Nr. 112 = Januar 2013

om pension, investering og samfund

Folkepensionen dækker halvdelen af
tabet, når de private indtægter forsvinder

Udsigten til, at ens private pensionspen
ge en dag mister værdien, eller måske
holder helt op med at løbe ind på kon
toen, eller at andre private indtægter for
svinder, behøver ikke være en katastro
fe for den enkelte pensionist. For når de
private indtægter skrumper, træder det
offentlige til og lukker en del af det øko
nomiske hul, der ellers ville opstå.
En ny analyse fra ATP viser, at folkepen
sionen i betydelig grad kompenserer, når
de private pensioner og andre indtægts
kilder udhules. Konkret er en gruppe fol
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For langt de fleste folkepensionister med en privat pensionsopsparing udhules de private pensions
udbetalinger og andre indtægtskilder med alderen. Halvdelen af faldet udlignes af stigende folkepension.

Grundpension

Kilde: ATP og Danmarks Statistik 2012.
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Sådan er der regnet
Ved udgangen af 2010 var der godt 313.000 pensionister, som allerede var gået på folkepension primo 2001. Analysen
ser på den tredjedel af disse pensionister, som modtog skattepligtige private pensionsydelser i 2001, og som ikke sam
tidig modtog tjenestemandspension. Der ses bort fra tjenestemandspension, fordi tjenestemandspensioner ikke er fun
derede, og fordi indekseringen af pensionerne følger særlige regler.
Analysen ser bort fra personer med meget små henholdsvis meget store skattepligtige indtægter (1. og 99. centil er ude
ladt). Herefter er gruppen på 85.231 pensionister.
Folkepensionister pr. primo 2001 som er i live

313.154

Tjenestemandspension

41.490

Ingen privatpension

183.519

Folkepensionister med meget små henholdsvis meget store skattepligtige indtægter

2.914

Undersøgelsens gruppe

85.231

Private pensioner er her defineret som skattepligtige udbetalinger af ratepension eller livsvarig pension fra arbejds
markedsordninger eller individuelle private ordninger. Kapitalpensionsudbetalinger er ikke medtaget, fordi disse i
sagens natur ikke er varige og forsørgelsesorienterede.
Ud af den samlede gruppe på godt 313.000 modtog 224.338 folkepensionister ATP Livslang Pension. ATP-pensionen
indgår sammen med folkepensionen i grundpensionen (se figur) på grund af ATP-pensionens særlige rolle og meget
store udbredelse.
Datagrundlaget er registerdata fra Danmarks Statistik bearbejdet via ATP’s databaser på Danmarks

Statistiks
forskermaskine.
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