Allmänt pensionsavtal 1974 PA-SPR
– tjänstepension i form av ålderspension
Informationen är översiktligt och gäller dig som är officer på reservstat, pensionerad
officer och har gått i pension senast 31 december 2002 eller är pensionerad från civil
statlig anställning och har gått i pension senast 31 december 1991.
Förutom tjänstepension i form av ålderspension
kan du också ha rätt till allmän pension. Allmän
pension beviljas och betalas ut av Pensionsmyndigheten.

Exempel

Tjänstepension i form av
ålderspension

(0,031 x 44 800 x 0,7083)

Ålderspension får du om du slutar din anställning
vid ordinarie pensionsålder. Ålderspensionens storlek
är beroende av pensionsunderlaget (lönen) och tjänstetidsfaktorn. Tjänstetidsfaktorn är förhållandet mellan
det antal tjänsteår som du har tjänat in och det antal
som krävs för att få hel ålderspension. Ålderspensionen
är 65 procent av lönen multiplicerat med tjänstetidsfaktorn.

Ålderspensionen är värdesäkrad
Ålderspensionen värdesäkras genom att den
ändras i samma grad som prisbasbeloppet enligt
socialförsäkringsbalken. Prisbasbeloppet för år
2017 är 44 800 kronor.

Tilläggsbelopp
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Från och med den månad du fyller 65 år höjs
ålderspensionen med ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är 3,1 procent av gällande prisbasbelopp multiplicerat med tjänstetidsfaktorn.
Även före 65 år höjs ålderspensionen med til�läggsbeloppet om du har sjukersättning från Försäkringskassan. Om sjukersättningen beviljats som
partiell förmån (75, 50 eller 25 procent), utbetalas
tilläggsbeloppet i proportion till den partiella
förmånen.

Antag att tjänstetidsfaktorn är
Prisbasbeloppet är
Tilläggsbeloppet blir

0,7083
44 800 kr
984 kr/mån

Hur påverkas ålderspensionen
av allmän pension?
Din ålderspension är en bruttoförmån. Det
innebär att hela ålderspensionen betalas ut så
länge du inte är berättigad till allmän pension.
När allmän pension tillkommer minskar ålderspensionen.
Minskningen beräknas utifrån det antal tjänsteår
du tjänat in i förhållande till hur många år som
krävs för att få hel pension. Om du tjänat in
hel ålderspension, (tjänstetidsfaktor 1,0000),
minskas ålderspensionen med ett belopp
som motsvarar hela den allmänna pensionen.
Är tjänstetidsfaktorn mindre än 1,0000 blir
minskningen också mindre.
Om du har ålderspension före 65 år och har
gjort förtida uttag av allmän pension betalas
hela ålderspensionen ut före 65 år. Från den
månad du fyller 65 år minskar ålderspensionen
med det belopp av allmän pension som du
skulle ha fått om du inte gjort förtida uttag.
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Förmåner som påverkar ålderspensionen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantipension
Garantitillägg
Yrkesskadelivränta
Inkomstpension
Sjukersättning/aktivtetsersättning
Arbetsskadelivränta
Tilläggspension
Garantiersättning
Utländska förmåner som motsvarar någon
av ovanstående förmåner.

Hur betalas pensionen ut?
Är du född någon av datumen 1-15 i månaden betalas pensionen ut den 18:e varje
månad.
Är du född någon av datumen 16-31 i månaden betalas pensionen ut den 19:e varje
månad.
Om utbetalningsdagen infaller på en söndag
eller på en omedelbart därpå följande helgdag betalas pensionen ut närmast följande
vardag. Om utbetalningsdagen infaller på
en annan helgdag, en lördag eller på midsommarafton betalas pensionen ut närmast
föregående vardag.

Anmälningsskyldighet
Om det inträffar något som kan ha betydelse för
din ålderspension ska du meddela detta till oss
på SPV. Det gäller till exempel om du får rätt
till annan tjänstepension eller om du får rätt till
någon utländsk förmån som motsvarar svensk
allmän pension. Utebliven anmälan kan medföra
att du blir återbetalningsskyldig.

Pensionen är skattepliktig
Preliminär skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. SPV jämställs med arbetsgivare.
På inkomst från huvudarbetsgivare, det vill säga
den som normalt betalar ut högsta inkomsten,
görs skatteavdrag enligt tabell eller beslut från
Skatteverket. På sidoinkomster görs skatteavdrag
med 30 procent.
Om du har inkomster utöver pensionen från
SPV, till exempel löneinkomster eller annan
pensionsinkomst, kan det vara nödvändigt med
förhöjt skatteavdrag för att undvika kvarskatt.
Du kan i så fall vända dig till Skatteverket som
ger besked om skatt bör dras med ett högre
belopp. Du kan också vända dig till SPV och
begära en höjning av skatteavdraget med ett
visst belopp.
Om du har högre inkomst från någon annan
arbetsgivare eller pensionsutbetalare än SPV
bör denne vara huvudarbetsgivare. Du kan då
vända dig till SPV och begära skatteavdrag med
30 procent på den skattepliktiga inkomsten.

Skattetabeller med mera
SPV får uppgifter om gällande skattetabell direkt
från Skatteverket.
Bara om Skatteverket lämnat beslut om jämkning
av skatt ska du sända den ändrade skattesedeln
eller beslutet till SPV.

Har du frågor?
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss
på 020-51 50 40 eller på kundservice@spv.se.

Faktabladet ger en översiktlig information och ska inte
betraktas som avtalstext i ämnet.
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