
Ekonomiwebbinarium tillsammans med 
FörsäkringsGirot och Skeppsbron Skatt
– Tips inför årsskiftet för Ekonomi & HR



Agenda
• 10.00 Ulrika Bragg inleder
• 10.10 Sara Sälde & Sten Levin, Pensionsexperter på Skeppsbron Skatt

– Pensionsrelaterade skatter & nyheter om ITP
• 10.55 Heidi Stjerna, Pensionsekonom på FörsäkringsGirot

– Tips inför årsbokslutet
• 11.05 Frågestund och summering



Pensionsadministration som säkerställer rätt 
tjänstepension till dina anställda.
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Pensionsrelaterade skatter
Förändringarna i ITP1

Alltid 
personligt
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Agenda



Sveriges ledande oberoende skatterådgivare 
(ca 80 medarbetare), i Stockholm, Malmö och Göteborg.

• Internationellt är vi en del av nätverket Taxand 
(över 50 länder och 2 000 skatterådgivare)

• Ägs av Aspia sedan 2019

Vi hjälper ert företag med det mesta som rör pension
• Hur ni kan använda tjänstepension som en konkurrensfördel vid 

rekrytering?
• Pensionsrelaterad skatt & redovisning
• Second opinion på avtal, policys, samarbetsavtal
• Kompetensstöd vid upphandling m.m.

Vi förmedlar inte försäkring, vilket gör oss helt oberoende och objektiva 7

Skeppsbron Skatt



Avdragsrätt



Förutsätter tryggad pension:
• Pensionsförsäkring
• Kvalitativa regler 

• Pensionsstiftelse

• Avsättning i balansräkningen (kontoförd)
• Endast med kreditförsäkring alternativt statlig eller kommunal borgen

Det går inte att kvitta avdragsrätt mellan bolag i samma koncern

Avdragsrätt vid avsättning



Huvudregeln

• 35 % av pensionsmedförande lön
• Dock max 10 prisbasbelopp
• (FY22: 483 000 kr)

• Årets eller föregående års lön
• Kräver anställningsförhållande

Kompletteringsregeln (”köpa ikapp”)
• ”Otillräckligt tryggad pension”
• Nytt avtal, t.ex. avgångspension
• Endast engångskostnad
• Särskild beräkning av utrymme
• HFD juni 2021: Ej bonusväxling till 

pension

Beräknas individuellt

Avdragsrätt, fortsättning Gäller alla tryggandeformer!



Pension i balansräkningen

• Kostnad för indexering avdragsgill

• Kostnad pga. ändrade försäkringstekniska grunder 
avdragsgill
• T.ex. livslängdsantagande

Pensionsstiftelse

• Ingen avdragsrätt om 80 % av stiftelsens förvaltade 
kapital överstiger pensionsreserven (skulden)

Byte av tryggandeform

• Från stiftelse till pensionsförsäkring

• Från BR till pensionsförsäkring eller till stiftelse, men 
inte annars

Avdragsrätt, fortsättning



• Avdragsrätt inte beräknad alls

• Avdragsrätt beräknad kollektivt

• Kompletteringsregeln felaktigt använd
• T.ex. bonusväxling

• Avdrag beräknat på total ersättning, inte 
på pensionsmedförande lön

• Pensionsmedförande lön inte definierad

• Avdrag för premier till kapitalförsäkring

• Pension i utländska filialer

Avdragsrätt, vanliga fel



SLP

Bolag AB (UTKAST)



Allmänt

• Motsvarar skattedelen av arbetsgivaravgifterna

• Följer oftast socialförsäkringen, men är en skatt

• F.n. 24,26 % av skatteunderlaget

• Är alltid avdragsgill

• Ska periodiseras utifrån pensionens intjänande

• Skatteunderlaget beräknas genom ett 
avräkningsförfarande med ett antal plus- och 
minusposter

Särskild löneskatt på pensionskostnader, SLP



Särskild löneskatt på pensionskostnader, skatteunderlag 

Avräkningsförfarande mellan plus- och minusposter, några exempel

+ Premier till pensionsförsäkring

+ Avsättning till pensionsstiftelse

+ Ökning av avsättning i balansräkningen 
• Särskilda förutsättningar vid direktpension

