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Så meget mere skulle du spare op
uden folkepensionen

Folkepensionen udgør en stor del af pensionisternes indkomst. Men hvor meget
skulle man egentlig selv spare op, hvis

Figur 1: Så mange procent af lønnen skal en 25-årig i forskellige indkomstgrupper lægge til side i dag for at erstatte folkepensionen i
fremtiden efter modregning

folkepensionen slet ikke fandtes?
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Folkepensionens værdi for en ny folke-
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pensionist uden modregning svarede i
2020 i gennemsnit til en pensionsopspa-
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ring på omkring 3,2 mio. kr. Det ville for
en middelindkomst med de nuværende
samfundsforudsætninger kræve en op-
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sparing til pension på i gennemsnit 20
pct. af indkomsten – eller hvad der sva-
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Lav indkomst
- årsløn 225.000 kr.

Gennemsnitsindkomst
- årsløn 350.000 kr.

Mellemhøj indkomst
- årsløn 475.000 kr.

Høj indkomst
- årsløn 600.000 kr.
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rer til ca. 70.000 kr. årligt. Mere specifikt
mellem 12 og 31 pct. af lønnen hvert år,
afhængig af indkomstens størrelse. Det er
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altså udover den pension, man i forvejen
sparer op i arbejdsmarkedspensionerne.
Det viser en ny analyse fra ATP.
ATP har derudover i analysen set på, hvor
meget forskellige indkomstgrupper selv
ville skulle spare op, hvis de skulle erstatte den folkepension, de kan forvente at få
udbetalt i fremtiden – før skat, men efter
modregning af egne arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner.
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Bidrag til arbejdsmarkedspension

Nødvendigt ekstra bidrag til finansiering af folkepension

Note: Figuren viser, hvor stor en andel af lønnen en 25-årig i dag ville skulle spare op, hvis vedkommende skulle spare op til værdien af folkepensionen efter modregning af private udbetalinger. Figuren viser det ekstra bidrag i pct. af indkomsten, det ville være nødvendigt at indbetale til pension igennem et 51-årigt arbejdsliv (med samfundsforudsætninger fra 2020) for som
ny pensionist i 2071 at kunne opnå en årlig udbetaling i 19 år (forventet restlevetid ved pensionsalder) svarende til folkepensionen i 2020.
Kilde: Modelberegning, ATP 2020

Folkepensionen har stor værdi
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Tabel 1: Så meget er folkepensionen værd for en 66-årig
ny pensionist i 2020
2020-satser for en
enlig folkepensionist
(før modregning og skat)

Nutidsværdi for en
ny folkepensionist

Grundbeløb

77.028 kr.

1.520.000 kr.

ve en årlig indbetaling på ca. 33.000 kr.

Pensionstillæg

85.464 kr.

1.685.000 kr.

i hele arbejdslivet, svarende til ca. 15

Supplerende pensionsydelse
(ældrecheck)

18.000 kr.

355.000 kr.

180.492 kr.

3.560.000 kr.

ler boligydelse. De 31 pct. svarer til en
årlig pensionsindbetaling på mere end
70.000 kr. Selv hvis vedkommende kun
skulle erstatte grundbeløbet – og ikke
også pensionstillægget – ville det kræ-

pct. af lønnen for en lavtlønnet.

I alt

Også i den høje ende af indkomstskalaen er værdien af folkepensionen betydelig. For en person med en årlig indkomst
på 600.000 kr. ville det kræve en årlig
indbetaling på ca. 47.000 kr., svarende
til ca. 8 pct. af lønnen, at erstatte grund-

Note: De viste satser er de maksimale beløb for en enlig folkepensionist i 2020. Det maksimale pensionstillæg for en gift/samlevende pensionist er på 42.912 kr. Pensionstillægget og ældrechecken nedsættes, hvis pensionisten har andre skattepligtige indtægter som udbetalinger fra ATP Livslang Pension, private pensioner, arbejdsindkomst mv. Ældrechecken kan kun
modtages, hvis den enkelte har en likvid formue under et vist niveau.
Kilde: Modelberegninger, ATP 2020

Sådan er der regnet

Beregningerne om den nødvendige

fundsforudsætninger for 2020 blevet

I beregningen af nutidsværdien for en
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sionens grundbeløb og pensionstil-

fra ATP’s levetidsmodel SAINT.

levetid på 21 år anvendt. De 21 år er
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I analysen er det blevet beregnet, hvor

årig i ATP’s levetidsmodel SAINT. Nu-

hhv. 225.000, 350.000, 475.000 og

stor en andel af indkomsten der skulle

tidsværdien er beregnet for de maksi-

600.000 kr. og bidragsprocenter på
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og tillæg for en enlig hhv. før og efter
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bejdslivet. Personerne starter med at

men før almindelig beskatning.

årig i 2020 er 21 år, mens den forven-

spare op, når de er 25 år i 2020 og

tede restlevetid for en 75-årig i 2071

går på pension, når de er 75 år i 2071,

I beregningen til figur 1 antages det,

er 19 år. Forskellen er et udtryk for den

hvor de på dette tidspunkt kan forven-

at ingen af personerne er berettiget til

forventede forbedring i restlevetiden

te at modtage pension i 19 år.

ældrecheck, boligydelse eller varme-

over de kommende 51 år.

tillæg, samt at ingen af dem har arbejdsindkomster efter pensionering.
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