Søknad om avtalefestet pensjon (AFP)

1. Generelle opplysninger
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer Sted

Telefonnummer

E-postadresse

Trygdekommune

2. Opplysninger for beregning av AFP
Sivilstand
Ugift

Samboer

Gift

Separert

Enke/Enkemann

(Kryss av her når du har/ har hatt barn med
eller har vært gift med samboeren)

Skilt

Partner (Registrert partner)

(Kryss av her når du og samboeren har levd
sammen i 12 av de siste 18 månedene)

Samboer

Hvis gift eller registrert partnerskap, lever du og ektefellen/partneren varig hver for seg?
Ja
Har du bodd utenfor Norge?
Ja

Hvis Ja, oppgi tidsrom (fra - til)

Nei

Hvor (i hvilket land)?

Nei

Statsborgerskap

Hvis utenlandsk, hvilken nasjonalitet?
Norsk

Flyktning

Utenlandsk

Hva søker du om?

Fra (dato)
AFP

Tillegg for ektefell/partner/samboer

Har du ytelser fra andre pensjons- eller trygdeordninger?

Hvis ja, oppgi hvilken ordning
Ja

Nei

Hvis du krever tillegg for ektefelle/partner/samboer i AFP, oppgi hva du i dag har som bruttobeløp i pensjons- og trygdeytelser
pr. måned:Kr

Skal du slutte helt som yrkesaktiv?
Ja

Hvis Nei, hvor stor brutto arbeidsinntekt venter du å få hver måned? Kr
Nei

Ektefelles/partners/samboers etternavn, fornavn
Har ektefelle/partner/samboer inntekt?
Ja

Nei

Fødselsnummer
Brutto inntekt pr måned? Kr

Hvis Ja, hva slags inntekt?
Arb.inntekt

Pensjon

Kapitalinntekt

3. Opplysninger for beregning av barnetillegg
Forsørger du barn under 18 år?
Ja

Hvis Ja, barnets etternavn, fornavn

Fødselsnummer

Nei
Fødselsnummer

4. Opplysninger om andre pensjonsordninger
Har du vært medlem i annen offentlig pensjonsordning?
Ja

Postadresse
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Hvis Ja, oppgi navnet på pensjonskassen(e)

Nei

Besøksadresse
Rådhusgata 26
4611 Kristiansand

E-postadresse
post.pensjon@kristiansand.kommune.no

Hjemmeside
www.kkpensjon.no

Telefon
38 07 50 00

5. Søkers underskrift
Jeg er kjent med at KKP kan innhente opplysninger fra NAV eller arbeidsgiver som er nødvendige for å avgjøre søknaden
Dato

Søkerens underskrift

Bankkonto for pensjon

6. Fylles ut av arbeidsgiver
Arbeidsgivers navn

Sektor

Har søkeren vært ansatt de siste 3 år?
Ja

Nei

Arbeidsinntekt året før pensjonen tas ut (Kr)
Stillingsbetegnelse

Telefonnummer

Arbeidsgiversnummer

Har søkeren vært i sammenhengende
tjeneste de siste 12 månedene?
Ja

Nei

Arbeidsinntekt i uttaksåret inntil pensjonen tas ut (Kr)

Stillingskode

Skal søkeren fortsette i sin stilling på deltid?

Lønn (i 100 % stilling) Kr

Pensjonsgivende tillegg pr. år (Kr)

Hvis Ja, oppgi fremtidig
deltidsprosent

Fremtidig pensjonsgivende tillegg pr. år (Kr)

Ja
Nei
Fra hvilken dato skal søkeren ha AFP?

Er arbeidstaker omfattet av Hovedtariffavtalen?

Ja
Nei
Annen tariffavtale
For arbeidsgiver som ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon som har opprettet utligningsordning gjelder underskriften
også som en bekreftelse på at arbeidsgiver er pliktig til å dekke kostnadene for AFP mellom 62 og 65 år
Dato

Arbeidsgivers stempel og underskrift

Manglende utfylt skjema vil bli returnert
For NAV
Mottatt forespørsel

Trygdekontonr.

Foreløpig arbeidsinntekt i året før uttaksåret (tilsvarer
pensjonsgivende inntekt pr år)

Virkningstidspunkt:
Dag Måned År
|

AFP fra offentlig
pensjonsordning

Sivilstand (sett kode)

Fremtidig arbeidsinntekt (avrundes nedover til nærmeste tusen
kr pr. år)

Er ektefelles/partnerens/
samboerens
inntekt over 2 G?
Ja

|

Tillegg for ektefelle
/samboer/partner
(kode)
Statsborger |
Dato

Postadresse
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Ektefelle/partner/samboers fødselsnummer

Bosatt (kode)

