SLITERTILLEGG SØKNADSSKJEMA

Side 1
(av 4)

FYLLES UT AV SØKER

?

NB! Søknaden sendes til Fellesordningen
for AFP, Postboks 386, 1326 Lysaker

Hjelp til utfylling av skjema
på side 4

Dette er et felles søknadsskjema for Sliterordningen og SO Spekter.

........................................................................................................................................................................................................................

Skjemaet består av fire sider:
1-2: Personopplysninger, kontaktinformasjon, uttakstidspunkt og inntektsopplysninger
3: Avtale
4. Veiledning til utfylling av søknad

BRUK BLOKKBOKSTAVER OG SKRIV TYDELIG
........................................................................................................................................................................................................................

1. Fødselsnummer
2. Etternavn
For- og mellomnavn
3. Adresse
Postnr.

Poststed

4. Postnummer
Land

5. Telefonnummer
6. E-postadresse
Ved å fylle ut e-postadressen din, vil du også kunne motta e-post fra oss i forbindelse med saksbehandlingen.
Benytt en e-postadresse som du vil disponere også etter at du har sluttet i arbeid.

7. AFP uttakstidspunkt

0 1

Her skal du oppgi uttakstidspunktet for AFP fra Fellesordningen
for avtalefestet pensjon. Se veiledning for utfyllende informasjon
på side 4.

8. Ønsket uttakstidspunkt for slitertillegg

0 1

Du kan tidligst søke uttak fra den måneden du starter uttak av AFP.
Se veiledning for utfyllende informasjon på side 4.

Arbeidsinntekt etter utbetaling av slitertillegg
Slitertillegg ytes til mottakere som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene. Det vil si at dersom du i løpet
av et kalenderår etter at du har fått utbetalt slitertillegg har en brutto arbeidsinntekt som overstiger kr 15.000, vil retten til
slitertillegg falle bort.
9. Jeg er kjent med at retten til slitertillegg bortfaller dersom jeg mottar brutto arbeidsinntekt som overstiger
kr 15.000 i løpet av et kalenderår etter at utbetalingen av slitertillegget har startet.

........................................................................................................................................................................................................................
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Inntektsopplysninger:
Her skal du svare på om du i de tre siste kalenderårene har hatt inntekter fra næringsvirksomhet eller utleie av bolig eller annen fast
eiendom.
Du vil ikke kunne få innvilget slitertillegg dersom din gjennomsnittlige inntekt de siste tre kalenderår overstiger 7,1 G.
For å kunne vurdere om din gjennomsnittlige inntekt de tre siste kalenderårene er under 7,1 G trenger vi dine skatteoppgjør for de
tre siste kalenderårene.
(Som inntekt regnes næringsinntekt, inntekt av bolig og annen fast eiendom og netto kapitalinntekter.
Se veiledning for utfyllende informasjon på side 4.)
........................................................................................................................................................................................................................

10. Har du i de tre siste kalenderår hatt inntekt fra næringsvirksomhet?

Ja

Nei

11. Har du i de tre siste kalenderår hatt inntekt fra utleie av bolig eller annen fast eiendom?

Ja

Nei

NB! Skatteoppgjøret for de tre siste kalenderår før ønsket uttaksdato må legges ved søknaden.
Dine skatteoppgjør kan du laste ned ved å logge deg inn på www.altinn.no. Dersom skatteoppgjør
for siste kalenderår ikke er tilgjengelig må dette ettersendes. Søknad om slitertillegg kan ikke
ferdigbehandles før for skatteoppgjør for alle tre kalenderår er mottatt.

12. Kontonummer
NB! Her skal du oppgi ditt kontonummer som et eventuelt slitertillegg skal utbetales til.

13. Bekreft kontonummer
Det er viktig at du fyller ut korrekt kontonummer som et eventuelt slitertillegg skal
utbetales til.

Dersom du ikke har norsk bankkonto, må du fylle ut følgende felter
IBAN

SWIFT

IBAN

SWIFT
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AVTALE
Fellesordningen for avtalefestet pensjon administrerer to ordninger med slitertillegg:
a. Sliterordningen som er etablert ved Sliterordningsavtalen som er inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
b. SO Spekter som er etablert av Arbeidsgiverforeningen Spekter ved vedtakelse av Bestemmelser for SO Spekter
I medhold av Sliterordningsavtalen og Bestemmelser for SO Spekter er det vedtatt likelydende regler om slitertillegg.
Det er dessuten vedtatt regler om tilslutning og premie i medhold av Sliterordningsavtalen og regler om tilslutning i medhold
av Bestemmelser for SO Spekter. Dette er et felles søknadsskjema om slitertillegg for både Sliterordningen og SO Spekter.
Regelverkene nevnt ovenfor er tilgjengelig på www.slitertillegg.no.
Jeg aksepterer med dette at dersom jeg var omfattet av Sliterordningen på det tidspunktet jeg tok ut eller kommer til å ta ut AFP,
regulerer Sliterordningsavtalen og reglene fastsatt i medhold av denne avtalen rettsforholdet mellom meg og Sliterordningen.
Var jeg omfattet av SO Spekter på det tidspunktet jeg tok ut eller kommer til å ta ut AFP, aksepterer jeg med dette at rettsforholdet
mellom meg og SO Spekter reguleres av Bestemmelser for SO Spekter og reglene fastsatt i medhold av disse bestemmelser.
Jeg bekrefter ved min signatur at opplysningene jeg har gitt i denne søknaden er riktige og fullstendig. Jeg bekrefter videre at jeg
er kjent med at det kan være straffbart og føre til krav om erstatning, krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte slitertillegg mv. å gi
uriktige eller ufullstendige opplysninger.
........................................................................................................................................................................................................................

