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Föreskrifter om ändring i Pensionsmyndighetens 
föreskrifter (PFS 2012:9) om självbetjäningstjänster 
via Internet; 
 

PFS 2014:9 
Omtryck 
 
Utkom från trycket  
den 12 november 2014 

beslutade den 3 november 2014. 
 
Med stöd av 2 § förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för 

Pensionsmyndigheten föreskriver Pensionsmyndigheten att 1 och 3 §§ ska ha 
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, garan-
tipension och premiepension) och efterlevandeskydd i form av premiepen-
sion,  
2. ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, 
3. anmäla ändrad hyra eller avgift i ärende om bostadstillägg och äldreför-
sörjningsstöd, 
4. göra fondval eller fondbyte inom premiepensionssystemet,  
5. begära ändring av avdrag för skatt vid utbetalning av socialförsäkrings-
förmåner, och  
6. lämna kontaktuppgifter samt bankkontouppgifter för utbetalning av social-
försäkringsförmåner. (PFS 2014:9) 

 
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.  

 
3 §    Användande av e-legitimation och elektronisk signatur krävs för att  
1. ansöka om allmän ålderspension och efterlevandeskydd i form av premie-
pension,  
2. ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, 
3. anmäla ändrad hyra eller avgift i ärende om bostadstillägg och äldreför-
sörjningsstöd, 
4. lämna bankkontouppgifter, och 
5. göra fondval eller fondbyte inom premiepensionssystemet. (PFS 2014:9) 
 
4 §    Personlig kod som skickas i fysiskt brev får endast skickas till den 
enskilde personligen till dennes folkbokföringsadress, särskilda postadress 
eller utlandsadress som registrerats hos Skatteverket eller till sådan utlands-
adress där denne är bosatt och som anmälts till Pensionsmyndigheten eller 
Försäkringskassan. 
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PFS 2014:9 Personlig kod får överlämnas av Pensionsmyndigheten till den enskilde på 
plats där samtjänst enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkon-
tor utövas (servicekontor). 
 Personlig kod får även överlämnas av Pensionsmyndigheten till den en-
skilde i samband med särskilda informationsinsatser. (PFS 2014:3) 
 
––––––––––– 

Dessa föreskrifter1 träder i kraft den 1 februari 2013, då Försäkringskas-
sans föreskrifter (FKFS 2009:17) om självbetjäningstjänster via Internet 
inom pensionsområdet ska upphöra att gälla. 

 
––––––––––– 

Dessa föreskrifter2 träder i kraft den 21 februari 2014. 
 

––––––––––– 
Dessa föreskrifter3 träder i kraft den 1 juni 2014. 
 

––––––––––– 
Dessa föreskrifter4 träder i kraft den 17 november 2014. 
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