
Faktaark  23. september 2022 
   

  

Fremrykning af forhøjelse af aldersopsparingens lave loft samt 

udvidelse af perioden for aldersopsparingens høje loft med to år 

Med Aftale om etablering af en grøn fond af juni 2022 er det aftalt at øge grænsen for, 

hvor meget personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen årligt kan indbe-

tale på en aldersopsparingsordning fra 5.500 kr. til 8.500 kr. (2022-niveau) med 

virkning fra 1. januar 2024.  

Forhøjelsen af aldersopsparingens lave loft fremrykkes fra 1. januar 2024 til 1. ja-

nuar 2023. Fremrykningen skønnes at give anledning til et fremrykket skattepro-

venu på 1,1 mia. kr. i 2023, jf. tabel 1. Niveauet for det skønnede fremrykningspro-

venu i 2023 skal ses i sammenhæng med, at aldersopsparingens implementerings-

udfordring først forventes at kunne være håndteret med virkning fra 2024.  

Desuden udvides perioden for aldersopsparingens høje loft med to år, så det høje 

loft omfatter personer, der har 7 år eller mindre til deres folkepensionsalder. Udvi-

delsen af perioden indebærer, at de berørte personer fra 2023 vil kunne indbetale 

op til 56.900 kr. (2023-niveau). Det vil bidrage til en større indbetaling til alders-

opsparing, som antages modsvaret af en nedgang i indbetalinger til de fradragsbe-

rettigede pensionsordninger. Det skønnes at give anledning til et fremrykket skat-

teprovenu på 0,2 mia. kr. i 2023, jf. tabel 1. 

Samlet tilvejebringer de to initiativer et fremrykket skatteprovenu på 1,3 mia. kr. i 

2023, jf. tabel 1. 

De angivne skøn er behæftet med usikkerhed. De maksimale indbetalingsbeløb re-

guleres årligt efter reglerne i personskattelovens § 20. 

 

Tabel 1 

Provenuvirkning 

Mia. kr. (2023-niveau) 2023 

Forhøjelse af aldersopsparingens lave loft 1,1 

Udvidelse af perioden for aldersopsparingens høje loft 0,2 

Samlet fremrykket skatteprovenu 1,3 

 

 
Anm.: Opgørelsen er baseret på en forventet øget omlægning fra fradragsberettigede ordninger til aldersopsparing.  

Kilde: Skatteministeriets beregninger på basis af pensionsindbetalingsregister for 2021. 


