
Sportspension
Pensionsopsparing for idrætsfolk
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Hvad er Sportspension?
Sportspension er en ratepension for både hel- og halvprofessionelle 
sportsudøvere, som på et tidspunkt efter den aktive sportskarriere får 
brug for et økonomisk supplement til at finansiere en uddannelse el-
ler en ny karriere.

Hvem kan oprette en sportspension?
For at oprette sportspensionen skal du være under 40 år og have en 
indkomst fra sportsudøvelse - f.eks.

 • løn

 • sponsorindtægter

 • præmier 

 • bonus

Der kan kun oprettes én sportspension pr. person.

Hvor meget kan der indbetales?
Der kan i alt indbetales 1.869.100 kr. (2018). 
Beløbet reguleres hvert år.

Er der fradrag for indbetalingerne?
Indbetalingerne kan fratrækkes i den personlige 
indkomst det år, hvor der indbetales til ordningen, 
så fradragsværdien vil afhænge af indkomsten på 
indbetalingstidspunktet.

Indbetalingsloftet på ratepension er ikke gældende  
for Sportspension.



Hvornår og hvordan kan sportspensionen 
udbetales?
Udbetalingerne skal senest påbegyndes i det indkomstår, du fylder  
40 år. Udbetalingerne skal ske over min. 1 år og maks. 10 år.  
Den årlige udbetaling må maksimalt udgøre 373.900 kr. (2018). 
Der skal betales indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejds-
markedsbidrag.

Hvis udbetalingen ikke er påbegyndt senest i det indkomstår, du fyl-
der 40 år,  ændres sportspensionen til en almindelig ratepension, hvor 
udbetalingerne tidligst kan ske ved opnået pensionsudbetalingsalder. 
Det samme gælder også, hvis der stadig er penge på sportspensionen, 
når den udbetalingsperiode, du har valgt, ophører.

Hvordan beskattes det afkast, du får af midlerne på 
sportspensionen?
Alle former for afkast beskattes med en pensionsafkastskat på 15,3%.



Torvet 1  /  6950 Ringkøbing  /  Tlf. 9732 1166
post@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk

Ønsker du yderligere informationer, så er du meget 
velkommen til at kontakte:  
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