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Försäkringskassans föreskrifter
om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter
(RFFS 2002:33) om ansökan om pension och utbe-
talning av små pensionsbelopp;

beslutade den 28 april 2005.

Med stöd av 3 § 5, 7 och 10 förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkringskassan föreskriver Försäkringskassan
i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:33) om
ansökan om pension och utbetalning av små pensionsbelopp
dels att rubriken samt 1, 4 och 5 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 8 §, av föl-

jande lydelse.

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:33) om ansökan
om pension och utbetalning av vissa små belopp

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,
3. garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,
4. bostadstillägg till pensionärer m.fl. enligt lagen (2001:761) om
bostadstillägg till pensionärer m.fl.

4 § Belopp som avser en eller flera förmåner enligt 1 § 1-3 och som
uppgår till högst 200 kronor per månad skall inte betalas ut månads-
vis. I stället skall sådana belopp ackumuleras och betalas ut i efter-
skott i juni och december varje år på den utbetalningsdag, som anges
i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension
m.fl. förmåner. Belopp för perioden januari till och med juni betalas
ut i juni och belopp för perioden juli till och med december betalas ut
i december.

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.

5 § Om årsbeloppet höjs så att den sammanlagda utbetalningen av
förmåner enligt 1 § 1-3 överstiger 200 kr för en månad skall utbetal-
ning ske av det belopp som dittills ackumulerats. Beloppet skall be-
talas ut senast den ordinarie utbetalningsdagen i månaden.
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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.

 8 § Retroaktivt beviljat bostadstillägg som understiger 100 kronor
skall betalas ut vid nästa ordinarie månadsutbetalning.

   Denna författning träder i kraft den 1 juni 2005.

FÖRSÄKRINGSKASSAN

CURT MALMBORG
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