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Skrevet af Jane Karlskov Bille, Jura & Skat og udarbejdet i projekt Giv stafetten videre 
til nye kræfter i dansk landbrug 
 
 
Notat om pension  
Dette notat er udarbejdet i arbejdspakke 4.2. opmærksomhedspunkter i forhold til ejer- og generations-
skifte og vedrører pensioner, som har betydning i forbindelse med ejer- og generationsskifte.  
 
Notatet vedrører alene opsparing til pension, som en pensionsopsparer kan foretage. Notatet indeholder 
således ingen beskrivelse af mulighederne for sociale pensioner, og hvorledes de sociale pensioner (fol-
kepension) påvirkes af ejerskiftet. Se herom i notat om social sikring. 
 
Pensionsopsparinger kan ske enten via en arbejdsgiver (arbejdsgiveradministrerede ordninger) eller 
som privattegnede ordninger. Selvom en del landmænd og deres ægtefælle som lønmodtagere kan 
være omfattet af en arbejdsgiveradministreret ordning, vil nærværende notat rette sit fokus på den land-
mand, som er selvstændig erhvervsdrivende, og dermed alene kan opspare på pension ved at indskyde 
på egen oprettet pensionsordning – såkaldte private pensionsordninger.  
 
Overblik – private pensionsopsparinger 
Opsparing til pension i pensionsselskaber eller pengeinstitutter er givet nogle særlige skattemæssige 
fordele. Det drejer sig dels om, at pensionsopsparingen er undergivet en lav afkastbeskatning (15,3%) af 
det løbende afkast af pensionen, dels er udgangspunktet, at opsparingen sker før skattetræk, således at 
der opspares et større beløb, mens beskatningen udskydes til det tidspunkt, hvor opsparingen udbetales 
som enten pension eller til de efterladte.  
 
De skattemæssige fordele afhænger af, at pensionsordningen opfylder en række betingelser. Der son-
dres mellem 3 typer af pensionsordninger: 
• Livrenter – fra pensionering udbetales løbende ydelser indtil den pensionsberettigede dør. Der kan 

dog aftales en garanteret ydelse, hvilket maksimalt må koste 10 % af præmiesummen 
• Ratepension – efter pensionering at udbetale en sum i rater til den pensionsberettigede over mindst 

10 år og maksimalt 30 år 
• Aldersopsparing – udbetaling af en sum ved den pensionsberettigedes pensionering 
 
Indbetaling på aldersopsparing sker dog med beskattede midler. Til gengæld sker der ikke beskatning 
ved udbetaling.  
 
Da det er forbundet med skattemæssige fordele at indskyde på en pensionsopsparing, er der begræns-
ninger for indskud på de forskellige ordninger, samt betingelser om hvornår og hvordan pensionerne kan 
udbetales.  

Indskud  
Muligheden for indskud er mest begrænset for aldersopsparing, hvor indskuddet årligt maksimalt kan 
udgøre 5.100 kr., dog således at når pensionsopspareren har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, 
kan pensionsopspareren indskyde op til 46.000 kr. årligt (2018-sats stigende til 51.100 kr. årligt i 2023). 
Den højere grænse kan dog ikke benyttes, hvis der samtidig sker udbetaling fra en anden pensionsop-
sparing, da et indskud over 5.100 kr. da vil blive pålagt en afgift på 40 %.  
 
Indskud på ratepensioner kan ske med indtil 54.700 kr. årligt (2018-sats). Indbetales der til en rateord-
ning på en arbejdsgiver administreret ordning, vil denne ordning bruge af dette grænsebeløb. Har man 
således indbetalt 30.000 kr. på en ratepension via en arbejdsgiver administreret pensionsordning, vil det 



 
 
 

  2 

alene være muligt at indbetale 24.700 kr. på en privat tegnet ordning. Har man indskudt for meget på en 
privattegnet ordning har man mulighed for enten at overføre til en livrente-ordning eller få beløbet udbe-
talt, uden at det medfører uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser.  
 
Indskud på en privattegnet livrenteordning er i princippet ubegrænset. Fradraget for indskud fordeles 
dog over en periode på 10 år, medmindre bidragsperioden for ordningen er på mindst 10 år. Reelt bety-
der det, at engangsindskud fordeles over 10 år. Indskydes der således 750.000 kr. på en livrente gives 
der fradrag med 75.000 kr. i indskudsåret og de efterfølgende 9 år.  
 
Ved fordelingen er det dog muligt at fradrage op til 50.400 kr. (2018-sats), hvis fordelingen over 10 år 
giver et mindre fradrag. Ved et engangsindskud på f.eks. 225.000 kr. vil der således kunne fradrages 
50.400 kr. i 4 år og i det 5. år 23.400 kr. (resten). Dette betegnes opfyldningsfradraget.  
 
