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Nilsson Öberg, Christina

Dina belopp för 2021
Din pension och andra ersättningar från den allmänna pensionen har räknats om vid årsskiftet. De nya

beloppen framgår nedan.

Belopp i kronor per månad från och med januari 2021

Inkomstpension 6 222

Tilläggspension 760

Garantipension 2 555

Premiepension 403

Bostadstillägg till pensionärer 4 829

Avdrag för preliminärskatt - 1 321

Belopp som sätts in på konto 3021 270551 13 448

Utbetalningsdagar under 2021. 18 januari, 18 februari, 18 mars, 19 april, 18 maj, 18 juni, 19 juli,

18 augusti, 17 september, 18 oktober, 18 november och 17 december.

Skatteavdrag. Vi har dragit av skatt från din utbetalning. Om du har andra inkomster, till exempel lön

eller tjänstepension, bör du kontrollera att det totala skatteavdraget är tillräckligt, så att du inte behöver

betala skatt i efterhand. På pensionsmyndigheten.se/minasidor kan du se vilket skatteavdrag du har samt

göra ett extra skatteavdrag.

Din pension räknas om varje år. Vid varje årsskifte räknas din pension om. Beroende på vilken

pensionsersättning det gäller räknas den om utifrån olika regler. Läs mer om omräkningen på
pensionsmyndigheten.se

Ingen kontrolluppgift. På grund av en ändring i skatteförfarandelagen får du sedan 2020 inte längre någon

årlig kontrolluppgift i ditt orange kuvert. Alla uppgifter som vi redovisar till Skatteverket kan du se i din

inkomstdeklaration. Du kan också löpande se dina inkomstuppgifter per månad om du loggar in på
skatteverket.se/minasidor

Ta hand om din pension på vår webbplats. Du kan beställa pensionärsintyg, se dina utbetalningar, ändra

utbetalningskonto, anmäla höjning av skatteavdrag samt beräkna om du kan ha rätt till bostadstillägg på
pensionsmyndigheten.se/minasidor

Om du anser att det här beslutet är felaktigt kan du begära att Pensionsmyndigheten omprövar det. Skriv då till
Pensionsmyndigheten. Ange vilket beslut som ska omprövas, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också
ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Pensionsmyndigheten måste få brevet inom två månader från den dag då du tog del av beslutet.

Pensionsmyndigheten, Box 304, 301 08 Halmstad
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Nilsson Öberg, Christina

Premiepensionskontot 2020-12-31
Värde,
kronor

Värde-
utveckling,

procent

Fond-
avgift,

procent

Nordea Generationsfond 50-tal 81 871 4 0,19

Totalt 81 871 4 0,19

Fondavgift. Tänk på att höga avgifter kan innebära sämre värdeutveckling för din pension. Läs mer på
pensionsmyndigheten.se/avgifter

Fondbolagen tar ut en avgift för att förvalta och administrera fonden. Fondavgiften varierar mellan olika

fonder men är alltid lägre i Pensionsmyndighetens utbud än på den öppna marknaden. Det beror på att vi

kräver rabatt av fondbolagen.

Fondbyte. Om du vill göra ett fondbyte loggar du in på pensionsmyndigheten.se med e-legitimation eller

Mobilt Bank-ID.

Din premiepension
I tabellen ser du hur det har gått för din premiepension under 2020 och

vilken avgift du betalar för fondförvaltningen. Om du tjänar in nya

pensionsrätter till premiepensionen placeras de enligt vald fördelning.

På pensionsmyndigheten.se kan du när som helst se över ditt sparande

och byta fonder.

Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se, kundservice 0771-776 776

Du kan också besöka våra servicekontor, se www.pensionsmyndigheten.se/servicekontor


