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den 3 februari 2014

beslutade den 27 januari 2014.
Med stöd av 2 § och 3 § första stycket 1 förordningen (2009:1175) med
vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten föreskriver Pensionsmyndigheten
dels att 1, 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.
Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag
då dessa föreskrifter träder i kraft.
1 § En enskild får använda självbetjäningstjänster via Internet för att
1. ansöka om allmän ålderspension (inkomstpension, tilläggspension, garantipension och premiepension) och efterlevandeskydd i form av premiepension,
2. göra fondval eller fondbyte inom premiepensionssystemet,
3. begära ändring av avdrag för skatt vid utbetalning av socialförsäkringsförmåner, och
4. lämna kontaktuppgifter samt bankkontouppgifter för utbetalning av socialförsäkringsförmåner. (PFS 2014:2)
2 § Användande av personlig kod som utgetts av Pensionsmyndigheten
eller av e-legitimation krävs för att
1. få tillgång till personuppgifter, och
2. lämna kontaktuppgifter. (PFS 2014:2)
3 § Användande av e-legitimation och elektronisk signatur krävs för att
1. ansöka om allmän ålderspension och efterlevandeskydd i form av premiepension,
2. lämna bankkontouppgifter, och
3. göra fondval eller fondbyte inom premiepensionssystemet. (PFS 2014:2)
4 § Personlig kod får endast skickas i fysiskt brev till den enskilde personligen till dennes folkbokföringsadress, särskilda postadress eller utlandsadress som registrerats hos Skatteverket eller till sådan utlandsadress där
denne är bosatt och som anmälts till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.
Personlig kod får även överlämnas av Pensionsmyndigheten till den enskilde i samband med särskilda informationsinsatser. Sådant överlämnande
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förutsätter att informationsinsatsen beslutats av Pensionsmyndighetens generaldirektör och beskrivs i särskild rutin. (PFS 2014:2)
–––––––––––
Dessa föreskrifter1 träder i kraft den 1 februari 2013, då Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2009:17) om självbetjäningstjänster via Internet
inom pensionsområdet ska upphöra att gälla.
–––––––––––
Dessa föreskrifter2 träder i kraft den 21 februari 2014.
På Pensionsmyndighetens vägnar

KATRIN WESTLING PALM
Thomas Norling
(Juridikavdelningen)
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