
S– Skatt på pensjon er en veldig 
tydelig karakteristikk av det 
progressive skattesystemet 
vårt: De med lavere inntekt 
betaler forholdsvis mindre 
skatt, mens de med høyere 
inntekt betaler mer skatt, sier 
fagsjef Rolf Lothe i Skattebeta-
lerforeningen.

Det er tre hovedforskjeller 
når det gjelder beskatning av 
pensjon sammenlignet med 
skatt på ordinær inntekt: 
Minstefradraget er lavere, 
pensjonister får skattefradrag, 
og pensjonister får lavere tryg-
deavgift.

– Samlet sett tilsier forskjel-
lene at pensjon skattlegges noe 
lavere enn lønn, sier Lothe. 

MINSTEFRADRAG
For pensjonsinntekter er 
minstefradraget litt lavere enn 
for lønnsinntekter. 

Dette fradraget er en 
prosentsats av pensjonen din, 
minst 4000 kr og maksimalt 83 
000 kroner.  Prosentsatsen var 
på 31 i 2018.

For å få fullt minstefradrag 
må du ha vært bosatt i Norge 
hele året. Fradraget blir 
forholdsmessig nedsatt etter 
hvor mange måneder du har 
bodd i Norge. 

SKATTEFRADRAG
Det gis skattefradrag til 
pensjonister som har alders- 
pensjon fra Folketrygden eller 

offentlig AFP, men fradraget 
blir redusert jo høyere pensjon 
du mottar. 

Stortinget fastsetter årlig 
størrelsen på skattefradraget. 
For pensjon inntil 188 700 
kroner kan du få maksimalt 
skattefradrag på inntil 29 940 
kroner. Om pensjonen er 
høyere enn dette, reduseres 
skattefradraget, og det faller 
helt bort hvis pensjonen er på 
mer enn 539 442 kroner, ifølge 
Skatteetaten. 

Dette sikrer at de med lav 
pensjon, under 188 700 kroner 
per dags dato, ikke betaler 
skatt.

–  Skattefradraget gjør at en 
minstepensjonist normalt ikke 
vil betale noe i skatt, fordi 
ordinær utlignet skatt vil være 
lavere enn skattefradraget, sier 
Lothe.

LAVERE TRYGDEAVGIFT
Også trygdeavgiften er lavere 
for pensjonister. 

Trygdeavgiften er med på  
å finansiere folketrygden,  
som er del av «lønnen» til 
pensjonister, og er noe alle 
betaler.

Trygdeavgiften for lønns-
mottakere er på 8,2 prosent, 
mens den for pensjonister er 
på 5,1 prosent.

– Siden lønnsinntekt 
normalt gir pensjonsopptje-
ning, noe pensjon ikke gjør, er 
det naturlig at det er høyere 
trygdeavgift på lønn, sier 
Lothe.

JOBB LØNNER SEG
Skal du jobbe og heve lønn ved 
siden av alderspensjonen, blir 
skatten selvsagt høyere, men 
det vil som regel vil lønne seg 
å jobbe ved siden av.

Du kan fint ha inntekt  
ved siden av pensjonen,  
uten at skattefradraget blir 
lavere.

– Det er viktig å være klar 
over at det bare er pensjons-
inntekter som avkorter skatte-
fradraget. Dette sikrer at 
skatten på lønnsinntekten 
ikke blir uforholdsmessig høy, 
noe som er i tråd med regje-
ringens mål om at det skal 
lønne seg å arbeide,  
forklarer Lothe.

Ønsker du å jobbe etter  
at du har tatt ut pensjon,  må 

du finne ut hva som gjelder  
for akkurat den pensjons-
ordningen som er aktuell  
for deg. 

– Jobber du i privat sektor, 
kan du normalt fritt kombi-
nere uttak av pensjon fra 
folketrygden, AFP og tjeneste-
pensjon med lønnsinntekt. 
Jobber du i offentlig sektor, 
kan du betrakte AFP og  
tjenestepensjon som en erstat-
ning for tidligere lønnsinntekt. 
Du kan ikke ta ut hundre 
prosent lønn fra offentlig 
sektor sammen med full 
offentlig tjenestepensjon, 
forklarer Øyvind Røst, 
pensjonsøkonom ved 
Kommunal Landspensjons-
kasse (KLP).

Vær klar over at du kan få 
en betydelig skatt dersom du 
kombinerer full pensjon med 
opp mot fulltidsarbeid. Det vil 
alltid lønne seg å jobbe ved 
siden av alderspensjon fra 
folketrygden, men høy skatt på 
å kombinere jobb og pensjon 
kan være en grunn til at du 
bør vente noe med å ta ut 
alderspensjon fra folke-
trygden.

Kilder: Fagsjef Rolf Lothe  
i Skattebetalerforeningen, 
pensjonsøkonom Øyvind Røst 
ved Kommunal Landspensjons-
kasse (KLP) og seksjonssjef  
Ole Christian Lien ved  
Kunnskapsavdelingen i NAV
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Når du blir pensjonist, vil du få betydelig mindre å rutte med enn da 
du var i arbeid. Trøsten er at skatten også blir lavere.

Kjenn dine pensjonsrettigheter:

EKSPERT: Fagsjef Rolf Lothe  
i Skattebetalerforeningen.
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Slik beskattes 
PENSJONEN
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HELSE

NY ØKONOMISK 
HVERDAG: Lavere 
inntekt betyr mindre 
skatt, men pensjonen 
gir også andre skatte-
fordeler.

Sjekk på nett!
På NAVs nettjeneste Din 
pensjon kan du beregne hva 
du vil få i pensjon ved ulike 
valg. Tjenesten beregner både 
alderspensjon fra folketrygden, 
AFP og tjenestepensjon fra alle 
de største leverandørene.

Kontroll på 
skattekortet?
Sørg for at du har riktig 
skattekort når du gjør større 
endringer i økonomien din, 
som for eksempel å ta ut 
alderspensjon eller om du 
begynner eller slutter å jobbe 
ved siden av pensjonen. Du 
kan endre skattekortet ditt på 
skatteetaten.no.

Les mer: Du finner flere saker 
om pensjon og personlig 
økonomi på vi.no – et nettsted 
for seniorer. Det eies av sol.no/
Aller Media.


