
Spørgsmål og svar om negative renter 

 

Hvad er grænsen for, hvornår jeg skal betale negativ rente? 

Har du din NemKonto hos os, kan du have op til 100.000 kr. stående i alt uden at betale negativ rente. Hvis 

du ikke har din NemKonto hos os, betaler du negativ rente af alt indestående. Alle foreninger og 

erhvervskunder betaler negativ rente af alt indestående. 

 

Hvornår trækkes den negative rente på min konto? 

Den negative rente trækkes kvartalsvist, dvs. den sidste bankdag hvert kvartal.  

 

Hvordan kan jeg se, hvor meget jeg skal betale i negative renter? 

Hvis du skal betale negative renter som privatkunde, får du en konto i din netbank, som hedder 

”Renteoverblik Indlån”. Her kan du løbende få et overblik over den opsamlede negative rente, som du skal 

betale. Renterne trækkes på din primære konto den sidste bankdag hvert kvartal.  

 

Er min pensionsopsparing omfattet af negativ rente? 

Hvis du har en kontant pensionsopsparing, betales der negativ rente af indestående over 25.000 kr., hvis du 

har din NemKonto hos os. Hvis du ikke har din NemKonto hos os, betaler du negativ rente af alt 

indestående.  

 

Kan jeg trække renteudgifterne fra i skat? 

Ja, renteudgifterne er fradragsberettigede. Vi indberetter automatisk renterne til Skat hvert år, så der er 

ikke noget, du selv skal foretage dig i den forbindelse.  

 

Hvad er gældende for børn og unge? 

Børn og unge under 18 har en grænse på 100.000 kr., før der betales negative renter. Børneopsparinger og 

børnegavekonti er undtaget negativ rente.  

 

Hvilke konti er undtaget negativ rente? 

Følgende kontotyper er undtaget negativ rente: Børneopsparing, Børnegavekonto, Erstatningsmidler (de 

første 6 måneder), TopTurbo 13-15 år.   

 

Hvordan undgår jeg negative renter? 

Tag kontakt til os, hvis du ønsker at drøfte dine muligheder for at minimere dine negative renter. Vi hjælper 

meget gerne med at finde de løsninger, som passer bedst til dig og din økonomi.  

 


