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2EKORDVKST I INDBETALINGERNE
Nordea Liv & Pension fortsatte væksten gennem hele 2011, hvor
de samlede pensionsindbetalinger rundede 14,1 mia. kr., heraf
12,1 mia. kr. i Danmark.
Der er tale om en rekordvækst i forhold til markedet. Det understreger selskabets konkurrencekraft med et stærkt produktudbud,
lave omkostninger og gode risikojusterede afkast. Nordea Liv &
Pension er således en attraktiv samarbejdspartner på pensionsområdet.
De samlede præmieindbetalinger steg med 49 pct. i forhold
til 2010, de løbende præmier med 14 pct. og indskud med
111 pct. Alene i Danmark er præmieindbetalingerne steget
med 27 pct. Væksten ses især i markedsrentemiljøet, hvor
præmieindbetalingerne er steget med 82 pct.
Nordea Liv & Pensions stærke position slår ikke mindst igennem i livscyklusproduktet Vækstpension, som har oplevet en
særligt kraftig stigning det seneste år.

Vækstpension er det rigtige valg for de ﬂeste. Risikoen tilpasses
automatisk i forhold til alder, og Vækstpension har et risikojusteret afkast, der ligger stabilt i den absolutte top af markedet.
Den store vækst sætter os i stand til igen at sænke investeringsomkostningerne hos Nordea Liv & Pension. Dermed bliver der
mere til pensionsopsparingen.
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Tal

For kunder med Vækstpension nedsættes investeringsomkostningerne således fra 0,99 pct. i 2011 til 0,95 pct. med fuld effekt
i hele 2012.
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$ANMARKS BEDSTE LIVRENTE
Sænkningen af fradragsloftet for ratepensioner i forbindelse med
ﬁnansloven for 2012 betød, at livrenter i løbet af efteråret kom
yderligere i fokus. Nu er indbetalinger over 50.000 kr. årligt kun
fradragsberettigede, hvis de sker til en livsvarig livrente. Det betyder, at danskere med en indtægt ned til ca. 350.000 kr. om året
har behov for at spare mere op til alderdommen, end det er muligt
at gøre på en ratepension.
Nordea Liv & Pension tilbyder markedets mest avancerede og
ﬂeksible produkt på området: Livrente+.
3ÍDAN VIRKER ,IVRENTE
Aftalt pensionstidspunkt
Udbetaling
til dig alene

Opsparingsperiode
med opsparingssikring

Udbetaling til dig
eller din ægtefælle

Udbetaling til dig,
din ægtefælle eller
dine efterladte

Fleksibilitet ved udbetaling
&LEKSIBILITET ER ET NGLEORD FOR DIN PENSIONSOPSPARING
&LEKSIBILITET SIKRER AT mEST MULIGE AF DINE VALG LIGGER
UMIDDELBART FR UDBETALINGSTIDSPUNKTET

$EN DAG DU GÍR PÍ PENSION KAN DU VLGE HVEM DER
SKAL MODTAGE UDBETALING NÍR DU DR $R DU FR DU
GÍR PÍ PENSION UDBETALER VI VRDIEN AF DIN OPSPARING
TIL DINE EFTERLADTE MED DET SAMME

:OX]SYX]_NLO^KVSXQROVOVS`O^
7_VSQRONPY\K^NS]ZYXO\OP\OW^SV_NLO^KVSXQ]^SN]Z_XU^O^
ZM^YZ]ZK\SXQ]]SU\SXQP\OW^SV_NLO^KVSXQ]^SN]Z_XU^O^
3XQOXROVL\ON]YZVc]XSXQO\`ONULKPQK\KX^SO\Zu_NLO^Klingstidspunktet, eller hvis pensionen udbetales før tid
 9Z^SWKVPY\NOVSXQKPYZ]ZK\SXQOXSPY\LSXNOV]OWONZOX]SYX]indbetalinger, som overstiger 50.000 kr. i kombination med
ratepension
 6S`]`K\SQVS`\OX^OSWK\UON]\OX^OZ\YN_U^O\XO@U]^ZOX]SYX
og Link Pension
 7_VSQRONPY\QK\KX^SS_NLO^KVSXQ]ZO\SYNOX]YWLO^cNO\K^
man kan sikre ægtefælle, samlever og børn
For kunder med stort behov for pensionsopsparing og ønske
om selv at styre investeringerne er det desuden muligt at vælge
6S`\OX^O3X`O]^QOXXOW8Y\NOKYQ8Y\NOK:\S`K^O,KXUSXQ
Her får kunden sit eget investeringsdepot med mulighed for at
handle aktier, obligationer, investeringsforeninger m.m.

