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Överenskommelse om särskild avtalspension

Arbetstagarens namn Personnummer

Arbetsgivare Organisationsnummer

Överenskommelse om särskild avtalspension

6. Tillgodoräkning av premier till tjänstepension

Nej

Ja, pensionspremie ska avsättas med ……………............ % av:

Indexering avseende underlag för pensionspremien enligt:

Valfritt årsbelopp …..……….......... kronor 

Pensionsunderlaget

Prisbasbelopp

Ingen indexering

Inkomstbasbelopp

Ja, med:

Nej

Inkomst över fribelopp samordnas med …..………............ % 

Fribelopp per kalenderår …..…...…….......... kronor 

7. Samordning med förvärvsinkomst

Arbetsgivarens underskrift, datum Arbetstagarens underskrift, datum
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1.  Fr.o.m – t.o.m
Ange vilken period särskild avtals
pension ska utbetalas.  
 
Kan betalas ut längst till och med 
 måna den  innan 67 år enligt 32 a § LAS. 
Särskild  avtalspension betalas i vart fall 
ut till och med månaden innan 65 år, 
eller den  tidigare kalendermånad då 
in tjänad  pension börjar betalas ut.

2.  Omfattning i procent
Ange omfattning i procent, helt  eller 
delvis. Hel avtalspension  anges med 
100 %.

3.  Månadsbelopp (brutto) att utbetala 
i kronor
Månadsbelopp anges med det överens
komna beloppet.    
 
Utbetalning av Särskild avtals pension 
följer de begränsningar som gäller i 
inkomst skattelagen, 28 kap. 8 § och 
58 kap. 11 § IL. 

4.  Pensionsnivå i procent av pensions
underlaget 
Fylls enbart i då inget fast månads
belopp är överenskommet. Ange den 
procentsats av det pensions underlag 
som ska gälla.  
 
Information om pensionsunderlag 
 hän visas till respektive pensionsavtal, 
KAPKL  Svenska kyrkan och TPA18 
Svenska kyrkan. 
 
Se punkt 3 gällande begränsningar 
i  inkomstskattelagen.

5.  Månadslön i kronor vid avgången
Ange den månadslön arbetstagare har 
vid avgången. 

6.  Tillgodoräkning av premier till 
 tjänste pension
Ange JA när premier ska betalas in till 
tjänstepension. Annars anges NEJ. 

Vid JA ska följande anges:
• Vilken procentsats som ska gälla
•  Vilket underlag som ska gälla 

för  beräkning av premier. Valfritt 
års belopp kan exempelvis vara 
 månadslön x 12 eller månads belopp 
för avtalspensionen x 12

•  Ange om underlag för beräkning av 
premie ska indexeras 

7.  Samordning med förvärvsinkomst
Ange JA om samordning (minskning) 
med förvärvsinkomst ska ske under på
gående utbetalning. Annars anges NEJ.  
 
Vid JA kan ett visst belopp undantas 
från samordningen. Ange ett så kallat 
fribelopp.  

Överenskommelse om särskild avtalspension 
 
Här är en beskrivning vad överenskommelsen ska innehålla: 
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