Postboks 1201 Sentrum, 0107 Oslo
pensjon@afpk.no
Tlf.nr. 22 05 50 00

SØKNAD OM FORLENGET BARNEPENSJON
Etternavn og fornavn:

Fødsel- og personnummer (11 sifre):

Adresse:

Gjenlevende mor/fars etternavn og fornavn:

Fødsel- og personnummer (11 sifre):

Opplysninger om utdanning og lærested:

Når ventes avgangseksamen avlagt?

Opplysninger om inntekt:
Har du inntekt?

Ja

Nei
Forventet inntekt neste år

Forventet inntekt i år

Eventuelle utfyllende opplysninger:

Opplysninger om formue:
Har du egen formue?

Inntekt siste 12 måneder:

Ja

Nei

Hvis ja, legg ved siste ligningsattest
Bankkontonummer:

Jeg er kjent med at det skal gis melding til pensjonskassen dersom utdanningen avbrytes og/eller inntekts-/formuesforholdene endrer seg
vesentlig Mangelfulle eller gale opplysninger kan medføre krav om tilbakebetaling av pensjonen.

Sted

Dato

Egenhendig underskrift

Obligatoriske vedlegg til søknaden:
Bekreftelse fra lærested

Ligningsattest

Fødsel-/dåpsattest (sendes kun inn ved første gangs søknad)

Postboks 1201 Sentrum, 0107 Oslo
pensjon@afpk.no
Tlf.nr. 22 05 50 00

REGLER FOR FORLENGET BARNEPENSJON UNDER UTDANNING
Reglene gjelder mottakere av brutto barnepensjon, dvs. barnepensjoner som er satt i gang før 1. januar 2001.
Barnepensjon løper uavhengig av inntekt- og utdanningssituasjon til utløpet av måneden man fyller 18 år. Pensjonskassen kan
deretter tilstå hel eller delvis pensjon til barn som er fylt 18 år, men ikke 21 år, dersom barnet fremdeles er under utdanning og
ikke kan forsørge seg selv ved egen inntekt eller avkastning av formue.
Det gjøres fradrag i pensjonen for 50% av egen arbeidsinntekt som overstiger ¾ grunnbeløp og for 50% av kapitalavkastning
som overstiger ¾ grunnbeløp dersom formuen overstiger 15 grunnbeløp.
Barnepensjonen beskattes som pensjon med lav trygdeavgift.
Pensjonen faller bort dersom utdanningen avbrytes.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SKJEMAET:
Alle rubrikker skal fylles ut.
AD ADRESSE:
Søkerens adresse. Dersom pensjonen skal sendes andre enn søkeren,
bes vedkommendes navn og adresse oppført. Det må i så fall redegjøres for relasjonen til søkeren
i feltet ”Eventuelle utfyllende opplysninger”.
AD UTDANNING OG LÆRESTED
Bekreftelse om plass fra skole eller lærested er obligatorisk vedlegg til søknaden. Slik
bekreftelse skal sendes inn hvert år etter starten av et nytt studieår.
AD SKATTEKORT
Pensjonskassen er pålagt å trekke 30% skatt dersom skattekort ikke foreligger når
utbetalingen settes i gang.
Søkeren er ansvarlig for at opplysningene er riktige og at det gis melding om eventuelt avbrudd i utdanningen og/eller om
vesentlige endringer i inntekts- eller formuesforhold.
Når det pga av mangelfulle opplysninger utbetales for meget pensjon, vil det bli stilt krav om tilbakebetaling.

