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FRÅN SEPTEMBER 2021 KAN VISSA PENSIONÄRER FÅ MER I PENSION –
GENOM ETT INKOMSTPENSIONSTILLÄGG. ETT PLUS PÅ KONTOT MEN KAN
OCKSÅ BLI ETT MINUS.
Har du en pensionsgrundad inkomst som överstiger 9 000 kronor men uppgår inte till 17 000
kronor kan du vara berättigad till ett inkomstpensionstillägg. Pensionsbeloppen är brutto per

månad; innan det gjorts avdrag för skatten . Tillägget uppgår till maximalt 600 kronor brutto
(före skatteavdrag) per månad. Inkomstpensionstillägget gäller från september 2021.
I denna artikel får du en kort sammanfattning om inkomstpensionstillägget
Du kan läsa mera detaljerat om detta på Pensionsmyndighetens webbplats:
https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/sa-beslutarviominkomstpensionstillagg

Vem kan få ett inkomstpensionstillägg?
Följande gäller för att få ett inkomstpensionstillägg.
•

Du ska ha fyllt 65 år.

•

Tagit ut en inkomstgrundad allmän pension – helt eller till en viss andel.

•

Din allmänna grundpension ska vara brutto högre än 9 000 kr men lägre än
17 000 kronor per månad.

•

Har du tagit ut endast en del kommer tillägget också att bestå av samma
andel.

•

Du ska ha arbetat och betalat skatt i Sverige i minst ett år.

•

Intjänat en pensionsgrundande inkomst.
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Inkomstpensionstillägg medges inte
•

Den som inte fyllt 65 år.

•

Inte heller den person som har 17 00 kronor per månad brutto i
inkomstgrundad pension.

•

Eller har 9 000 kronor eller mindre brutto per månad i pensionsgrundad
pension.

•

Inte arbetat och saknar en intjänad pensionsgrundande inkomst i Sverige –
och har bara garantipension.

•

Inte heller om du enbart har äldreförsörjningsstöd från
Pensionsmyndigheten.

•

Rätten till tillägget har inte heller den som enbart tar ut sin premiepension.

•

Inte heller om du bor i ett land utanför EU/EES. Dock kan du ha rätt till
tillägget om du bor i ett s.k. tredje land som har ett konventionsavtal om
social trygghet med Sverige.

Storleken på det belopp som kan utgå som ett inkomstpensionstillägg varierar
eftersom beloppet beräknas utifrån din inkomstgrundade pension. På
Pensionsmyndighetens webbplats finns det en tabell som visar en intervall över
de olika beloppen som kan utgå i inkomstpensionstillägg per månad brutto.
Tabellen gäller för år 2021. Det högsta beloppet som kan utgå i tillägg är 600
kronor brutto per månad.) Här är en länk till Pensionsmyndighetens tabell för
år 2021. (Beslut om inkomstpensionstillägg prövas årsvis). Länk till
Pensionsmyndighetens tabell för 2021. https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerarpensionen/inkomstpensionstillagg#berakning
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Enligt uppgift från Pensionsmyndigheten kommer bostadstillägget eller
äldreförsörjningsstödet inte att påverkas på grund av att Pensionsmyndigheten
beslutat om att det föreligger en rätt till en utbetalning av ett
inkomstpensionstillägg.
Privat och tjänstepensionen påverkar inte heller inkomstpensionstillägget.
Har du rätt till ett inkomstpensionstillägg får du ett beslut om detta i augusti
månad 2021. Pensionsmyndigheten gör självmant en prövning om du har rätt
till ett inkomsttjänsttillägg. Du behöver alltså inte göra en ansökan om att få
ett inkomsttjänsttillägg.
Har Pensionsmyndigheten kommit fram till att du inte har rätt till ett
inkomsttjänsttillägg får du inte något särskilt besked om detta. Det kommer
dock att framgå i pensionsspecifikationen att det inte utbetalas något
inkomstpensionstillägg. Därmed har Pensionsmyndigheten prövat och gjort den
bedömningen att du inte har rätt till ett inkomsttjänstetillägg.
Enligt uppgift från Pensionsmyndigheten påverkas inte din tjänstepension eller
ditt bostadstillägg av att du erhåller ett inkomstpensionstillägg.
Utbetalningen av ett inkomstpensionstillägg betalas ut i samband med den
allmänna pensionen första gången i september 2021. Det belopp som
Pensionsmyndigheten räknat fram är ett bruttobelopp som läggs till den s.k.
den vanliga pensionen. Från detta belopp görs sedan ett avdrag för den skatt
som ska betalas enligt aktuell skattetabell.
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Pensionsmyndigheten pekar också på att inkomstpensionstillägget kan
innebära att det ska betalas mera i skatt än tidigare. Till och med så mycket
mera så att det får till följd att det förhöjda skatteavdraget innebär att den
skatt som ska betalas blir större än själva inkomstpensionstillägget. I praktiken
blir då pensionen netto – efter skatteavdraget - lägre än vad pensionsbeloppet
var innan inkomstpensionstillägget lades till den allmänna grundpensionen.
KÄLLA
Pensionsmyndigheten.
Länk till Pensionsmyndighetens webbplats https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/sa-beslutarvi-om-inkomstpensionstillagg
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