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Allmän pension

Postadress

Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund 0771-776 776 www.pensionsmyndigheten.se

Kundservice Webbplats

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på +46 498 200 700. Det finns mer
information om den allmänna pensionen på

Ansökan

Eftersom du inte bor i Sverige måste dina personuppgifter intygas. Intyget finns på sidan 2  
av blanketten. Ta med dig ansökningsblanketten till en befolkningsmyndighet,  
socialförsäkringsmyndighet eller polismyndighet i landet där du bor. Du kan också vända dig  
till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten i Sverige, en svensk ambassad, ett svenskt  
konsulat, svenska kyrkan eller notarius publicus. Visa ditt pass eller en annan identitetshandling  
för den som ska underteckna intyget. 

Med vänlig hälsning

Pensionsmyndigheten

Du måste fylla i en ansökan när du vill ta ut din pension. Skicka in ansökningsblanketten  
sex månader innan du vill ta ut pensionen. Du kan beviljas pension tidigast från och med  
den månad då ansökningsblanketten har kommit in till Pensionsmyndigheten. Skicka din 
ansökan till 

På nästa sida finns anvisningar om hur du fyller i blanketten.  

Pensionsmyndigheten 
SE-839 77 Östersund, Sweden

Du väljer själv när du ska ta ut din pension. Inkomstpension och premiepension kan du tidigast  
ta ut från och med den månad du fyller 63 år. Garantipension och inkomstpensionstillägg kan  
du få när du uppnått ålder för att kunna få dessa förmåner. Denna ålder styrs av när du är född.

86
99

Intyg om personuppgifter

Har du frågor?

Datum Personnummer



Denna sida har inget innehåll och är endast för att skapa en blank utskriftssida
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Så här fyller du i blanketten

Fyll i hur stor andel av den allmänna pensionen du vill ta ut. Om du till exempel vill ta ut full 
inkomstgrundad pension, garantipension och inkomstpensionstillägg kryssar du i rutan för ”Helt 
månadsbelopp”.

Du måste också fylla ifrån och med vilken månad och år du önskar att din pension ska börja  
betalas ut. 

Tänk på att du också måste fylla i hur du vill ta ut din premiepension. Du måste kryssa i hur du vill ta 
ut din pension på båda raderna. 

2. Hur vill du ta ut din pension?

Om några uppgifter redan är ifyllda, kontrollera att de stämmer.

Om du uppger e-postadress får du en bekräftelse att vi har mottagit din ansökan. Din e-postadress  
sparas inte elektroniskt i Pensionsmyndighetens register. 

1. Namn och familjeförhållande

1 (2)

Ansökan om allmän pension 
- om du är bosatt utanför Sverige (PM 8312)

86
99

Om du inte vill ta ut den allmänna pensionens båda delar kryssar du i ”Inget uttag” för den del  
du inte vill ta ut. 

Inkomstpensionen och premiepensionen beräknas utifrån vad du har tjänat in till din pension  
under ditt yrkesliv.

Garantipension är ett grundskydd för den som har haft liten eller ingen inkomst under livet. 
Inkomstpensionstillägget är ett tillägg som utbetalas till den som tjänat in pension under ett helt liv 
men där nivån på pensionen ändå inte kommit upp till en viss nivå.

Garantipension och inkomstpensionstillägg kan betalas ut från och med den månad du uppnår 
åldern för att kunna få dessa förmåner. Denna ålder styrs av när du är född. När du ansöker om 
inkomstgrundad pension ansöker du samtidigt om garantipension och inkomstpensionstillägg. Om 
du tar ut den inkomstgrundade pensionen innan du uppnått åldern för rätt till garantipension och 
inkomstpensionstillägg får du inte något beslut om dessa förmåner. Det får du först i samband med 
att du når den åldern. 

Tilläggspension kan du som är född mellan åren 1938-1953 ha rätt till. Tilläggspensionen  
baseras på de pensionspoäng du fått de år du arbetat.

Gäller ansökan om premiepension

3. Vill du byta till traditionell försäkring? (frivillig ansökan för premiepension)

Du ska bara kryssa i rutan om du vill byta från fondförsäkring till traditionell försäkring. Om du  
inte fyller i någonting kommer ditt tillgodohavande på premiepensionskontot att stå kvar i fonder  
(fondförsäkring).

