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Private pensioner
Private pensioner i indkomststatistikken omfatter løbende udbetalinger af tjenestemandspension, ATP samt obligatoriske arbejdsmarkedspensioner og private pensionsordninger, der udbetales som livrente- og
ratepension. Kapitalpensioner og aldersopsparing indgår ikke i opgørelsen. Indkomst fra private pensioner er opgjort før skat.
Opdeling i statistikbanken

Private pensioner dækker over løbende pensionsudbetalinger og er i statistikbanken opdelt i Tjenestemandspension, ATP pension samt Arbejdsmarkeds- og privatpensioner (rate og livrente).
Nedenfor er vist et eksempel, der illustrerer sammensætningen af private pensioner. De til enhver tid nyeste tal samt længere tidsserier kan findes i statistikbanken.

Tabel 1

Private pensioner – gennemsnit for personer over 14 år. 2015
kr.
+

Tjenestemandspension

6.478

+

ATP pension

2.827

+

Arbejdsmarkeds- og privatpensioner (Rate og Livrente)

11.215

=

Private pensioner

20.520

Private pensioner og dens bestanddele opgøres både for personer og familier.
Største private pensioner til
nyslåede pensionister

Figur 1

Flertallet af pensionsudbetalinger tilfalder personer på folkepension. Ser man på
personer over 75 år, bliver de private pensionsudbetalinger typisk mindre med
alderen. Det skyldes dels, at de yngre pensionister har sparet mere op, da indbetalinger til pensioner har været i kraftig vækst de seneste årtier. Desuden er en stor
del af de løbende pensioner såkaldte ratepensioner, som ofte udbetales over 10-15
år efter pensioneringen og herefter ophører.
Private pensionsudbetalinger efter type og alder. 2015
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Kilde: www.statistikbanken.dk/indkp111
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Data om pensionsformuer

Hvor meget, en person får udbetalt i pensioner, afhænger i høj grad af pensionsformuens størrelse. I statistikbanken findes flere data om pensionsopsparingens
størrelse.

Tjenestemandspension

Tjenestemænd (særlig ansættelsesform i staten) har efter 10 års ansættelse ret til
tjenestemandspension. I stedet for at indbetale pensioner på private pensionsordninger forpligter staten sig til at udbetale et månedligt beløb, som afhænger af ansættelsens varighed samt lønniveauet.

ATP pension

ATP er en tvungen pensionsopsparing for lønmodtagere og dagpengemodtagere i
den arbejdsdygtige alder. ATP-udbetalingerne starter, når man når folkepensionsalderen og udbetales i månedlige rater.

Arbejdsmarkeds- og
privatpensioner

I indkomststatistikken omfatter arbejdsmarkeds- og privatpensioner kun løbende
udbetalinger fra enten rate- eller livrentepensioner. Hovedparten af pensionerne
stammer fra overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensioner, mens en mindre del
udbetales fra private og frivillige ordninger.

Alderspension /
kapitalpension indgår ikke

Udbetalinger af alderspension og kapitalpensioner, der udbetales som engangsbeløb, er normalt ikke en del af indkomstopgørelserne.

Indbetalinger

Dokumentation

Danmarks Statistik forsøger, i det omfang det er muligt, at sikre, at alle indkomster
kun indgår én gang over et livsforløb i indkomststatistikken. Det søges sikret, at de
så vidt muligt indgår, første gang pengene er til rådighed. Det betyder, at obligatoriske indbetalinger på pensionsordninger ikke er en del af indkomsten, når de indbetales, men først kommer med, når de udbetales. Frivillige indbetalinger på private ordninger trækkes derimod ikke fra erhvervsindkomsten og indgår altså i indkomsten.
Dokumentation til forskere og brugere af mikrodata
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