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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 1

Forord 

Dansk økonomi er blevet grundlæggende 

bedre i løbet af de seneste 25 år. Ledighed 

og inflation er bragt væsentligt ned, og der er 

styr på betalingsbalance og offentlige finanser. 

Det er der flere grunde til.

En række strukturreformer, specielt på ar-

bejdsmarkedet, har gjort Danmark mere kon-

kurrencedygtig. I samme retning trækker de 

fleksible ansættelsesregler i kombination med 

dagpengeregler med fornuftig dækning (flexi-

curity). Ofte overses imidlertid betydningen af 

arbejdsmarkedspensionerne for genopretnin-

gen af dansk økonomi.

Arbejdsmarkedspensionerne blev – fra pri-

mært at være forbeholdt offentligt ansatte og 

højtlønnede funktionærer – udbredt til hele 

arbejdsmarkedet som konsekvens af Fælles-

erklæringen fra 1987 mellem regeringen og 

arbejdsmarkedets parter. Sideløbende skete 

der en udbygning på firmapensionsområdet. 

   

Her dokumenteres, hvordan arbejdsmarkeds-

pensionerne gavner samfundsøkonomien og 

den enkeltes økonomi som pensionist. Både 

nu, 25 år efter indgåelsen af Fælleserklæ-

ringen, og i det fuldt udbyggede system om 

nogle årtier, når stort set alle danskere har 

sparet op i hele arbejdslivet.  

Det samlede danske pensionssystem – sam-

spillet mellem folkepension, ATP og pensio-

nerne i forbindelse med arbejde – er netop 

blevet kåret til verdens bedste.

Det er der god grund til. Med folkepension og 

ATP er der sørget for, at alle pensionister uan-

set arbejdsmarkedstilknytning har en tilstræk-

kelig basisindkomst. Arbejdsmarkedspensio-

nerne sikrer, at indkomsten som pensionist 

ikke bliver væsentligt lavere end indkomsten 

som erhvervsaktiv. De individuelle ordninger  

dækker særlige ønsker til pensionisttilværel-

sen. Endvidere har politikerne taget hånd om 

udfordringen med flere ældre ved at forhøje 

tilbagetrækningsalderen.

Denne position kan vi ikke tage for givet. 

Vores pensionssystem skal videreudvikles og 

følge med tiden. Det kræver, at vi alle holder 

fast i tankegodset i Fælleserklæringen – det 

sikrer, at der er et solidt fundament for den 

fremtidige udbygning af pensionssystemet. 

Formålet med at markere 25-års jubilæet er 

bl.a. at pege på de grundlæggende betingel-

ser for pensionssystemets fortsatte udvikling.

Forsikring & Pension

Adm. direktør Per Bremer Rasmussen
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 2

Arbejdsmarkedspensionerne er i høj grad  

resultatet af en social kontrakt, der blev ind-

gået for 25 år siden. I Fælleserklæringen af 

8. december 1987 indgik arbejdsmarkedets 

parter og Schlüter-regeringen en hensigtser-

klæring om at indføre arbejdsmarkedspensio-

ner på LO/DA-området. 

Arbejdsmarkedspensioner var på det tids-

punkt et gode, der var forbeholdt de offentligt 

ansatte samt en række funktionærgrupper på 

det private arbejdsmarked. Tjenestemændene 

havde deres tjenestemandspensioner.  

Sammenlagt var kun en tredjedel af arbejds-

markedet dækket i pensionsalderen ud over 

folkepensionen og ATP. 

Det billede har arbejdsmarkedspensionerne 

ændret totalt. I dag indbetaler en lønmodtager 

på LO/DA-området typisk 12 pct. af sin løn til 

pension. Lignende ordninger findes på firma-

pensionsområdet. En styrke ved det aftaleba-

serede system er, at det har givet hurtigere og 

bedre løsninger, end lovgivning kunne sikre.

DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 2
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 3

Det danske pensionssystem 
er en succes ...
... fordi det sikrer danskerne en god pension  

og øger ligheden

– Især ufaglærte og faglærte får højere pen-

sioner i takt med udbygningen af arbejds-

markedspensionssystemet. Det spænder  

et mere fintmasket økonomisk sikkerheds-

net ud under den enkeltes privatøkonomi i 

alderdommen.