Ved at du søker om slitertillegg, samtykker du til at Fellesordningen kan innhente opplysninger om vedtak om AFP.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at vi ved behandling av din søknad kan innhente opplysninger om deg fra NAVs Arbeidsgiverog arbeidstakerregister, Skatteetaten, arbeidsgiver, Folkeregisteret og andre kilder for at avgjørelsen av din søknad skal
bli riktig, og at vi vil utføre etterkontroll i tråd med regelverket. Dine data vil bli behandlet i henhold til det gjeldende
personvernsregelverket.

14. Sted

15. Dato

16. Signatur

Du kan lese mer om hvordan vi behandler og oppbevarer dine data i vår personvernerklæring på www.afp.no/om-oss/personvern.
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Slitertillegg er en ekstra ytelse til de som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år, uten arbeidsinntekt ved siden av.
Det første årskullet som kan få innvilget slitertillegg er de som er født i 1957.
Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget slitertillegg, herunder må følgende krav være oppfylt:
1. Du har fått innvilget AFP fra Fellesordningen for avtalefestet pensjon
2. Du var ansatt i et foretak tilsluttet Sliterordningen eller SO Spekter på uttakstidspunktet for AFP
3. Din gjennomsnittsinntekt de tre siste kalenderår kan ikke overstige 7,1 G (G= Grunnbeløp i folketrygden)
NB! Det er viktig at du fyller ut alle punktene og skriver under på søknaden.
Dersom opplysninger mangler kan søknaden bli sendt i retur.
........................................................................................................................................................................................................................

7. AFP Uttakstidspunkt:
Her skal du fylle inn uttakstidspunkt for AFP fra Fellesordningen
for avtalefestet pensjon. Dersom du ikke har søkt om AFP må
du sende inn eget søknadsskjema om dette. Se ytterligere
informasjon om hvordan du søker AFP her:
https://www.afp.no/hva-er-afp/sok-afp.
8. Slitertillegg uttakstidspunkt:
Denne datoen er delvis ferdigutfylt fordi du kun kan søke
slitertillegg med uttak den 1. i en måned. Søknader kan tidligst
sendes inn 4 måneder før ønsket uttakstidspunkt.
Du kan tidligst søke uttak av slitertillegg fra samme dato som
uttakstidspunktet for AFP.
NB! Som følge av at mulighetene for å søke om slitertillegg har
vært forsinket, er det åpnet for å søke om slitertillegg tilbake i
tid frem til og med 31.03.2020.
9. Arbeidsinntekt etter utbetaling av slitertillegg:
Slitertillegg ytes til mottakere som ikke har arbeidsinntekt ved
siden av pensjonsutbetalingene. Rett til slitertillegg under
utbetaling faller bort dersom du i løpet av et kalenderår
mottar brutto arbeidsinntekt som overstiger kr 15.000
(toleransebeløp). Betalingen av slitertillegg opphører måneden
etter at toleransebeløpet på kr 15.000 er overskredet.

Med brutto arbeidsinntekt menes lønn og tilsvarende ytelse
som omfattes av skatteoppgjørets poster 2.1 (2.1.1 til 2.1.10).
10. Inntekt fra Næringsvirksomhet:
Med næringsinntekt menes beregnet overskudd fra
næringsvirksomhet (netto) og som dermed omfattes av
skattemeldingens/skatteoppgjørets poster 2.7 (2.7.1 til 2.7.13).
11. Inntekt fra utleie av bolig eller annen fast eiendom:
Med inntekt av bolig og annen fast eiendom menes beregnet
overskudd ved utleie fra skjema «RF-1189 Utleie mv. av fast
eiendom» som omfattes av skattemeldingens/skatteoppgjørets
poster 2.8.2 og 2.8.5.
NB! Husk at skatteoppgjøret for de tre siste kalenderår før
ønsket uttakstidspunkt må legges ved søknaden.
12. og 13. Kontonummer:
Det er viktig at du fyller ut korrekt kontonummer som et
eventuelt slitertillegg skal utbetales til. Dersom du får innvilget
slitertillegg og du på et senere tidspunkt får nytt kontonummer
må Fellesordningen orienteres om dette.
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