
 

Spørgsmål og svar om pension 

 

1. Hvordan skal jeg sammensætte min pensionsordning?  
2. Indbetalingernes størrelse 
3. Pension og efterløn 
4. Pension og skat 
5. Pension og arbejdsmarkedsbidrag 
6. Valg af pensionsleverandør 
7. Investering i aktier 

1. Min pensionsordning 
Spørgsmål: Hvordan skal jeg sammensætte min pensionsordning?  

Svar: En pensionsordning bør sammensættes efter individuelle ønsker og behov. En typisk sammensætning 
omfatter:  

 en forsikringsdel (dækning ved tab af erhvervsevne og dækning ved død) og  

 en opsparingsdel (opsparing til livet som pensionist). 

Det er vigtigt, at du med jævne mellemrum tager sammensætningen af din pensionsordning op til 
overvejelse, for eksempel hvis du køber hus, får nyt job, får børn eller bliver gift.  
 
2. Indbetalingernes størrelse 
Spørgsmål: Hvor meget skal jeg indbetale til pension?  

Svar: Mange er i tvivl om, hvor meget de bør afsætte til pension for at opnå en rimelig dækning. Svaret 
afhænger især af, hvor lang tid, der er til du forventer at gå på pension. Jo senere du begynder at indbetale 
til pension, jo mere skal du indbetale.  
 
Du kan få et bud på, hvor meget af din månedsløn du bør afsætte til pension for at kunne få den 
økonomiske tilværelse du ønsker, når du engang forlader arbejdslivet. Dine ønsker skal selvfølgelig 
afbalanceres med det beløb, du har råd til at afsætte til pension. Et godt råd er at starte med det, du kan 
undvære, også selv om det ikke helt er nok i forhold til dine ønsker. Det kan blive dyrt at vente.  
 
3. Pension og efterløn 
Spørgsmål: Hvordan er samspillet mellem pensionsordninger og efterløn?  

Svar: Du skal være opmærksom på, at pensionsordninger kan medføre reduktion af efterlønnen.  
 
4. Pension og skat 
Spørgsmål: Hvordan er samspillet mellem pension og skat?  

Svar: Indbetalinger til blandt andet kapitalpension, ratepension og livrente kan trækkes fra på 
selvangivelsen. Hvis din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidraget, fratrækkes det i din løn før skat, og 
beløbet skal i så fald ikke opgives på selvangivelsen. Indbetalinger til kapitalpension er ikke 
fradragsberettigede i topskatgrundlaget. Øvrige indbetalinger til pensionsordninger er fuldt 
fradragsberettigede.  



 
Som udgangspunkt gælder, at pensionsudbetalingen er skatte- eller afgiftspligtig, hvis de indbetalte beløb 
er trukket fra før skatteberegningen. 
 
Udbetales der løbende ydelser, skal du betale almindelig indkomstskat af beløbene. Udbetales der 
engangsbeløb, skal du betale en afgift til staten, som pt. er på 40 procent.  
 
5. Pension og arbejdsmarkedsbidrag 
Spørgsmål: Hvordan er samspillet mellem pension og arbejdsmarkedsbidrag?  

Svar: Du betaler arbejdsmarkedsbidrag af din bruttoindtægt og derfor også af den del af indtægten, der går 
til pension. Hvis din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidraget, afregner livsforsikrings- eller 
pensionsselskabet arbejdsmarkedsbidraget overfor skattevæsnet.  
 
Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af udbetalinger fra pensionsordninger.  
 
 