– Antallet af fattige ældre er reduceret kraf-

tigt de seneste 10 år, selvom antallet af  

fattige er steget i de øvrige aldersgrupper. 

– Ved at mindske indkomstforskelle i dobbelt 

forstand – både inden for pensionistgrup-

pen og mellem pensionister og erhvervs-

aktive – sikres sammenhængskraft i sam-

fundet. 

... fordi det sikrer Danmark en robust  

samfundsøkonomi

– Arbejdsmarkedspensionerne øger den 

private opsparing. For hver ekstra krone, 

der indbetales, øges den samlede opspa-

ring med 80 øre. Det bidrog til at vende 

samfundsøkonomien i 1990’erne. Betalings-

balancen – dansk økonomis akilleshæl siden 

starten af 1960’erne – har været i plus stort 

set lige siden.

– Det styrker samfundsøkonomien, at dan-

skerne har fuld fradragsret for indbetalin-

gerne til deres pensionsordninger og først 

betaler skat af deres pension, når de får den 

udbetalt. De ældre sparer på den måde op 

til de offentlige udgifter til folkepension, 

ældrepleje og sundhed, som de får behov 

for, når de blive ældre og går på pension. 

Med andre ord: Det offentlige får pengene i 

kassen, samtidig med at udgifterne opstår. 

– Den udskudte skat af pensionen skaber en 

politisk disciplin, der medvirker til at stabi-

lisere samfundsøkonomien og de offentlige 

finanser. Det skyldes, at pengene båndlæg-

ges til den dag, der er behov for dem. 

– Vores opsparingsbaserede pensionssystem 

har skånet os for de akutte kriseindgreb, 

som andre lande er tvunget til. Årsagen 

er, at pensionsydelserne i vores system er 

baseret på markedet frem for politiske  

beslutninger, som det gælder for mange 

andre lande med rene skattefinansierede 

pensionssystemer.

– Især sydeuropæiske lande har været tvun-

get til barske indgreb i deres pensionssy-

stem for at genetablere finansmarkedernes 

tiltro til den langsigtede økonomiske hold-

barhed af landenes økonomi. Det gælder 

Grækenland, Italien og Portugal, men også 

Frankrig har måttet ændre i pensionssyste-

met efter finanskrisen
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 5

De seneste 10 år er antallet af fattige pensio-

nister faldet med 60 pct., hvor udviklingen for 

yngre grupper er en stigning på over 30 pct. 

Den øgede lighed blandt pensionister skyldes 

bl.a. udbygning af pensionssystemet.

Kilde: Egne beregninger på in-
dividoplysninger fra Danmarks 
Statistik. 

Anm.: Omfatter alle dan-
skere over 25 år. Fattigdom 
er, i overensstemmelse med 
OECD’s definition, opgjort som 
indkomster under halvdelen af 
medianindkomsten. 

Fattigdom blandt ældre er et stort socialt 

problem. Til forskel fra fx studerende har de 

yderst begrænsede muligheder for at forbedre 

deres fremtidige indkomster. Derfor er forbed-

ringen for de ældre med lavindkomster vigtig.
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 4

... fordi det giver Danmark råd til mere

– Det aflaster de offentlige finanser, at folk 

selv sparer op til deres pension. Hvis de 

offentlige kasser skulle sikre pensionisterne 

samme indkomst i det udbyggede system 

– omkring 2050 – ville ekstraudgifterne 

svare til folkeskolens drift eller opførsel af 

de kommende supersygehuse eller Femern-

forbindelsen. Om året vel at mærke. 

– Vi har som samfund råd til at tage os af de 

svageste og fattigste pensionister og sikre 

dem en høj social standard, fordi så mange 

klarer sig selv.

Men ... 
... succesen er ikke en selvfølge

Pensionssystemet står over for en række ud-

fordringer: 

– USIKKERHED OM OPSPARINGEN: Hyppige 

politiske ændringer af rammerne for pen-

sionsopsparingen – især ændrede skatte-

regler i de senere år – skaber usikkerhed og 

anfægter lysten til at spare op.

– LILLE GRUPPE DANSKERE UDEN PENSION: 

Selv om pensionssystemet dækker næsten 

alle, er der stadig en lille gruppe danskere, 

der ikke får sparet nok op til pension. Større 

udbredelse af arbejdsmarkedspensioner 

kan løse problemet ved at få denne sidste 

gruppe med. 

