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Vad får jag i pension
och varifrån kommer den?
Det finns olika sorters pension: allmän pension, tjänstepension och
privat pension. Allmän pension får du från staten, tjänstepension från
tidigare arbetsgivare och eventuellt privat pensionssparande från dig själv.
Via den statliga pensionsportalen www.minpension.se kan du se varifrån just
du får din pension.

Allmän pension – från staten
Allmänna pensionen är den statliga pensionen och administreras av
Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av två delar,
inkomstpension och premiepension.
Den allmänna pensionen baseras på
dina livsinkomster. Varje år avsätts
18,5 procent av dina månadsinkomster upp till inkomsttaket 38 438
kronor (år 2017).
Har du haft låga eller inga inkomster
alls kan du ha rätt till garantipension
från 65 års ålder. Om du har rätt till

!

Om du har en månadsinkomst
lägre än cirka 14 000 kronor
efter skatteavdrag bör du kolla om
du är berättigad till bostadstillägg!
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garantipension eller inte avgörs automatiskt vid ansökan om den allmänna
pensionen. Vid låg pension kan du
även ha rätt till bostadstillägg och
äldreförsörjningsstöd från 65 års ålder.
Bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet måste du själv ansöka om.
Att tänka på:
Den allmänna pensionen kan tas ut
först vid 61 års ålder och betalas ut
resten av ditt liv. Du måste själv ansöka om uttag av den allmänna pensionen. Det gör du genom att skicka
en ansökan till Pensionsmyndigheten
minst tre månader innan du vill börja
ta ut pension. Du behöver inte ta ut
inkomst- och premiepension samtidigt utan du kan välja mellan att ta ut
mellan 25, 50 eller 75 procent.
SÅ FUNKAR DIN PENSION

Tjänstepension
– från arbetsgivare
Tjänstepension får du från dina
tidigare arbetsgivare. Som anställd
har dina tidigare arbetsgivare avsatt
en viss del av din lön till en tjänstepension om de har haft kollektivavtal. Generellt handlar det om 4,5
procent av din lön om du har en
premiebestämd tjänstepension. Har
du haft flera anställningar kan du ha
tjänstepensioner från flera håll.
Att tänka på:
De allra flesta tjänstepensioner betalas
ut automatiskt vid 65 års ålder, men
kan tas ut senare eller tidigare – dock
tidigast vid 55 års ålder. Du kan själv
välja uttagstid för din tjänstepension,
oftast under 5, 10, 20 år eller livsvarigt. Kortare uttagstid innebär dock
lägre inkomster senare i livet.
Det är därför viktigt att du alltid
kontaktar försäkringsbolagen för din
tjänstepension vid planering av pensionsavgång, då gjorda val av uttag av
tjänstepensioner inte kan ändras efter
påbörjade utbetalningar.

Privat pension

– från eget sparande
För uttag av dina privata pensionsförsäkringar kontaktar du de försäkringsbolag som du har köpt dina försäkringar av. Uttag kan göras från 55 års
ålder och du väljer själv uttagstid för
din pensionsförsäkring, minst fem år.

Olika villkor för olika åldrar

Uttag av pension före 65 års ålder
kan ge lägre pension. En pensionsavgång före 65 års ålder innebär också
att du inte är berättigad till det grundskydd som finns i form av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd då grundskyddet först
börjar gälla när du har fyllt 65 år.
Går du i pension före 65 års
ålder betalar du även högre skatt på
dina pensionsinkomster. Från 65
års ålder är skatten densamma för
pensions- och förvärvsinkomster
upp till 10 000 kronor. På skatteverkets hemsida kan du få hjälp med att
räkna ut din skatt och dess effekt på
dina pensionsinkomster.

Kontaktuppgifter
Pensionsmyndigheten
www.pensionsmyndigheten.se
Tel: 0771-776776
Min Pension
www.minpension.se
Skatteverket
www.skatteverket.se
Tel: 077-1567567
SÅ FUNKAR DIN PENSION
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Medlemskor

Kom med oss i dag!

SKPF Pensionärerna är ett pensionärsförbund med högt i tak
och stor öppenhet. Vi är religiöst och politiskt obundna. Alla
som har någon form av pension kan bli medlemmar hos oss.
Även medlems partner – oavsett ålder – är välkommen.
Vi är ett av Sveriges snabbast växande pensionärsförbund
och fler än 170 000 personer är redan med. Vi finns över hela
landet.
Som medlem kan du delta i en mängd sociala aktiviteter
nära dig. Du kan också teckna förmånliga försäkringar för dig
och dina anhöriga.
Enklaste sättet att bli medlem är att anmäla dig på vår
hemsida: skpf.se/medlem. Det går också bra att ringa, mejla eller
skriva till oss för att bli medlem.
BESÖK Franzéngatan 4
POST Box 300 88,
104 25 Stockholm
TEL 010-442 74 60
E-POST info@skpf.se
www.skpf.se
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på Facebook

Kontaktinfo till våra lokalavdelningar finns på skpf.se/lokalavdelningar