0
år månad

En fjärdedels 
månadsbelopp

Halvt 
månadsbelopp

Halvt 
månadsbelopp

Tre fjärdedels 
månadsbelopp

Helt 
månadsbelopp

Premiepension

Jag vill ta ut min pension från och med 2

Helt 
månadsbelopp

Tre fjärdedels 
månadsbelopp

En fjärdedels 
månadsbelopp

Inget 
uttag

Inget 
uttag

X

X

Inkomstgrundad pension (utom premiepension), garantipension och inkomstpensionstillägg
2. Hur vill du ta ut din pension?

Om du vill ta ut en del av pensionen från någon annan tidpunkt måste du fylla i det på en  
separat blankett.
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86
99

2 (2)

Du ska bara kryssa i rutan om du vill ansöka om efterlevandeskydd. Du kan som regel bara  
ansöka om efterlevandeskydd när du ansöker om att ta ut premiepension för första gången. 
Efterlevandeskydd kan endast beviljas för din maka/make eller för någon som är ogift och som  
du bor ihop med och tidigare varit gift med eller har eller har haft barn med.

Om du väljer premiepension med efterlevandeskydd betalas den ut så länge du eller din  
maka/make lever. Observera att dina månadsbelopp blir lägre om du väljer efterlevandeskydd.  
Efterlevandeskydd kan endast sägas upp om du skiljer dig eller om samboförhållandet upphör  
genom att ni flyttar isär. Du måste själv anmäla skilsmässan eller att sammanboendet har  
upphört till Pensionsmyndigheten.

4. Vill du ansöka om efterlevandeskydd? (frivillig ansökan för premiepension)

Gäller ansökan om premiepension

Här fyller du i om du vill att din pension ska sättas in på ett konto i en svensk bank.
5. Vill du ha din pension till ett konto i en svensk bank?

Här fyller du i om du vill att din pension ska sättas in på ett konto i en bank utanför Sverige. 

För bosatta i Europa ska kontot anges i internationellt format (IBAN). För konto i USA, Kanada  
och Australien måste förutom kontonummer även bankkod anges (Fedwire (US), Transit and  
institution (CA) and BSB (AU)).

6. Vill du ha din pension till ett konto i en bank utanför Sverige?

Du som är bosatt utanför Sverige och betalar särskild inkomstskatt i Sverige ska lämna uppgift  
om ditt skatteregistreringsnummer i det land där du bor.

Pensionsmyndigheten använder numret till den kontrolluppgift som lämnas till Skatteverket.

Skatteregistreringsnummer är det nummer du använder i kontakten med skattemyndigheten i  
det land där du bor.

7. Skatteregistreringsnummer

Fyll i uppgifter om vilka länder du arbetat och bott i. Du ska också fylla om du får pension/livränta 
från något annat land än Sverige. Bifoga underlag som styrker beviljad pension/livränta och  
aktuellt belopp. Uppgifterna kan påverka beräkningen av din svenska pension.

Här försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. 
Om uppgifterna förändras måste du meddela Pensionsmyndigheten eftersom det kan påverka  
din pension.

8-11

12. Underskrift

När Pensionsmyndigheten börjat lösa in ditt fondinnehav kan du inte återgå till fondförsäkring.  
Väljer du inte traditionell försäkring nu kan du ansöka om det vid ett senare tillfälle.

Vare sig du väljer fondförsäkring eller traditionell försäkring kommer premiepensionens storlek  
att variera från år till år. 

Om du väljer traditionell försäkring genom att kryssa i rutan säljer Pensionsmyndigheten ditt  
fondinnehav och övertar förvaltningen av ditt kapital. Din premiepension kommer då att bestå  
av ett fast garanterat belopp plus ett tilläggsbelopp som räknas om varje år.
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Ansökan om allmän pension 
- om du är bosatt utanför Sverige

83
12

41
05

1 (2)

Du som bor inom EU/EES eller i Schweiz ska inte använda 
denna blankett. Du ska istället ansöka om pension hos 
pensionsmyndigheten i landet där du bor.