For selvstændige erhvervsdrivende er det muligt at opgøre et særligt opfyldningsfradrag på 30 % af re-
sultatet fra den erhvervsmæssige virksomhed (opgjort af resultatet før finansielle poster). Dette betegnes 
som 30 procent-ordningen.  Er dette fradrage større end det almindelig opfyldningsfradrag kan det an-
vendes som opfyldningsfradrag i stedet. Er resultat i virksomheden f.eks. 600.000 kr. vil der kunne ind-
skydes på en livrente med fradrag i indskudsåret med indtil 180.000 kr.  
 
For selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærer er der desuden en særlig mulighed for at ind-
skyde på ratepension og/eller livrente i tilknytning til salg af virksomheden – også kaldet ophørspension. 
Det er muligt at oprette flere ordninger og på disse indskyde et beløb op til den konstaterede avance, 
dog kan der samlet højest oprettes ordninger for 2.743.700 kr. (2018-sats). Ordningerne skal oprettes i 
forbindelse med salget, men det er muligt at indskyde på ordningerne i 10 år. Der gælder nogle særlige 
betingelse for at kunne indskyde på en ophørspension. Blandt andet skal den, som opretter ordningen 
ved salget være fyldt 55 år, og i mindst 10 af de forudgående 15 år have drevet erhvervsmæssig virk-
somhed / været hovedaktionær. 
 
Indskud på ratepensioner og livrenter giver fradrag i den personlige indkomst med op til 52 % (hvis du 
betaler topskat). Indskud på aldersopsparing giver ikke fradrag i indkomsten.  
 
Fra og med 2018 gives der for pensionsopsparinger på rate og/eller livrente et ekstra fradrag for indskud 
indtil 70.000 kr. Dette gives som et ligningsmæssigt fradrag ved siden af det almindelige fradrag. Dette 
fradrag øger fradragsværdien af pensionsopsparingen med op til 1.456 kr. i 2018 for pensionsopsparer 
som har mere end 15 år til folkepensionen, og 3.640 kr. for dem, som har 15 år eller mindre til folkepen-
sion. 

Udbetaling af pensioner 
Pensioner kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen (herefter PU-alderen). PU-alderen angiver fra 
hvilket tidspunkt pensionen tidligst kan komme til udbetaling.  
 
PU-alderen er som udgangspunkt 3 år før folkepensionsalderen opnås. Hvornår det er muligt at gå på 
folkepension afhænger igen af, hvornår man er født. F.eks. kan den, som er født i 1962, gå på folkepen-
sion som 67-årig, og har dermed en PU-alder på 64 år. Personer som er født før 2. halvår 1960 har en 
særlig defineret PU-alder.  
 
Da PU-alderen er ændret af flere omgange er der nogle overgangsregler for udbetaling af pensionsop-
sparinger oprettet før 2018. Pensionsordninger som er oprettet før 1. maj 2007 kan udbetales fra pensi-
onsopsparerens 60 år. Ordninger som er oprettet i perioden 1. maj 2007 til 31. december 2017 kan ud-
betales fra 5 år før folkepensionsalderen. 
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På såvel ratepensioner som livrenter er det muligt at knytte en aftale om invalidesum/invalidepension. 
Ligesom det er muligt at få udbetalt et beløb som følge af kritisk sygdom. Sådanne udbetalinger vil være 
berettiget uanset alderen på udbetalingstidspunktet. Til livrenteordninger er det desuden muligt at knytte 
aftaler om ægtefælle- samlever og børnepension.  
 
Udbetalingerne fra rate- og livrenteordninger beskattes som personlig indkomst med op til 52 % hos 
modtageren – det vil ofte være pensionsopspareren. Udbetalinger af pension til pensionsopsparerens 
ægtefælle, samlever eller børn er også skattepligtig som personlig indkomst. Engangsudbetalinger ved 
pensionsopsparerens død er dog underlagt en afgift på 40 procent.  Det samme gælder ved udbetaling 
af en invalidesum fra en rateordning.  
 
Udbetaling af en livrente sker i lige store løbende ydelser fra pensionsudbetalingen påbegyndes og indtil 
pensionsopsparerens død. Er udbetalingen påbegyndt kan denne sættes i bero helt eller delvis. Med-
mindre der er indgået aftale om garanterede ydelse, kan der ikke ske udbetaling efter dødsfaldet.  
 
