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Föreskrifter om ändring i Pensionsmyndighetens
föreskrifter (PFS 2010:1) om sättet och tiden för
utbetalning av pension m.m. till den som vistas eller
bor utomlands;

PFS 2011:5
Omtryck
Utkom från trycket
den 17 maj 2011

beslutade den 9 maj 2011.
Med stöd av 3 § första stycket 1 och 2 förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten, 24 a § förordningen (1977:284)
om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd samt 10 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner
föreskriver Pensionsmyndigheten att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.
Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag
då dessa föreskrifter träder i kraft.
1 § Dessa föreskrifter tillämpas vid utbetalning till den som vistas eller bor
utomlands och uppbär
1. allmän ålderspension och ersättning till efterlevande vid arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), samt
2. efterlevandepension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken
och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. (PFS
2011:5)
2 § Utbetalning sker genom insättning på bankkonto i Sverige eller utomlands.
Utbetalning får ske på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det.
Sådana förhållanden kan vara
1. att betalning till konto medför onormalt höga mottagar- och uttagsavgifter för den enskilde,
2. att den enskilde inte får öppna konto,
3. att möjligheterna att göra uttag från konto är starkt begränsade,
4. att samhällsstrukturen eller bankväsendet inte medger utbetalning till
konto eller
5. något annat liknande skäl som den enskilde inte kan råda över.
Denna bestämmelse gäller inte vid utbetalning av ersättning till efterlevande
vid
arbetsskada
enligt
socialförsäkringsbalken.
(PFS 2011:5)
3 § Om utbetalning görs till konto i Sverige ska ersättningen vara tillgänglig för lyftning vid samma datum som gäller för bosatta i landet. Ska utbetalning göras till konto utomlands ska överföring från betalningsinstitut i Sverige ske senast på den dagen.
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–––––––––––
Dessa föreskrifter 1 träder i kraft den 10 maj 2010 då Försäkringskassans
föreskrifter (FKFS 2009:15) om sättet och tiden för utbetalning av pension
m.m. till den som vistas eller bor utomlands ska upphöra att gälla.
–––––––––––
Dessa föreskrifter 2 träder i kraft den 1 juni 2011.
På Pensionsmyndighetens vägnar

KATRIN WESTLING PALM
Thomas Norling
(Juridikavdelningen)
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