– MANGLENDE TILSKYNDELSE TIL AT 

SPARE OP: Visse grupper får ikke nok ud af 

at spare op til pension, fordi pensionsudbe-

talingerne mindsker folkepension og tilskud 

til husleje. Sådanne samspilsproblemer bør 

mindskes. 
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 6

En LO-familie – med en kvinde ansat under 

HK/handel-overenskomst, der er gift med en 

mand ansat på Dansk Metal-overenskomst 

– ville uden nogen pensionsopsparing have 

270.000 kr. før skat som pensionister. 

I det udbyggede system, hvor der indbetales 

12 pct. til pension frem til pensioneringen, 

stiger familiens samlede indkomst før skat til 

Arbejdsmarkedspensionerne giver 
LO-familien en rigere alderdom og … 

420.000 kr. årligt. De penge, der er sparet 

op fra 1993 og frem til i dag, løfter allerede 

indkomsten som pensionist fra 270.000 kr. til 

310.000 kr. 

Med de aftalte indbetalinger giver arbejdsmar-

kedspensionerne derfor LO-familien et stort 

økonomisk løft i alderdommen.

Kilde: Egne beregninger på 
basis af Finansministeriets 
familietypemodel.

Anm.: LO-familien består af 
en kvinde ansat under HK/
handel-overenskomst, der er 
gift med en mand ansat på 
Dansk Metal-overenskomst. 
I 2012 er familiens samlede 
lønindkomst 638.000 kr.
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 7

… beskytter dem mod et stort fald i indkomst 
som pensionister (høj dækningsgrad)

Dækningsgraden er forholdet mellem, hvad 

man har til rådighed som pensionist, og hvad 

man havde de sidste år som erhvervsaktiv. 

I det fuldt udbyggede pensionssystem er 

dækningsgraden forbedret for især ufaglærte 

og faglærte. Det er ikke så mærkeligt, da det 

netop er de grupper, der først for nylig har 

fået pension som led i deres ansættelsesfor-

hold. I de kommende år vil vi derfor se mindre 

indkomstforskelle mellem pensionister og 

personer på arbejdsmarkedet. Det skyldes  

arbejdsmarkedspensionerne; for erhvervs- 

aktive er dækningsgraden af alene folkepen-

sion og ATP til gengæld ikke imponerende.

Pensionssystemet er først fuldt udbygget, når 

LO-lønmodtagerne har indbetalt til pension 

hele deres arbejdsliv. Det ligger nogle årtier 

ude i fremtiden – også selv om indbetalinger-

ne til arbejdsmarkedspensionerne begyndte 

for knap 20 år siden. Det skyldes også, at 

indbetalingerne startede på et lavt niveau og 

først i 2010 nåedes det foreløbige slutniveau 

på 12 pct.

Kilde: Forsikring & Pension, 
analyserapport 2010:11 ”Rest-
gruppen med lav og utilstræk-
kelig pensionsopsparing” og 
egne beregninger.
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 8

I forlængelse af Fælleserklæringen blev der  

aftalt arbejdsmarkedspensioner på LO/DA-

området ved overenskomstforhandlingerne i 

1991 med virkning fra 1993. Arbejdsmarkeds-

pensionerne sikrer ikke alene et forsørgel-

sesgrundlag i alderdommen. De giver også 

økonomisk tryghed ved invaliditet og død. 

Lønmodtagerne på LO/DA-området 
har hævet deres pensionsbidrag

I 1993 gik kun ca. 1 pct. af lønnen til pension. 

Siden er indbetalingerne steget til foreløbig 

12 pct. 

Indbetalingerne på LO/DA-området er dermed 

nu på niveau med fx sygeplejersker og har 

nærmet sig akademikeres niveau.

Kilde: De Økonomiske Råd 
”Dansk Økonomi forår 2008” 
og PKA.
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 9

Pensionssystemet er 
fuldt udbygget efter 2040 …

Efter 2040 kommer de første store årgange af 

pensionister, der har sparet op til deres pen-

sion i hele deres arbejdsliv. På det tidspunkt 

vil pensionsudbetalingerne svare til indbeta-

lingerne, og pensionsformuen vil svare til to 

gange Danmarks årlige produktion. I dag er 

formuen på 1,5 gange årets produktion.

