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Regeringens pensionsudspil er IKKE den rette løsning 
Forsikringsmæglerforeningen opfordrer regeringen til at genoverveje  

udspillet. 
 
Regeringen kom den 29. august 2017 med sit forslag til, hvordan man løser to meget afgørende pro-
blemer: 

 

• Hvordan motiverer man i højere grad folk til at spare op til pension? 

• Hvordan undgår man, at de, som sparer op, bliver demotiverede af, at opsparingen i mange til-

fælde kan føre til nedsættelse af offentlige ydelser, så der sker en udligning af ens egen pensi-

onsopsparing – kaldet samspilsproblemet? 

Regeringens forslag indeholder elementer i form af: 
 

• At man øger den skattemæssige værdi af fradraget for pensionsindbetalinger med 3,9 % for 

personer, der har mere end 15 år tilbage til pensionering – mens værdien af fradraget øges 

med ca. 8 % for personer med mindre end 15 år tilbage før pensionering. Dog kun gældende 

for indbetalinger til fradragsberettigede ordninger – og kun for den del, der ligger mellem 

16.000 og 87.000 kroner i årlig pensionsindbetaling. 

• Derudover ændrer man reglerne, så grundlaget for beskæftigelsesfradraget også kommer til at 

indeholde pensionsindbetalinger, og loftet over beskæftigelsesfradraget afskaffes. 

Det er ikke ligefrem blevet lettere at tage stilling til fordelene ved pensionsopsparing. 

 
Forsikringsmæglerforeningen har regnet på konsekvenserne og kan konkludere følgende: 

 

• For personer, som via egen opsparing eller anden indtægt, ønsker at have en udbetaling på 

mere end 325.000 kroner om året i deres pensionstilværelse og som ønsker, at deres pensio-

nistindtægt primært skal være deres egen sag (bortset fra folkepensionens grundbeløb), har 

forslaget ingen reel effekt. 

• For personer, som ligger under niveauet på 325.000 kroner om året, kan forslaget ved første 

øjekast ligne en god løsning – men det er det IKKE. Løsningen er ganske vist marginalt bedre 

end de eksisterende regler for denne indkomstgruppe. Gruppen vil dog fortsat blive udsat for 

stor modregning, når pensionstidspunktet oprinder. Summer man disse modregninger sam-

men over en 14 års periode, indebærer det, at man modregnes for et langt større beløb, end 

man tilsvarende bliver kompenseret for via det yderligere fradrag. For denne gruppe er pro-

blemet derfor langt fra løst. 

Det, man som minimum bør gøre, er at udvide fradragsintervallet, så det ikke kun er mellem 16.000 og 
87.000 kroner, men gælder allerede fra bunden. 

Derudover er begrænsningerne ved alderspensionen, som regeringen og Dansk Folkepart i juni måned 
indgik aftale om, sat til 5.000 kroner årligt (før cirka 30.000 kroner årligt) for personer med mere end 

fem år til pensionering, mens den, for personer med mindre end fem år til pensioneringen, blev øget 
fra 30.000 til 50.000 kroner årligt. 
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Denne aftale fra juni er ganske rigtigt forbedrende for erhvervsaktive personer, som er mere end 60-
63 år, men er forringende for dem under denne alder. 

 
FMF vil afslutningsvis sige, at der er tale om et yderligere sæt af komplicerede regler, som hverken 
løser samspilsproblemet eller har nogen gavnlig effekt på opsparingslysten.  

 
De personer, som virkelig er ramt af samspilsproblemet, vil stadig kunne sige, at det ikke kan betale 

sig at spare op til pension. Det må vist være en ommer. 
 

 
Forsikringsmæglerforeningen, den 8. september 2017. 

 
Kent Risvad 

Formand 
 

 

 

 

 

 

Hvem er FMF? 

Forsikringsmæglerforeningen er foreningen for uvildige rådgivere inden for forsikring og pension. 

Medlemmerne yder rådgivning for medarbejdere og virksomheder om, hvordan man dels får etableret 
den bedste pensionsløsning, men også om, hvordan man sikrer sig, at man modtager den pension, man 

er berettiget til, hvad enten en udbetaling skyldes pensionering, for tidlig død eller mistet arbejdsevne. 
Pensionsrådgiveren hos forsikringsmægleren er således medarbejderens garanti for, at man har ind-

sigt i egen pension, omkostninger, udbetalingsregler. Kort sagt; medarbejderen har sin egen specialist-
kompetence på sin side af bordet. 

 


