
Hvor mye kan jeg spare
Du bestemmer selv hvor mye du vil spare, men maksimalt 
40.000 pr år. Du kan spare månedlig eller gjøre en 
engangsinnbetaling. Du får 22 % av innbetalingen tilbake 
på skatten. 
 
Investering og avkastning
Du velger selv om du vil investere pengene i en spareprofil 
med høy, middels eller lav andel offensive investeringer. 
Vi samarbeider med Danica Pensjon som leverandør for 
våre pensjonsforsikringer. Du kan lese mer om spare-
profilene på danica.no/fondsmeny.
 
Den faktiske verdien og avkastningen på pensjonssparingen 
vil være avhengig av markedets utvikling, fondenes risiko-
profil, provisjoner og forvalternes dyktighet.
 
Utbetaling
Du kan begynne å ta ut pengene når du fyller 62 år. Beløpet 
utbetales over minimum 10 år, og frem til du fyller 80 år. 

Den årlige utbetalingen skal utgjøre minst 20% av 
Folketrygdens grunnbeløp (G). Hvis du ikke har spart nok 
til at den årlige utbetalingen utgjør minst 20% av G, vil 
utbetalingstiden bli kortere. 

Skatt
Årlig sparing gir rett til fradrag i alminnelig inntekt (22 %). 
Sparesaldoen er unntatt formuesskatt, og det er ingen 
skatt på avkastning i spareperioden. Når utbetalingene 
begynner, beskattes de som alminnelig inntekt.

Vil du vite mer? 
Les mer og bestill ips på if.no/ips. eller kontakt oss på 98 70 10 30
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Hva skjer med pengene hvis jeg dør?
Ved død benyttes pensjonskapitalen til barnepensjon. 
Hvis du ikke har barn under 21 år vil den gå til etterlatte-
pensjon til ektefelle eller samboer. Har du ingen livsarvinger 
utbetales pensjonskapitalen som et engangsbeløp til 
dødsboet. 

Kostnader

IPS Individuell pensjonssparing
Med Individuell pensjonssparing kan du spare inntil 40 000 kroner per år, og få 22 % 

av innbetalingen tilbake på skatten. Pensjonssparingen er fritatt for formueskatt, har alminnelig 
beskatning ved utbetaling og kan tas ut fra fylte 62 år. Du kan spare i IPS i tillegg til andre 

pensjonsordninger du måtte ha.

Innbetaling   Ingen kostnad

Administrasjonskostnad Ingen kostnad

*Forvaltningskostnad i fondene 0,49 - 2,5 %

Kostnad i utbetalingsperioden 300 kr pr år

*Fondsforvalterne dekker sine omkostninger ved daglig å belaste 
enkelte fond. Forvaltningskostnaden er avregnet i fondskursene 
som offentliggjøres.
 
If får 35 % av returprovisjonen som Danica Pensjon mottar fra 
fondsforvaltere.


