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Extra pensionsavsättning
Extra pensionsavsättning
Extra pensionsavsättning är ett tillägg till den individuella ålderspensionen som
arbetsgivaren tecknar genom ett lokalt kollektivavtal. Man kan, genom den extra
avsättningen, förbättra nivån på tjänstepensionen eller skapa möjlighet att gå i pension före
den ordinarie pensionsåldern.
Man kan välja att komplettera den extra pensionsavsättningen med återbetalningsskydd vid
dödsfall vilket innebär att värdet på försäkringen betalas ut till berättigad efterlevande.
Efterlevande har inte rätt till några pengar om försäkringen tecknats utan
återbetalningsskydd.
Hur stor blir den extra pensionsavsättningen?
De inbetalda avgifterna samt avkastningen på placerat kapital avgör storleken på den
individuella ålderspensionen. Ingen tjänsteårsberäkning eller samordning med andra
pensionsavtal görs.
Normalt uttag
Den individuella ålderspensionen betalas ut, om inte annat önskemål finns, från 65 år och
livsvarigt. Tidigast möjliga utbetalningsdag är från och med 61-årsmånaden. Uttag före 65 år
kan inte ske, om man samtidigt innehar anställning med statlig, kommunal eller privat
tjänstepensionsrätt.
Uppskjutet uttag, uttagsperiod minst 5 år
Man kan göra uppskjutet uttag längst till och med 70 års ålder. Uttaget kan göras valfritt, till
exempel under fem år eller livsvarigt. Meddela SPV skriftligt före 65-årsmånaden att uttaget
ska skjutas upp och ange ny uttagstidpunkt.
Bruttolöneavdrag
Ett bruttolöneavdrag sänker lönen vid beräkning av lagstadgade förmåner såsom
sjukpenning, föräldrapenning och pension.
Sjukpenning – Brytpunkt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) = 7,5 gånger prisbasbeloppet.
Föräldrapenning – Brytpunkt SGI = 10 gånger prisbasbeloppet.
Pension – Skatteverket beslutar varje år om din pensionsgrundande inkomst (PGI) och den
beräknas inte på inkomster som överstiger inkomsttaket. Skatteverket skickar uppgiften
vidare till Pensionsmyndigheten och uppgiften ligger till grund för din framtida pension.
Inkomsttaket = 7,5 inkomstbasbelopp. Eftersom PGI ska beräknas på inkomsten efter avdrag
för den allmänna pensionsavgiften (7 procent av inkomsten) innebär det i praktiken att
inkomsttaket uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp.
För individuell information, kontakta SPV Kundservice, telefon 060-187600 eller e-post
his@spv.se.