Begivenheder
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Tal

Livrente+ imødekommer kundernes behov for en ﬂeksibel løsning,
og sætter nye standarder for, hvad et livsvarigt livrenteprodukt
skal indeholde:
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v6KSTPENSION HAR EN RISIKOPROlL SOM ER UNIK I MARKEDET
6KSTPENSIONS INVESTERINGSSAMMENSTNING ADSKILLER SIG
SÍLEDES MARKANT FRA KONKURRENTERNES AKTIVT FORVALTEDE
PRODUKTER $ETTE FAKTUM OVERSES OFTE NÍR PRODUKTERNE
SAMMENLIGNES
6KSTPENSION ER DESIGNET TIL AT GIVE MAKSIMALT AFKAST MED
MINIMAL RISIKO OG DET VIRKER )KKE BLOT ER 6KSTPENSION
ÍR EFTER ÍR MARKEDSVINDER PÍ RISIKOJUSTERET AFKAST 6KSTPENSION VINDER OGSÍ NÍR MAN SER PÍ AFKASTET OVER TIDv
!DM DIREKTR 3TEEN -ICHAEL %RICHSEN

Produktet tilbyder en attraktiv kombination af godt afkast efter
YWUY]^XSXQO\YQNOXPKU^S]UO\S]SUYU_XNO\XOVLO\3X`O]^Oringsrisikoen justeres automatisk i forhold til alderen, så opsparingen i de unge år fortrinsvist er placeret i mere risikofyldte
aktiver, som forventes at give et højere – men også mere svingende
- afkast. Som tiden går, nedbringes andelen af disse aktiver til
fordel for obligationer, som har et mere stabilt forløb og sikrer
opsparingens værdi til pensionsalderen.
Vækstpension er designet til at give et stabilt højt afkast på
den lange bane, og udviklingen har vist, at designet fungerer
¬YQ]uS]`\O^SNO\3ºO\Ou\RK\@U]^ZOX]SYXVSQQO^S^YZZOX
af markedet, og det gør produktet også i 2011. Vækstpension
Lang fond har således klaret sig bedre end konkurrenternes
tilsvarende produkter.
Fortsættes...

Tal

Livscyklusproduktet Vækstpension er i dag det rigtige pensionsprodukt for de ﬂeste kunder, og vi har stærkt stigende indbetalinger
til produktet.

Tema

6KSTPENSION MARKEDETS BEDSTE
KOMBINATION AF NETTOAFKAST OG RISIKO
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6KSTPENSION FORTSAT
Risikospredningen i Vækstpension er med til at gøre produktet unikt.
3XQOXKXN\OVS`]McUV_]Z\YN_U^O\ZuWK\UONO^O\]uL\ON^]KWWOX
sat med fx ejendomme og alternative investeringer i porteføljen.
Disse aktivklasser svinger i en anden takt end de traditionelle
aktier og obligationer, og i 2011 blev det meget tydeligt, hvilke
fordele det giver at sprede investeringerne på denne måde.
Vækstpension topper på afkast efter omkostninger. Vækstpension
Lang fond har således i 2011 givet et negativt afkast på 1,4 pct. – et
tilfredsstillende resultat sammenlignet med resten af markedet i
et særdeles vanskeligt år.
7ON@U]^ZOX]SYXRK\U_XNO\XO]uVONO]O^WK\UON]\OX^OZ\YN_U^
som også performer i krisetider.
Det bliver bemærket, og vi ser stor vækst i produktet. Derfor
er vi nu i stand til at sænke investeringsomkostningerne igen,
denne gang fra 0,99 pct. i 2011 til 0,95 pct. med fuld effekt i
2012.