Ratepensioner skal mindst udbetales over 10 år i lige store rater. Ratepensionen skal seneste udbetales 
30 år efter at pensionsudbetalingsalderen er nået. Det betyder, at ratepensioner senest skal påbegyndes 
udbetalt 20 år efter PU-alderen er nået. Det betyder også, at det er muligt at få ratepensioner udbetalt i 
en længere periode, blot seneste udbetaling sker 30 år efter, at PU-alderen er nået. Er der påbegyndt 
udbetaling fra en ratepension kan udbetalingsperioden forlænges, så længe at seneste udbetaling sker 
30 år efter, at PU-alderen er nået. Dør pensionsopspareren inden hele opsparing er udbetalt, udbetales 
restbeløbet til den begunstigede. En sådan udbetaling er pålagt 40 procent afgift.  
 
Udbetalinger af aldersopsparing medregnes derimod ikke til indkomsten, ligesom en udbetaling ved død 
ikke er afgiftspålagt. Aldersopsparing udbetales som udgangspunkt som en sum. Summen skal senest 
udbetales inden 20 år efter at PU-alderen er nået. Det er dog muligt inden dette tidspunkt at indgå aftale 
om i stede at få beløbet udbetalt i lige store løbende ydelser frem til pensionsopsparerens død, eller få 
det udbetalt i rater med sidste udbetaling 30 år efter, at PU-alderen er nået. Benyttes en sådan fleksibel 
udbetaling er disse udbetalinger heller ikke skattepligtige.  
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Oversigtsskema - pensionsordninger 
Oversigt over de forskellige regler for indskud og beskatning på pensionsordninger:  
  

Livrente Ratepension Aldersopsparing 

Ordning Livsvarig Rater i minimum 10 år  Engangsudbetaling  

Seneste udbeta-
ling 

Dødsfald 30 år fra pensionsudbe-
talingsalder 

20 år fra pensionudbe-
talingsalder 

Fradrag  Personlig indkomst Personlig indkomst Nej  

Maksimalt indskud Ubegrænset dog fra-
dragsfordeling af ind-
skud under 10 år 

54.700 kr. (2018) 5.100 (2018) 
46.000 (2018) stigende 
til 51.100 kr. i 2023 

Nyt ekstra lig-
ningsmæssigt fra-
drag indtil 70.000 
kr.  

Ja Ja Nej 

Beskatning ved 
udbetaling 

Personlig indkomst Personlig indkomst Nej 

Indgår ved bereg-
ning af sociale 
pensioner 

Ja  Ja Nej 

Beskatning ved 
død 

(40 % hvis dækning 
ved dødsfald)  

40 % afgift Nej 

Andet  Garanti kan tilkøbes Incl ophørende livrente Fleksibel udbetaling 
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Fordele og ulemper ved pensionsopsparing 
 
Pensionsopsparinger er bundet i pensionsselskabet/pengeinstituttet. Det betyder dels at det kræver likvi-
ditet at indskyde på pension, dels at midlerne ikke kan frigives før tid. Disponeres der uberettiget over en 
pensionsordning (f.eks. hvis den ophæves før tid) skal der betales en afgift på 60 procent.  
 
En ulempe som ofte omtales er, at udbetalingerne fra pensioner modregnes i offentlige ydelser, herun-
der pensionstillægget. Dette er til størst ulempe for dem, som har opsparet med en lav fradragsværdi af 
opsparingen (fordi der ikke har været indkomst over topskattegrænsen på indskudstidspunktet). Senest 
er dette søgt afhjulpet gennem det ekstra ligningsmæssige fradrag. Er fradragsværdien meget lav, kan 
det være en mulighed i stedet at indskyde på aldersopsparing, hvor der ikke sker modregning på udbe-
talingstidspunktet. Dog skal du være opmærksom på, at indskuddet ikke fragår i din indkomst på ind-
skudstidspunktet, og derfor kan have betydning for sociale ydelser som modtages i indskudsåret.  
 
Til gengæld er der en lang række fordele ved pensionsopsparing:  
• Pensionsopsparinger er kreditorbeskyttet. Det betyder, at dine kreditorer som udgangspunkt ikke 

kan kræve, at du hæver dine pensionsordninger. Der er nogle få undtagelser hertil. Den ene er for 
det tilfælde, at du har opsparet til pension, mens du var insolvent, så kan indskuddet i visse tilfælde 
omstødes. Den anden er, hvis du søger gældssanering, og du har store pensionsopsparinger, så 
kan en del af opsparingen blive indregnet i saneringen.  
 

• Afkastet af pensionsopsparingen er lavt beskattet med 15,3 procent i pensionsafkastbeskatning – 
hvilket er lavere en anden afkastbeskatning, som sker med op til 42 procent.  
 

