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PENSJON FOR 
NÆRINGSDRIVENDE LEGER

PSL ÅRSMØTE 2021

PENSJONSORDNINGER 
NÆRINGSDRIVENDE 
LEGER

NAV sine 
ordninger

Tjenestepensjoner

Private ordningerSOP 
alderspensjon

Legeforetakenes 
Pensjonsordning

Andre ordninger i 
SOP

NAV ORDNINGENE 
ALDERSPENSJON

Tre forskjellige ordninger 
nå :

-Født før 1954

-Født 1954 – 1962

-Født etter 1962
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FØDT FØR 1954

Såkalt gammel ordning

- Grunnpensjon
- Uavhengig av tidligere inntekt

- 40 års trygdetid ( botid i Norge mellom 16 og 66 år )

- Tilleggspensjon
- 40 år med opptjening av pensjonspoeng

- De «beste 20 år» er tellende

- Pensjonstillegg, gjelder de som har tjent opp lite

Levealdersjusteringer ved uttak

FØDT ETTER 
1962

Her er det en ny ordning som er to-
delt : 

- Inntektspensjon
-Garantipensjon

FØDT 1954 - 1962

Kombinasjon av gammel og ny ordning :

- Født 1954 - 9/10 etter gammel 1/10 etter ny

- Født 1956 - 7/10 etter gammel 3/10 etter ny
- Født 1958  - 5/10 etter gammel 5/10 etter ny

- Født 1960  - 3/10 etter gammel 7/10 etter ny
- Født 1962  - 1/10 etter gammel 9/10 etter ny
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FØDT ETTER 1962

Inntektspensjon : 
Alt man tjener fra man er 13 år i 2010 eller 
senere, eller fra fylte 17 i 2010 eller tidligere og 
frem til man fyller 75 år teller med !
Pensjonsbeholdningen godskrives hvert år med 
18,1 % av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G.
1 G er nå 106.399,- og 7,1 er da 755.432,-
Garantipensjon for de som har tjent opp liten 
eller ingen inntektspensjon.

HVA ER ULIKHETENE I ORDNINGENE ?

NAV har på sine sider lagt ut tre eksempler, 
basert på omtrent like inntekter og likt 
uttakstidspunkt, fra fylte 67 år : 
-Født 1953, uttak fra fylte 67, pensjon 296.100
-Født 1957, uttak fra fylte 67, pensjon 283.900
-Født 1963, 42 år med ca 400` som inntekt snitt

, uttak fra fylte 67, pensjon 186.500
Som man ser, med ny ordning MÅ man ha 
tilleggsordninger!!

HVOR MYE FÅR JEG FRA NAV ?

Det vil for oss alle være av stor interesse å vite : 
-Hva får jeg i pensjon ? 
-Når kan jeg / bør jeg ta ut pensjonen min ?

På NAV, fane Din Pensjon, kan pensjon beregnes.
Man kan også be om en såkalt Serviceberegning.
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TJENESTEPENSJONER

Ut fra tidligere ansettelsesforhold kan det 
være at du har krav på tjenestepensjoner. 

Jobbet på sykehus eller kommune – kan gi KLP 
pensjon. 

Jobbet utenlands ? 

Kommer fra et annet land – krav på pensjon 
derfra ?

SOP - HAR DU KRAV PÅ NOE HER ?

Leger som er autorisert i Norge, før 01.01.1993

Opptjeningstid, krav 35 år, heltidsarbeide lege i 
Norge

Avkortes med 1/35 del pr år man mangler
Fravær knyttet til fødsel og adopsjon , trekkes ikke 
fra her

Heller ikke fravær pga uførhet / sykdom før fylte 
62 år

SOP - HAR DU KRAV PÅ NOE HER ?

0-6 måneders arbeide ett år, telles IKKE  med
6-12 måneders arbeide ett år, telles som ett år

Spesielle regler ved uførhet, kan ikke ta ut 
alder fra SOP samtidig som Ufør fra NAV.

Samordnes med øvrige tjenestepensjoner man 
får, med unntak av Legeforetakenes 
pensjonsordning ( Storebrand ).
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SOP - HAR DU KRAV PÅ NOE HER ?

Kan tas ut fra måneden etter fylte 62.

Det er to hovedprinsipp for uttak : 
-10 års uttak
-Fra uttak og frem til man fyller 77
-Pensjonsreferansen er utgangspunkt for 
utbetalingen     (kr 95.000 i år)

-Beregnes i hvert enkelt tilfelle (faktorer og tid)

SOP - HAR DU KRAV PÅ NOE HER ?

Forsørger barn under 18 år ?

55 % av pensjonsreferansen for hvert barn 
man forsørger som er under 18 år

Dette utgjør da 52.250,- pr år pr barn

SOP – HVOR MYE KAN DU FÅ 
?

Brutto pensjonsbeløp fra SOP før samordning
Endelig pensjon etter samordning må beregnes individuelt. Se 
egen kalkulator på www.SOP.no

10 års alderspensjon ; 
Fra fylte 62 år 191.900
Fra fylte 67 år 225.055
Fra fylte 70 år 252.605
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SOP – HVOR MYE KAN DU FÅ ?