!FKAST I  SAMMENLIGNET MED KONKURRENTER
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Tema

Vækstpension Lang fond

4ILFREDSE KUNDER
0S\WKZOX]SYX,K\YWO^\O^OX_KPRXQSQ_XNO\]QOV]OKP
tilfredsheden blandt pensionsselskabernes kunder - gennemføres hvert år, og i 2011 kunne vi glæde os over ﬂotte resultater.
Vores kunder er meget tilfredse med os, ikke mindst på de
områder, som er centrale for kunderne. Således ligger tilfredsheden med de muligheder, vi tilbyder for individuel tilpasning til
den enkelte kundes behov på 4,1 på en skala fra 1 til 5. Resultaterne er forbedret i forhold til sidste år på stort set alle områder.
Sideløbende spørger vi selv vores kunder, hvordan de oplever
]KWK\LOTNO^WONY]9Q]uRO\Pu\`SZY]S^S`O^SVLKQOWOVNSXQO\
Således ville 71 pct. af vores ﬁrmakunder i 2011 anbefale Nordea
6S`:OX]SYX]YWZOX]SYX]VO`O\KXN\3`K\^KVVO^ !ZM^
Vi glæder os naturligvis over reaktionerne på de initiativer,
vi tager for at nå vores mål om at levere pensionsbranchens
LON]^OZ\YN_U^O\YQ]O\`SMO]7OX`SO\KWLS^S]O¬`S`SVQ\O
det endnu bedre. Derfor spørger vi også de enkelte medarbejdere
hos vores ﬁrmakunder, hvordan de har oplevet den pensions-
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Kunderne kan se frem til endnu bedre rådgivning i 2012, hvor vi
forstærker indsatsen med markedets mest moderne rådgivningsværktøj.

Tal

rådgivning, de har fået. Her har tilfredsheden gennem ﬂere år
ligget på et stabilt højt niveau mellem 4,2 og 4,5 på en skala fra
1 til 5.
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"EDSTE ARBEJDSPLADS I PENSIONSBRANCHEN
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Vi tror på den positive cirkel – glade og tilfredse medabejdere
giver endnu bedre kundeservice.

Den ambition blev indfriet i november 2011, hvor vi blev kåret
som Danmarks 2. bedste arbejdsplads blandt store virksomheder,
kun overgået af en virksomhed i en anden branche.

Tal

Det er Nordea Liv & Pensions ambition at være den bedste
arbejdsplads i pensionsbranchen.

Vores medarbejdere har også kvitteret for bestræbelsen.
Således lå 93 pct. af medarbejderne i Nordea Liv & Pension
SUK^OQY\SO\XO¯3VN]TVO¯YQ¯5O\XOWONK\LOTNO\O¯`ONWON
arbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2011.

Tema

Arbejdet med at skabe den bedste arbejdsplads i branchen har
NO]_NOXLO^cNO^K^`SSPY\u\O^LVO`Uu\O^]YW/_\YZK] LON]^O
store arbejdsplads.