Fravik for flyktning

Sammenh. bosatt fra fylte 16 år

Søkerens pensjonsinntekt utenom AFP
(avrundes nedover til nærmeste tusen kr)
Nei
pr.
år
Hvis trygdetid før utakstidspunktet er mindre enn 40 år
Trygdetid 16 år t.o.m. 66 år:
år
Md.
|
|
Overkompensasjon

|
|
NAV kontorets stempel og underskrift

Besøksadresse
Rådhusgata 26
4611 Kristiansand

E-postadresse
post.pensjon@kristiansand.kommune.no

Hjemmeside
www.kkpensjon.no

Telefon
38 07 50 00

Orientering om avtalefestet pensjon (AFP)
NÅR KAN DU GÅ AV MED PENSJON
Er du mellom fylte 62 og 65 år har du rett til AFP hvis du:
- er i lønnet arbeid frem til du går av med AFP
- har vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver eller innenfor offentlig sektor de siste 3 år
- i ovennevnte 3 år har hatt minst 20 % stilling med en årlig inntekt på minst 1 grunnbeløp i folketrygden
- har hatt minst 10 år med poengopptjening i folketrygden fra og med det året du fylte 50 år til og med året før
fratreden
- har hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i folketrygden på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp i
de 10 beste årene i perioden fra og med 1967 til og med året før fratreden
- ikke mottar delvis alderspensjon, førtidspensjon, gavepensjon eller andre ytelser fra nåværende arbeidsgiver
uten motsvarende arbeidsplikt, med unntak av delvis uførepensjon, (også når denne er omregnet til delvis
alderspensjon som følge av nådd aldersgrense) AFP kan ikke gis samtidig med pensjon fra folketrygden. Slik
pensjon må du i tilfelle si fra deg for å få AFP. Dersom du er ansatt både i en privat stilling og i en offentlig, har du
bare rett til AFP fra hovedarbeidsgiveren. AFP utbetales tidligst fra den 1. i måneden etter fylte 62 år.
Er du mellom fylte 65 og 67 år er det 2 alternative måter å få rett til AFP:
Alt. 1: Du må være i lønnet arbeid og medlem i pensjonsordningen i KKP frem til du går av med AFP. Dessuten
må du ha minst 10 års medlemskap i pensjonsordningen etter fylte 50 år.
Alt. 2: Hvis du ikke fyller kravene i alt. 1, har du likevel rett til AFP hvis du fyller kravene som gjelder for rett til AFP
mellom 62 og 65 år.

HVOR STOR BLIR PENSJONEN
AFP mellom fylte 62 og 65 år:
Når du er mellom 62 og 65 år skal AFP alltid beregnes ut fra folketrygdens regelverk. AFP svarer som regel til
den alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år.
Dessuten får du et AFP-tillegg på kr. 20.400 pr. år. Samlet AFP begrenses likevel til 70 % av din tidligere samlede
arbeidsinntekt. Ved beregning av tidligere inntekt regnes det med de tre beste av de fem siste inntektsårene. Det
siste året du går av og året før tas det likevel ikke hensyn til.
AFP mellom fylte 65 og 67 år:
AFP fra 65 år blir beregnet på samme måte som en ordinær alderspensjon fra pensjonsordningen. Full pensjon er
i utgangspunktet 66 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgrunnlaget skal beregnes ut fra den lønn arbeidstakeren
har ved fratreden. Pensjonen skal ikke være lavere enn det du fikk eller kunne ha fått i AFP før du fylte 65 år. For
å komme inn under denne garantien må du fylle de vilkårene som gjelder for å få AFP fra 62 til 65 år.

KOMBINASJON AV PENSJON OG ARBEIDSINNTEKT
Gradvis nedtrapping
Hvis du og din arbeidsgiver er enige om det, kan du trappe ned yrkesaktiviteten og søke om delvis pensjon.
AFP og arbeidsinntekt
Hvis du får arbeidsinntekt etter uttak av AFP, skal pensjonen, inkludert AFP-tillegget, reduseres med samme
prosentsats som arbeidsinntekten utgjør av tidligere inntekt. Hvis din fremtidige arbeidsinntekt utgjør 65 % av din
tidligere inntekt, blir pensjonen 35 % av full AFP. Ved beregningen regnes det med all fremtidig arbeidsinntekt.
Det er ingen rett til friinntekt. Også eventuell inntekt som selvstendig næringsdrivende må tas med. Med
arbeidsinntekt menes pensjonsgivende inntekt for det enkelte år slik den blir fastsatt av ligningsmyndighetene.
Når skatteligningen foreligger, vil KKP foreta et etteroppgjør hvis faktisk arbeidsinntekt avviker med mer enn
15.000 kroner i forhold til det som er oppgitt til KKP. For lite utbetalt pensjon blir da etterbetalt, mens for mye
utbetalt pensjon kreves tilbake.
Hvis du er mellom 65 og 67 år og mottar AFP beregnet som ordinær alderspensjon vil inntekten fra privat sektor
ikke påvirke din pensjon. Dersom du mottar du inntekt fra offentlig sektor vil pensjonen bli redusert etter hvor mye
du arbeider. For eksempel vil en person som har full opptjening i KKP med 30 år i 100 % stilling før uttak av AFP,
få 50 % AFP dersom vedkommende arbeider 50 % stilling.

Hvordan søke om pensjon
Søknadsskjemaet fylles ut av arbeidstaker i samarbeid med arbeidsgiver, og sendes KKP. Søknaden sendes til
KKP 3 måneder før uttak av pensjon. Husk å oppgi bankkontonummeret som pensjonen ønskes utbetalt til. Er
ikke bankkontonummer oppgitt, vil KKP bruke bankkontonummer som da du var i arbeid. Skattetrekk innhentes
elektronisk fra skatteetaten. Pensjonister har som hovedregel lavere skatt enn yrkesaktive, og kan endre
skattetrekket hos skatteetaten. Ta gjerne kontakt med KKP dersom du trenger hjelp til utfylling av søknaden.

Postadresse
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Rådhusgata 26
4611 Kristiansand

E-postadresse
post.pensjon@kristiansand.kommune.no

Hjemmeside
www.kkpensjon.no

Telefon
38 07 50 00