Kilde: DREAM’s 
grundforløb 2011.
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 10

… men allerede i 2030 overhaler 
pensionsudbetalingerne folkepensionen

10 år før pensionssystemet er bygget helt ud, 

overhaler udbetalingerne fra arbejdsmarkeds-

pensionen folkepensionen. Faldet i folkepensi-

onen fra 2021 skyldes øget pensionsalder som 

følge af længere levetid, jf. Velfærdsaftalen fra 

2006. 

Selv om det tager flere årtier, før pensions- 

systemet er bygget helt ud, har vi som sam-

fund allerede høstet store fordele ved syste-

met. Vi har fået stabiliseret den samfunds-

økonomiske udvikling og disciplineret de 

offentlige finanser.

Kilde: DREAM’s 
grundforløb 2011.
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 11

Arbejdsmarkedspensionerne var med 
til at få betalingsbalancen på fode

Dansk økonomi var præget af et kronisk 

opsparingsunderskud fra begyndelsen af 

1960’erne og frem til slutningen af 1980’erne, 

hvor udlandsgælden toppede med knap 40 

pct. af BNP. 

Fra 1990 har der omvendt – med et enkelt års 

undtagelse – været overskud på betalings-

balancen. Det betyder også, at udlandsgælden 

er forsvundet og vendt til en formue. I dag 

skylder udlandet altså os penge. 

To strukturelle forhold har været afgørende 

for vendingen i betalingsbalancen, og begge 

har bidraget til permanent at øge den private 

sektors opsparing: For det første har en række 

skattereformer gjort det mere attraktivt at 

spare op og fjernet tilskyndelsen til at stifte 

gæld. Og for det andet har opbygningen af 

arbejdsmarkeds- og firmapensionerne medvir-

ket til at øge opsparingen. 

Vismændene har regnet ud, at for hver ekstra 

krone, som indbetales på en arbejdsmarkeds-

pension, stiger opsparingen med ca. 80 øre. 

Den aftalebestemte pension betyder altså 

kun i mindre grad lavere opsparing på andre 

områder som eksempelvis privat pensions-

opsparing og opsparing i frie midler.

For de højere indkomstgrupper – som også 

har større fri opsparing – er pensionsopsparin-

gen i større grad et alternativ til andre opspa-

ringsformer. 

Kilde: ADAM’s databank.
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 12

Skat på pensionsudbetalinger sikrer 
staten penge, når der er brug for dem 

Danskerne kan trække deres pensionsind-

betalinger fra i skat. Til gengæld skal de betale 

skat, når pensionen kommer til udbetaling. 

Det betyder, at skatteindtægterne kommer i 

de offentlige kasser, når der er brug for dem 

– nemlig når folk går på pension og har stort 

behov for hjemmehjælp, hospitalsbehandling 

og andre offentlige ydelser. Disse indtægter 

aflaster de offentlige finanser. 

I 2050 – når pensionssystemet er fuldt udbyg-

get – vil udgifterne som følge af flere folke-

pensionister være knap 31 mia. kr. højere årligt 

end i dag. Mere præcist fra 146 mia. kr. om året 

i 2011 til 177 mia. kr. om året i 2050. 

Hvis opsparingen til pension blev beskattet på 

indbetalingstidspunktet i stedet for på udbe-

talingstidspunktet, er der en stor risiko for, at 

pengene ville blive brugt i dag. De vil derfor 

mangle, når de store årgange går på pension.

Det modsvares næsten af de øgede indtægter, 

som arbejdsmarkeds- og firmapensioner giver 

i 2050, nemlig knap 28 mia. kr. mere end i dag. 

Aflastningen skyldes både øgede indkomst-

skatter, forbrugsafgifter og lavere indkomstaf-

hængige pensionstillæg.

1) Folkepensionsalderen i 
2050 forventes at være 71 år.

Kilde: DREAMS’s grundforløb 
2011 og egne beregninger.