.Y SUNDHEDSPRIS I $ANMARK
Nordea Liv & Pension står bag en ny pris, ”Danmarks Sundeste
Virksomhed”, sammen med Dansk Erhverv, Dansk Firmaidrætsforbund og SundhedsDoktor. Det gør vi for at sætte yderligere
fokus på sundhed på arbejdspladsen og være med til at sikre best
practice og videndeling mellem arbejdspladser.
Nordea Liv & Pension deler til stadighed vores egne erfaringer
med at skabe en sund hverdag for vores medarbejdere med vores
U_XNO\,VKSWKQK]SXO^=_XNPY\\O^XSXQYQXcRON]L\O`O^=_XN
?ZNK^OZuSX]ZS\K^SYX]UYXPO\OXMO\YQU_XNOWNO\9QSX^O\O]]OXPY\K^]UKLO]_XNOK\LOTN]ZVKN]O\O\]^Y\7O\OOXN
beslutningstagere har deltaget på en af vores konferencer, og vi
har uddelt mere end 4.000 magasiner.
7ON¯.KXWK\U]=_XNO]^O@S\U]YWRON¯Pu\.KXWK\UwX]KWVO^
sundhedspris, der hylder det ambitiøse arbejde med sundhed på
arbejdspladsen. Prisen er en sammenlægning af tidligere overlappende priser, bl.a. ”Danmarks sundeste arbejdsplads”, som
senest blev uddelt i 2010 til Nordea Liv & Pension.
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Prisen som ”Danmarks Sundeste Virksomhed” uddeles den
21. marts på en konference i København. Læs mere om sundhedsprisen på www.sundestevirksomhed.dk.

Tal

Samme år blev Nordea Liv & Pension sundhedscertiﬁceret som
det første pensionsselskab i Danmark.
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$YNAMISK KONTORENTE
Finansmarkederne har været særdeles turbulente i 2011, og året
har bl.a. budt på kursfald på de ﬂeste aktiemarkeder og fortsat
rentefald. De europæiske aktiemarkeder faldt fx omkring 15 pct.
hen over året, og renten på den 10-årige danske statsobligation
nåede ved årets udgang sit laveste niveau nogensinde på 1,58 pct.
Nordea Liv & Pension er et selskab med stærk vækst og konkurrencedygtige nøgletal, herunder faldende omkostningsprocent og
et tilfredsstillende risikojusteret afkast. Vi holder fast i investeringspolitikken, der bygger på et langsigtet perspektiv, en justeret
balance mellem afkast og risiko og en kombination af traditionelle
og alternative investeringer, så vi sikrer en optimal risikospredning.
Nordea Liv & Pension har en dynamisk kontorentepolitik, hvor
der er sammenhæng mellem kontorenten og investeringsafkastet
på de ﬁnansielle markeder.
Samtidig lever vi op til den aftale, pensionsbranchen indgik
med Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2008. Den pålægger
pensionsselskaberne at fastsætte en ansvarlig kontorente, der
sikrer, at selskabernes bonusreserver genopbygges.

Vi forventer, at den nuværende ﬁnanskrise kan fortsætte i længere
tid, og at renteniveauet generelt kommer til at ligge på et forholdsvis
lavt niveau i den næste periode.
Ved at føre en ansvarlig kontorentepolitik sikrer vi kundernes
værdier på det lange sigt. Derfor har vi nu fokus på at genopbygge
bonusreserverne, så vi fortsat kan undgå kursværn og være en
attraktiv pensionsleverandør for vores kunder.

Begivenheder
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Derfor er det en naturlig følge af udviklingen, at kontorenten ﬂere
gange i 2011 blev justeret. Pr. 1. januar 2012 udgør kontorenten
1,80 pct. før skat.
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Tema

Nordea Liv & Pension har på intet tidspunkt været i kursværn,
og vores kunder har naturligvis fortsat ubetinget ydelsesgaranti.

$ET ER TID AT NDRE PENSIONSPOLITIKKEN
FRA GENNEMSNITSRENTE TIL MARKEDSRENTE

3WKXQOu\RK\:OX]SYXWONQOXXOW]XS^]\OX^O`\O^NO^\SQ^SQO
valg for kunder, som ønsker maksimal sikkerhed og minimal
involvering i pensionsordningen.
7OX^SNO\XORK\XN\O^]SQ@SWOXO\K^O^WK\UON]\OX^OZ\YN_U^
SNKQO\NO^\SQ^SQO`KVQPY\NOºO]^O7ONNO^\OX^OXS`OK_]YW`S]O\
nu, og som vi forventer at se i den kommende periode, vil kunderne
have et større afkastpotentiale i markedsrenteprodukterne.
2011 har budt på store kursfald på ﬂere aktiemarkeder. For den
langsigtede investor betyder det, at potentialet i at investere i
aktier er styrket. Værdiansættelsen af aktier ligger på et attraktivt
niveau i et historisk perspektiv. Samtidig ligger renterne fortsat
på et lavt niveau uden udsigt til store stigninger på kortere sigt.

