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Viktig information om garantipensionen
EU-domstolen fattade i december 2017 ett beslut att den svenska garantipensionen
endast ska betalas ut till personer som bor i Sverige. Således inte till de som bor i
exempelvis Spanien.
Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna svenska pensionen som är till för
den som har haft en liten eller ingen arbetsinkomst i sitt yrkesverksamma liv. Du har
rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. Garantipensionen
kan som mest uppgå till 8.076 kr per månad för ensamstående och 7.204 kr för gifta.
Av berörda mottagare bor 43.000 pensionärer utanför Sverige men inom EU/EES
och ca 2.000 av dessa bor i Spanien.
EU-domen drabbar dessa 43.000 pensionärer mycket hårt eftersom det för denna
grupp egentligen bara finns garantipension att tillgå. För många pensionärer är
garantipensionen den enda inkomsten. Och med EU-domen från december 2017 är
det förbjudet att betala ut en garantipension från Sverige till någon som inte bor i
Sverige men inom EU/EES området.
Den svenska regeringen har tillsatt en utredning som ska komma med ett förslag till
hur denna dom ska behandlas. De drabbade 43.000 pensionärerna som är bosatta
inom EU/EES kommer att drabbas så hårt att regeringen tills vidare kommer att
betala ut garantipensionen. Detta kommer att ske tills utredningen är färdig.
Sammantaget ser det mörkt ut för de som bor inom EU/EES och uppbär
garantipension men troligen kommer dagens regler att gälla fram till 2020. Det kan
nämnas att alla politiska partier som står bakom pensionssystemet är eniga i denna
fråga.
Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss på Global Accounting.

Med vänlig hälsning
Bo Wennertorp

Besök också gärna vår hemsida www.globalaccounting.es.
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