• Da du kan indskyde med skattetræk på ratepension og livrente, har du flere midler at opspare. Dette 
giver ofte bedre muligheder for at få et større afkast, og dermed i sidste ende en højre pension. 

 
• Det vil ofte være muligt at for knytte forskellige andre forsikringer til en pensionsopsparing til en gun-

stig præmie.  
 

• Den helt store fordel er, at du sikrer din alderdom og for det tilfælde at du skulle blive invalid. Opspa-
ringerne sikrer således din levestandard i alderdommen. En tommelfingerregel er, at du som pensio-
nist skal have en indkomst på 80 procent af den indkomst/ det forbrug du havde som erhvervsaktiv. 
Dette er kun en tommelfingerregel og hvor meget du skal spare op til pension afhænger af, om du 
har andre midler at leve for, og om du forventer at kunne sætte dit forbrug ned.  

 
Pension og ejerskifte 
Et ejerskifte – herunder et generationsskifte inden for familien – giver anledning til at overveje indskud 
på pensionsordninger.  
 
For sælgeren kan ejerskiftet frigive likviditet til at indskyde på pension. Den som ikke tidligere har ind-
skudt (tilstrækkeligt) på pension, kan bruge de gode muligheder til at udligne en del af beskatningen af 
avancerne fra salget ved at indskyde på en ophørspension. 
 
For køberen er det væsentligt at overveje, hvordan der skal opspares til pension som selvstændig er-
hvervsdrivende. Er indkomsterne meget svingende kan der indskydes ekstra i de gode år, men det vil 
være godt at have et minimum af pensionsindbetalinger løbende. Det som opspares tidligt, bliver nemlig 
ofte til meget i den sidste ende, da opsparing sker med ikke beskattede midler, og til lav afkastbeskat-
ning. Samtidig kan pensionsopsparingen indgå i den samlede afdækning af risiko. 
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Anbefalinger – pension  
 

 Anbefalinger til Sælger Anbefalinger til Køber  
   
Anbefaling 1  Du bør spare op til pension f.eks. via 

en ratepension eller livrenter.  
En pensionsopsparing sikrer dig ind-
komst i din alderdom, og hvis du 
skulle blive invalid. Den er beskyttet 
mod dine kreditorer, og du betaler 
først skat af opsparingen, når du skal 
have pensionen udbetalt.  
Til gengæld kræver en pensionsop-
sparing likviditet, og midlerne er bun-
det frem til din pensionering. 

Du bør spare op til pension f.eks. via 
en ratepension eller livrenter.  
En pensionsopsparing sikrer dig ind-
komst i din alderdom, og hvis du 
skulle blive invalid. Den er beskyttet 
mod dine kreditorer, og du betaler 
først skat af opsparingen, når du skal 
have pensionen udbetalt.  
Til gengæld kræver en pensionsop-
sparing likviditet, og midlerne er bun-
det frem til din pensionering. 
 

Anbefaling 2  Vi anbefaler, at du sparer så meget op 
til pension, at du som pensionist kan 
få udbetalt dét, der svarer til 80 pro-
cent af dit privatforbrug som erhvervs-
aktiv.   
Hvor meget du skal spare op afhæn-
ger af, hvornår du tænker at gå på 
pension, og om du har andre frie mid-
ler at leve for. 

Vi anbefaler, at du sparer så meget op 
til pension, at du som pensionist kan 
få udbetalt dét, der svarer til 80 pro-
cent af dit privatforbrug som erhvervs-
aktiv.   
Hvor meget du skal spare op afhæn-
ger af, hvornår du tænker at gå på 
pension, og om du har andre frie mid-
ler at leve for. 

Anbefaling 3  Vi anbefaler, at du benytter salget af 
din landbrugsvirksomhed til at lave en 
ophørspension. Du kan oprette en op-
hørspension, hvis du er fyldt 55 år ved 
virksomhedens ophør og har drevet 
virksomhed i 10 af de seneste 15 år.  
Ophørspension oprettes ved, at du 
indskyder din fortjeneste helt eller del-
vis på en ratepension og/eller livrente 
dog maksimalt 2.743.700 kr. (2018-
sats).  
 

Hvis du har svingende indkomster, an-
befaler vi, at du sparer op til pension i 
de gode år.  Pension giver fradrag i 
din personlige indkomst og giver der-
for størst fradragsværdi, hvis du er på 
topskatteniveau. 
Du kan indskyde op til 54.700 kr. om 
året på en ratepension (2018-sats). 
Hvis du har haft overskud i din virk-
somhed, kan du indskyde op til 30 
procent af overskuddet på en livrente. 
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