 Offentlige udgifter knyttet til folkepensionister i 2011 og i 2050

 2011 2050 Forskel

 Antal folkepensionister 1) 844.000 1.021.000

   Mia.kr. (2008-niveau)  

 Folkepensionsudbetalinger 89,3 96,7

 Sundheds- og plejeudgifter 56,9 80,3

 Samlet merudgift 146,2 177,0 30,8
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 13

Kilde: DREAMS’s grundforløb 
2011 og egne beregninger.

Den udskudte skat sikrer finansiering af ud-

gifterne til flere ældre. Det er derfor forkert 

at fremrykke beskatningen af pensionerne. 

Pengene vil på den måde mangle, når de store 

årgange går på pension.

 Arbejdsmarkedspensionernes aflastning  

 af de offentlige finanser i 2011 og 2050

 2011 2050 Forskel

   Mia. kr. (2008-niveau)

 Arbejdsmarkedspensionsudbetaling 40,6 86,4

 Indkomstskat af pensionsudbetaling 16,2 34,6

 Virkning på moms og forbrugsafgifter 5,2 11,1

 Aftrapning af pensionstillæg 3,1 6,5

 Samlet aflastning 24,5 52,2 27,7
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DANSKERNES PENSION 

– DESIGN I SÆRKLASSE

SIDE 14

Vores pensionssystem skåner 
danskerne for akutte kriseindgreb

I en lang række lande har politikerne lovet 

befolkningerne store, skattefinansierede pen-

sioner. Men de har ikke haft pengene, når der 

blev brug for dem. Resultatet er blevet store 

offentlige underskud og uholdbar statsgæld. 

I Danmark har arbejdsmarkedspensionerne 

sikret gode indkomster for de fremtidige  

pensionister. Politikerne har derfor ikke be-

høvet at love uholdbart store folkepensioner. 

Samtidig har politikerne taget hånd om dan-

skernes stigende levealder. I 2006 besluttede 

et flertal i Folketinget at lade tilbagetræk-

ningsalderen i de skattefinansierede ordninger 

følge levealderen. I det opsparingsbaserede 

pensionssystem har alle en privatøkonomisk 

tilskyndelse til at udskyde pensionsalderen, 

når levealderen stiger. Det skyldes, at man  

ellers selv skal betale med en lavere årlig 

pension.

Fremtidssikringen af det danske pensionssy-

stem gør, at vi undgår pludselige og drastiske 

kriseindgreb, som andre lande er tvunget ud i. 

Dermed ikke sagt, at alle velfærdsydelser kan 

bevares uforandret, jf. den seneste efterløns-

reform.
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”Pensions at 
a Glance, 2011”.
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Kilde: OECD 
”Pensions at 
a Glance, 2011”.
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God dækningsgrad for danske pensionister, der har været erhvervsaktive

Mange sydeuropæiske lande har indrettet 

deres pensionssystem på en anden måde: En 

stor del pensionerne er garanteret på et højt 

niveau uden at være understøttet af opspa-

ring. Tilmed har man lav pensionsalder. Flere 

af landene har måttet erkende, at det er en 

giftig cocktail, når man skal overbevise finans-

markederne om, at økonomien er holdbar.

I Grækenland har man som led i genopretnin-

gen af økonomien både hævet pensions- 

alderen og beskåret pensionsydelserne Det 

var helt nødvendigt: I 2007 udgjorde udgifter 

til folkepension mere end 12 pct. af BNP, og 

det ville uden indgreb være vokset til 24 pct.  

i 2060 i takt med, at befolkningen ældes.

Frankrig har som led i genopretningen efter 

finanskrisen fået en henstilling fra EU om at 

sikre holdbarheden i pensionssystemet. Det 

har blandt andet ført til forhøjelse af pensions-

alderen, og det opsparingsbaserede pensions-

system fremmes.

I Italien er pensionsalderen forhøjet kraftigt 

og indekseret med levealderen, og en særlig 

lav pensionsalder for kvinder vil være væk fra 

2018. I Portugal blev pensionsalderen forhøjet 

allerede i 2007, men finanskrisen har betydet, 

at ydelserne nu justeres i forhold til forventnin-

gerne om restlevetid ved 65-årsalderen.

I figuren nedenfor fremgår det klart, at det 

danske system med lave udgifter til folkepen-

sion ikke betyder en lav dækningsgrad.  

