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Alm Brand LIV & PENSION 
 

 

Fradragsmuligheder for 
den selvstændige 
erhvervsdrivende 

 
ERHVERVSDRIVENDen
sionsordning for LDM-
medlemmer 

 

Mange selvstændige erhvervsdrivende – både ejere af et selskab A/S eller ApS og private 
erhvervsdrivende – f.eks. i virksomhedsskatteordningen – betragter deres virksomhed som deres 
pensionsopsparing. Mange må desværre erfare at pensionstilværelsen herefter ikke bliver med 
”fransk ost og rødvin” men på ”vand og brød”. 

Og som bekendt er det altid en god idé at sprede sine investeringer, dels for ikke at blive økonomisk 
sårbar, men samtidig for at sikre sig: 

 Hvis du mister din erhvervsevne 

 Hvis du dør før pensionsalderen 

 Hvis du ønsker en hurtig behandling ved sygdom 

 Hvis du ønsker en god økonomi i den ”tredje alder” 

Hvilke fradragsmuligheder kan du vælge 

Som selvstændig erhvervsdrivende med personlig ejet virksomhed har du kun mulighed for at 
oprette dine pensionsordninger, som private ordninger. Det har bl.a. betydning for, hvorledes de 
behandles skattemæssigt og i henhold til en evt. efterløn. 

Du har 3 muligheder for etablering af pensionsopsparing 

Alderspension 
På denne ordning kan du frit indbetale op til det fastsatte maksimum på 29.600kr. (2017). Du kan 
variere størrelsen af indbetalingen år for år - alt efter behov og ønske. 

Indbetalingen er ikke fradragsberettiget, til gengæld er udbetalingen skattefri. 
Rente/bonustilskrivningen er skattefri i opsparingsperioden, men er omfattet af pensionsafkastbe-
skatningsloven. 

Ratepension (ophørende livrente) 
På en ratepension (ophørende livrente) kan du indbetale frit op til det fastsatte maksimum på 53.500 kr. (2017). Du kan variere 
størrelsen af indbetalingen år for år alt efter behov og ønske. Fradraget gives i din personlige indkomst, også i topskatten. 
Medfører skattefradraget, at din skattepligtige og personlige indkomst bliver negativ, kan underskuddet overføres til din 
ægtefælle. Dette gælder også uudnyttet skatteværdi af personfradraget. 
Ved udbetaling beskattes ratepensionen som personlig indkomst. 

Livsvarig livrente 
Der er ikke noget loft over indbetalingerne på en livsvarig livrente, men særlige regler for, hvor 
meget du kan trække fra i de enkelte år. 
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Indbetalingsaftale på mindst 10 år: Har du aftalt en indbetalingsperiode på mindst 10 år, vil du 
have fradrag for hele din indbetaling i indbetalingsåret. Hvis du ikke overholder indbetalingsaftalen 
i mindst 10 år, vil ordningen i stedet skulle behandles efter reglerne for ”Indbetaling i mindre end 
10 år eller indskud”, og det vil kunne få skattemæssige konsekvenser. 

Indbetalingsaftale på mindre end 10 år eller indskud: Har du flere af disse ordninger skal alle 
ordninger ses samlet. De samlede indbetalinger/ indskud skal fratrækkes med 1/10 om året. 
Såfremt dette 1/10-fradrag er mindre end opfyldningsfradraget på 49.300 kr. (2017), kan der 
alternativt fyldes op til dette beløb, når fradraget fastlægges. 

Ved udbetaling beskattes livrenten (livspension) som personlig indkomst. 

Særlige regler for den selvstændige 

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du indbetale, hvad der svarer til 30 % af virksomhedens 
regulerede overskud. Indbetalingen kan ske til ratepension og/eller livsvarig livrente. 

Hvem kan anvende den særlige regel? 

Kravet for at anvende de særlige regler om 30% er blot, at du i indbetalingsåret har haft et overskud 
fra en personlig ejet virksomhed. Der er ikke særlige krav til, hvilken virksomhed du driver, ligesom 
du gerne må være lønmodtager ved siden af. 

Overskuddet – for meget betalt – flytning til udlandet 

Overskuddet som de 30% beregnes af, opgøres iht. Pensionsbeskatningsloven således: 

 ”Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud som opgjort efter reglerne for 
opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter 
virksomhedsskattelovens § 22b med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med 
fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinster på fordringer og gæld, som indgår i 
opgørelsen af dette overskud. I overskuddet som nævnt i 3. pkt., indgår ikke indkomster ved 
afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver, såsom særlig fremstillingsmåde eller lignende 
(knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster og varemærker, eller fortjenester 
ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningen.” 

(uddrag af PBL § 18, stk. 5). 

 

 

Eksempel på 30% opfyldningsfradraget: 

Reguleret overskud 1.000.000 kr. 
Mulighed med fradrag                                                        300.000 kr. 

 
 

 

 

Reguleret overskud beregnes på følgende måde: 
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Skattemæssigt overskud før løn 
+ Renteudgifter 
+ Kurstab 
- Renteindtægter og udbytte 
- Kursgevinster 
- Ekstraordinære indkomster  

 
= Reguleret overskud 
 
 

 
Hvem kan ikke anvende den særlige regel? 

Denne mulighed er kun givet til personer, der driver virksomheder, der er personligt ejet. Hvis du 
derfor driver din virksomhed i selskabsform (aktieselskab eller anpartsselskab) kan du ikke 
anvende de nye regler. Du har til gengæld mulighed for at indbetale på din pensionsordning via dit 
selskab, og derved undgå at blive bundet til en længere indbetalingsperiode. 

For meget indbetalt 

Hvis du indbetaler mere end 30 % af virksomhedens overskud, skal det for meget indbetalte fratrækkes i de efterfølgende år. I 
den situation bør du rette henvendelse til din revisor. Ønsker du det for meget indbetalte retur, skal du være opmærksom på, at 
der skal tilbageholdes en strafafgift på 60 % af det indbetalte. 

Flytning til udlandet 

Indbetalinger/indskud på private ordninger regnes ikke med efter reglerne i 
Pensionsbeskatningslovens § 19 A-E ved fraflytning. Hvis du planlægger at flytte fra Danmark, skal 
du dog være opmærksom på, at der ikke er fradrag for indbetalinger, når den fulde skattepligt til 
Danmark er ophørt. 

Rådgivning 

I samråd med din revisor, der vil skulle beregne størrelsen af din virksomheds overskud, vil vi i 
Alm. Brand gerne hjælpe dig med at finde den bedste løsning. 


