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Den nye aldersopsparing mangler
fortsat gennembrud
Den blev indført som et alternativ, da
politikerne i 2012 reelt lukkede for at

Figur 1: Pensionsindbetalinger på pensionstyper 2012 - 2013

spare op i en kapitalpension ved at fjerne retten til at trække indbetalinger fra.
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Note: Indbetalingerne til aldersopsparingen er omregnet til beløb før skat for at sikre sammenlignelighed med
indbetalingerne til kapitalpension. Kilde: ATP og Forsikring og Pension 2014.
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Figur 2: Pensionsindbetalinger på pensionstyper i udvalgte år
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Note: Indbetalingerne til aldersopsparing er omregnet til beløb før skat for at sikre sammenlignelighed med indbetalingerne til kapitalpension. Kilde: ATP og Forsikring og Pension 2014.
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