Arbejdsmarkedspensionerne sikrer en høj 

dækningsgrad i Danmark. Modsat kan det 

også ses, at de høje udgifter til folkepension 

i Frankrig og Italien ikke sikrer høj dæknings-

grad.
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Udviklingen af et pensionssystem i særklasse 

har kun været muligt, fordi den sociale  

kontrakt bag pensionssystemet har indebåret 

en klar rollefordeling:

 

– Staten skal sikre fornuftige rammer –  

herunder størst mulig forudsigelighed om  

beskatningen af pensionsopsparing og pen-

sionsudbetaling. Det skal kunne betale sig 

at spare op og binde pengene langsigtet. 

– Parterne på arbejdsmarkedet skal sikre,  

at ordningerne bredes ud via overens- 

komsterne. Takket være denne sociale 

ansvarlighed er det lykkedes at skabe en 

taktfast udbygning af lønmodtagernes  

pensionsdækning.

– Lønmodtagerne skal acceptere, at en del af 

deres løn bindes, indtil de går på pension. 

Det har formentlig kunnet lade sig gøre, 

fordi pensionen er opsparingsbaseret og 

individuel. Det giver den enkelte sikkerhed 

og medejerskab til opbygningen af pensi-

onssystemet.

Pensionssystemets 
udfordringer

Rollefordelingen peger også på de områder, 

hvor systemet er udfordret. Her er det vig-

tigt at huske på, at den generelle opbakning 

til pensionssystemet starter hos den enkelte 

pensionsopsparer. Det bliver meget svært at 

bevare opbakningen til pensionssystemet, hvis 

ikke der er klare incitamenter til at spare op og 

ro om rammevilkårene for opsparing.

Pensionsbranchen har selvsagt også et stort 

ansvar. Den skal forvalte pensionsopsparingen 

på forsvarlig vis og sikre en fornuftig forrent-

ning af de opsparede midler. 
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I 2013 sker der også fremrykning af skat på 

kapitalpensioner. Skatten på kapitalpensioner 

kan forudbetales med en skat på 37,3 pct. i 

stedet for 40 pct. Og fremtidige indbetalin-

ger på kapitalpension skal ske for beskattede 

penge. 

Herudover har der i forbindelse med skatte-

reformerne været fremlagt forslag, der ikke 

er blevet vedtaget, men alligevel rokker ved 

Kilde: Skat.
Anm.: Beløbene er opgjort 
i 2011-lønniveau.

tiltroen til systemet. Her kan eksempelvis næv-

nes forslagene om også at regulere folkepen-

sionens grundbeløb med pensionsindkomst 

og indføre en aldersafhængig topskat.

I 2011 er pensionsopsparingen ca. 20 mia. kr. 

mindre end i 2009.

Pensionsindbetalinger 2001-2011
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UDfORDRING 1

Pensionssystemet kræver stabile 
rammer – ellers skader det opsparingen 

Pensionsopsparing er en af de mest langsig-

tede økonomiske dispositioner, vi foretager 

i vores liv. Derfor kræver pensionsopsparing 

forudsigelige og stabile rammer, så vi kan 

stole på, at de penge, vi binder i en opsparing, 

ikke udhules i tide og utide af nye eller frem-

rykkede skatter. Pensionsopsparing kræver 

tillid til politikerne. 

Det skal kunne betale sig at binde sine penge 

20, 30 eller 40 år i en ordning. Derfor skal 

skatten på pension være lavere end skatten på 

fri opsparing, hvor pengene til enhver tid kan 

bruges til noget andet. Det skal også afspejle, 

at der ved pensionsopsparing er en politisk 

binding. Det er ikke en binding, som man som 

pensionsopsparer kan veksle til et højere af-

kast på kapitalmarkederne.

De senere års skattereformer har skubbet til 

denne balance. For ikke alene er skatten på 

afkastet af fri opsparing blevet mindre. Oveni 

har skattestoppet siden 2001 reelt halveret 

skatten på egen bolig. Og begge dele uden at 

skatten på pensionsafkast er fulgt med ned. 

Den er tværtimod steget.   

De skattemæssige rammevilkår for pensions-

opsparing er også blevet direkte forringet. 

