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Riksförsäkringsverkets föreskrifter
om ansökan om pension och utbetalning av små
pensionsbelopp;

beslutade den 28 november 2002.

Med stöd av 3 § 6, 7 och 10 förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
föreskriver Riksförsäkringsverket följande.

1 §  Dessa föreskrifter gäller ansökan om och utbetalning av
1. ersättning enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och

efterlevandestöd till barn,
2. inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension och
3. garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension.

Ansökan
2 § Dödsfallsintyg och släktutredning enligt fastställt formulär skall
bifogas ansökan i de fall den avser efterlevandepension eller efterle-
vandestöd till barn.

3 § Är den sökande inte folkbokförd här i landet, skall ett särskilt
intyg bifogas ansökan. Intyget skall vara utfärdat av en behörig myn-
dighet i utlandet och innehålla uppgifter om sökandens födelsetid,
civilstånd och annat som behövs för att rätten till den sökta pensions-
förmånen skall kunna bedömas. Annan utredning om den sökandes
förhållanden kan godtas om sökanden inte kan visa upp ett sådant
intyg.

Utbetalning
4 § Belopp som avser en eller flera förmåner enligt 1 § och som upp-
går till högst 200 kr per månad skall inte betalas ut månadsvis. I stäl-
let skall sådana belopp ackumuleras och betalas ut i efterskott i juni
och december varje år på den utbetalningsdag, som anges i förord-
ningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. för-
måner. Belopp för perioden januari till och med juni betalas ut i juni
och belopp för perioden juli till och med december betalas ut i de-
cember.

Belopp enligt första stycket skall betalas ut endast en gång per år
om den försäkrade begär det. Utbetalning skall då ske på den ordina-
rie utbetalningsdagen i december det år beloppen avser.
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5 § Om årsbeloppet höjs så att den sammanlagda utbetalningen av
förmåner enligt 1 § överstiger 200 kr för en månad skall utbetalning
ske av det belopp som dittills ackumulerats. Beloppet skall betalas ut
senast den ordinarie utbetalningsdagen i månaden.

Om samtliga förmåner upphör att utges under en löpande period
skall det belopp, som dittills ackumulerats, betalas ut snarast möjligt
vid den ordinarie utbetalningsdagen i månaden.

6 § Belopp skall inte betalas ut i den ordning som anges i 4 §
1. när sjuk- eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om

allmän försäkring betalas ut till den försäkrade och den förmånen,
tillsammans med en eller flera förmåner enligt 1 § uppgår till mer än
200 kr per månad,

2. när en förmån enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pen-
sionärer m.fl. eller äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om
äldreförsörjningsstöd betalas ut till den försäkrade för samma period
som förmåner enligt 1 § eller

3. när hela eller del av belopp enligt 1 § skall innehållas på grund
av utmätning eller på grund av kvittning med anledning av återbetal-
ningsskyldighet enligt 20 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän för-
säkring eller motsvarande bestämmelser i andra författningar.

Om det finns särskilda skäl kan förmånerna även i annat fall betalas
ut månadsvis.

7 § Efter överenskommelse med den försäkrade får förmånsbelopp
som överstiger 200 kr per månad betalas ut i den ordning som anges i
4 §.

Om överenskommelsen upphör att gälla under en löpande period,
skall det förmånsbelopp, som dittills ackumulerats, betalas ut så snart
som möjligt, dock senast den ordinarie utbetalningsdagen i månaden
efter det att överenskommelsen upphört.

När en förmån upphör att utges av försäkringskassan under en lö-
pande period gäller vad som sagts i 5 § andra stycket.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003.
2. Genom denna författning upphävs Riksförsäkringsverkets
föreskrifter (RFFS 1998:7) om ansökan om pension, Riksförsäk-
ringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:40) om utbetalning av små
pensionsbelopp och Riksförsäkringsverkets föreskrifter
(RFFS 2000:14) om inkomstgrundad ålderspension.
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