Vad händer när jag blir pensionär?
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Vi finns till för att ge dig
en trygg pension
Välkommen till KPA Pension! Det här med pensio

Nedan ser du när pensionen betalas ut. Utbetalnings

ner kanske är något helt nytt för dig. För oss är det

dagen flyttas om den inträffar under en helg. Titta

annorlunda. Ända sedan 1922 har vi arbetat med

på ditt besked, där finns information om årets alla

pensioner och försäkringar för den kommunala

utbetalningsdagar.

sektorn. Du kan känna dig trygg med KPA Pension
som pensionsutbetalare.
Som nybliven pensionär har du säkert många
frågor. När får jag min pension? Hur betalas den ut?
Till vem kan jag vända mig i olika frågor som rör min
pension? Med den här informationen försöker vi att

Din födelsedag

Pensionen betalas ut

Dag 1—15

den 18 i månaden

Dag 16—31

den 19 i månaden

besvara de vanligaste frågorna.

Din arbetsgivare svarar på frågor
om ditt pensionsbrev
Du har fått ett pensionsbrev med uppgifter om din
kommunala tjänstepension. Vänd dig till din arbets
givare med frågor som rör pensionsbrevet. Det är
arbetsgivaren som beslutar om pensionen och det
är där du kan få svar på frågor om till exempel löner
och anställningstider.

Pensionen sätts in på ditt konto
Vi samarbetar med Swedbank när det gäller utbetal
ning av din pension. Har du redan anmält konto till
Swedbank för insättning av lön behöver du inte göra
något, din pension kommer att sättas in på detta konto.
Pensionen kan betalas ut till konto i valfri bank.
Anmälan om svenskt konto gör du till Swedbank.
• Gå in på närmaste Swedbankkontor/Sparbankskontor för att anmäla ditt kontonummer eller

Dags för utbetalning
Det är din arbetsgivare som ger KPA Pension klar
tecken att betala ut din kommunala tjänstepension.
Din allmänna pension (inkomstpension, tillläggs
pension med mera) betalas ut av Pensionsmyndig
heten.

Besked om pensionsutbetalning
Strax innan utbetalningen får du ett ”Besked om
pensionsutbetalning”. Beskedet talar om vilka belopp
som betalas ut. Du får sedan ett nytt besked vid varje
årsskifte eller om beloppen ändras.

• anmäl ditt kontonummer via webbsidan:
swedbank.se/kontoregister eller
• om du är kund i Swedbank eller i en Sparbank 		
och har Telefonbanken som en tjänst kan du göra 		
kontoanmälan där.
Om Swedbank saknar uppgift om vilket konto din
pension ska sättas in på, betalas din pension istället
ut på ett utbetalningskort.

KPA Pension drar skatt
Om allmän pension utbetalas till dig, så är din
kommunala pension vanligtvis lägre än din allmänna
pension. KPA Pension ska då dra skatt som sidoarbets
givare, det vill säga 30 procent.
Om du vill ändra skatteavdraget eller ha ett extra
skatteavdrag ska du i första hand vända dig till den
som är din huvudarbetsgivare.
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I de här fallen måste du meddela uppgifter till KPA Pension
Du måste meddela vissa uppgifter till KPA Pension. Om vi betalar ut ett pensionsbelopp som du inte har rätt till, kan du bli
återbetalningsskyldig. Är du osäker, tveka inte att ta kontakt med oss.

Om du har:

Meddela KPA Pension om du:

Kompletteringspension

Har rätt till utländsk förmån som motsvarar
svensk allmän pension
Gifter dig

Efterlevandepension till vuxen

 or tillsammans med någon som du tidigare
B
har varit gift med
 or tillsammans med någon som du har
B
eller haft barn med

Övriga familjeförmåner till vuxen

Gifter dig

Barnpension

Har fyllt 18 år och avbryter dina studier

Särskild ålderspension/särskild avtalspension

Har förvärvsinkomster. I vissa fall ska du
rapportera förvärvsinkomster till KPA Pension
eller till din arbetsgivare

Garanti- eller visstidspension

Du som är berörd kommer att få mer information
om detta

Bosättning utomlands

KPA Pension

Vid bosättning utomlands gäller särskilda bestäm

KPA Pension är ett serviceföretag som för din arbets-

melser för skatteavdrag och utbetalning. Anmälan

givares räkning beräknar och betalar ut din kommu

om konto görs direkt till KPA Pension.

nala pension. Till oss på KPA Pension kan du vända

För mer information, kontakta KPA Pensions
utbetalningsenhet.

dig med frågor som rör din kommunala pension,
utbetalning och skatteavdrag. Information om utbe
talningar med mera, finns på KPA Pensions hemsida,

Vem gör vad?
Din arbetsgivare
Din arbetsgivare beslutar om din kommunala pension.
Har du frågor om dina löner och anställningsförhåll-

kpa.se
Du är välkommen att ringa KPA Pensions
kundservice på telefon 020-650 500. Telefontiden
är måndag – fredag klockan 7.30 – 17.00

anden ska du vända dig dit.

Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten belutar om din allmänna
pension. Har du frågor som gäller din allmänna
pension ska du kontakta Pensionsmyndigheten.
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KPA Pension
106 85 Stockholm
Kundservice: 020-650 500
kpa.se
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KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom
kommunsektorn. Sedan starten 1922 har vi erbjudit
våra kunder konkurrenskraftiga pensions- och försäkringslösningar. KPA Pension är också pensionsbolaget
som tänker ett steg längre. Vi vill ge våra kunder en
trygg pension i en hållbar framtid och tar därför ett
aktivt samhällsansvar.
KPA Pension har idag hand om pensionen för cirka
en miljon anställda inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund och kommunala företag.
Vi ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent
av Sveriges Kommuner och Regioner.

