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• 1 januari 2019  Arbetsgivardeklaration på individnivå.

• Pension i egen regi omfattas.

• ITP 2 - Sammanhållen förmån som betalas ut av Alecta som även årligen 
har KU-rapporterat till Skatteverket.

• PRI har tillsammans med flera aktörer, bl a Svenskt Näringsliv, försökt 
påverka Finansdepartementet och Skatteverket i syfte att få till stånd ett 
undantag. 2021 avslog dock regeringen vår begäran. 

Bakgrund



• Gemensamt projekt mellan PRI och Alecta för att utveckla system och 
processer för att stödja AGI-rapportering av ITP 2.
 Pensionsutbetalning delas upp per arbetsgivare där pensionen tjänats in samt vilken 

finansieringsform som använts  stor systemutveckling
 Interface mellan Alecta och PRI samt PRI och SKV
Utveckling av webbtjänst hos Alecta och PRI

• Alecta informerar individer. PRI informerar arbetsgivare.

AGI-projektet



• Lösningen kommer att vara på plats i januari 2023 och första deklarationstillfället för 
ITP 2 blir i början februari, avseende januari månads pensionsutbetalningar.

• Gällande ITP 2 förser Alecta PRI med AGI-underlag som PRI sedan skickar vidare till 
Skatteverkets öppna API. Alecta fortsätter som vanligt att göra 
pensionsutbetalningarna samt har all kommunikation med individen. 

• ITP 2 och Företagsegna planer kommer att ha samma funktionalitet samt rapporter i 
webbtjänsten, vilket innebär att det blir vissa uppdateringar för Företagsegna planer. 
Själva utbetalningsprocessen för Företagsegna planer är dock oförändrad.

• Separata AGI-filer för ITP 2, ITP2 SINK och Företagsegna planer med separata 
specifikationsnummer:
 ITP 2: 5020146201
 ITP 2-SINK: 5020146202
 Företagsegna planer: 5566958101

Allmän info



Övergripande process

25/1

Alecta betalar ut 
pension till 
individerna. 
Därefter skickar 
Alecta filer med 
individdata till PRI.

1/2

Deklarationsrapp-
orter publiceras på 
PRI:s webbtjänst.

PRI laddar upp 
AGI-underlag till 
SKV via öppet 
API. Detta sker 
den första 
arbetsdagen i 
månaden.

PRI betalar in 
skattebeloppet till 
arbetsgivarens 
skattekonto. Sker 
senast 5:e 
bankdagen 
månaden efter 
utbetalning.

ca. 12/2

Deadline för 
signering av 
arbetsgivard
eklaration i 
SKV:s E-
tjänst.

ca. 5/2

Om uppladdningen av AGI-underlag till SKV misslyckas kommer PRI att meddela 
deklarationsansvarig via mail att AGI-underlaget behöver skickas om, vilket görs enkelt 
via PRI:s webbtjänst. 
Uppladdning av AGI-underlag till SKV kan misslyckas tex pga. av att deklarationen är 
stängd eller bolaget ej är arbetsgivarregistrerad.



• Alla arbetsgivare som har pension i egen regi via PRI behöver utse en eller 
flera deklarationsansvariga i webbtjänsten. Det är företagets 
behörighetsansvarig som via behörighetsadministrationen på www.pri.se
registrerar vilka som ska vara deklarationsansvariga. 

• Tillgång till alla underlag som avser AGI-rapportering i webbtjänsten.

• Fungera som kontaktperson gentemot PRI gällande AGI. 

• Möjlighet att utse flera deklarationsansvariga per bolag.

• Mycket viktigt att informationen om deklarationsansvarig i webbtjänsten 
hålls uppdaterad (tex vid personalbyte, uppdaterade kontaktuppgifter mm.)