Lofterne over indbetalinger til ratepension 

– først på 100.000 kr. i 2010 og på 50.000 kr. 

i 2012 – har skadet tilskyndelsen til at spare 

op til pension. Der er indført særskat på store 

pensionsudbetalinger, og PAL-skatten er  

hævet.

 ... fortsættes
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 Lavere pensionsopsparing kræver strammere finanspolitik

  Krav til permanent stramning af

 Fremrykket skat bruges til: finanspolitik (mia. kr. 2008-niveau)

 – at mindske offentlig gæld 2

 –  lavere skat og øget forbrug 9

 –  lavere skat, øget forbrug og  

 øgede overførsler 14
Kilde: DREAM og  
egne beregninger.

Faldet i pensionsindbetalingerne på 20 mia. kr. 

betyder umiddelbart flere penge i statskassen. 

Staten får nemlig skat af milliarderne, når pen-

sionsopsparingen ikke længere kan trækkes 

fra i skatten. Det løber alt i alt op i ca. 10 mia. 

kr. i de kommende år. Men fordi der er tale 

om skat, der rykkes frem, kommer pengene til 

at mangle senere. Og samlet set bliver det et 

tab for de offentlige kasser. Det kræver øgede 

indtægter eller lavere udgifter andre steder. 

Kravene til den finanspolitiske stramning af-

hænger bl.a. af den offentlige budgetdisciplin.

Hvis pengene fra den fremrykkede skat bruges 

til at nedbringe den offentlige gæld, kræver 

det finanspolitiske stramninger på 2 mia. kr. 

om året. Det skyldes, at de offentlige pensio-

ner bliver større, når vi ikke selv sparer op. 

Mere galt går det, hvis politikerne ikke har den 

nødvendige disciplin til at afdrage på statens 

gæld, men i stedet bruger pengene på øgede 

offentlige udgifter og skattelettelser. Så vil un-

derskuddene blive større efter få år sammen-

lignet med en situation, hvor man ikke havde 

fremrykket skatten. Det kræver stramninger 

på 9 mia. kr., hvis de offentlige finanser skal 

hænge sammen.

Underskuddene kommer endnu hurtigere og 

bliver kraftigere, hvis man lader de lavere pen-

sionsindbetalinger medføre større offentlige 

udgifter til kontanthjælp, folkepension og an-

dre offentlige overførsler. De højere offentlige 

udgifter vil komme automatisk, hvis de lavere 

pensionsindbetalinger skyldes, at arbejdsmar-

kedets parter aftaler at nedsætte indbetalings-

procenten og øge de udbetalte lønninger. Den 

såkaldte satsregulering betyder, at udviklingen 

i de udbetalte lønninger efter pensionsindbe-

talinger smitter af på overførselsindkomsterne. 
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UDfORDRING 2

Fremrykket pensionsskat er gift  
for den økonomiske holdbarhed

Lofterne over ratepension har fremrykket  

beskatningen af et beløb svarende til ca. 20 

mia. kr. En endnu mere vidtgående fremryk-

ning kunne være at fremrykke beskatningen, 

så den fremover finder sted på tidspunktet for 

indbetaling og ikke udbetaling. 

I 2013 sker der som nævnt fremrykning af  

skat på kapitalpensioner. På eksisterende  

kapitalpensioner – ca. 400 mia. kr. – kan skat-

ten forudbetales. Belønningen er en lavere 

skat på 37,3 pct. i stedet for 40 pct. Frem-

tidige indbetalinger på kapitalpension kan ikke 

fradrages i skatten. Regeringen vurderer, at  

de fremrykkede skatteindtægter er 10 mia. kr. i 

2013 og 5 mia. kr. derefter. Men indtægterne  

i 2013 kan blive væsentligt større; op til 150 

mia. kr.   

Dette rummer som nævnt en stor fare for, at 

pengene bruges her og nu på skattelettelser 

eller forbrug, så de mangler i de offentlige 

kasser, når de store ældreårgange går på pen-

sion. Et aktuelt eksempel er den færøske skat-

tereform. Her er store lettelser i personskatten 

”finansieret” ved at rykke beskatningen af 

pensionsopsparingen frem til indbetalings-

tidspunktet. Det sker i en situation, hvor der 

samtidig er store underskud på de offentlige 

finanser. 

