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Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som
gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands.
Du får också en kortfattad beskrivning av din eventuella
rätt till pension från det land du bor i eller som du har
arbetat i.
Vill du ha ytterligare information kan du vända dig till
Försäkringskassan eller läsa mer i Riksförsäkringsverkets
vägledning om ålderspension eller om den allmänna pensionen, EU och konventionerna.

Den allmänna pensionen består av
olika delar
Har du ålderspension och är född 1937 eller tidigare kan
din allmänna pension bestå av folkpension och tilläggspension.
Har du ålderspension och är född 1938 eller senare kan din
allmänna pension bestå av tilläggspension, inkomstpension
och premiepension.
Har du förtidspension/sjukbidrag eller efterlevandepension
kan din allmänna pension bestå av folkpension och tilläggspension.
Om du har folkpension och låg eller ingen tilläggspension
kan du dessutom ha pensionstillskott.
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Några definitioner
EES-länder
EU-länderna Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike
samt tre av de fyra EFTA-länderna, nämligen Island,
Liechtenstein och Norge, kallas här EES-land.
EES-område
EES-länderna tillsammans.
EES-medborgare
Medborgare i något av EES-länderna.
EES-avtalet
Avtal om europeiskt ekonomiskt samarbete mellan de 18
europeiska länderna.
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Folkpension från Sverige
Bosatt inom EES-land
Om du är medborgare i ett EES-land eller flykting/statslös
och bosatt i ett EES-land omfattas du av EES-avtalet och kan
få folkpension och pensionstillskott om du bor inom EESområdet. Du behöver inte ha haft folkpension när du
bodde i Sverige men du måste ha bott minst tre år i Sverige
eller ha fått minst tre år med taxerad inkomst i Sverige.
Bosättningstid i Sverige räknas från och med det år man
fyller 16 år och längst till och med det år man 64 år.
För att få oavkortad folkpension krävs 40 års bosättning
eller 30 år med taxerad inkomst i Sverige. I annat fall minskas pensionen med 1/40 eller 1/30 för varje år som saknas.
Du som inte har minst tre ”svenska” år men har arbetat/
varit försäkrad i ett annat EES-land får lägga samman dessa
perioder med dina ”svenska” år och kan på så sätt få rätt till
svensk folkpension.
För att ha rätt till efterlevandepension ska den avlidne ha
uppfyllt kraven ovan. Särskilda bestämmelser gäller för
barnpension.
Nordiska medborgare
Som nordisk medborgare har du rätt till svensk folkpension
även om du inte omfattas av EES-avtalet så länge som du är
bosatt i ett EES-land.
Du har inte rätt till bostadstillägg för pensionärer (BTP) om
du är bosatt utomlands.
Bosatt utanför EES-land
Du som bosätter dig utanför EES-området och du som inte
omfattas av EES-avtalet har rätt till folkpension om du har
rätt till tilläggspension. Folkpensionens storlek är i sådant
fall beroende av antal år med taxerad inkomst. Du kan inte
få pensionstillskott.
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Inkomstgrundad pension från Sverige
Tilläggspension
Har du tjänat in rätt till tilläggspension har du också rätt att
få denna pension oavsett var du är bosatt och vilken nationalitet du har.
För att få tilläggspension från ålderspensioneringen krävs
att du har minst tre år med pensionspoäng. Om du inte har
tre år med pensionspoäng men har arbetat i ett annat EESland eller i något land utanför EES-området med vilket
Sverige har konvention om social trygghet, se nedan, kan
du få lägga samman dina utländska arbetsperioder med
dina ”svenska år”.
När det gäller förtidspension/sjukbidrag eller efterlevandepension räcker det i vissa fall med ett år med pensionspoäng.
Konventionsländer utanför EES-området
Bosnien-Herzegovina, Chile, Israel, Kanada, Kroatien,
Marocko, Montenegro, Schweiz, Serbien, Slovenien, Turkiet
och USA.
Inkomstpension
Har du tjänat in rätt till inkomstpension har du också rätt att
få inkomstpension oberoende av var du bor och vilken
nationalitet du har. För att få inkomstpension krävs att du
har ett år med pensionsgrundande inkomst.
Premiepension
För den premiepension som du eventuellt har rätt till gäller
samma villkor som för inkomstpension.
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Ansökan om pension
Om du har arbetat i ett EES-land eller konventionsland
kortare tid än vad som krävs för att du ska få pension enligt
det landets lagstiftning, kan du få räkna med dina svenska
försäkringsår för att nå upp till det antal år som krävs. I
samband med ansökan om pension från det andra landet
skickar Försäkringskassan med ett intyg om de svenska
åren.
Om du bor i Sverige och har rätt till pension både från
Sverige och annat EES-land eller konventionsland ansöker
du om pension hos Försäkringskassan. Är du bosatt i annat
EES-land eller konventionsland ansöker du om svensk
pension hos pensionsmyndigheten där du bor.
Anmäl flyttning
Om du har svensk pension och flyttar från Sverige anmäler
du det till Försäkringskassan.
Intyg
Bor du utomlands måste du en gång om året skicka in ett
så kallat levnads- och medborgarskapsintyg till Försäkringskassan i Sverige. Försäkringskassan skickar dig en blankett
som du själv ska fylla i och sedan få bestyrkt av till exempel svensk ambassad, svenskt konsulat eller hos den lokala
polismyndigheten. Du måste då kunna visa upp ett giltigt
pass. Blanketten skickas sedan tillbaka till Försäkringskassan.
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Sjukvård
Om du bor i ett EES-land och omfattas av EES-avtalet har
du rätt till sjukvårdsförmåner på samma sätt som landets
egna medborgare. Detsamma gäller för dina familjemedlemmar. För att styrka din rätt till sjukvård där du bor visar
du upp ”Intyg för registrering av pensionärer” (E 121). Det
intyget kan du få hos Försäkringskassan.
Skatt
Upplysningar om skatt på pension får du på ditt lokala
skattekontor.
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Översiktlig information
Den här broschyren ger översiktlig
information och ska inte betraktas
som lagtext i ämnet.
Ytterligare information kan du få
hos Försäkringskassan,
på Internet:
www.forsakringskassan.se,
eller ring servicetelefon
020–524 524.
Informationen finns på talkassett
och i punktskrift som beställs gratis
från Inläsningstjänst AB,
tel 08–556 115 64. Ljudfiler finns
också på Internet.
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