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Lille pensionsopsparing blandt selvstændige
kompenseres ikke med anden opsparing
Det er en myte, at selvstændige med lil
le pensionsopsparing nok har mange an
dre aktiver at trække på, den dag de la
der sig pensionere.

Figur 1: Selvstændiges samlede opsparing opdelt efter om man modtog fuldt folkepensionstillæg eller ej, 68-årige, 2012
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Lille pension til selvstændige
Senioranalytiker i ATP Michael Jørgen

Sådan er der regnet
I analysen er den samlede formue beregnet som summen af pensionsformuerne samt
de formueoplysninger, der er til rådighed under Danmark Statistiks forskerordning.
Analysen er lavet på baggrund af de personer, der var 68 år i 2012, og som havde
haft deres primære indtægt fra selvstændig virksomhed eller som lønmodtager fra de
var 50-59 år i perioden 1994-2003. Analysen dækker alene den midterste tredjedel af
indkomstfordelingen – dvs. personer der i gennemsnit tjente ca. 300.000-400.000 kr.
om året fra de var 50-59 år. I analysen opdeles efter, om man fik det fulde folkepensi
onstillæg eller ej som 68-årig. Denne opdeling er ækvivalent til at se på dem, der ind
betalte mindre end 20.000 kr. til pension ekskl. ATP om året igennem hele deres ar
bejdsliv. I analysen indgår kun folkepensionister, der er enlige, eller folkepensionist
par, hvor begge er gået på folkepension.

Af- og tilmelding af nyhedsbrevet på www.atp.dk/presse/tilmeld-nyheder
om pension, investering og samfund

ATP faktum
Kongens Vænge 8

Udgiver: ATP.
Redaktion: Carsten Stendevad (ansvarshavende) og Svend Aagaard Nielsen.
Produktion: ATP.
ISSN: 1904-4097.

3400 Hillerød
Tlf. 70 11 12 13
E-post: faktum@atp.dk
www.atp.dk

99 700 212 - 0415

folkepensionstillæg.

