Familjepension
enligt det statliga tjänstepensionsavtalet PA-SPR
Enligt tjänstepensionsavtalet PA-SPR finns rätt till familjepension efter den som hade
rätt till statlig tjänstepension i sin anställning och avgått med pension.

Vem har rätt till familjepension?
De som kan få familjepension är:

•
•
•
•

Make eller maka som gifte sig innan den
avlidne fyllde 60 år.
Registrerad partner som blev partner innan
den avlidne fyllde 60 år.
Barn som inte fyllt 19 år.
Frånskild make eller maka som haft underhållsbidrag fram till dödsfallet.

Familjepension till vuxen
Vi betalar ut familjepensionen från och med
dagen efter dödsfallet. Sedan betalar vi ut den
till och med en månad efter den efterlevande
makan, maken eller registrerade partnern dör.
Rätten till familjepension upphör dock om den
efterlevande gifter om sig.
En frånskild maka, make eller registrerad partner
har rätt till familjepension om hen på grund av
dom eller skriftligt avtal haft rätt till underhållsbidrag från den avlidne. Underhållsbidraget ska
ha betalats ut ända fram till dödsfallet. Ytterligare
villkor är att makarna levt tillsammans minst fem
år och att den efterlevande hade fyllt 30 år vid
skilsmässan.
Rätten till familjepension upphör om en frånskild efterlevande gifter om sig.
Rätt till familjepension gäller i regel inte sambo.

Familjepension till barn som inte fyllt 19 år
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Vi betalar i regel ut familjepension till den månad som barnet fyller 19 år.
Rätt till familjepension gäller även adoptivbarn.

Om barn till den avlidne föds efter dödsfallet,
så betalar vi ut familjepensionen från födelsedagen. Anmäl barnets födelse till SPV så snart som
möjligt.

Vem ska ansöka om familjepension?
Den som har rätt till familjepensionen ska
ansöka om den. Även ett barn som är myndigt
ska ansöka. Om ett barn är omyndigt och har
särskild förmyndare ska hen ansöka.

Hur ansöker du om familjepension?
Fyll i blanketten Ansökan om familjepension. Du
ska också skicka med ett Dödsfallsintyg med släktutredning som du beställer från Skatteverket på
0771-567 567.
Frånskild

Om du som frånskild har haft rätt till underhållsbidrag från den avlidne ända fram till dödsfallet
ska du styrka det. Du ska även skicka med en
bestyrkt handling som anger beloppet på det
sista underhållsbidraget.
Barn med särskild förmyndare

Särskild förmyndare till omyndigt barn ska bifoga bevis på förordnandet som förmyndare.
Skicka in ansökan

Skicka ansökan med tillhörande bilagor till:
SPV
851 90 Sundsvall
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Hur stor blir familjepensionen?
Familjepensionens storlek beror på tjänstetidsfaktorn för den avlidnes egenpension. Tjänstetidsfaktorn är förhållandet mellan intjänad
tjänstetid och den tid som krävs för hel pension,
normalt 30 år. Om den intjänade tjänstetiden är
30 år ger det tjänstetidsfaktorn 1,0000, är den 15
år ger det tjänstetidsfaktorn 0,5000.
Lönen som den avlidne hade åren innan anställningen avslutades påverkar också familjepensionen.
Familjepensionen för en ensam berättigad är i
princip hälften av den avlidnes egenpension.
Även allmän pension påverkar storleken.

Värdesäkring
Familjepensionen är värdesäkrad genom prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken.

I vissa fall kan allmän pension vara så stor i förhållande till familjepensionen att det inte återstår
någon kompletteringspension att betala ut.
Familjepensionen minskar om någon av följande
socialförsäkringsförmåner samtidigt betalas ut:

•
•
•
•
•
•
•

Omställningspension
Änkepension
Garantipension
Del av tilläggspension
Barnpension – efterlevandestöd till barn
Yrkeskade- eller arbetskadelivränta efter den
avlidne
Utländsk förmån som motsvarar någon av
ovanstående förmåner.
Exempel på uträkning av familjepension
till änka eller frånskild maka år 2019
Prisbasbelopp

Fördelning av familjepensionen

Statlig familjepension

Storleken på familjepensionen styrs också av hur
många efterlevande som finns.

