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Stabile indbetalinger til
pension trods corona
I de første tre kvartaler af 2020 har pensionssektoren
modtaget pensionsindbetalinger på 99 mia. kr. Det
svarer til en stigning på 1 mia. kr. eller 1 pct. i forhold til samme periode sidste år. Generelt er pensionsindbetalingerne i gennemsnit steget med ca. 2,5
pct. om året i perioden 2015-2019.
Store forskelle på tværs af pensionsselskaber
Stigningen i pensionsindbetalinger er fortsat på
trods af, at nogle selskaber i forbindelse med covid19 har givet deres kunder mulighed for midlertidigt
at skrue ned for indbetalingerne. Det kan fx være
kunder i ordninger, hvor der indbetales en fast del af
lønnen til pension, som har fået mulighed for at sæt-

Pensionsindbetalinger i 1.-3. kvartal
holder niveauet fra 2019

te indbetalingerne på pause. I pauseperioden betales de tilknyttede forsikringer, fx tab af arbejdsevneforsikring, fortsat gennem kundens eksisterende opsparing. Det har hos nogle selskaber medført en
nedgang i de totale pensionsindbetalinger. I andre
selskaber har kunderne indbetalt mere end det sædvanlige gennem indskud på frivillige ordninger.
Generel tendens til stigende indbetalinger
På trods af indbetalingspause fortsætter de samlede
pensionsindbetalinger med at stige. Den stigende
tendens i indbetalingerne de senere år hænger bl.a.
sammen med, at en større del af lønnen indbetales
til pension i overenskomstbaserede pensioner. Stigende lønninger trækker også mod øget pensionsopsparing.
Tilgang ligger på markedsrente
Væksten er koncentreret på markedsrenteprodukter,
dvs. pensionsordninger, hvor afkastet afhænger direkte af de investeringer, opsparingen er placeret i.
Her blev der indbetalt 1,6 mia. kr. mere i 1.-3. kvartal
relativt til samme periode i 2019.
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Anm.: Pensionsindbetalingerne omfatter løbende indbetalinger
samt kapitalindskud til pension hos pensionskasser og livsforsikringsselskaber. Tallet er opgjort brutto, dvs. udbetalte
ydelser er ikke trukket fra. Flytning af depoter til og fra selskaber indgår ikke i opgørelsen.

Fjerde kvartal betyder typisk højere indbetalinger
Der bliver typisk indbetalt mere til pension i fjerde
kvartal end i de første tre kvartaler. Det er også sidst
på året, at kunder kan danne et overblik over deres
indkomstforhold for året som helhed og bedst kan
vurdere de skattemæssige fordele ved aktivt at indbetale ekstra til pension.
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