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Endringer i innskuddspensjon 
– fra 1. januar 2014 

1. januar 2014 ble reglene for innskuddspensjon endret på tre områder. Det ble innført ny lønns-
grense for ulike innskuddssatser (knekkpunkt), nye maksimalsatser for innskudd, og det ble åpnet 
for innskudd fra første lønnskrone. Disse endringene gir nye muligheter for økt pensjonsutbetaling, 
og er gjort for å tilpasse innskuddspensjon til alderspensjonen fra folketrygden. Sammen gjør disse 
endringene det mulig at innskuddspensjon, kombinert med ny alderspensjon fra folketrygden, kan gi 
en pensjon på ca. 66 % av lønn.  

Ny lønnsgrense for innskuddssatser (knekkpunkt)
Pensjonsavtaler kan nå ha ulike innskuddssatser for lønn 
over og under 7,1 G Dette såkalte «knekkpunktet» var tidli-
gere på 6 G. Dette betyr et lavere innskudd for ansatte med 
lønn i intervallet 6 G -7,1 G. Endringen i innskuddssatsene 
over 7,1 G gjør det imidlertid mulig å kompensere for dette, 
og er noe bedriftene bør være oppmerksomme på. 

Bedrifter som i dag har knekkpunkt i innskuddsplanen ved 6 
G, har fra regelendringen en overgangsperiode på 3 år til å 
tilpasse pensjonsavtalen til nytt knekkpunkt. Dette må altså 
gjøres innen 1. januar 2017.

Tabellen under viser spesielt innskuddstapet for ansatte 
med lønn på 600 000 og 1 000 000 som følge av nytt 
knekkpunkt. For å kompensere for dette bør bedrifter øke 
innskuddssatsene.

    Innskudd på 4 %   Inskudd på 4 %  
    av lønn < 6 G   av lønn < 7,1 G 
    Innskudd på 8 %   Innskudd på 8 %  
    av lønn 6 -12 G  av lønn 7,1 -12 G

Lønn    Før    Nå 
Kr 300 000  Kr 8 397    Kr 8 397
Kr 500 000  Kr 16 397    Kr 16 397
Kr 600 000  Kr 22 781    Kr 20 397
Kr 1 000 000  Kr 54 781    Kr 50 818

Nye maksimalsatser for innskudd
Det er nå innført nye maksimalsatser for innskuddspensjon. 

Før kunne bedrifter innbetale maksimalt 5 % av lønn mellom 
1 G og 6 G, og maksimalt 8 % av lønn mellom 6 G og 12 
G. Nå er det mulig å innbetale 7 % av lønn inntil 12 G, og 
gi et tilleggsinnskudd på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 
G og 12 G (til sammen 25,1 %). Med disse endringene kan 
bedriften kompensere for lavere innskudd som følge av nytt 
knekkpunkt (omtalt over), og at folketrygden ikke beregner 
alderpensjon for lønn over 7,1 G.

Tabellen under viser hvordan den forventede pensjonsytel-
sen øker ved nytt maksimalt innskudd for en person på 37 
år som tar ut pensjon fra 67 år og har en årlig økning i lønn 
på 3 %. 

    Maksimalt    Forventet  
    innskudd    pensjonsytelse  
        utbetalt over 10 år

Lønn    Før  Nå   Før  Nå
Kr 300 000   Kr 10 497  Kr 21 000  17 %  34 %
Kr 500 000   Kr 20 497  Kr 35 000  20 %  34 %
Kr 1 000 000   Kr 59 284  Kr 135 254  27 %  60 %

Innskudd fra første lønnskrone
Før var det kun anledning til å gi innskudd for lønn over 1 G. 
Nå kan bedriftene betale innskudd fra første lønnskrone.

Tabellen under viser hvordan innskudd fra første lønnskrone 
påvirker den forventede pensjonsytelsen for en person på 
37 år som tar ut pensjon fra 67 år og har en årlig økning i 
lønn på 3 % (basert på en innskuddssats på 2 %).
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    Årlig innskudd   Forventet  
        pensjonsytelse  
        utbetalt over 10 år

Lønn    Før   Nå  Før  Nå
Kr 300 000  kr 4199  kr 6000  7 %  10 %
Kr 500 000  kr 8199  kr 10 000 8 %  10 %
Kr 1 000 000  kr 18199 kr 20 000 8 %  10 %

Endringene oppsummert
Modellen under viser de ulike endringene i 

innskuddspensjon fra 1. januar 2014, og slik reglene var tidli-
gere. Øverst til høyre vises minimumsløsningen for innskudd-
spensjon med 2 % innskudd for lønn mellom 0 G og 12 G. 
Merk innskudd fra første krone (intervallet 0 G - 1 G), og at 
folketrygden ikke beregner pensjon for lønn over 7,1 G. 

Nederst til høyre vises maksimalsatsene med innskudd på 
opp til 7 % av lønn i intervallet 0 G - 12 G, og muligheten 
for tilleggsinnskudd på opp til 18,1 % av lønn i intervallet 7,1 
G - 12 G.

De nye mulighetene med innskudd fra første krone og høy-
ere maksimalsatser, gir bedrifter med innskuddspensjon nye 
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