Skicka blanketten till: Pensionsmyndigheten, 839 77 Östersund, Sweden

5. Vill du ha din pension till ett konto i en svensk bank?

6. Vill du ha din pension till ett konto i en bank utanför Sverige?
Kontonummer (om betalning gäller bank i Europa ange IBAN-nummer)

Bankens swiftadress 

Jag vill byta från fondförsäkring till traditionell försäkring. Det innebär att mitt fondinnehav kommer att  
säljas och att jag inte kan gå tillbaka till fondförsäkring när Pensionsmyndigheten börjat lösa in mitt fondinnehav.

0

2. Hur vill du ta ut din pension?

År månad

Jag vill ta ut min pension från och med 2

Pensionsmyndigheten gör endast utbetalningar i svenska kronor eller mottagarlandets 
lokala valuta! Om ingen valuta anges kommer Pensionsmyndigheten att bestämma valuta.

1. Namn och familjeförhållande

År månad

Personnummer/födelsedatum

dagJag är

Jag är

Jag är

gift

sambo med någon jag tidigare varit gift med eller har eller har haft barn med

Jag och min maka/make bor inte ihop sedan

Jag ansöker om efterlevandeskydd för min maka som jag uppgett under punkt 1. Jag är medveten om att det bara går att  
ansöka om efterlevandeskydd första gången jag ansöker om premiepension.

Läs mer i informationen till blanketten(frivillig ansökan för premiepension)4. Vill du ansöka om efterlevandeskydd? 

Läs mer i informationen till blanketten(frivillig ansökan för premiepension)3. Vill du byta till traditionell försäkring?

Clearingnummer Kontonummer

Personnummer/födelsedatum

1 9

ogift skild änka/änkling

Helt 
månadsbelopp

Tre fjärdedels 
månadsbelopp

Halvt 
månadsbelopp

En fjärdedels 
månadsbelopp

Inget 
uttag

Bankkonto

Personkonto i Nordea. Kryssa här om kontonumret är samma som ditt personnummer.

Helt 
månadsbelopp

Tre fjärdedels 
månadsbelopp

Halvt 
månadsbelopp

En fjärdedels 
månadsbelopp

Inget 
uttag

Inkomstgrundad pension (utom premiepension), garantipension och inkomstpensionstillägg

Premiepension

Fedwire (US), Transit and institution (CA), BSB (AU)

Förnamn och efternamn

Utdelningsadress Land

Postkod och postort Medborgarskap

E-postadress (frivillig uppgift) Telefonnummer (frivillig uppgift)

Makens/sambons förnamn och efternamn

Bankens namn

Bankens adress Land

Valutaval för utbetalning
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2 (2)

Om raderna under punkt 8 - 11 inte räcker till kan du lämna uppgifterna i en bilaga.

9. Jag har arbetat i följande länder, inklusive Sverige, efter 15 års ålder

10. Jag har pension eller livränta från annat land än Sverige

8. Jag har varit bosatt i olika länder efter 15 års ålder

Uppgifterna behandlas automatiserat och Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Datum Namnteckning

12. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste jag meddela Pensionsmyndigheten.

83
12

42
05

11. Jag har betalat svensk sjömansskatt före år 1974 och var vid den tiden inte svensk medborgare

Datum/Date Myndighetens stämpel/Authority seal

Myndighetens underskrift/Authority signature

Personnummer/födelsedatum/ 
Personal identity number/Date of birth

Härmed intygas att nedan angivna personuppgifter är riktiga/ Confirms hereby that the information below is correct
Förnamn och efternamn/First name(s) and Surname

skatteregistreringsnummer
7. Skatteregistreringsnummer
Här anger du ditt 
skatteregistreringsnummer i det land du bor

