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PENSJON	FOR	SELVSTENDIG	NÆRINGSDRIVENDE
Landkreditt Forvaltning tilbyr, i samarbeid med Gjensidige, pensjon til selvstendig nærings
drivende (innskuddspensjon). Pensjonsmulighetene for selvstendig næringsdrivende 
reguleres av lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold.

Folketrygd (livslang)

Innskuddspensjon
(min. 10 år)

Innskudd

Avkastning

Pensjonskapital

67 år

FÅ	TILBUD

Hvis du ønsker tilbud på 
pensjon fra oss, trenger vi 
følgende informasjon fra deg:

Om	bedriften:	
	∑ navn	på	selskapet

	∑ organisasjonsnummer

	∑ adresse

	∑ kontaktperson

	∑ telefonnummer

	∑ e-post

	∑ spareprosent	på	avtalen

	∑ dato	avtalen	gjelder	fra

Om	den	næringsdrivende	
(ansatte):	

	∑ navn

	∑ fødselsnummer	(11	siffer)

	∑ personinntekt

	∑ stillingsprosent

Som selvstendig næringsdrivende kan du opprette en innskudds
pensjons avtale på samme måte som en bedrift oppretter en 
tjenestepensjon for sine ansatte. Gjennom avtalen trekker vi deg 
månedlig til din egen pensjonskonto. Innskuddene og den avkast
ningen du oppnår, er det som vil utgjøre din fremtidige pensjon. 
Pensjonskapitalen forvaltes i aksje og rentefond. Pensjon fra 
folketrygden kommer i tillegg (se illustrasjonen nederst på siden). 

Du kan spare inntil 7 prosent av årlig personinntekt fra næring 
(post 1.3.6. i personinntektsskjema) mellom 1 og 12 G (folke
trygdens grunnbeløp) og få så mye som 50 prosent av sparingen 
i skattefradrag. Innskuddspensjon er spesielt lønnsomt for deg 
med lønn over 7,1 G.

Tjener du mindre enn 7,1 G vil innskuddene gi deg lavere 
pensjons opptjening i folketrygden. Da kan det være mer fordel
aktig å inngå en månedlig spareavtale i frie fond hvor midlene 
ikke er bundet til pensjonsalder og det ikke er noen skattefordel.

Har du ansatte som har fylt 20 år og jobber mer enn 20 prosent 
stilling, skal de være med i pensjonsordningen.

Du bestemmer selv hvordan pensjonspengene dine skal forvaltes 
ved å velge mellom ulike spareprofiler eller enkeltfond.

http://www.Landkredittfondene.no
https://www.landkredittbank.no/skjema/tilbud-pensjon/
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Spareplan og administrasjon
Landkreditt Forvaltning har en spareplan som er tilpasset den enkeltes alder. Jo yngre du er jo høyere 
aksjeandel. Mot pensjonsalderen trappes aksjeandelen ned og renteandelen økes tilsvarende. Mer informasjon 
om våre fond finner du på Landkredittfondene.no

 ∑ Ordningen er enkel å administrere

 ∑ Pålogging med BankID 
 ∑ Du gjør selv endring av lønn og stillingsprosent
 ∑ Påloggede sider gir oversikt over faktura, avtale, beholdning og verdiutvikling, og du kan foreta 
fondsbytter

Skattefordel
Innbetalinger til avtalen gir deg tilsvarende reduksjon i din skattbare inntekt ved at sparingen går til fradrag i 
næringsoverskuddet. Innbetalingene skal ikke belastes med arbeidsgiveravgift.

Kostnader
Det påløper administrasjons og forvaltningskostnader i tillegg til selve pensjonssparingen. 

Det opprettes også en lovpålagt innskuddsfritaksforsikring. Ved uførhet trer forsikringsselskapet inn og overtar 
sparingen fram til pensjonsalder. 

Pensjonen kan tidligst utbetales fra fylte 62 år, og minimum fram til du fyller 77 år. Når pensjonen kommer til 
utbetaling vil utbetalingen i sin helhet bli beskattet som personinntekt.

Ved dødsfall blir din resterende pensjonskapital utbetalt som pensjon til dine etterlatte.

Har du spørsmål, eller ønsker du å kontakt oss vedr. pensjon: 
Ring oss på tlf: 22	31	31	31	eller kontakt oss via kontaktskjema på Landkredittfondene.no/kontakt-oss.

HER	TREFFER	DU	OSS

Historisk avkastning er ingen  garanti for framtidig avkastning.  Framtidig avkastning vil blant annet  avhenge av markeds
utviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan 
bli negativ som følge av kurstap.

http://www.Landkredittfondene.no
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