Livscyklusproduktet Vækstpension vil være det bedste produktvalg
for de ﬂeste kunder. Ud over et højere afkastpotentiale får kunderne
med Vækstpension en stor risikospredning samt en automatisk
tilpasning af investeringsrisikoen i forhold til pensioneringstidspunktet.
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Derfor tror vi fremadrettet på et større afkast, hvis man vælger
markedsrente. Her er investeringsuniverset bredere og indeholder
også en større andel af aktier, alternative investeringer og ejendomme, som typisk giver et bedre afkast end obligationer over en
længere investeringshorisont.
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2ESULTAT 
@U]^SL\_^^YZ\WSO\XOZu#ZM^
@U]^SNOVLOXNOZ\WSO\ZuZM^
@U]^SSXN]U_NZuZM^
0KVNSYWUY]^XSXQ]Z\YMOX^OX^SV"ZM^
+PUK]^SWK\UON]\OX^OZ\YN_U^O\XOPY\u\O^ZuWOVVOW ZM^
og -5,0 pct.
7K\UONO^]LON]^O\S]SUYT_]^O\ONOKPUK]^S@U]^ZOX]SYX
+PUK]^S:OX]SYXWONQOXXOW]XS^]\OX^OWOVVOW#ZM^
og 0,1 pct.
/X]KWVO^LYX_]Q\KNZuZM^Zu^`\]KPLO]^KXNOXO
3\OX^OQ\_ZZOO\LYX_]Q\KNOXZM^
De samlede bruttopræmier er vokset med 49 pct. i 2011 sammenVSQXO^WON9Q]u`U]^OXSNOVLOXNOZ\WSO\YQSSXN]U_N
har været høj med henholdsvis 14 og 111 pct. Alene i Danmark er
pensionsindbetalingerne steget med 27 pct. Det anses som meget
tilfredsstillende.
Resultatet for året udgjorde 397 mio. kr. før skat. Der er endvidere
overført 373 mio. kr. til skyggekonto vedrørende rentegruppe 1 og 2.

Begivenheder

2ESULTAT 

Den store vækst har sammen med de seneste års fokus
på effektivisering betydet, at omkostningsprocenten siden
1. kvartal 2010 er faldet fra 8,4 pct. til 4,8 pct.

Tal

Væksten sætter os desuden i stand til igen at sænke investeringsomkostningerne i Vækstpension - denne gang fra 0,99 pct. i 2011
til 0,95 pct. med fuld effekt i 2012.

Regnskab

/MKOSTNINGER

5DVIKLINGEN I OMKOSTNINGSPROCENTEN
0CT
10,0
8,4%
7,8%

8,0

7,1%

7,0%

6,0

5,5%
4,8%

4,9%

4,8%

1
201
Q2

1
201
Q3

1
201
Q4

4,0

0
0
201
Q1

Alle tal er “år til dato”.

0
201
Q2

0
201
Q3

0
201
Q4

1
201
Q1

Tema

2,0

Begivenheder

2EGNSKABET I TAL

Året
2010

Hovedtal
Bruttopræmier
Løbende præmier
Indskud
Bruttopræmier i alt
Heraf investeringskontrakter

6.978
7.128
14.105
29

6.120
3.372
9.493
28

161
59
110
67
397
327

426
-2
183
53
660
485

164.911
5.318
128.760
1.890

149.736
5.471
119.831
3.589

Nøgletal
Pct.
Investeringsafkast før PAL (Pension med gennemsnitsrente)
Afkast af aktiver og passiver set under ét
Omkostningsprocent af præmier
Omkostningsprocent af hensættelser

6,7
2,1
4,8
0,6

7,7
5,0
7,0
0,6

Samlet bonusgrad

2,0

3,8

Bonusgrad i den nytegnende bestand (rentegruppe 1)

1,0

-

Forsikringsteknisk resultat livsforsikring
Resultat syge- og ulykkesforsikring
Egenkapitalens investeringsafkast
Andre indtægter
Resultat før skat
Periodens resultat efter skat
Aktiver i alt
Egenkapital
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter
Heraf kollektivt bonuspotentiale

Tal

Året
2011

Tema

Mio.kr.