Personnummer

Land

Land

Land

Från och med

Från och med

Från och med

Till och med

Till och med

Till och med

Försäkringsnummer

Försäkringsnummer

Försäkringsnummer

Land

Land

Land

Från och med

Från och med

Från och med

Till och med

Till och med

Till och med

Försäkringsnummer

Försäkringsnummer

Försäkringsnummer

Typ av pension/livränta

Land

Typ av pension/livränta

Land

Typ av pension/livränta

Land

Årsbelopp Landets valuta Från och med

Utbetalare

Årsbelopp

Årsbelopp

Utbetalare

Utbetalare

Landets valuta

Landets valuta

Från och med

Från och med

Fartyg/rederi

Fartyg/rederi

Från och med

Från och med

Till och med

Till och med


PM 8312 (009 F 001) Fastställd av Pensionsmyndigheten
C:\temp\Pensionsmyndigheten.bmp
Pensionsmyndighetens logotyp
Allmän pension
Postadress
Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund
0771-776 776
www.pensionsmyndigheten.se
Kundservice
Webbplats
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på +46 498 200 700. Det finns mer
information om den allmänna pensionen på
Ansökan
Eftersom du inte bor i Sverige måste dina personuppgifter intygas. Intyget finns på sidan 2 
av blanketten. Ta med dig ansökningsblanketten till en befolkningsmyndighet, 
socialförsäkringsmyndighet eller polismyndighet i landet där du bor. Du kan också vända dig 
till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten i Sverige, en svensk ambassad, ett svenskt 
konsulat, svenska kyrkan eller notarius publicus. Visa ditt pass eller en annan identitetshandling 
för den som ska underteckna intyget. 
Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten
Du måste fylla i en ansökan när du vill ta ut din pension. Skicka in ansökningsblanketten  sex månader innan du vill ta ut pensionen. Du kan beviljas pension tidigast från och med  den månad då ansökningsblanketten har kommit in till Pensionsmyndigheten. Skicka din ansökan till 
På nästa sida finns anvisningar om hur du fyller i blanketten.  
Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund, Sweden
Du väljer själv när du ska ta ut din pension. Inkomstpension och premiepension kan du tidigast  ta ut från och med den månad du fyller 63 år. Garantipension och inkomstpensionstillägg kan  du få när du uppnått ålder för att kunna få dessa förmåner. Denna ålder styrs av när du är född.
8699
Intyg om personuppgifter
Har du frågor?
Datum
Personnummer
Denna sida har inget innehåll och är endast för att skapa en blank utskriftssida
Så här fyller du i blanketten
Fyll i hur stor andel av den allmänna pensionen du vill ta ut. Om du till exempel vill ta ut full inkomstgrundad pension, garantipension och inkomstpensionstillägg kryssar du i rutan för ”Helt månadsbelopp”.
Du måste också fylla ifrån och med vilken månad och år du önskar att din pension ska börja  betalas ut. 
Tänk på att du också måste fylla i hur du vill ta ut din premiepension. Du måste kryssa i hur du vill ta ut din pension på båda raderna. 
2. Hur vill du ta ut din pension?
Om några uppgifter redan är ifyllda, kontrollera att de stämmer.
Om du uppger e-postadress får du en bekräftelse att vi har mottagit din ansökan. Din e-postadress 
sparas inte elektroniskt i Pensionsmyndighetens register. 
1. Namn och familjeförhållande
1 (2)
Ansökan om allmän pension
- om du är bosatt utanför Sverige (PM 8312)
8699
Om du inte vill ta ut den allmänna pensionens båda delar kryssar du i ”Inget uttag” för den del 
du inte vill ta ut. 
Inkomstpensionen och premiepensionen beräknas utifrån vad du har tjänat in till din pension 
under ditt yrkesliv.
Garantipension är ett grundskydd för den som har haft liten eller ingen inkomst under livet. Inkomstpensionstillägget är ett tillägg som utbetalas till den som tjänat in pension under ett helt liv men där nivån på pensionen ändå inte kommit upp till en viss nivå.
Garantipension och inkomstpensionstillägg kan betalas ut från och med den månad du uppnår åldern för att kunna få dessa förmåner. Denna ålder styrs av när du är född. När du ansöker om inkomstgrundad pension ansöker du samtidigt om garantipension och inkomstpensionstillägg. Om du tar ut den inkomstgrundade pensionen innan du uppnått åldern för rätt till garantipension och inkomstpensionstillägg får du inte något beslut om dessa förmåner. Det får du först i samband med att du når den åldern. 
