
 

 

Referat af medlemsmødet i RAV den 13.06.2019 

Emne: Skal jeg interessere mig for pensionsopsparing? 

Indlægsholder Brian Sandbæk, Sandbæk Finans og Christian Hammer fra Revisionsfirmaet 

KRH ApS 

Mange siger, at deres firma er deres pension - det er ikke det bedste sted at have sine midler, 

når man skal have dem ud. 

Mange selvstændige har ikke været 

opmærksom på at tegne en forsikring, f.eks. 

mod kritisk sygdom. Dækningen kan forhøjes 

fra de kr. 100.000 til f.eks. kr. 500t. mod en 

rimelig merpræmie. Man skal desuden være 

opmærksom på, hvornår dækningen ophører. 

Tab af erhvervsevne er ligeledes vigtig for 

selvstændige. Laves typisk som en 

procentdel af lønnen. Løbetiden er typisk til 

65 eller folkepensionsalderen. Men den 

træder først i kraft efter 3 mdr. 

Ratepension er en god ordning efter den er 

blevet forlænget til udbetaling til 30 år. 

Livrente udbetales over restlevetiden, men man kan sætte sikring eller ægtefælledækning ind, 

så opsparingen ikke er tabt. 

3 historier fra det virkelige liv. En sygeplejerske bliver syg og går fra en løn på kr. 350.000 ned 

på en ydelse på kr. 186.000 om året. Da forsikringen endelig efter 6 år tilkender hende 

førtidspension får hun yderligere kr. 120.000 om året. 

Kernen er at man i Industriens Pension (Pension Danmark) først får udbetaling fra forsikringen 

når ressourceforløbet er overstået, hvilket kan vare årevis. 

Hvis man er tvunget af 3F til at indbetale til PensionDanmark, kan man friholde ejere og 

funktionærer. Alternativt kan man tegne ekstradækning for at opnå samme sikring som hos 



 

 
andre pensionsselskaber. Dermed opnår arbejdsgiver mulighed for at få delvis refusion fra 

forsikringen, hvis medarbejderen bliver midlertidig syg. 

Efter max. løn op til topskattegrænsen og evt. max. udbytte til lav beskatning bør evt. ekstra 

udbetaling til ejeren ske til en pensionsordning. 

Check Pensionsinfo for at se din opsparing. 

Ophørspension for virksomhedsejere. 

Christian fortalte om forskelle i beskatningsregler i de 

forskellige virksomhedstyper. 

Opsparet overskud i virksomhed med VSO kan ikke 

indskydes i pensionsordning og risikoen er at et 

oparbejdet overskud skal beskattes på en gang ved 

ophør af virksomhed. 

Fordelen ved en konstruktion med et holdingselskab er at 

udbytte kan hæves af holdingselskabet til lav skat. 

Samtidigt er der mulighed for at klippe navlestrengen til 

driftsselskabet og bevare værdien i holdingselskabet. 

Holdingselskabet hæfter kun for selskabsskatter og 

udbytteskatter ved sambeskatning. 

Stiller man personlig sikkerhed for sit firmas kassekredit 

må man beregne sig en provision på op til 3% som kun 

beskattes som kapitalindkomst. 

Et PS (Partnerselskab) er et alternativ hvor regnskabet ikke skal offentlig gøre, men man 

hæfter kun indskud. Kan godt etableres af 1 person. 

Brian rådede til at tegne en fremtidsfuldmagt – f.eks. mellem ægtefæller eller med børn. 

Derved sikres det, at fuldmagtshaveren kan disponere på en sygdomsramt – f.eks. 

demensramt - persons vegne. 

Endelig rådede han til, at der i et selskab bestående af flere ejere oprettes en 

ejeroverenskomst – som tidligere hed aktionæroverenskomst.  

Spørgelysten var stor og alle fik svar med hjem.  


