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1. Hvad er MineMål-tilskud? 
MineMål-tilskud er et tilskud, du auto-
matisk får hvert kvartal, hvis du er med 
i fordelsprogrammet MineMål.  
 
Du kan vælge at få tilskuddet som et 
kontant beløb, der bliver sat ind på din 
MineMål-konto. Du kan også vælge at 
få tilskuddet som rabat på udvalgte ge-
byrer. 
 
Uanset hvad du vælger, får du tildelt til-
skuddet på datoerne 15. februar, 15. 
maj, 15. august og 15. november frem 
til udgangen af 2020.  
 
2. Hvem får MineMål-tilskud? 
Alle privatkunder, som er med i fordels-
programmet MineMål, får MineMål-til-
skud, hvis de er med i programmet 15 
dage før det tidspunkt, hvor Nykredit til-
deler tilskuddet.  
 
3. Skat 
Det kontante MineMål-tilskud er skatte-
pligtigt som personlig indkomst. Du skal 
selv skrive dine kontante tilskud på din 
årsopgørelse, da Nykredit ikke må ind-
berette dem til SKAT. 
 
På nykredit.dk/minemaal kan du se, 
hvordan du indberetter til SKAT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis du har valgt at få MineMål-tilskud-
det som rabat på udvalgte gebyrer, er 
tilskuddet ikke skattepligtigt, og du skal 
ikke skrive det på din årsopgørelse. 
Rabatten er ikke skattepligtig, fordi den 
gælder for gebyrer, du som privatper-
son ikke kan trække fra i skat. Har du 
alligevel trukket et at dine betalte geby-
rer fra i skat, fx fordi du benytter virk-
somhedsskatteordningen, kan rabatten 
blive skattepligtig. 
 
4. Hvordan vælger du? 
Når du kommer med i fordelsprogram-
met MineMål, kan du vælge, om du vil 
have MineMål-tilskuddet som et kontant 
beløb sat ind på din MineMål-konto, el-
ler om du vil have det som rabat på ud-
valgte gebyrer.  
 
Hvis du ikke vælger, får du automatisk 
tilskuddet som et kontant beløb sat ind 
på MineMål-kontoen.  
 
Du kan en gang om året vælge, om du 
vil have MineMål-tilskuddet som et kon-
tant beløb eller som rabat på udvalgte 
gebyrer for det kommende år. Dit valg 
gælder altså for et år ad gangen, og du 
får besked om, hvornår du kan vælge, 
via MitNykredit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. For hvilken periode vælger du? 
Når du indtræder i MineMål vælger du 
for indeværende kalenderår.  
Herefter foretager du valget for det 
kommende kalenderår omkring det føl-
gende årsskifte.  
 
Dit årlige valg er gældende for et år ad 
gangen. 
 
6. Øvrige vilkår  
Du kan i øvrigt se vilkår for MineMål på 
nykredit.dk/minemaal, hvor du også fin-
der vilkår for MineMål-kontoen og vilkår 
for rabat på udvalgte gebyrer.  

Vilkår for MineMål-tilskud 
KONTANT TILSKUD OG TILDELING AF RABAT  

Gældende pr. 
09.01.2020 

 

https://www.nykredit.dk/mine-maal/minemaal/minemaal_tilskud/
https://www.nykredit.dk/mine-maal/minemaal/vilkar-og-betingelser/
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