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Procentsatser år 2006 för beräkning av pensionsavgifter för 
avgiftsbestämd ålderspension 

Allmänt 
Beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt pensions-
avtalet KollektivAvtalad Pension — KAP-KL ska år 2006 göras med de procent-
satser som framgår nedan. 

Bestämmelser om procentsatserna finns 

• dels i punkten 1 i avsnitt XIV Övergångsbestämmelser enligt bilaga 1  
till KAP-KL, 

• dels i punkten 11 i Centrala och lokala protokollsanteckningar enligt bilaga 2  
till KAP-KL, 

• dels i en central och lokal protokollsanteckning i tillämplig Huvudöverens-
kommelse HÖK 05 respektive LOK 05. 

Övergångsbestämmelser — punkten 1 i KAP-KL 

För år 2006 ska vad avser ålder för tillgodoräkning av pensionsavgift och procent-
satser gälla vad som följer av pensionsbestämmelserna i för arbetstagaren tillämp-
ligt PFA i lydelse den 31 december 2005. Gränsvärdet för de olika procentsatserna 
är dock 7,5 IBB. För år 2006 är gränsvärdet = 7,5 x 44 500 = 333 750 kronor.  
Detta följer av avsnitt XIV Övergångsbestämmelser punkt 1 enligt bilaga 1 till  
KAP-KL. 

Protokollsanteckningar — punkten 11 i KAP-KL 

En arbetstagare som senast den 31 december 2005 valt procentsats för pensions-
avgift enligt PFA 01 (§ 8) har rätt att behålla denna så länge arbetstagaren är kvar 
i anställningen. Detta följer av Centrala och lokala protokollsanteckningar punk-
ten 11 enligt bilaga 2 till KAP-KL. 
 
Om arbetstagaren är kvar i anställningen ska procentsatsen från och med år 2007 
— med tillämpning av bestämmelserna i KAP-KL — anpassas till det val av pen-
sionsavgift som arbetstagaren gjort i förhållande till den procentsats som skulle 
ha gällt om arbetstagaren inte hade valt pensionsavgift. 
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Kompletterande bestämmelser i HÖK 

För en anställning som regleras genom en LOK till HÖK 05 gäller kompletterande 
bestämmelser om procentsats för beräkning av pensionsavgiften enligt en central 
och lokal protokollsanteckning i tillämplig HÖK 05 respektive LOK 05. 

Andra kollektivavtal än HÖK 

Utöver HÖK kan pensionsgrundande arbete vara inom avtalsområdena BEA, RiB, 
PAN och Med stud. För en arbetstagare med sådan anställning gäller den procent-
sats för pensionsavgiften som anges i pensionsbestämmelserna i tillämpligt PFA. 

Bestämmelse om lägsta pensionsavgift 

En arbetstagare tillgodoräknas en pensionsavgift från arbetsgivaren endast om den 
för ett kalenderår är högre än 1 procent av inkomskomstbasbeloppet (IBB) för det 
året. För år 2006 är IBB = 44 500 kronor. Om arbetstagarens pensionsavgift för år 
2006 inte är högre än 445 kronor ska arbetsgivaren inte betala pensionsavgiften. I 
stället ska arbetsgivaren betala ut motsvarande belopp direkt till arbetstagaren i 
form av en ersättning som inte är pensionsgrundande. Detta följer av KAP-KL  
§ 11 mom. 2. 

Bestämmelser om avgiftsunderlag för och betalning av pensionsavgift 

Bestämmelser om avgiftsunderlag för pensionsavgiften och betalning av avgiften 
finns i KAP-KL § 12 respektive 13. 

Arbetstagare anställda inom Kommunals avtalsområden 
Arbetstagare som är anställda inom Kommunals avtalsområden HÖK 05, BEA, 
RiB och PAN tillgodoräknas pensionsavgifter utifrån följande procentsatser. 

HÖK 

1. Är arbetstagaren född 1975 eller tidigare och anställd hos arbetsgivaren inom 
Kommunals avtalsområde HÖK sedan den 31 december 2003 eller tidigare 
gäller 4,5 procent för beräkning av pensionsavgiften. Denna procentsats gäller 
för avgiftsunderlag eller del av sådant upp till 7,5 IBB. För den del som av-
giftsunderlaget överstiger detta belopp (333 750 kronor) gäller 2,1 procent  
för beräkning av pensionsavgiften. 

