
Få råd til mere i den tredje alder
Aggukonto - din supplerende pensionsopsparing i PFA Soraarneq

Læs mere om:

Fordelagtig depotrente

Skattefradrag

Frivillige indbetalinger

 

Når du er ansat som tjenestemand i Grønland, får du en 

pensionsopsparing i PFA Soraarneq, hvor din arbejdsgiver 

med den nuværende aftale hver måned indbetaler 6 procent 

af dine pensionsgivende tillæg på en Aggukonto, som er en 

ratepension. Det er Finansministeriet, Offentligt Ansattes 

Organisationer (OAO) og Dansk Fængselsforbund, som har for-

handlet vilkårene for din pensionsordning med PFA Soraarneq.

Vores investeringspolitik, depotrente, muligheden for frivillige 

indbetalinger og de skattefordele der er i at have en ratepen-

sion i et grønlandsk pensionsselskab er nogle af de fordele du 

har i din pensionsopsparing. 



Generelle forhold

Med en Aggukonto i PFA Soraarneq går dine ind-

betalinger til opsparingen. Det giver dig en række 

markante fordele:

• Du får gavn af PFA’s stabile rentestruktur og 

trygge investeringspolitik

• Du får et godt afkast, da vi ikke skal betale et 

stort udbytte til en aktionærkreds.
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Har du spørgsmål eller ønsker du personlig rådgivning omkring dine pensionsforhold, er du velkommen 

til at kontakte os på telefon +45 70 24 50 10 eller e-mail soraarneq@pfa.dk. 

Hvem kan du kontakte?

Frivillige indbetalinger

Ønsker du at øge din pensionsopsparing til den dag 

du går på pension – kan du supplere med frivillige 

indbetalinger. Det er op til dig selv, hvor meget du 

vil indbetale ekstra, og du kan altid ændre dine 

frivillige indbetalinger. Der kan dog maksimalt ind-

betales op til 15 procent af din lønindkomst med 

fradrag på en ratepension. Du kan selv vælge, om 

du vil indbetale et fast beløb om måneden, eller 

om du vil indbetale forskellige beløb på forskellige 

tidspunkter. Hvis det er din arbejdsgiver, der sørger 

for indbetalingerne, vil det dog ske sammen med 

lønudbetalingen. 

Ønsker du selv at indbetale mere på din Aggukonto, 

beder vi dig kontakte os.

Udbetalinger

Ratepension udbetales i rater over 10 - 20 år. Du 

kan begynde udbetalingerne fra din ratepension, 

når du er mellem 60 og 70 år. Når du fylder 80 

år, kan du ikke længere få udbetalt penge fra din 

ratepension.

Skattefordele

I efteråret 2000 vedtog Landstinget en ændring 

i indkomstskatteloven, som gør det muligt at 

trække indbetalinger til ratepension fra i skat. 

Samme skattefordel er gældende for pensionsord-

ninger med løbende, livsvarige udbetalinger. For at 

udnytte skattefordelen ved ratepension er det dog 

en betingelse, at ratepensionen bliver tegnet i et 

grønlandsk pensionsselskab som PFA Soraarneq.

Skattefordelen er sat sådan sammen, at indbeta-

lingerne til en pensionsordning kan trækkes fra 

i skat, mens der skal betales skat eller afgift af 

udbetalingerne. Pensionsordningen er altså ikke 

skattefri, men bliver først beskattet, når den bliver 

udbetalt.

PFA Soraarneq

Postboks 1840

3900 Nuuk

Telefon  +45 70 24 50 10

soraarneq@pfa.dk


