
Tjänster för Avtalspension SAF-LO
– Kostnadsfördelade premiekostnader avseende arbetare

Ta kontroll över dina kostnader för 

arbetare 

Det finns ett stort behov att få kontroll på 
kostnaderna förknippade med kollektiv-
avtal inom Avtalspension SAF-LO och re-
laterade försäkringar. Fakturan från Fora 
kommer varannan månad och baserar sig 
på den prognos du skickat in vid årets bör-
jan. Justering för de slutliga årslönerna görs 
först i början av nästföljande år. Fakturorna 
innehåller samtliga kostnader för hela före-
taget utan fördelning per individ. Eftersom 
det rör sig om en mycket stor kostnadspost 
för de flesta arbetsgivare med anställda ar-
betare inom avtalsområdet så är det önsk-
värt att på ett rättvisande sätt kunna fördela 
dessa kostnader per kostnadsställe. Det vill 
säga på samma sätt som det är möjligt att 
göra med kostnaderna för tjänstemännen, 
där fakturan oftast är specificerad per indi-
vid och faktureras månatligen baserat på en 
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löpande månatlig rapportering. 

Dessutom är det också önskvärt ur ett kas-
saflödesperspektiv att löpande under året 
ha koll på hur de faktiska lönekostnaderna 
utfallit i förhållande till den prognos som 
skickades in vid årets början. Det finns idag 
möjlighet att rapportera in en ny prognos till 
Fora under pågående år för att inte hela jus-
teringen för året skall komma på en gång. 
Då måste du som arbetsgivare ha koll på 
om ni ligger i närheten av prognosen eller 
ej. Oavsett om justerade löner rapporterats 
eller inte finns också behov av att i årsbok-
slutet reservera för kostnader som kommer 
att uppstå då de slutliga lönerna för året 
rapporterats till Fora. 

Med FörsäkringsGirots tjänster för SAF-LO 
tar du kontroll över dina kostnader. Vi be-
räknar och bokför månatligen kostnader ba-
serat på faktiskt utbetalda löner. 
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Hur fungerar det?

Månatlig beräkning av kostnader för pen-
sionspremier och försäkringspremier

Varje månad så gör FörsäkringsGirot en beräk-
nad årskostnad per individ baserat på hittills 
utbetalda löner sedan årets början. Premie-
kostnaden hittills under året resultatförs pe-
riodiserat i bokföringsunderlaget med hänsyn 
taget till redan bokförda kostnader.

Kalkylen baseras på faktiska kostnader fram till 
och med innevarande månad, och en prognos 
för resten av året utifrån genomsnittet hittills. 
Premierna beräknas utifrån Foras vid varje till-
fälle gällande prislista. Om Fora ändrar pris-
listan under året, t.ex. för att rabattera vissa 
premier så slår det igenom omedelbart – vid 
nästa månadsberäkning så justeras tidigare 
månader retroaktivt. 

Självklart bokförs även motsvarande upplupna 
kostnader för särskild löneskatt. 

Vad händer med den faktiska Fora-faktu-
ran?

De faktiska Fora-fakturorna hanteras av För-
säkringsGirot på samma sätt som fakturor 
från andra leverantörer men bokföringen av 
dem ändras något då tjänsten startas. 

• De av Fora fakturerade premierna bok-
förs på ett balanskonto för möjlighet till 
avstämning mot de resultatförda kostna-
derna. Det gör det möjligt att varannan 
månad avgöra om det är dags att rappor-
tera in justerade preliminära löner till Fora 
genom att stämma av resultatkontot mot 
balanskontot. Det gör det också möjligt 
att i årsbokslutet reservera träffsäkert för 
justeringskostnaden, inklusive löneskat-
tekostnader, i Fora-fakturan som görs ba-
serat på rapporteringen av slutliga löner. 

• Den under året bokförda upplupna sär-
skilda löneskatten baserar sig inte på Fo-
ra-fakturan utan på de av FörsäkringsGirot 
beräknade kostnaderna. 
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Vad beräknas och bokförs av Försäk-
ringsGirot fördelat per kostnadsställe? 

• Premiekostnaden för Avtalspension SAF-
LO

• Kompletterande branschspecifika pen- 
sionspremier som till exempel 

•  Deltidspension 
•  Extra pensionsavsättningar 
• Försäkringar för arbetare som ingår i för-

säkringsavtalet såsom:
•  PBF
•  FPT
•  AGS
•  TGL
•  TFA
•  AGB
• Omställningsstöd

Den av FörsäkringsGirot beräknade kostnaden 
per individ redovisas förutom i bokföringen 
även i försäkringsreskontran och anställnings-
registret i COINS. 

Kollektivavtalade branschspecifika avgifter ingår 
inte i beräkningen på grund av brister i informa-
tionen ifrån lönesystemen. Avtalade försäkringar 
för tjänstemän ingår heller inte. 

Förutsättningar för tjänsten

• Giltigt avtal med FörsäkringsGirot om tjäns-
ten. Eftersom Foras fakturering är baserad 
på kalenderår så är även FörsäkringsGirots 
tjänst det. Om starten för tjänsten görs mitt 
under pågående år så kommer den första 
beräkningen att ta med samtliga kostnader 
retroaktivt från årets början. Detta gör ock-
så att tjänsten lämpar sig bäst för företag 
med kalenderår som räkenskapsår och att 

starten bör göras under årets första kvar-
tal. 

• Genomförd lönefilskoppling avseende lön 
för arbetare. 

• FörsäkringsGirot ska innan tjänsten star-
tas ha fått följande information av arbets-
givaren:

•  Uppdaterad kontoplan som täcker 
dessa kostnadsslag, både resultatkonton 
för beräknade kostnader och balanskon-
ton för betalda kostnader.

•  Information om branschtillhörighet för 
eventuella kompletterande pensionspre-
mier alternativt kopior på de senaste fak-
turorna från Fora.

För ytterligare information kontakta 
oss på  info@fgirot.se eller 

08-705 29 90 så hjälper vi er! 