Brutto pensjonsbeløp fra SOP før samordning

Endelig pensjon etter samordning må beregnes 
individuelt. Se egen kalkulator på www.SOP.no

Pensjon frem til fylte 77 år ; 

Fra fylte 62 år 137.560

Fra fylte 67 år 225.055

Fra fylte 70 år 340.765

LEGEFORETAKENES 
PENSJONSORDNING

Legeforeningens avtalepartner er Storebrand 
og denne ordningen samordnes ikke med øvrig 
pensjon fra SOP. 

Andre tilbydere har også lignende ordninger, 
men der er det samordning og den avtale 
legeforeningen har fremforhandlet, skal gi 
dere en gunstig pris / avtale.

LEGEFORETAKENES 
PENSJONSORDNING

Dette er en skattefavorisert pensjonssparing for : 
- Selvstendig næringsdrivende
- Eneste ansatte i eget AS ( OBS under 20 % 
stilling)

- Kan spare inntil 7 % av personinntekt evt lønn i 
eget AS, mellom 1 og 12 G 

- Gir skattelette inntil 49,6 % av pensjonsbeløpet
- I tillegg premie til uføredekning

- Premie til innskuddsfritak
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LEGEFORETAKENES 
PENSJONSORDNING

Spare 7 % av inntekt mellom 1 og 12 G

Maks sparing : 
Det betyr at man spare maksimalt 81.927,-

Maks skattefradrag : 
Med en marginalprosent på 49,6 % gir dette 
en skattelette på 40.636.-

LEGEFORETAKENES 
PENSJONSORDNING

Med innskuddsfritak slipper man å spare noe selv eller 
stanse ordningen om man blir syk / ufør. 

Da overtar Storebrand ansvaret for å spare for deg.

Man kan også velge en uføredekning her for å sikre seg 
ytterligere ved uførhet.

HVOR MYE KAN DU FÅ I PENSJON ?

Eksempel : Født 1965, lisens 1992, start sparing i 
2020. Uttak pensjon fra 67 år. Lagt inn sparing i 
LFPO maks, med 12 % avkasting. SOP utbetaling 
i 10 år fra 67.
Pensjon fra fylte 67 år ; 
NAV, «ny ordning» 270.000,-
SOP 225.000,-
Legeforetakenes 236.000,-
Pr år fra 67 731.000,-
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HVOR MYE KAN DU FÅ I PENSJON ?

Her vil man altså de første 10 år ha ca 731.000,-
De neste fem årene vil det være ca 506.000,-
Etter det ned til om lag 400.000,

Annen sparing ? 
Aksjer / fond ?
Salg praksis ?

Annet man kan gjøre ? 

ØVRIGE ORDNINGER VIA SOP

-Uførepensjon
-Ektefellepensjon
-Barnepensjon
-Engangsstønad ved død

UFØREPENSJON SOP

Rett til uførepensjon ved nedsatt arbeidsevne 
minst 50 %. Etter ett år fra arbeidsuførhet.

Forutsetning at man har rett på uføreytelse fra 
NAV

Normalt legges uføregrad fastsatt av 
folketrygden til grunn

Spesielle regler ved tap av autorisasjon
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UFØREPENSJON SOP

Ved full arbeidsuførhet utgjør uførepensjonen 
2 ganger pensjonsreferansen, altså 190.000,-
før samordning med tjenestepensjoner.

Reduseres etter uføregrad som er fastsatt

Man kan få 52.250,- pr barn man forsørger 
som er under 18 år 

EKTEFELLEPENSJON

Gjenlevende ektefelle etter medlem autorisert 
som lege i Norge før 01.01.1993, har rett til 
ektefellepensjon dersom vedkommende er født 
før 01.01.1965.

75 % av pensjonsreferansen før samordning. 
Dette utgjør da kr. 71.250,-

BARNEPENSJON

Når et medlem av ordningen dør, 
har barn etter vedkommende krav 
på barnepensjon frem til fylte 20 år.

Med full opptjening utgjør 
barnepensjon før samordning 85 % 
av pensjonsreferansen, altså 
kr. 80.750,- pr barn under 20 år.
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BARNEPENSJON

Når et medlem av ordningen dør, har 
barn etter vedkommende krav på 
barnepensjon frem til fylte 20 år.  
Dersom begge foreldre er døde vil 
man få 2x85 % for det første barnet 
og så 85 % for det/ de etterfølgende 
barn.

Den totale summen deles så likt mellom 
barna.
Spesielle regler ved flere barnekull.

ENGANGSSTØNAD VED DØD

Ved full opptjeningstid og dødsfall før fylte 75 
år – ytes engangsstønad til gjenværende 
ektefelle, registrert partner, samboer eller barn 
med 1G, kr.106.399,-

Dødsfall etter fylte 75 år, eller medlemmet ikke 
etterlater seg ektefelle, registrert partner, 
samboer eller barn gis det en halv G til boet.

TAKK FOR MEG OG 
LYKKE TIL VIDERE !

Spørsmål eller annet kan rettes til :  
helge@legeregnskap.no
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