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Imputerede pensionsbidrag

� Ingen ændringer i forhold til ESA 2014 

� Ny opgørelsesmetode 

� Påvirker aflønning af ansatte, offentligt forbrug, BNP

� Påvirker ikke NFE

Beskrivelse af ændringen
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Imputerede pensionsbidrag ESA 95 og ESA 2010
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Aktive tjenestemænd i staten
� Kilder

� Statsregnskabet, finansloven 
- §36.1: Tjenestemænd i staten og folkekirken
- §36.3: Forskellige statslige pensionsforpligtelser

� Moderniseringsstyrelsen

� Personalegrupper
� Politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret, folkekirken, 

erhvervsskoler, kgl. teater, administration i ministerier m.v.

� Metode
� Statsregnskab, pensionsbidraget er beregnet som 15 pct. af den 

pensionsgivende løn
� Aktuarberegnede bidragsprocenter (18 - 23 pct.)

� Bidragsprocent fastsat ud fra pensionsalder og personalegruppe

Beregning af  imputerede pensionsbidrag
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Ansatte med tjenestemandspensionsret i selskaber 

� Kilder

� Statsregnskabet, Finansloven
- § 36.2 Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, 

koncessionerede selskaber m.v.

� Personalegrupper

� Ansatte i Post Danmark, DSB, Scanlines, TDC m.v.

� Metode

� Statsregnskab, pensionsbidraget er aktuarberegnet 

� Aktuarberegnede bidragsprocenter (12 – 23 pct.)

Beregning af  imputerede pensionsbidrag
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Kommuner og regioner

� Kilder
� Lønstatistikken

- Løn til tjenestemænd i kommuner og regioner

� Personalegrupper
� Skolelærere, sygeplejersker, læger, pædagoger m.v.

� Metode
� Imputerede pensionsbidrag beregnes som 20 pct. af lønnen

� Forsikret en andel af pensionsforpligtelse til tjenestemænd i 
Sampension

Beregning af  imputerede pensionsbidrag
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Effekt i 2008
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Effekten af ny metode til opgørelse af de imputerede
pensionsbidrag for aktive tjenestemænd

(2008, løbende priser)

Mio. kr.

Ændringer

2008

Produktionsværdi -8.674

BNP -8.674

Offentligt forbrug:

Aflønning af ansatte -8.674

Offentligt overskud/underskud (B9):

Aflønning af ansatte (udgift) -8.674

Imputerede bidrag til sikringsordninger (indtægt) 8.674



Ny supplerende tabel i transmissionsprogrammet til ESA 2010

� Pensionsforpligtelsen tjenestemænd 

� Aktuar opgørelse

� Freiburgmodellen 

� Estimere pensionsforpligtelsen på aggregeret niveau og for den 
enkelte tjenestemand

� Formueprojektet

� Data fra moderniseringsstyrelsen

� Mangler data for kommuner og regioner

� Indberettes først til EU i 2017

Pensionsforpligtelse
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Freiburg modellen

Summen af alle fremtidige pensionsydelser akkumuleret til 
nutidsværdi:

� Pensionerede og aktive tjenestemænd

� Opsatte pensioner

Freiburgmodellen
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Aktuar model Freiburgmodel

• Beregningsprocedurer
• Antagelser
• Data