De manglende fremtidige indtægter skal der 

kompenseres for enten ved offentlige bespa-

relser eller skattestigninger. Derfor anbefaler 

både OECD og EU også, at pensionsopsparing 

beskattes ved udbetaling.
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UDfORDRING 3

Nogle har sparet for lidt op og får et 
stort fald i indkomst som pensionister 

I dag sparer stort set alle danskere på arbejds-

markedet op og har derfor udsigt til en pensi-

on, som både sikrer dem en fornuftig levestan-

dard som pensionister, og at levestandarden 

ikke falder for meget ved overgangen til pen-

sion. Personer, der har været uden for arbejds-

markedet, er via folkepension og ATP sikret 

en indkomst som pensionister, der er meget 

tæt på den indkomst, de havde før.  Tilbage 

står en restgruppe, der ikke har sparet nok op. 

De vil derfor opleve et stort fald i disponibel 

indkomst, når de går på pension. Blandt de 

nuværende pensionister udgør restgruppen 

7-11 pct. Når pensionssystemet er fuldt udbyg-

get, vil restgruppen udgøre mellem 4-5 pct.

Arbejdsmarkedspensionerne er i første række 

opbygget som led i overenskomsterne, men 

har haft afsmittende effekt på andre fagom-

råder. Den bedste måde at sikre mere pension 

til restgruppen er ved at udbrede arbejdsmar-

kedspensionerne til alle dele af arbejdsmar-

kedet. Det er primært en opgave for arbejds-

markedets parter. Butiksansatte og ansatte i 

transportbranchen er fx overrepræsenteret i 

restgruppen. Det skyldes netop, at arbejds-

markedspension ikke er lige udbredt i alle dele 

af disse brancher. 

Selvstændige hører også til dem, der ikke 

har sparet nok op. Her er der mere behov for 

holdningsændring. Problemet består i, at alt 

for mange selvstændige ”sparer op” i deres 

virksomhed og intet andet.

 Andel med utilstrækkelig pensionsopsparing i pct.

 I dag Modent pensionssysstem (om 20-30 år)

 Lavindkomst 10,7 5-6

 Mellemindkomst 8,6 4-5

 Højindkomst  6,8 3-4

Kilde: Forsikring & Pension, 
Analyserapport 2010:11  
”Restgruppen med lav og 
utilstrækkelig pensions-
opsparing”.
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UDfORDRING 4

Modregningsregler modarbejder 
tilskyndelsen til at spare op

Pensionister med lavere indkomst rammes af 

et uheldigt samspil mellem beskatning af  

pensionsudbetalinger og modregning i offent-

lige ydelser. Nogle grupper rammes derfor af 

en såkaldt sammensat marginalskat på op til 

60 pct. Det kommer af, at en indkomstfrem-

gang – eksempelvis højere pensionsudbetaling 

– først betyder, at folkepensionen sænkes med 

ca. 30 pct. Herefter skal der betales ca. 37 pct. 

i skat af det resterende beløb. Ydermere kan 

en eventuel boligydelse også blive reduceret. 

Dermed beskattes de så hårdt, at det dårligt 

kan betale sig for dem at spare mere op i 

årene op til pension.

Det er uheldigt, hvis aftalerne på arbejdsmar-

kedet om pensionsopsparing ikke understøt-

tes af de offentlige skatte- og pensionsregler. 

Det lovede man faktisk at gøre i udvalgsarbej-

det, der udmøntede Fælleserklæringen i 1987.

Det er ingen hemmelighed, at det ikke er en 

let opgave at løse samspilsproblemet. Men det 

er ikke umuligt. En måde kunne være at give 

et nedslag på fx 25 pct. i det indkomstgrund-

lag, som modregningen beregnes af – og så 

målrette fradraget udbetalinger fra livsvarige 

ydelser. Denne model vil både nedbringe den 

sammensatte marginalskat mærkbart og  

samtidig tilskynde til mere opsparing i livs-

varige ydelser.

For den enkelte er det vigtigt at holde fokus 

på, at det med sikkerhed bliver mere og mere 

vigtigt at have en pensionsopsparing. Det er 

bedste garanti for, at man i pensionisttilvæ-

relsen har noget at stå imod med. Det er ikke 

givet, at hele den brede pallette af velfærds-

ydelser, som vi kender i dag, også er der i 

fremtiden.
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