 
2. Är arbetstagaren född 1976 eller senare och/eller anställd hos arbetsgivaren 

inom Kommunals avtalsområde HÖK 05 sedan den 1 januari 2004 eller senare 
gäller 4,0 procent för beräkning av pensionsavgiften från och med kalender-
månaden efter den då han eller hon fyllt 21 år. Denna procentsats gäller för 
avgiftsunderlag eller del av sådant upp till 7,5 IBB. För den del som avgifts-
underlaget överstiger detta belopp (333 750 kronor) gäller 1,6 procent för be-
räkning av pensionsavgiften då arbetstagaren fyllt 28 år. 
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BEA, RiB och PAN 

3. Är arbetstagaren anställd på BEA eller RiB i arbete som normalt tillhör Kom-
munals avtalsområde eller PAN gäller 3,5 procent för beräkning av pensions-
avgiften från och med kalendermånaden efter den då han eller hon fyllt 21 år. 
Denna procentsats gäller för avgiftsunderlag eller del av sådant upp till 7,5 
IBB. För den del som avgiftsunderlaget överstiger detta belopp (333 750 kro-
nor) gäller 1,1 procent för beräkning av pensionsavgiften då arbetstagaren 
fyllt 28 år. 

Arbetstagare anställda inom övriga avtalsområden 
Arbetstagare som är anställda inom övriga avtalsområden (andra avtalsområden 
än Kommunals) — HÖK 05, BEA, RiB eller Med stud — tillgodoräknas pen-
sionsavgifter utifrån följande procentsatser. 

HÖK 

4. Är arbetstagaren anställd hos kommun, kommunalförbund med övervägande 
kommuner som medlemmar eller hos medlem i Pacta som bedriver verksam-
het som är hänförlig till kommunal angelägenhet gäller 3, 5 procent för be-
räkning av pensionsavgiften från och med kalendermånaden efter den då han 
eller hon fyllt 28 år. Denna procentsats gäller för avgiftsunderlag eller del av-
sådant upp till 7,5 IBB. För den del som avgiftsunderlaget överstiger detta be-
lopp (333 750 kronor) gäller 1,1 procent för beräkning av pensionsavgiften då 
arbetstagaren fyllt 28 år. 

 
5. Är arbetstagaren anställd hos landsting, kommunalförbund med övervägande 

landstingskommunala medlemmar eller hos medlem i Pacta som bedriver 
verksamhet som är hänförlig till landstingskommunal angelägenhet gäller  
3,5 procent för beräkning av pensionsavgiften från och med kalendermånaden 
efter den då han eller hon fyllt 21 år. Denna procentsats gäller för avgiftsun-
derlag eller del av sådant upp till 7,5 IBB. För den del som avgiftsunderlaget 
överstiger detta belopp (333 750 kronor) gäller 1,1 procent för beräkning av 
pensionsavgiften då arbetstagaren fyllt 28 år. 

BEA, RiB och Med stud 

6. Är arbetstagaren anställd hos kommun, kommunalförbund med övervägande 
kommuner som medlemmar eller hos medlem i Pacta som bedriver verksam-
het som är hänförlig till kommunal angelägenhet gäller 3, 4 procent för be-
räkning av pensionsavgiften från och med kalendermånaden efter den då han 
eller hon fyllt 28 år. Denna procentsats gäller för avgiftsunderlag eller del av 
sådant upp till 7,5 IBB. För den del som avgiftsunderlaget överstiger detta be-
lopp (333 750 kronor) gäller 1,0 procent för beräkning av pensionsavgiften då 
arbetstagaren fyllt 28 år. 

 
7. Är arbetstagaren anställd hos landsting, kommunalförbund med övervägande 

landstingskommunala medlemmar eller hos medlem i Pacta som bedriver 
verksamhet som är hänförlig till landstingskommunal angelägenhet gäller  
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3,5 procent för beräkning av pensionsavgiften från och med kalendermånaden 
efter den då han eller hon fyllt 21 år. Denna procentsats gäller för avgiftsun-
derlag eller del av sådant upp till 7,5 IBB. För den del som avgiftsunderlaget 
överstiger detta belopp (333 750 kronor) gäller 1,1 procent för beräkning av 
pensionsavgiften då arbetstagaren fyllt 28 år. 


