overførsel i din netbank. Her skal du: 

• Overføre til registreringsnummer 3100 og kontonummer 3100326833.
• Angive dit cpr-nummer og den måned du indbetaler beløbet under besked til modtager.
• Anvende dette format for betalingsreferencen: ACCCCCCCCCC10000001177DDDDDD. C er dit cpr-nummer, og D

er måned og år.

Eksempel: En person med cpr-nummer 101173-1234, der indbetaler i december 2022, skal angive følgende 
betalingsreference: A101173123410000001177122022. 

Sådan behandler vi personoplysninger 
AP Pension behandler personoplysninger i overensstemmelse med blandt andet persondatalovgivningen. Det kan  
du læse mere om i vores persondatapolitik, som du finder på appension.dk/persondatapolitik. Du kan også få sendt 
persondatapolitikken med post ved at kontakte os på 3916 5000. 

Din underskrift 

Dato: ______________ Underskrift: _______________________________________ 
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Information om din transaktion 

Personlige oplysninger 

Navn CPR-nr. 

AP Pension behandler dine informationer i overensstemmelse med persondata-lovgivningen samt Lov om 
finansiel virksomhed. Du finder vores persondatapolitik på appension.dk/persondatapolitik. Oplysningerne 
anvendes til at overholde gældende lovgivning på hvidvaskområdet. 

Angiv din forventede årlige indkomst: 

Dokumentation for dine økonomiske forhold 

Du skal sende en læsbar kopi af din seneste årsopgørelse, som du finder på skat.dk 
Har du efter din seneste årsopgørelse fået et større økonomisk råderum, end hvad der fremgår af 
opgørelsen, skal du udfylde årsagen herunder. 

Vær opmærksom på, at du skal vedlægge dokumentation, uanset hvilken årsag du vælger. 

☐ Løn

☐ Offentlig ydelse

☐ Arv

☐ Overskud af virksomhed (vedlæg dokumentation for udbytte etc.)

☐ Salg af bolig eller virksomhed (dokumentation kan f.eks. være salgsaftalen)

☐ Andet – uddyb:

Du bekræfter med din underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte. 

Dato 

Underskrift 
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