Obligatorisk Pensionsordning
Ny pensionsordning for modtagere af overførselsindkomst

Den 1. januar 2020 trådte lov om Obligatorisk Pensionsordning (OP) for modtagere af en række overførselsindkomster
i kraft. OP har til formål at sikre, at de opsparingsbaserede pensioner styrkes, så alle borgere også i perioder med
overførselsindkomst sparer op til egen alderdom. Bidraget
finansieres fuldt ud af de midler, der tidligere tilfaldt satspuljen, således at den enkelte borgers overførselsydelse ikke
nedsættes.
I løbet af 2020 har 951.900 borgere været omfattet af ordningen. Der er et stort overlap mellem medlemmerne i OP og
medlemmerne i ATP Livslang Pension, idet 98 pct. af medlemmerne i OP også er medlem af ATP Livslang Pension. Da
der løbende er stor til- og afgang indenfor flere af overførselsindkomsterne (eksempelvis for barselsdagpenge), er der
stor udskiftning i de borgere, der indbetales OP-bidrag for.
Over en 20-årig periode skønnes det, at der vil være indbetalt
OP-bidrag for omkring 3 mio. borgere.
For 2020 udgjorde bidraget til OP 0,3 pct. af den pågældende overførselsindkomst, hvilket svarede til en samlet indbetaling i 2020 på 339 mio. kr. Bidraget stiger årligt med 0,3
procentpoint til og med 2030, hvor bidraget samlet vil udgøre
3,3 pct. Senest i 2029 skal der politisk tages stilling til, om
bidraget skal forhøjes yderligere ud over 3,3 pct.
Det er den myndighed, som udbetaler ydelsen til den enkelte ydelsesmodtager, bl.a. A-kasser, kommuner, Udbetaling
Danmark og Uddannelses- og Forskningsministeriet, som
har ansvaret for, at den enkelte overførselsindkomstmodtagers bidrag til OP beregnes og indberettes korrekt til eIndkomst og indbetales til ATP.
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Obligatorisk Pensionsordning skal varetages af ATP, således
at ordningen knyttes til og integreres fuldt ud i ATP Livslang
Pension. Da de fleste af overførselsindkomstmodtagerne allerede indbetaler eller har indbetalt bidrag til ATP Livslang
Pension, kan administrationsomkostningerne minimeres og
holdes nede på et niveau, som ikke udhuler den Obligatoriske Pensionsordning.
Integrationen med ATP betyder samtidig, at:
•

•

•

OP indgår i det eksisterende formuefællesskab med
fælles investeringspolitik og deling af risici, og hvor der
føres en fælles bonuspolitik med udgangspunkt i et
fælles bonuspotentiale
OP er en livrente, som udbetales fra folkepensionsalder
og resten af livet. Udbetalingstidspunkter, kapitaliserings- og udskydelsesregler vil være ens på tværs af ATP,
SUPP og OP
OP-bidrag optjener ret til udbetaling af ydelser ved dødsfald sammen med rettigheder optjent af ATP-bidrag.
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