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Få selvstændige har en god pensionsordning 
og forsikring. Selvom det måske ikke er noget, 
de savner i hverdagens travlhed, kan en  
pensionsordning vise sig at være en 
overordentlig god idé. Både for dem selv, deres 
virksomhed og deres familie.

Selvstændige og pension
Det gode ved at være selvstændig er, at du selv be-

stemmer over dit arbejdsliv og selv høster fortjenesten 

af dit arbejde. Selvstændigheden har dog også en bag-

side, idet dit sikkerhedsnet udelukkende er baseret på 

dine egne forholdsregler. Bliver du ramt af sygdom, el-

ler kommer du ud for en ulykke, er det vigtigt at have 

overvejet, hvorvidt økonomien er god nok til at over-

vinde modgangen. En anden vigtig overvejelse, som 

du bør gøre dig som selvstændig, er, om der er afsat 

penge nok til at forsørge dig, når du engang trækker 

dig tilbage. Ligeledes må du tage stilling til, hvordan 

du selv og din familie vil stå, hvis du tvinges ud af ar-

bejdsmarkedet som følge af sygdom eller dødsfald.

Sin egen lykkes smed
Når man starter virksomhed, er det vigtigt at beslutte, 

hvor godt man vil sikre sig. I foråret 2006 blev Ryan 

Hald uddannet som bygningsingeniør og stiftede i 

juni virksomheden Trema sammen med to kamme- 

rater. Selvom Ryan kun er 28 år, har han faktisk over-

vejet at lave en pensionsopsparing, men bevidst fra-

valgt det.

”I en pension 

er pengene låst i lang 

tid, og man har ikke den samme frihed 

som med andre opsparinger. Jeg føler, det er en bedre 

forretning, hvis vi selv investerer pengene i bygning-

er, grunde og lignende, og derfor har jeg indtil videre 

fravalgt det,” siger han.

Det er rigtigt, at en pensionsopsparing er låst, indtil 

man går på pension. Men skulle ens virksomhed gå 

konkurs, er en pensionsopsparing fredet for kreditorer, 

og man er sikker på at få pengene selv modsat alle an-

dre typer opsparing. Samtidig er pensionen en sikker 

pulje, som går direkte til familien i tilfælde af døds-

fald, hvilket ikke gælder for investeringer, der først 

skal ’indløses’. Dette er specielt aktuelt for nystartede 

virksomheder, hvor der ofte er lånt penge til opstart, 

og der derfor sjældent er rede kapital.

Hertil kommer den åbenlyse skattefordel, der er ved 

at spare op på pensionen i forhold til at lade virksom-

hedens overskud forblive i virksomheden. Hvor virk-

somhedens overskud har en a conto beskatning på 

25 procent, er beskatningen kun 15 procent for pen-

sionsopsparinger. Det betyder, at der over en længere 

periode er rigtig mange penge at spare.

I tilfælde af modgang
Når man som Ryan starter virksomhed, har man en 

stærk tro på potentialet. Historien og statistikken 

viser dog, at det desværre ikke 

altid går så godt. Derfor kan 

en pensionsopsparing være en 

god måde at sikre sig selv og fami-

lien på. For hvordan vil familien være stillet, hvis den 

ene indkomst pludselig skrumper til eksempelvis en 

tredjedel?

Erling Klinkby på 59 år er enig i, at det er vigtigt at 

sikre sig. Han har i 10 år drevet enmandsvirksom-

heden Beritech Engineering.

”Før jeg blev selvstændig, var jeg ansat i en entre-

prenørvirksomhed, men jeg oplevede at mange af 

mine kolleger blev opsagt, når de nåede en vis alder. 

Derfor valgte jeg at starte selv, så jeg ikke pludselig 

stod uden job som 55-årig.”

Som selvstændig fravalgte Erling dog pensionsop-

sparingen. I stedet blev opsparingen lavet i firmaet, 

for at han på den måde selv kunne råde over pengene 

og investere dem, som han ville. Nu har han dog fået 

lavet en pensionsopsparing, hvor han frit kan indskyde 

penge. Pensionsalderen er kommet nærmere, og Erling 

har desuden også fået øjnene op for de skattemæs-

sige fordele. Samtidig er det rart for ham at vide, at 

der er styr på økonomien, når han af den ene eller 

anden grund stopper. Det føler Erling nu, at han har 

fået med kombinationen af firmaets kapital og hans 

egen pensionsopsparing.
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”Jeg vil blive ved med at arbejde, så længe helbre-

det tillader det, og det er spændende, uden at skulle 

bekymre mig om økonomien,” siger han.

Pension og forsikring til selvstændige
En måde at imødekomme bekymringer på som 

selvstændig er at få en ordentlig pensionsordning med 

indbygget uarbejdsheds- og dødsfaldsforsikring. På 

den måde kan man sikre sig i modgangstider og skabe 

et fordelagtigt økonomisk fundament for sin pen-

sionisttilværelse. Tilmed er lovgivningen blevet bedre 

fra juli 2004, hvor den såkaldte 30 procent-ordning 

trådte i kraft. Ifølge en rådgiver har lovændringen gjort 

det mere fleksibelt for 

selvstændige at spare 

op til pensionen. 

Ordningen betyder, 

at selvstændige kan 

indbetale op til 30 

procent af årets 

overskud på pen-

sion med fuldt 

skattefradrag.

”Efter indførslen af 

30 procent-reglen 

er de selvstændige 

blevet bedre til at spare 

op. Ordningen er blevet 

taget godt imod, fordi 

den er tilpasset virksomhedernes skiftende indkomst-

niveauer,” udtaler en rådgiver

Det er godt at starte opsparingen så tidligt som muligt, 

for netop tiden er det stærke ved pensioner: ”Jo før du 

starter, des færre penge skal du indsætte løbende på 

grund af rentes rente-effekten og den generelt gode 

forrentning,” siger rådgiveren.

Da der heller ikke stilles krav til størrelsen af indbe-

talingerne, er det overkommeligt at komme i gang 

– også for mindre, nystartede virksomheder. Og 

jo længere tid pengene får til at vokse, des mindre 

behøver man at indbetale. Den 

fordel kunne ejendoms-

mægler Claus Jeppesen 

på 43 år godt se, da han 

i 1993 startede Nybolig 

i Ebeltoft sammen med 

en partner. Han har ind- 

betalt til en pension, 

siden han fik job som 18-årig og oprettede også en ny 

pensionsordning, da han blev selvstændig. Hans argu-

menter er klare:

”Pensionen er en god måde at spare penge op på. De 

skattemæssige fordele og den gode forrentning gør, 

at pengene er godt placeret. Man slipper for selv at 

skulle investere dem, og sammen med forsikringerne 

har man en sikkerhed.”

Claus er glad for sine pensionsordninger, og det samme 

gælder hans forsikringer ved tab af erhvervsevne el-

ler død, som sikrer ham og familien økonomisk. Det 

er netop denne sikkerhed, der er vigtig. Når man er 

selvstændig, afhænger alt af en selv, og dermed er 

man sårbar. Men med en god pensionsordning og for-

sikring kan man sikre, at der altid er noget at falde 

tilbage på.

Har du styr 
på det

Pensionen er en god måde at spare penge op på. De skattemæssige fordele og 

den gode forrentning gør, at pengene er godt placeret. Man slipper for selv at 

skulle investere dem, og sammen med forsikringerne har man en sikkerhed.

»
Claus Jeppesen, selvstændig


