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Pension 30%-reglen



Du har mulighed for hvert år at ind-
betale op til 30% af virksomhedens 
overskud før renter på en livsvarig 
pension.

Fordelen er, at denne pensionsopspa-
ring, kaldet 30%-ordning, tager højde 
for de særlige forhold for selvstændige, 
hvor overskuddet kan variere fra år til 
år. 

Du kan ganske enkelt spare op, når du 
har mulighed for det.

De færreste kender overskuddets 
præcise størrelse, når man nærmer sig 
årets udgang. 

Indbetalingen på 30%-ordningen fast-
lægges derfor ud fra et skøn over det 
forventede overskud. 

Vi anbefaler, at du spørger din revisor 
til råds herom. 

Hvis det senere viser sig, at over-
skuddet er mindre end forventet, og 
du derfor har indbetalt for meget på 
30%-ordningen, bliver det for meget 
indbetalte blot overført som et skat-
tefradrag til det efterfølgende ind-
komstår.

Fleksibel pensionsmulighed 
for selvstændige erhvervsdrivende



Ved at indbetale en del af virksom-
hedsoverskuddet på en 30%-ordning 
opnår du en bred vifte af fordele, som 
bør indgå i dine overvejelser:

Overblik over fordelene

• Den livsvarige pension sikrer dig 
en indtægt som pensionist resten 
af livet

• Du kan ved dødsfald sikre, at 
udbetalingen fra din livsvarige 
pension fortsætter uændret til din 
samlever/ægtefælle 

• Mulighed for at indsætte en be-
gunstiget på pensionsopsparingen

• Større tryghed for dig og din 
familie

• Opsparingen er ”øremærket” til 
pension

• Fuldt skattefradrag for indbetaling 
af op til 30% af virksomhedens 
overskud før renter

• Ingen forpligtelse til fremtidig 
indbetaling 

• Lav afkastbeskatning (afkast på 
pensionsopsparinger beskattes kun 
med 15,3%)

• Værdien af pensionsopsparingen 
er kreditorbeskyttet, så uanset 
hvad fremtiden måtte byde, er  
pengene dine.

Ud over indbetaling af 30% af virk-
somhedens overskud på en livsvarig 
pension, kan du årligt indbetale 53.500 
kr. (2017) på en ratepension med fuldt 
skattemæssigt fradrag.



Regneeksempel

www.landbobanken.dk

Skattepligtigt overskud efter renter 1.000.000 kr.

Renteudgift og kurstab 300.000 kr.

Renteindtægter og kursgevinster - 100.000 kr.

Særlige indtægter 0 kr.

Skattepligtigt overskud før renter 1.200.000 kr.

Maksimalt fradrag, 30% af 1.200.000 360.000 kr.


