
ETTEROPPGJØR AFP 

 

Informasjon til deg som mottar en folketrygdberegnet AFP fra Bergen kommunale 

pensjonskasse. 

 

Mottar du en folketrygdberegnet AFP er det viktig å være klar over at vi hvert år foretar et 

etteroppgjør. Når du søker om AFP gir du opplysninger om fremtidig forventet inntekt. 

Dersom du har en faktisk inntekt som avviker med mer enn 15 000 kroner fra den forventede 

inntekten som du har oppgitt til oss og som vi har lagt til grunn for din pensjonsberegning 

fortas det et etteroppgjør. 

 

BKP gjennomfører etteroppgjør årlig når fjorårets skatteoppgjør foreligger. I etteroppgjøret 

sammenligner vi opplysningene våre med de faktiske tallene fra skatteoppgjøret. Siden det er 

vanskelig å beregne helt nøyaktig hva du forventer å tjene er det innført et såkalt 

toleransebeløp, som er på 15 000 kroner. Holder du deg innenfor dette vil pensjonen din forbli 

uendret. 

 

Hvis din faktiske inntekt avviker med mer enn 15 000 kroner fra den inntekt pensjonen din er 

beregnet ut fra, vil pensjonen din bli beregnet på nytt. Du vil da enten få etterbetalt pensjon, 

eller du må tilbakebetale for mye utbetalt pensjon.  

 

Det er derfor viktig at du oppgir din forventede inntekt så nøyaktig som mulig når du søker 

om AFP. Det er viktig at vi får beskjed om endringer i inntekt så tidlig som mulig, slik at 

etteroppgjøret ikke blir belastende for deg.  

 

For deg som har et avvik på mer enn 15 000 kroner:  

Du vil motta brev fra oss fra oss før pensjonen din eventuelt blir regnet om. Dette for å gi deg 

mulighet til å dokumentere eventuell inntekt som ikke skal vektlegges ved beregningen. 

 

Det er i hovedsak to typer inntekt som ikke inngår i etteroppgjøret:  

 det er feriepenger du har tjent opp før du startet å ta ut AFP første gang 

 og inntekt opptjent utenfor AFP-perioden.  
 

https://www.opf.no/privatpersoner/ikke-laget-enna/
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