Regnskab

(OVED OG NGLETAL

Begivenheder
0Í DE NSTE SIDER GIVER VI ET OVERBLIK OVER NDRINGERNE
$E DREJER SIG OM
&RADRAGSRET FOR INDBETALINGER TIL RATEPENSION
3ENERE TILBAGETRKNING
0ENSIONSAFKASTSKAT
3UNDHEDSFORSIKRINGER

Tema

s
s
s
s

Regnskab

3IDST I  VEDTOG &OLKETINGET lNANSLOVEN FOR  OG
4ILBAGETRKNINGSREFORMEN SOM MEDFRER mERE NDRINGER
PÍ PENSIONSOMRÍDET ) .ORDEA ,IV  0ENSION HAR VI DE BEDSTE
LSNINGER OG VI ER VED AT IMPLEMENTERE NDRINGERNE SÍ VORES
KUNDER MRKER MINDST MULIGT TIL DE NYE REGLER

Tal

,OVNDRINGER PÍ PENSIONSOMRÍDET

.Y GRNSE FOR FRADRAG FOR
INDBETALING TIL RATEPENSION
Grænsen for, hvad man kan trække fra i skat, når man indbetaler
til ratepension/ophørende livrente, er sat ned fra 100.000 til
50.000 kr. om året efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.
Det er vigtigt at huske, at behovet for penge i den tredje alder
SUUOLVS`O\WSXN\OKPK^P\KN\KQ]Q\X]OXXON]^^O],ORY`O^
for at spare op til pension er altså stadig det samme.
7KXUKXPY\^]K^SXNLO^KVOWON_LOQ\X]O^P\KN\KQ^SVVS`]`K\SQ
livrente, og det betyder, at man stadig kan sikre fradragsretten
for hele indbetalingen. Det gør Nordea Liv & Pension automatisk
ved at indsætte det overskydende beløb på Danmarks bedste
livrente, Livrente+, som ud over at sikre fradraget også sikrer en
livsvarig udbetaling og maksimal ﬂeksibilitet.
@Y\O]U_XNO\]UKVNO\PY\SUUOQ\OXYQO^7ON6S`\OX^O
sørger vi for, at hele indbetalingen fortsat er fuldt ud fradragsberettiget. Hvis man som kunde ønsker en anden løsning, kan
man kontakte os, så vi sammen kan ﬁnde den bedste løsning for
den enkelte.
Fradragsgrænsen gælder frem til 2014, og herefter er det
forventningen, at grænsen stiger til 55.000 kr.
Der gælder særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende.
Til og med 2014 kan man trække indbetalinger af op til 30 pct.
af virksomhedens skattepligtige overskud fra.

Begivenheder

,AVERE FRADRAGSLOFT
0ENSIONSALDEREN STIGER
(JERE PENSIONSAFKASTSKAT
3KATTEPLIGTIG SUNDHEDSFORSIKRING
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Regnskab

Dækning i pct. af løn

5NSKET LAV PENSIONSDKNING INDEN FOR FRADRAGSGRNSEN
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Krævede pensionsbidrag for at opnå ønsket dækning
Indbetalinger op til rateloft
Indbetaling til Livrente+ for at opnå ønsket dækning

Tema

Pensionsbidrag i pct. af løn

SÍ EN DEL AF PENSIONEN SKAL INDBETALES PÍ EN ,IVRENTE

Tal

250.000

0ENSIONSALDEREN STIGER
3]V_^XSXQOXKP`ON^YQ0YVUO^SXQO^YQ]uTilbagetrækningsreformen, som bl.a. hæver efterløns- og pensionsalderen.
Her er hovedpunkterne:
3ENERE OG KORTERE EFTERLN