Tilläggspension kan du som är född mellan åren 1938-1953 ha rätt till. Tilläggspensionen 
baseras på de pensionspoäng du fått de år du arbetat.
Gäller ansökan om premiepension
3. Vill du byta till traditionell försäkring? (frivillig ansökan för premiepension)
Du ska bara kryssa i rutan om du vill byta från fondförsäkring till traditionell försäkring. Om du 
inte fyller i någonting kommer ditt tillgodohavande på premiepensionskontot att stå kvar i fonder 
(fondförsäkring).
0
år
månad
En fjärdedels
månadsbelopp
Halvt
månadsbelopp
Halvt
månadsbelopp
Tre fjärdedels
månadsbelopp
Helt
månadsbelopp
Premiepension
Jag vill ta ut min pension från och med
2
Helt
månadsbelopp
Tre fjärdedels
månadsbelopp
En fjärdedels
månadsbelopp
Inget
uttag
Inget
uttag
X
X
Inkomstgrundad pension (utom premiepension), garantipension och inkomstpensionstillägg
2. Hur vill du ta ut din pension?
Om du vill ta ut en del av pensionen från någon annan tidpunkt måste du fylla i det på en 
separat blankett.
8699
2 (2)
Du ska bara kryssa i rutan om du vill ansöka om efterlevandeskydd. Du kan som regel bara 
ansöka om efterlevandeskydd när du ansöker om att ta ut premiepension för första gången. Efterlevandeskydd kan endast beviljas för din maka/make eller för någon som är ogift och som 
du bor ihop med och tidigare varit gift med eller har eller har haft barn med.
Om du väljer premiepension med efterlevandeskydd betalas den ut så länge du eller din 
maka/make lever. Observera att dina månadsbelopp blir lägre om du väljer efterlevandeskydd. 
Efterlevandeskydd kan endast sägas upp om du skiljer dig eller om samboförhållandet upphör 
genom att ni flyttar isär. Du måste själv anmäla skilsmässan eller att sammanboendet har 
upphört till Pensionsmyndigheten.
4. Vill du ansöka om efterlevandeskydd? (frivillig ansökan för premiepension)
Gäller ansökan om premiepension
Här fyller du i om du vill att din pension ska sättas in på ett konto i en svensk bank.
5. Vill du ha din pension till ett konto i en svensk bank?
Här fyller du i om du vill att din pension ska sättas in på ett konto i en bank utanför Sverige. 
För bosatta i Europa ska kontot anges i internationellt format (IBAN). För konto i USA, Kanada 
och Australien måste förutom kontonummer även bankkod anges (Fedwire (US), Transit and 
institution (CA) and BSB (AU)).
6. Vill du ha din pension till ett konto i en bank utanför Sverige?
Du som är bosatt utanför Sverige och betalar särskild inkomstskatt i Sverige ska lämna uppgift 
om ditt skatteregistreringsnummer i det land där du bor.
Pensionsmyndigheten använder numret till den kontrolluppgift som lämnas till Skatteverket.
Skatteregistreringsnummer är det nummer du använder i kontakten med skattemyndigheten i 
det land där du bor.
7. Skatteregistreringsnummer
Fyll i uppgifter om vilka länder du arbetat och bott i. Du ska också fylla om du får pension/livränta från något annat land än Sverige. Bifoga underlag som styrker beviljad pension/livränta och 
aktuellt belopp. Uppgifterna kan påverka beräkningen av din svenska pension.
Här försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga.
Om uppgifterna förändras måste du meddela Pensionsmyndigheten eftersom det kan påverka 
din pension.
8-11
12. Underskrift
När Pensionsmyndigheten börjat lösa in ditt fondinnehav kan du inte återgå till fondförsäkring. 
Väljer du inte traditionell försäkring nu kan du ansöka om det vid ett senare tillfälle.
Vare sig du väljer fondförsäkring eller traditionell försäkring kommer premiepensionens storlek 
att variera från år till år. 
Om du väljer traditionell försäkring genom att kryssa i rutan säljer Pensionsmyndigheten ditt 
fondinnehav och övertar förvaltningen av ditt kapital. Din premiepension kommer då att bestå 
av ett fast garanterat belopp plus ett tilläggsbelopp som räknas om varje år.
Ansökan om allmän pension
- om du är bosatt utanför Sverige
83124105
C:\temp\Pensionsmyndigheten.bmp
Försäkringskassans logotyp
1 (2)
