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ansökningar om premiepension

Pensionsmyndighetens ställningstagande
Den som ansöker om premiepension har rätt att återkalla eller ändra sin ansökan fram
til dess beslutet om premiepension har skickats ut. Om ansökan avser begäran om
övergång til traditionell försäking får dock en sådan begäran inte återkallas sedan
Pensionsmyndigheten har påbörjat inlösen av pensionsspararens innehav.

Bakgrund
Beslut om beviljande av premiepension fattas genom en automatiserad beslutsprocess,
dvs. besluten tilkommer helt utan att någon handläggare initierar dem eller ens i
förväg är medvetna om att de fatts. Praxis hos Premiepensionsmyndigheten (PPM)
har varit att ansökningar som kommit in inte kan ändras eller återkallas sedan den
automatiserade beslutsprocessen har inletts, dvs. när systemet (Pluto) har påbörjat sina
beräkingar o. dyL. Denna process inleds direkt när en ansökan kommer in til
myndigheten om angiven uttagstidpunkt infaller redan nästkommande månad eller
tidigare. Om angiven uttagstidpunkt däremot ligger längre fram i tiden inleds den
automatiserade processen i regel första arbetsdagen den månad som föregår första
uttgsmånaden. Ett brev som återger beslutet skickas til den sökande när
pensionsberäkningen är klar och dateras med datumet för dagen då brevet skrivs ut.
Därefter avslutas ärendet i systemet.
Någon specifik reglering av när ett beslut är definitivt i den bemärkelsen att den
enskilde inte längre kan justera eller dra tilbaka sin ansökan finns inte. En myndighet
anses dock normalt sett oförhindrad att ändra sitt beslut, innan parten har blivit
underrättad om beslutet. Det omfattr då i princip alla beslut oavsett vad de gäller,
under tiden fram til expediering eller motsvarande tilkännagivande. Först därefter
blir beslutet definitivt, såtilvida att det inte längre fritt kan återkallas eller ändras av
myndigheten. Man brukar då säga att beslutet har vunnit negativ rättskraft.

Någon anledning att skilja mellan vid vilken tidpunkt sökanden inte längre råder över
sin ansökan och vid vilken tidpunkt myndigheten inte längre råder över beslutet finns
inte. Därmed är inte sagt att tidpunkten för då beslutet fatts och tidpunkten då det

tilkännages är desamma. Beslutshandlingen, vari beslutet har dokumenterats, kan vara
daterat en viss dag och underrättelsen om beslutet kan vara daterad en senare dag. Det
relevanta är att myndigheten under tiden där emellan har en rättslig möjlighet att ändra
sitt beslut och samtidigt en skyldighet att beakta ändrade önskemål från den sökande.
Sammanfattningsvis innebär det ovanstående att en begäran om ändring eller
återkallelse aven ansökan om premiepension, som kommer in innan meddelandet om
beslutet har skickats til den sökande, måste beaktas. Undantaget är önskemål om att
ändra en ansökan gällande övergång til traditionell försäkring, då det av 9 kap. 2 §
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tredje stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderpension framgår att en sådan
begäran inte kan återkallas sedan inlösen av pensionsspararens innehav har påbörjats.

Detta ställningstagande har beslutats av chefsjuristen Thomas Norling efter
föredragning av juristen Johan Schütt. I den slutliga handläggningen har även chefen
för rättsenheten Mikael Westberg deltagit.
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