 P^O\VX]KVNO\OXR`O]Q\KN`S]^^SV u\P\OW^SV!.O\WON
/
forkortes den maksimale efterlønsperiode også, så den fra 2017
er 3 år. Fra 2018 hæves efterlønsalderen yderligere, så den i
O\ u\
(JERE FOLKEPENSIONSALDER

Folkepensionsalderen hæves fra 2018 med ½ år ad gangen, så
NOXO\ !u\S
0ENSIONSALDEREN STIGER I TAKT MED LEVEALDEREN

Fra 2025 vil både pensionsalder og efterlønsalder stige i takt
WON_N`SUVSXQOXSNOXQOXXOW]XS^VSQOVO`OKVNO\:u,O]UP^Sgelsesministeriets hjemmeside er det beregnet, at man først
`SVU_XXOQuZuOP^O\VX]YW u\SQYQZuPYVUOZOX]SYX]YW
#u\SQR`S]WKXO\PN^OP^O\#!

(JERE MODREGNING AF PENSION I EFTERLNNEN

Samtidig forhøjes modregningen i efterlønnen for pensionsYZ]ZK\SXQP\K ^SV"ZM^

Begivenheder
Regnskab

,AVERE FRADRAGSLOFT
0ENSIONSALDEREN STIGER
(JERE PENSIONSAFKASTSKAT
3KATTEPLIGTIG SUNDHEDSFORSIKRING

&Í EFTERLNSPENGENE UDBETALT NU

På vores hjemmeside kan man ud fra sin fødselsdato beregne,
hvornår man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet efter
de nye regler.

Tema

Det er en oplagt mulighed at indbetale beløbet på en pensionsordning. På den måde bevarer man pengene til den tredje alder,
samtidig med at man har fordelen af, at skatten på afkast på
pensionsopsparing kun er 15,3 pct., mens afkast af andre typer
investeringer typisk beskattes med indkomstskat.

Tal

Endelig er det vedtaget, at man kan få det, man har indbetalt
til efterløn, udbetalt uden beskatning i perioden fra april til
oktober 2012.

Selvom PAL-skatten nu stiger, er den stadig lav i forhold til den
skat, man betaler af afkast fra andre typer investering, hvor man
typisk betaler indkomstskat.

Begivenheder
Regnskab

Pensionsafkastskatten (PAL-skatten) stiger til 15,3 pct.
PAL-skatten er en skat på det investeringsafkast, man opnår på
sin pensionsordning. Den betales af alle, som har en pensionsordning, og det er pensionsselskabet, som trækker skatten og
sender beløbet til SKAT.

Tal

0ENSIONSAFKASTSKATTEN
HVES   PROCENTPOINT

Tema

,AVERE FRADRAGSLOFT
0ENSIONSALDEREN STIGER
(JERE PENSIONSAFKASTSKAT
3KATTEPLIGTIG SUNDHEDSFORSIKRING

3KATTEPLIGTIG SUNDHEDSFORSIKRING
Skattefriheden for indbetalinger til sundhedsforsikringer via
arbejdsgiver fjernes. De er fremover skattepligtige for den
enkelte medarbejder.

Begivenheder
Regnskab

,AVERE FRADRAGSLOFT
0ENSIONSALDEREN STIGER
(JERE PENSIONSAFKASTSKAT
3KATTEPLIGTIG SUNDHEDSFORSIKRING

Sidste år dækkede forsikringsselskaberne ifølge brancheforeningen
Forsikring & Pension (F&P) behandlinger for 1,1 milliarder
svarende til ca. 1.000 kr. pr. forsikrede i gennemsnit.

Tal

Reglerne gør ikke sundhedsforsikringen mindre aktuel for den
enkelte, og virksomhederne nyder også godt af den.

Tema

En undersøgelse af sygefravær, som F&P gennemførte i 2010,
fastslår, at risikoen for at blive syg i mere end ﬁre uger er 8,3 pct.
lavere for medarbejdere med sundhedsforsikring end for dem uden.

