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Offentligt ansatte indbetaler mest
til en livsvarig pensionsordning
Offentligt ansatte indbetaler mere end
dobbelt så stor en andel af deres pensionsindbetalinger til en livsvarig pensions-

Figur 1 – Andelen af indbetalingerne der går til en livrente opdelt på
offentlig og privat arbejdssted – 18-64 årige – 1998-2016
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tor i perioden 1998 til 2016. Andelen i den
private sektor faldt frem til 2011 - fra 60 til
30 pct., som det ses i Figur 1, hvorefter andelen begyndte at stige igen og nåede 38
pct. i 2016. I både den offentlige og private
sektor indbetales den resterende pensions-

Note: I opgørelsen indgår kun primære lønmodtagere med en årlig lønindkomst > 25.000 kr., som
indbetalte til en arbejdsmarkedspension (søjle 2) og/eller en individuel ordning (søjle 3). Dermed
indgår indbetalinger til den livsvarige opsparing i ATP, som alle lønmodtagere indbetaler til, ikke.
Indbetalinger til alderspension er i opgørelsen blevet bruttoficeret med en bundskat på 38 pct.
Kilde: ATP’s beregninger, 2018, på data fra Danmarks Statistik.
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Ratepensioner fortrænger
kapital- og livsvarige pensioner
Indbetalingerne til de forskellige pensionstyper har varieret i den analyserede
periode fra 1998 til 2016. Fra 1998 og
frem til omkring 2011 var der et konstant
fald i andelen, der blev indbetalt til kapi-

Figur 2 – Andelen af indbetalingerne der går til livsvarige pensioner,
ratepensioner og kapital-/alderspension – 18-64 årige – 1998-2016
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Note: I opgørelsen indgår kun primære lønmodtagere med en årlig lønindkomst > 25.000 kr., som
indbetalte til en arbejdsmarkedspension (søjle 2) og/eller en individuel ordning (søjle 3). Dermed
indgår indbetalinger til den livsvarige opsparing i ATP, som alle lønmodtagere indbetaler til, ikke.
Indbetalinger til alderspension er i opgørelsen blevet bruttoficeret med en bundskat på 38 pct.
Kilde: ATP’s beregninger, 2018, på data fra Danmarks Statistik.

Uddannelse påvirker
pensionsopsparingen
Lønmodtagernes pensionsopsparing varierer efter deres uddannelsesniveau. I

Tabel 1 – Andelen af indbetalingerne der går til livsvarige pensioner opdelt efter uddannelsesniveau – 18-64 årige
2016
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”Kort videregående uddannelse”. Det
overraskende er, at andelen ikke er korreleret til uddannelsesniveauet, idet dem

Note: I opgørelsen indgår kun primære lønmodtagere med en årlig lønindkomst > 25.000 kr., som
indbetalte til en arbejdsmarkedspension (søjle 2) og/eller en individuel ordning (søjle 3). Dermed
indgår indbetalinger til den livsvarige opsparing i ATP, som alle lønmodtagere indbetaler til, ikke.
Indbetalinger til alderspension er i opgørelsen blevet bruttoficeret med en bundskat på 38 pct.
Kilde: ATP’s beregninger, 2018, på data fra Danmarks Statistik.
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Typer af pensionsordninger

Når man opretter en pensionsordning, kan man vælge imellem tre typer af ordninger, som hver især adskiller sig ved måden,
hvorpå pensionsordningen kommer til udbetaling:
•

Livrente

•

Ratepension

•

Kapitalpension/alderspension

Kort fortalt er forskellen på de tre pensionsformer, at livrenten udbetales indtil man dør, ratepensionen udbetales i rater over
mindst 10 år og maksimalt 30 år, og alderspension udbetales i én portion, når man pensioneres.
Livrente
Livrenten er en pension, der udbetales som en livslang, løbende månedlig ydelse. En livrente er en form for livslang forsikring. Man får pensionsydelser, så længe man lever. Lever man længe, får man mere, end man har indbetalt. Lever man kortere, får man mindre. Fordelen ved en livrente, er således, at man ikke risikerer at løbe tør for pension før man dør, og derved
kun skal leve af folkepensionen de sidste leveår. Omvendt medfører en livrente at man får en lavere samlet pension udbetalt, hvis man dør før gennemsnittet. De, der dør tidligt, betaler således til dem, der lever længe. Indbetalingerne til en livrente kan trækkes fra i både bund- og topskattegrundlaget, og derudover får man endnu et fradrag. Fradraget er 12 pct., hvis
man har mere end 15 år til pensionsalderen og 32 pct., hvis man har mindre end 15 år. Der skal betales indkomstskat af livrenter, og livrenter modregnes i de offentlige pensioner, når den udbetales (hvis udbetalingen er over et vist niveau). Der er
ingen øvre grænse for, hvor meget der kan indbetales årligt.
Ratepension
Ratepensionen udbetales i flere lige store rater. Raterne udbetales over mindst 10 år og højst 30 år. Indbetalingerne til en
ratepension kan trækkes fra i både bund- og topskattegrundlaget, og derudover får man endnu et fradrag. Fradraget er 12
pct., hvis man har mere end 15 år til pensionsalderen og 32 pct., hvis man har mindre end 15 år. Fordelen ved en ratepension er, at man i højere grad selv kan tilrettelægge den ønskede udbetalingsprofil. Ulempen er, at man risikerer at mangle
pengene til den sidste del af sin alderdom, hvis man lever længe. Der skal betales indkomstskat af ratepensioner, og ratepensioner modregnes i de offentlige pensioner, når de udbetales (hvis udbetalingen er over et vist niveau). Indbetalingerne
er i 2018 fradragsberettigede op til 54.700 kr. om året.
Alderspension og kapitalpensioner
Alderspension afløste i 2013 kapitalpensionen. Både alderspensioner og kapitalpensioner udbetales som én samlet sum
ved pensionsalderen. Forskellen består i, at alderspensionen beskattes på indbetalingstidspunktet, mens kapitalpensionen
beskattes på udbetalingstidspunktet. I alderspensionsordningen får man således ikke skattefradrag for indbetalingerne. Til
gengæld er udbetalingen skattefri. Fra 1999-2012 fik man ved indbetalinger til en kapitalpension fradrag i bundskatten ved
indbetalingen for at gøre ordningen mindre attraktiv ift. en ratepension eller en livrente.
En af fordelene ved alderspensionsudbetalinger og kapitalpensionsudbetalinger er, at de ikke modregnes i de offentlige
pensioner ved selve udbetalingen. Derudover giver de også større fleksibilitet ift., hvornår man ønsker at bruge sine penge.
Ulempen ved en kapitalpension/alderspension er, at man risikerer at bruge alle sine penge i starten af pensionstilværelsen,
og dermed mangler pengene senere.
Der er en skattemæssig grænse for, hvor meget man kan indbetale til en alderspension pr. år. Hvis der er mindre end fem
år til folkepensionsalderen, er grænsen i 2018 på 46.000 kr. Beløbet hæves gradvist til 51.100 kr. i 2023. Hvis der er mere
end fem år til folkepensionsalderen, eller hvis man allerede er begyndt at få udbetalt andre pensioner (efter 1. april 2018), er
grænsen på 5.100 kr. Der betales 40 pct. i skat ved udbetaling af en kapitalpension.
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