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Hver anden selvstændig
glemmer pensionen

Knap hver tredje selvstændig undlader –
år efter år – at spare op til pensionen. Og
yderligere en stor gruppe på omkring 30
pct. indbetaler meget beskedne beløb.
Det viser en ny analyse fra ATP. Analysen bygger på, hvad de selvstændige
har indbetalt til pension i perioden 20052009.
For mange mennesker vil private pensioner spille en vigtig rolle for de økono-

Selvstændiges pensionsopsparing, fordeling efter gennemsnitlige
månedlige indbetalinger 2005-2009
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Lønmodtagere

indbetaler til pension og gør det stabilt år efter år, er billedet et helt andet
for de selvstændige. Over halvdelen af
de selvstændige glemmer pensionen.
Tre ud af ti selvstændige indbetalte slet

Ca. 30 pct. af de selvstændige indbetalte ikke til pension i 2005-09, mens de 10 pct., der ind
betalte mest, stod for hele 60 pct. af de samlede indbetalinger i perioden.
Kilde: ATP 2012. Beregninger foretaget på registerdata fra Danmarks Statistik. Tallene er opgjort i 2009-priser.
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Der er ganske store variationer med hensyn
til pensionsindbetalinger på tværs af faggrupper. Uddannelse har betydning for, om der ind
betales til pension eller ej. De selvstændige,
der har en erhvervskompetencegivende uddannelse bag sig, sparer ganske enkelt mere
op end andre selvstændige.
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Fysioterapeuter modtager – ligesom fx

Johnny Kuhr.
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»Det er selvfølgelig godt at spare op i

