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3,2 miljarder återbetalas till pensionsspararna 

Från den 24 april återbetalar Pensionsmyndigheten 3,2 miljarder i 

fondrabatt och arvsvinst. Återbetalningen är den högsta hittills. Samtidigt 

dras 0,4 miljarder i premiepensionsavgift. Slutsumman på 

pensionsspararnas konton blir alltså 2,8 miljarder. Under 

utbetalningstiden blir övrig fondhandel fördröjd. 

Pensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgifterna av fondbolagen. Varje år betalas 

föregående års rabatter tillbaka genom att fler fondandelar köps till spararnas 

premiepensionskonton.  

I år får landets 6,4 miljoner pensionssparare tillbaka 2,2 miljarder kronor i rabatter. 

Den genomsnittliga fondavgiften var förra året 0,30 procent av förvaltat kapital. Utan 

rabatter hade den varit 0,85 procent.  

Förutom återbetalning av rabatterade avgifter får pensionsspararna dessutom 1 044 

miljoner i arvsvinster. Det är pengar efter pensionssparare som avlidit under 

föregående år. 

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar 

Pensionsmyndigheten ut en avgift av pensionsspararna. Avgiften beslutas av 

regeringen och är 436 miljoner kronor 2012, något lägre än fjolårets 445 miljoner 

kronor. För den enskilde är avgiften satt till 0,12 procent (sänkt från förra årets 0,14 

procent) av kontovärdet, dock högst 110 kronor. Detta motsvarar en genomsnittlig 

avgift på 0,10 procent eller 68 kronor per person.  

Fördröjd handel   

Handeln med de nya pengarna som ska placeras ut på kontona startar den 24 april och 

avslutas för de allra flesta den 26 april. Under placeringen i fonder blir övrig handel 

fördröjd. 

Byten som beställs under denna period läggs på kö och genomförs efter att handeln 

med rabatter med mera avslutats.  

Mer siffror kring fondrabatt och premiepension 

www.pensionsmyndigheten.se/PensionsmyndighetensArsredovisning2011.html 

www.pensionsmyndigheten.se/PensionsspararnaOchPensionarerna2011.html  
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