Du som bor inom EU/EES eller i Schweiz ska inte använda denna blankett. Du ska istället ansöka om pension hos pensionsmyndigheten i landet där du bor.
Skicka blanketten till: Pensionsmyndigheten, 839 77 Östersund, Sweden
5. Vill du ha din pension till ett konto i en svensk bank?
6. Vill du ha din pension till ett konto i en bank utanför Sverige?
Kontonummer (om betalning gäller bank i Europa ange IBAN-nummer)
Bankens swiftadress 
Jag vill byta från fondförsäkring till traditionell försäkring. Det innebär att mitt fondinnehav kommer att 
säljas och att jag inte kan gå tillbaka till fondförsäkring när Pensionsmyndigheten börjat lösa in mitt fondinnehav.
0
2. Hur vill du ta ut din pension?
År
månad
Jag vill ta ut min pension från och med
2
Pensionsmyndigheten gör endast utbetalningar i svenska kronor eller mottagarlandets lokala valuta! Om ingen valuta anges kommer Pensionsmyndigheten att bestämma valuta.
1. Namn och familjeförhållande
År
månad
Personnummer/födelsedatum
dag
Jag är
Jag är
Jag är
gift
sambo med någon jag tidigare varit gift med eller har eller har haft barn med
Jag och min maka/make bor inte ihop sedan
Jag ansöker om efterlevandeskydd för min maka som jag uppgett under punkt 1. Jag är medveten om att det bara går att 
ansöka om efterlevandeskydd första gången jag ansöker om premiepension.
Läs mer i informationen till blanketten
(frivillig ansökan för premiepension)
4. Vill du ansöka om efterlevandeskydd? 
Läs mer i informationen till blanketten
(frivillig ansökan för premiepension)
3. Vill du byta till traditionell försäkring?
Clearingnummer
Kontonummer
Personnummer/födelsedatum
1
9
ogift
skild
änka/änkling
Helt månadsbelopp
Tre fjärdedels månadsbelopp
Halvt månadsbelopp
En fjärdedels månadsbelopp
Inget uttag
Bankkonto
Personkonto i Nordea. Kryssa här om kontonumret är samma som ditt personnummer.
Helt månadsbelopp
Tre fjärdedels månadsbelopp
Halvt månadsbelopp
En fjärdedels månadsbelopp
Inget uttag
Inkomstgrundad pension (utom premiepension), garantipension och inkomstpensionstillägg
Premiepension
Fedwire (US), Transit and institution (CA), BSB (AU)
Förnamn och efternamn
Utdelningsadress
Land
Postkod och postort
Medborgarskap
E-postadress (frivillig uppgift)
Telefonnummer (frivillig uppgift)
Makens/sambons förnamn och efternamn
Bankens namn
Bankens adress
Land
Valutaval för utbetalning
2 (2)
Om raderna under punkt 8 - 11 inte räcker till kan du lämna uppgifterna i en bilaga.
9. Jag har arbetat i följande länder, inklusive Sverige, efter 15 års ålder
10. Jag har pension eller livränta från annat land än Sverige
8. Jag har varit bosatt i olika länder efter 15 års ålder
Uppgifterna behandlas automatiserat och Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Datum
Namnteckning
12. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste jag meddela Pensionsmyndigheten.
83124205
11. Jag har betalat svensk sjömansskatt före år 1974 och var vid den tiden inte svensk medborgare
Datum/Date
Myndighetens stämpel/Authority seal
Myndighetens underskrift/Authority signature
Personnummer/födelsedatum/
Personal identity number/Date of birth
Härmed intygas att nedan angivna personuppgifter är riktiga/ Confirms hereby that the information below is correct
Förnamn och efternamn/First name(s) and Surname
skatteregistreringsnummer
7. Skatteregistreringsnummer
Här anger du ditt
skatteregistreringsnummer i det land du bor
Personnummer
Land
Land
Land
Från och med
Från och med
Från och med
Till och med
Till och med
Till och med
Försäkringsnummer
Försäkringsnummer
Försäkringsnummer
Land
Land
Land
Från och med
Från och med
Från och med
Till och med
Till och med
Till och med
Försäkringsnummer
Försäkringsnummer
Försäkringsnummer
Typ av pension/livränta
Land
Typ av pension/livränta
Land
Typ av pension/livränta
Land
Årsbelopp
Landets valuta
Från och med
Utbetalare
Årsbelopp
Årsbelopp
Utbetalare
Utbetalare
Landets valuta
Landets valuta
Från och med
Från och med
Fartyg/rederi
Fartyg/rederi
Från och med
Från och med
Till och med
Till och med
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Pensionsmyndigheten
Ansökan om allmän pension - om du är bosatt utanför Sverige
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