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Offentligt ansatte betaler dobbelt så meget
til livsvarige pensioner som privat ansatte

Vi lever længere og længere, og derfor har

Figur 1 - Pensionsindbetalinger opdelt på sektor, søjler og
produkt – 18-64-årige primære lønmodtagere i 2017

der været et ønske fra politisk hold og seneste fra Penge- og Pensionspanelet om,
at en større andel af pensionsindbetalin-
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andelen, der indbetales til ratepensioner –
bare med omvendt fortegn. Ansatte i den
offentlige sektor indbetalte 21 pct. af deres
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pension til ratepensioner, mens det gjaldt
59 pct. af indbetalingerne i den private
sektor. Det viser en ny analyse fra ATP.
Analysen har set på, hvor stor en andel

Note: I opgørelsen indgår kun primære lønmodtagere med en årlig lønindkomst på mere end 25.000 kr.,
som indbetalte til en arbejdsmarkedspension (søjle 2 (inkl. beregnede tjenestemandsbidrag)) og/eller en
individuel ordning (søjle 3). Indbetalinger til ATP Livslang Pension indgår ikke, da alle lønmodtagere bidrager
til ATP. Indbetalinger til alderspension er i opgørelsen blevet bruttoficeret med en bundskat på 38 pct.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, ATP 2020.
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Tabel 1 - Andelen af indbetalingerne der går til livsvarige pensioner opdelt efter uddannelsesniveau
– 18-64-årige lønmodtagere i 2017
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Note: I opgørelsen indgår kun primære lønmodtagere med en årlig lønindkomst på mere end 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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den fra 10 til 15 år på ratepensioner.
Ratepension – En ratepension er en pension, man kan få udbetalt i rater i
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udgør”, slutter Jørgen Søndergaard.

gen modregnes ikke i offentlige ydelser.
Aldersopsparing – En aldersopsparing er en pension, man får udbetalt som
en engangsydelse. Pensionsopsparingen blev oprettet i 2013, og man kunne frem til 2018 indbetale 29.600 kr. (2017-kroner) efter skat om året til pensionen. Pensionen beskattes ved indbetalingen, og udbetalingen modregnes ikke i offentlige ydelser. Fra 2018 kunne man indbetale 5.300 kr. årligt
(2020-kroner) ekskl. AM-bidrag til en aldersopsparing indtil 5 år før folkepensionsalderen, og de sidste 5 år kan man årligt indbetale 50.200 (2020-kroner) ekskl. AM-bidrag.

Sådan er der regnet

I analysen er andelen en person indbetaler til en livsvarig pension (inklusive indbetalinger til tjenestemandsordningen) blevet
holdt op imod de samlede indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner og individuelle ordninger. Indbetalinger til ATP Livslang Pension indgår ikke, da alle lønmodtagere indbetaler det samme til ATP, og ATP-pensionen i udgangspunktet altid udbetales livslangt.
Analysen er lavet for primære lønmodtagere i alderen 18-64 år i 2017, som havde en lønindkomst på minimum 25.000 kr.,
og som indbetalte til en søjle 2 eller 3 ordning (inkl. beregnede tjenestemandsindbetalinger). 13 pct. af de primære lønmodtagere indbetalte ikke til en søjle 2 eller 3 ordning og indgår derfor ikke i analysen.
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