Tjänstetidsfaktor

Om både maka eller make och frånskild maka
eller make finns, gäller särskilda regler.

Vuxen utan barn
Den vuxne får hälften av den avlidnes pension,
det vill säga 5 000 kronor om pensionen är
10 000 kronor. Den här pensionen måste samordnas med den allmänna pensionen.

Vuxen med barn
I detta fall beror familjepensionens storlek hur
många barn under 19 år som finns. Beloppet
som ska fördelas ökar med 40 procent om ett
barn finns och därefter med ytterligare 20 procent för varje barn utöver ett.

Hur påverkas familjepensionen av
allmän pension?
Den statliga familjepensionen är en bruttoförmån. Det innebär att familjepensionen ska
minskas med den allmänna pensionen. Så länge
pensionstagaren inte är berättigad till allmän
pension betalas hela familjepensionen ut.

46 500 kr
5 000 kr
1,0000

Garantipension (allmän pension)

4 000 kr

Vi har tidigare beskrivit hur familjepensionen minskar beroende på allmän pension. Vi har också nämnt att en del
av den allmänna pensionen undantas från minskningen.
Anta att kvinnan i detta exempel inte fyllt 65 år. Då ska
3,5 procent av prisbasbeloppet dras bort från garantipensionen innan familjepensionen minskas (3,5 procent av
prisbasbeloppet 46 500 är 1 628 kronor).
För minskningen av familjepensionen återstår då
2 372 kronor (4 000–1 628). Familjepensionen blir
5 000–2 372 = 2 628 kronor.
SPV betalar ut:
Familjepension

2 628 kronor/mån

Exempel på uträkning av familjepension
till änkling eller frånskild make
Vi antar att samma siffror gäller som i exemplet ovan.
På samma sätt som i det förra exemplet ska familjepensionen minskas med allmän pension.
För änkling gäller dock inte den speciella regeln om att en
viss del av allmän pension undantas från minskningen.
Familjepensionen blir
5 000–4 000 = 1 000 kronor.
SPV betalar ut:
Familjepension

1 000 kronor/mån
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Hur stor minskningen blir beror bland annat på
pensionens tjänstetidsfaktor. Om tjänstetidsfaktorn är lika med 1,0000 (hel pension), så minskas
familjepensionen med hela allmänna pensionen.
Är tjänstetidsfaktorn mindre än 1,0000, så blir
minskningen mindre.
För änka och frånskild maka gäller dock att en
del av den allmänna pensionen alltid undantas
från minskningen av familjepensionen. Före 65
års ålder är den delen 3,5 procent och från och
med 65 års ålder 4,2 procent av prisbasbeloppet.

Anmälningsskyldighet
Om det inträffar något som kan ha betydelse för
din familjepension ska du anmäla det till SPV.
Exempel som måste anmälas är:

•
•
•
•

Om du gifter om dig.
Om icke-statlig tjänstepension tillkommer.
Om utländsk förmån motsvarande svensk
allmän pension tillkommer.
Om barn till den avlidne föds efter
dödsfallet.

Om du har inkomster utöver pensionen från
SPV kan det vara nödvändigt med förhöjt skatteavdrag för att undvika kvarskatt. Du kan i så
fall vända dig till Skatteverket som ger besked
om du bör skatta ett högre belopp. Du kan
också vända dig till SPV och begära en höjning
av skatteavdraget med ett visst belopp.

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 skattsedeln 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.

Pensionen är skattepliktig
Preliminär skatt
SPV jämställs med arbetsgivare. Den arbetsgivare som betalar ut högsta inkomsten kallas för
huvudarbetsgivare och drar skatt enligt tabell
eller beslut från Skattverket. På sidoinkomster
görs skatteavdrag med 30 procent. Om du har
högre inkomst från någon annan arbetsgivare
eller pensionsutbetalare än SPV är den huvudarbetsgivare.
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