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2.

1.

Uppgifter om pension 
eller förmån som 
betalas

Senaste utbetalning
När du loggar in i tjänsten öppnas  
förstasidan i tjänsten.

1. Klicka på snabblänken  
”Uppgifter om den pension  
som betalas ut”.

2.  Du kommer till samma sida  
också genom att i vänster-
menyn öppna avsnittet ”Tjänster 
för pensionstagare” och klicka 
på ”Pensioner och förmåner som 
ska betalas”.
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3.

På skärmen öppnas en sida där du ser 
alla pensioner som du får från Keva. På 
vitt botten ser du uppgifterna om den 
pension som senast har betalats ut. 
Kommande betalningar ser du några 
dagar före utbetalningsdagen.

3. Du ser närmare uppgifter om 
din pension: kontonummer, 
skatteprocent, pensionsbelopp 
före skatt och det belopp som 
betalas in på ditt konto.
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1.

2.

Tidigare utbetalningar

1. Om du vill granska tidigare 
månatliga utbetalningar klicka 
då på ”Tidigare utbetalningar” på 
sidan ”Pensioner och förmåner 
som ska betalas”.

2. Du kan bläddra i tidigare 
utbetalningar i kronologisk 
ordning också genom att klicka 
på sidnumren.
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3.

Då du klickar på punkten ”Visa 
tilläggsuppgifter” ser du närmare 
uppgifter på samma sätt som om den 
senaste utbetalningen. Uppgifterna 
motsvarar respektive utbetalning: om 
alltså till exempel ditt kontonummer 
har ändrats så syns ditt tidigare 
kontonummer i de utbetalningar som 
gjorts före ändringen.

3. Om du har månatliga avdrag ser 
du dem i punkten ”Specifikation 
av avdrag”.
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4.

4. Om din pension inte betalas in 
på ett SEPA-konto utan utanför 
Europa visas kontonumret inte.

5. Du kommer tillbaka till 
förstasidan i avsnittet  
”Tjänster för pensionstagare” 
från vänstermenyn.

5.
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Beställ ett intyg om 
pensionens belopp

1.  Öppna avsnittet ”Tjänster för 
pensionstagare” i vänstermenyn 
och klicka på ”Beställ ett intyg 
om pensionens belopp”. 

2.  Klicka på knappen ”Beställ ett 
intyg om pensionens belopp”.

3.  Bekräfta beställningen genom 
att klicka på knappen ”Ja, skicka 
beställningen”.

4.  När intyget är klart får du ett 
meddelande om det i avsnittet 
Meddelanden. Avsnittet  
Meddelanden finns till höger 
högst upp på sidan.

2.

1.

3.

4.
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Höj din skatteprocent 
eller ändra kontonummer

1. Öppna avsnittet ”Tjänster för 
pensionstagare” i vänstermenyn 
och klicka på ”Meddela ändringar”.

2.  Du kommer till samma sida också 
genom att klicka på snabblänken 
”Meddela ändringar”.

Tänk på att ändringarna träder i kraft 
i den följande möjliga utbetalningen. 
Du kan inte själv välja tidpunkten för 
ändringen. 

1.

2.
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Sidan öppnas i en ny flik i din 
webbläsare.

3. Välj önskad ändring i  
rullgardinsmenyn.

3.
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Höj din skatteprocent

1.  Välj ”Höj skatteprocent” i 
rullgardinsmenyn.

2.  Skriv in din nya skatteprocent i 
textfältet.

3.  Klicka på ”Skicka”.

4.  En bekräftelse på att 
meddelandet om ändring har 
skickats visas i en blå ruta högst 
upp på sidan.

I tjänsten kan du endast höja din 
nuvarande skatteprocent. Om du ännu 
inte har lämnat in ditt skattekort till 
Keva kan du beställa det i MinSkatt.

2.

1.

3.

4.
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Ändra kontonummer

1.  Välj ”Ändra kontonummer”  
i rullgardinsmenyn.

2.  Skriv in ditt nya kontonummer  
i textfältet. Tjänsten ber dig kolla 
kontonumrets riktighet om du 
skriver in det i felaktig form.

3.  Klicka på ”Skicka”.

4.  En bekräftelse på att 
meddelandet om ändring av 
kontonumret har skickats visas  
i en blå ruta högst upp på sidan. 

Lämna sidan genom att stänga fliken  
i webbläsaren.

2.

1.

3.

4.
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Beställ 
arbetspensionskort

1.  Öppna avsnittet ”Tjänster  
för pensionstagare”  
i vänstermenyn och klicka på 
”Arbetspensionskort”.

2.  Klicka på knappen ”Beställ 
arbetspensionskort”.

3.  Du får en bekräftelse 
på beställningen av 
arbetspensionskort. 

1.

2.

3.
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Gör anmälan om 
bosättning om du bor 
utomlands

Om du bor utomlands kan du lämna 
den årliga anmälan elektroniskt.

1.  Klicka på ”Anmälan om 
bosättning” i vänstermenyn.

2.  Om din anmälan för innevarande 
år är i sin ordning visas en gul 
banner med datumet för anmälan 
på sidan. 

1.

2.
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Om du inte har lämnat anmälan om 
bosättning syns ingen gul banner på 
sidan.

3.  Klicka på knappen ”Bekräfta 
kontaktuppgifterna” om dina 
uppgifter inte har ändrats.

4.  Klicka på knappen ”Redigera 
kontaktuppgifterna” om dina 
uppgifter har ändrats.

3. 4.
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5.  Komplettera dina ändrade 
kontaktuppgifter genom att 
klicka på textfälten. Fälten 
markerade med * är obligatoriska. 
Ange också ditt medborgarskap 
utöver andra uppgifter.

6.  Klicka på ”Spara och skicka” efter 
att du har lagt till dina uppgifter.

7.  Du får ett meddelande om att 
Keva har mottagit din anmälan 
om bosättning.

6.

5.

7.
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Meddelanden

1.  Avsnittet Meddelanden finns till 
höger högst upp på sidan.

2.  I följande vy kan du skriva ett 
meddelande och/eller

3.  titta på de meddelanden du fått 
och skickat.

Via meddelandetjänsten skickar  
vi också automatiska meddelanden  
till våra kunder. Du får till exempel  
en avisering om att ditt årsbrev kan 
läsas i tjänsten.

1.

2.

3.
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