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Tjänsteman med utlandstjänstgöring
Nyanmälan/ändringsanmälan

Anmälan avser tjänsteman som ska arbeta utomlands
och omfattas av KTP-planens särskilda bestämmelser vid
utlandstjänstgöring. Blanketten ska fyllas i av arbetsgivaren.
Se förklaringarna på nästa sida.
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Fylls i tydligt av Folksam
Akt ID:

-

Var vänlig skriv tydligt, blanketten läses maskinellt.
Fylls alltid i, skriv tydligt.
Arbetsgivarnr

Personnr*/Samordningsnr

01 *ÅÅÅÅMMDDNNNN (12 siffror)

Anges med 5 siffror

Arbetsgivare
Företagets namn
Kontaktperson

Telefon, även riktnummer

Den anställde
Namn
Årslön 1

Sysselsättningsgrad i procent 2

Anmälan avser
Anmälan gäller datum
ange land

1a.

Nyanmälan av utlandstjänstgöring 3

Besvara frågorna 2a.-2c.
ange land

1b.

Byte av tjänstgöringsland

1c.

Ändrad tillhörighet till socialförsäkring i tjänstgöringslandet.

1d.

Avgift för annan tjänstepension betalas. Besvara fråga 2c.

1e.

Utlandstjänstgöringen upphör.
Anställningen fortsätter i Sverige 4

Nej

Ja

2a.

Betalas ålderspensionsavgift enligt socialavgiftslagen? 5

Nej

Ja

Besvara frågorna 2a.-2c.
Besvara fråga 2b.

ange premie kr/mån

2b.

Betalas socialförsäkringsavgift i tjänstgöringslandet? 6

Nej

Ja

2c.

Betalas avgift för annan tjänstepension?

Nej

Ja

ange premie kr/mån
Medföljande make/sambo och/eller barn under 21 år:
Namn

Vistelsens längd fr.o.m. - t.o.m.

Personnummer (10 siffror)
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.............................................................................

Arbetsgivarens underskrift
Ort och datum

S11379 21-11

Underskrift av behörig person

Folksams noteringar

Blanketten skickas till Folksam, LIV1080, Box 90346, 120 25 Stockholm.
Tel 0771-485 485. folksam.se
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Anvisningar för ifyllande av blanketten
Anmälan avser tjänsteman som på arbetsgivarens uppdrag ska arbeta utomlands och omfattas
av KTP-planens ”Särskilda regler vid utlandstjänstgöring” och inte längre omfattas av svensk
allmän socialförsäkring.
Om ni inte tidigare har anmält den anställde till KTP, måste ni fylla i och skicka in blanketten
”Inträdesanmälan – KTP” till Folksam eller göra anmälan via internettjänsten för kooperativa
tjänstepensioner på folksam.se

Förklaringar

Som årslön ska anmälas den vid inträdestidpunkten aktuella månadslönen, vanligtvis multiplicerad
med 12,2 (avvikelser kan förekomma). Talet 0,2 motsvarar den pensionsmedförande semesterersättningen. I den anmälda lönen ska dessutom i förekommande fall ingå följande
• naturaförmåner i form av kost eller bostad
• under föregående kalenderår utbetald ersättning (inkl. semesterersättning) för regelmässigt
skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst
• ett genomsnitt av de tre närmast föregående årens inkomster i form av provision, tantiem,
produktionspremie eller liknande.
Bilförmån, övertidsersättning samt rese- och traktamentsersättning ingår inte i den anmälda
lönen. I lönen ska inte heller ingå sådana lönetillägg som grundas på ökade levnadskostnader
och andra särskilda förhållanden.
Om inga andra förutsättningar ändras, kan ny årslön även anmälas via löneändringslistan eller
blanketten ”Ändringsanmälan – KTP” alternativt via internettjänsten för kooperativa
tjänstepensioner på folksam.se
2 Heltid = 100 %, halvtid = 50 % etcetera.
3 Om ni inte tidigare har anmält den anställde till KTP, måste ni fylla i och skicka in blanketten

”Inträdesanmälan – KTP” till Folksam eller göra anmälan via internettjänsten för kooperativa
tjänstepensioner på folksam.se

4 Om anställningen i Sverige inte fortsätter, ska den anställde avanmälas från KTP. Vid byte av

koncernföretag i samband med hemkomsten måste det nya företaget göra sedvanlig anmälan
till KTP på blanketten ”Inträdesanmälan – KTP” eller via internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner på folksam.se

5 Den anställde omfattas av KTP Utland först när ni inte längre betalar avgift till svensk socialför-

säkring. Det är Försäkringskassan som avgör när den försäkrade inte längre har rätt att omfattas
av svensk socialförsäkring.

6 Premien för Utlandskomplettering (ålderspension) minskas med andra pensionsavgifter som

arbetsgivaren betalar, t.ex. utländska försäkringspremier. Detta gäller inte premie för ”vanlig” KTP.

Skydd av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi
behandlar dina uppgifter. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter
på folksam.se/personuppgifter

S11379 21-11

För mer information är du välkommen att kontakta Folksams kundservice, telefon 0771-485 485.

