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Avgiftsbefrielseförsäkringen - förtidspension och sjukbidrag första halvåret 1998 m.m.
Förtidspension/sjukbidrag under första halvåret 1998
AMF Försäkring har för att fastställa vilka arbetstagare som ska omfattas av
Avgiftsbefrielseförsäkringen skickat ut frågeformulär och bl.a. efterfrågat
uppgifter om vilket pensionsavtal de aktuella arbetstagarna omfattas av –
d.v.s. PFA 98 eller PA-KL. I detta sammanhang har det uppkommit ett antal
frågeställningar kring tolkningen av bestämmelserna angående detta i PFA
98.
När det gäller frågan om vilket pensionsavtal en arbetstagare som fått förtidspension eller sjukbidrag under första halvåret 1998 omfattas av kan följande sägas.
I övergångsbestämmelserna till PB i PFA 98 punkten 1 anges följande:
”PB gäller från och med 1998-01-01 för arbetstagare som avgått före 199807-01 endast under förutsättning att ny anställning som omfattas av PB tillträtts senast 1998-07-01.”
I de centrala och lokala protokollsanteckningarna till PFA 98 punkten 3 anges
vidare:
”PFA gäller inte för arbetstagare som på grund av förtidspension, sjukbidrag
eller arbetsskadselivränta har tjänat in ålderspension enligt PA-KL eller
andra tjänstepensionsbestämmelser. Arbetsgivaren kan efter ansökan från
arbetstagaren besluta att PFA ändock ska gälla och fastställer i sådant fall de
villkor härför, som är motiverade.”
Arbetstagare som beviljats hel förtidpension är enligt 33 § LAS skyldig att
avgå om arbetsgivaren så skriftligen begär. Arbetstagare som avgått från sin
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anställning under första halvåret 1998 och inte återkommit i kommunal anställning inom denna tidsram omfattas enligt ovan nämnda övergångsbestämmelse inte av PFA 98. För sådan arbetstagare gäller i stället PA-KL. Arbetstagare som fått sjukbidrag eller partiell förtidspension (eller hel förtidpension men ej avgått) under första halvåret 1998 omfattas inte heller av PFA
98 - detta med anledning av skrivningen i ovan nämnda protokollsanteckning. Således gäller PA-KL även för sådan arbetstagare.
Fråga har också uppkommit om vilket datum som är avgörande för om arbetstagaren ska anses har fått förtidspension eller sjukbidrag under första
halvåret 1998 – d.v.s. är det försäkringskassans beslutsdatum eller det datum
fr.o.m. vilket arbetstagaren beviljats förtidspension eller sjukbidrag som ska
avgöra. I detta sammanhang är det beslutsdatum som avgör enlig följande.
1. I de fall där både besluts- och ”fr.o.m.-datum” ligger under första halvåret 1998 är det klart att arbetstagaren beviljats förtidspension eller sjukbidrag under den tidsperioden och följaktligen ska arbetstagaren enligt
vad som sagts ovan omfattas av PA-KL.
2. I de falla där beslut fattats under andra halvåret 1998 men med förmån
gällande retroaktivt fr.om. ett datum under första halvåret 1998 är förutsättningarna i protokollsanteckningen inte uppfyllda varför sådan arbetstagare omfattas av PFA 98, vilket naturligtvis också blir fallet när både
besluts- och ”fr.o.m.-datum” ligger under andra halvåret 1998.
Särskild ålderspension och Avgiftsbefrielseförsäkringen
För arbetstagare som erhållit särskild ålderspension ska arbetsgivaren fortsätta att betala pensionsavgifter så länge arbetstagaren har rätt till särskild
ålderspension. Detta framgår av 11 § mom 2 i PFA 98. För att undvika dubbelbetalning av pensionavgifter är det därför viktigt att AMF Försäkring år
information om att arbetstagare vars pensionsavgifter betalas av Avgiftsbefrielseförsäkringen erhållit rätt till särskild ålderspension.
Eventuella rättelser av inskickade uppgifter till AMF Försäkring kan göras
per brev eller telefon 08-696 4477.
Frågor
Frågor angående detta cirkulär besvaras av Åsa Hollmén, Anna Lind och
Cajsa Linder.
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