Deklarationsansvarig (DA) på webbtjänsten

http://www.pri.se/


• Vid följande tillfällen skickas det automatiska meddelanden till DA som DA behöver agera på:
1. När uppladdning av AGI-fil till SKV misslyckas pga av att redovisningsperioden är låst i SKV:s e-tjänst
2. När uppladdning av AGI-fil till SKV misslyckas pga av att bolaget ej är arbetsgivarregistrerat
3. När rättning av tidigare perioder har laddats upp i SKV:s e-tjänst och deklarationen därmed behöver 

signeras

• Åtgärd från DA
1. Tillse att den aktuella redovisingeperioden i SKV:s e-tjänst öppnas upp och därefter skicka om AGI-fil via 

PRI:s Webbtjänst. Därefter krävs signering hos SKV.
2. Tillse att bolaget arbetsgivarregisters och därefter skicka om AGI-fil via PRI:s Webbtjänst. Därefter krävs 

signering hos SKV.
3. Tillse att arbetsgivardeklaration med rättningen signeras.

Automatiska mail till DA



1) Mail till DA vid misslyckad uppladdning pga 
av att perioden är låst



2) Mail till DA vid misslyckad uppladdning
pga bolaget ej är arbetsgivarregistrerat



3) Mail till DA när rättningsrapport finns 
för signering hos SKV



• Avstämningsrapporter på både bolagsnivå (Deklartionsrapport) och 
individnivå (Deklarationsspecifikation)

• Publiceras på webbtjänsten i samband med att PRI skickar in AGI-
underlag till Skatteverket.

• Separata rapporter för ITP 2 och Företagsegna planer då det 
kommer att vara separata AGI-underlag/filer som skickas in till 
Skatteverket för ITP 2 respektive Företagsegna planer.

• Rättningsrapporter på individnivå per månad som fylls på allt 
eftersom rättelser inträffar.

Avstämningsrapporter



Deklartionsrapport 
- PDF-format



Deklarationsspecifikation 
- CSV-format



• Det kan finnas tillfällen när tidigare perioders 
arbetsgivardeklarationer kommer att behöva rättas:
 Pensionsutbetalningar som skett efter att dödsfall inträffat 

(bruttoåterbetalning).
 Vid vissa retroaktiva ändringar av pensionsförmånen 
 Rättelser laddas upp till SKV samtidigt som ordinarie AGI-underlag 

laddas upp, dvs den första arbetsdagen i månaden.

• Rättningsfilen kör över det senast uppladdade AGI-underlaget från 
PRI.

Rättelser



Rättelserapport 



Webbtjänsten 
Meny



Webbtjänsten  
Status AGI-
underlag till SKV

Defaultvärden:
- Innevarande år
- Senaste 3 

månaderna



Webbtjänsten  
Avstämningrapporter

Defaultvärden:
- Innevarande år
- Senaste 3 

månaderna



Webbtjänsten   
Skicka om AGI-
underlag

Byta namn, tex. 
”Skicka  om AGI-
underlag”

Defaultvärde:
Status: Misslyckad



Webbtjänsten   
Skicka om AGI-
underlag



• Arbetsgivarregistering

• Signering av arbetsgivardeklaration kan ej göras innan PRI-uppgifter finns 
med, dvs första arbetsdagen i månaden efter utbetalningsmånad.

• Flytt av pensionsskuld mellan bolag kan ej göras retroaktivt

• Vid helinlösen eller flytt av total pensionsskuld: Behåll 
arbetsgivarregistrering några månader efteråt för att kunna hantera 
eventuella rättningar av AGI

• Det kommer att bli vissa differenser mellan utbetalning och AGI-
rapportering:
Underlag för SLP ska alltid vara utbetalningar enligt saldouppgift (ej AGI-rapportering)

Att tänka på



sofia.landebrink@pri.se

08-679 06 66

carina.backestal.gass@pri.se

08-679 06 62

agi@pri.se

www.pri.se

Välkommen att kontakta oss!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Ställ den sista Formfrågan Molnet, beskriv gärna med ett ord vad du tycker om denna utbildning
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