+ Utbetald pension

+ Utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse

- Gottgörelse från pensionsstiftelse

- Minskning av avsättning i balansräkningen 

- Erhållen ersättning för från annan övertagen pensionsutfästelse

- Negativt belopp från föregående år



Särskild löneskatt på pensionskostnader, vanliga fel

• Felperiodisering, t.ex. Foras slutfaktura

• Försäkringsgirot har en lösning

• Återbetalning av pensionspremier

• Direktpension

• Ska tas upp som skuld och tillgång i BR

• Anskaffningsvärde eller marknadsvärde (ej K2) 

• SLP vid avsättning beror på:

• Vilket konto som skulden bokförts på

• 2210, 2230 eller annat konto

• Vem utfästelsen avser…



Särskild löneskatt på pensionskostnader, direktpension

• Direktpension (ofta med kapitalförsäkring)
• Skulden bokförs ofta på konto 2230, ”Övriga avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser”
• SLP ska betalas på avsättningen
• om ”pension enligt Tryggandelagen”, dvs ej bestämmande inflytande”
• Om bestämmande inflytande ska skulden bokföras på annat konto, t.ex. 2290

• Skulden kan bokas på annat konto, t.ex. 2290, ”Övriga avsättningar”
• SLP betalas då först vid utbetalning
• Reservera skatteskuld, baserad på marknadsvärdet (K2: anskaffningsvärde)
• Reservera skattefordran, då pension och SLP blir avdragsgilla vid utbetalning (ej K2) 

• IFRS – ofta nettoredovisning
• Glöm inte SLP…



Avkastningsskatt

Bolag AB (UTKAST)



När ska man betala avkastningsskatt? 

• Pension i balansräkningen
• Om avdragsgill, oavsett om avdrag yrkats eller ej

• Utländska pensionsförsäkringar
• Filial?

• Utländska kapitalförsäkringar

• Pensionsstiftelse
• Betalas av stiftelsen

Beräkning
• Kapitalunderlag

• Skatteunderlag

• Skattesats 

Avkastningsskatt



Kapitalunderlag

• Pension i BR: kapitalvärde IB

• Utländska pensionsförsäkringar
• Återköpsvärde IB inklusive andel av överskott
• Försäkring tecknad före 97: särskild beräkning

• Utländska kapitalförsäkringar
• Samma som pensionsförsäkring, men dessutom…
• De första 6 månadernas premie plus 50 % av de sista 6 

månadernas premie

• Pensionsstiftelse - nettovärde tillgångar IB

Avkastningsskatt, kapitalunderlag



Skatteunderlag

• För pensionsförsäkring
• Kapitalunderlaget x genomsnittlig SLR föregående år, dock minst 0,5 %

• För kapitalförsäkring:
• Kapitalunderlaget x SLR i slutet av november föregående år + 1, dock 

minst 1,25 %

Skattesats
• Pensionsförsäkring 15 %  

• Kapitalförsäkring 30 % 

Vanliga fel
• Utländska filialer

• Pensions- eller kapitalförsäkring?
• Eller inte försäkring alls?

Avkastningsskatt, skatteunderlag



ITP1

• Anställda födda 1979 eller senare – premiebestämda 
ITP1
• Äldre kan omfattas

• 4,5 % / 30 % av pensionsmedförande lön
• DTP/Flexpension - upp till 2,2 % i extra premie 

• Valbart familjeskydd

ITP2
• Anställda födda 1978 eller tidigare – förmånsbestämd 

ITP2 
• Finns en premiebestämd del – ITPK, 2 % 
• + eventuell DTP/Flexpension

• 37 år på sig att samla ihop 30 års tjänstetid 
• Familjepension för de som tjänar mer än 7,5 IBB
• Kan väljas bort!
• Premien till ITPK

Kort om ITP



• ITP sjukpension – för tjänstemän över 18 år
• Betalas ut från sjukdag 91 
• Komplement till sjukpenningen

• Premiebefrielse vid långvarig sjukdom
• ITP1 från dag 15, ITP2 från dag 91

• Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

ITP fortsättning



1. Tjänstemän tillhörande ITP1 kommer att tjäna in tjänstepension fram till 66 års ålder.

2. Åldersgränsen i ITP:s sjukpension höjs till 66 år, en förändring som även kan omfatta tjänstemän med ITP2.

