Premiepension

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen och berör dig
som är född 1938 eller senare. Det är också den del av pensionen du
själv kan påverka genom att välja vilka fonder den ska placeras i.
Varje år du arbetar och betalar skatt, avsätts 18,5
procent av din pensionsgrundande inkomst till din
allmänna pension. Av dessa går 16 procent till
inkomstpension och 2,5 procent sätts av till premiepensionen. Du får också pensionsavsättningar genom
annat än arbete, exempelvis när du har små barn
eller studerar.

Ditt första fondval

Premiepensionen är en mindre del av den allmänna
pensionen, men en viktig del eftersom du själv kan
påverka den genom att välja vilka fonder du vill
att dina pengar ska placeras i. Hur stor din premiepension blir beror på:

Du kan välja fonder på webbplatsen eller på en
valblankett som du beställer från Pensionsmyndigheten.

• hur mycket som betalats in till ditt premie-

pensionskonto

• hur de fonder du valt har utvecklats
• när du väljer att ta ut din pension.

Premiepensionen placeras i fonder
Om du inte gör ett eget fondval placeras dina
pengar automatiskt i AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ. Det är en fondportfölj där
risknivån automatiskt anpassas efter din ålder.
Syftet är att du som ung ska ha möjlighet till bra
värdeutveckling genom den högre risken och sedan
ett sparande med mindre variation ju närmare
pensionen du kommer. AP7 Såfa går också att välja
aktivt.
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Om du själv vill bestämma hur dina premiepensionspengar ska förvaltas kan du välja att placera pengarna
i upp till fem fonder, bland de cirka 550 som finns
registrerade hos Pensionsmyndigheten.
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När du har tjänat in dina första pensionsrätter och
kan välja fonder för första gången får du ett orange
kuvert med information om hur du ska gå till väga.
Det orange kuvertet kommer sedan till dig varje år
med uppdaterad information om din pension.

Byta fonder
Du kan byta fonder när som helst, antingen på
Pensionsmyndighetens webbplats eller på en fondbytesblankett. Det kostar ingenting och du får byta
så ofta du vill.
För att göra ett fondbyte på webbplatsen behöver du en e-legitimation. Vill du hellre göra ditt
fondbyte på en blankett, kan du beställa den via
självbetjänings-tjänsten på 0771-776 776.
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Premiepensionen är ett
långsiktigt sparande
Det är viktigt att komma ihåg att premiepensionen
är en liten del av din totala allmänna pension och
att du sparar på lång sikt. I ett långsiktigt sparande
är en viss andel aktiefonder nödvändigt för att få
möjlighet till en god värdeutveckling över tid – även
om det inte finns några garantier. Välj en risknivå
som du kan känna dig nöjd med under många år.

Att ta ut premiepension
Från 61 års ålder väljer du själv hur och när du vill ta
ut din allmänna pension. Du kan välja att ta ut både
premiepensionen och inkomstpensionen eller en av
dem.
Du kan även välja att endast ta ut en del av premiepensionen och inkomstpensionen per månad. Vill du
fortsätta att arbeta samtidigt som du tar ut pension
går även det bra.

Premiepensionskontot under
pensionstid
Ditt premiepensionskonto finns kvar även om du
börjat ta ut din pension. När du ansöker om pension
kan du välja om du vill föra över dina pengar från
fonder till traditionell försäkring.

Överföring av pensionsrätt
Äkta makar eller registrerade partner kan föra över
premiepensionsrätt mellan varandra. Din anmälan,
som du enkelt gör på vår webbplats, måste ha kommit in till Pensionsmyndigheten senast 30 april det
år som överföringen ska börja gälla. Du kan inte
föra över tidigare års pensionsrätter, och du kan
inte heller ångra en överföring för att få tillbaka
pengar du fört över till din partner.
Pengarna förs över löpande år från år och du kan när
som helst avbryta överföringarna. Vid överföringen
minskas pensionsrätten med 6 procent. Din partner
får alltså 94 procent av det belopp du fört över. Din
partners rätt till eventuell garantipension påverkas
inte av överförd premiepensionsrätt.

Vad händer med pengarna
när du dör?
När pensionssparare dör fördelas pengarna från
deras konton till övriga pensionssparare i samma
åldersgrupp i form av arvsvinster.
Du kan samtidigt med din första pensionsansökan
ansöka om efterlevandeskydd, men då får du lägre
arvsvinster.

Mer information
På www.pensionsmyndigheten.se finns mer
information om den allmänna pensionen.
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