3. Ett inkomsttak vid 30 inkomstbasbelopp (IBB) införs, vilket motsvarar en årslön om 2 229 000 kronor (2023). Eftersom
premien för ITP1 beräknas månadsvis blir taket 185 750 kr per månad (2023).

Förändringarna sker mot bakgrund av en generellt högre pensionsålder.

Det är dessutom en åtgärd för att arbetsgivare ska slippa stora icke avdragsgilla pensionskostnader, en fråga som drivits i
flera år av ett antal stora arbetsgivare…

Förändringarna träder i kraft 2023-01-01
Förändringar i ITP1



• Tjänstemän med ITP1 som har en pensionsmedförande lön som någon månad överstiger 185 750 kr (2023) får en lägre 
pensionspremie när taket införs

• Bör de anställda kompenseras för detta?

• Inkomsttaket har tidigare funnits i ITP2 – ofta resulterat i kompletterande chefspensioner

• En chefspension är ofta en direktpension, men andra upplägg förekommer 

• En direktpension är alltid avdragsgill vid utbetalning, men kan bli administrativt betungande 
• Ibland bättre att betala en ej avdragsgill pensionspremie

• Införandet av ITP1 riskerar ha skapat en ny standard med 30 % i premie, plus värdet av DTP/Flexpension inom respektive 
avtalsområde…

• De anställda kan kompenseras på annat sätt än genom pension

En fråga för arbetsgivare med högavlönade anställda med ITP1
Inkomsttaket



• Bonus har tidigare alltid varit pensionsgrundande inom ITP1 
oavsett lönenivå

• Ett bonusbelopp fastställs ofta som ett bruttobelopp och från 
det avräknas arbetsgivaravgift, pensionskostnad och särskild 
löneskatt när den kontanta bonusen bestäms

• Inom ITP1 definieras pensionsmedförande lön som kontant 
utbetald bruttolön, vilken rapporteras månadsvis till Collectum. 
• Påverkar tjänstemän med årslöner inkl. bonus som 

understiger 30 IBB men som i samband med 
bonusutbetalning får en månadslön som överstiger (2023) 
185 750 kronor

• Pensionskostnaden ska i de fallen inte avräknas från hela 
bonusbeloppet, utan bara delvis

• Beräkningen blir avsevärt krångligare och behöver göras för 
varje anställd…

Bonus



• Sjukpension för anställda med ITP1 beräknas på ett 
rullande 12-månaders genomsnitt av 
pensionsmedförande lön

• Den del av bonusen som tillsammans med övrig 
ersättning överstiger 185 750 kr (2023) någon månad 
kommer inte med i genomsnittsberäkningen för 
sjukpension, vilket den gjorde tidigare.

• Tjänstemän med löner över inkomsttaket någon månad 
riskerar att få en lägre sjukpension efter årsskiftet

Sjukpension

OBS!
Enligt uppgift från Collectum har frågan eventuellt 
hanterats på ett annat sätt som undanröjer 
konsekvenserna på bilden!



Ålderspension
• Chefspensionsplan på lönedelar över 30 IBB
• Tjänstepension eller direktpension?

Bonusproblemet

• Dela upp bonus på flera utbetalningar

• Ny räknesnurra för att beräkna kontant bonus

Sjukpensionen
• Kompletterande sjukpension

• Kompensation på lön

Tänkbara lösningar



Sten Levin
0724-015495
sten.levin@skeppsbronskatt.se

Kontaktuppgifter

Sara Sälde
0764-922745
sara.salde@skeppsbronskatt.se
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COINS

Årsbokslut - tips









• Årsavstämning löneskatt betalda premier
• Årsavstämning löneskatt bokförda premier
• Årsavstämning löneskatt bokförda premier Collectum
• Årsavstämning löneskatt betalda premier Collectum

Löneskattsrapporter på Mitt FGiro



AVDRAGSRÄTT





• Använd årsrapporter som laddas upp på Mitt FGiro 
inför årsbokslutet 2022
• Vid avstämning av konton – använd COINS Analys 

eller Frågemodulsfrågan i COINS.
• Omräkning av löneskatt finns i årsrapporten.
• Avdragsrättsrapporten finns i COINS Analys.

Ta med….



Tack för att ni lyssnat och 
hör av dig om du behöver hjälp.

_________________________________________________
Mail: kund@fgirot.se

Telefon: 08 - 522 529 00


