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I handen håller du den senaste utgåvan av handboken om ITP i egen regi. Boken är ett 
praktiskt hjälpmedel som uppskattas av våra kunder och intressenter.

I januari 2010 bildades ett nytt företag, PRI Pensionsgaranti, som erbjuder heltäckande 
tjänster för pension i egen regi. Andra nyheter sen förra upplagan av handboken är bland 
annat tillkomsten av ITP 1 i egen regi. Ytterligare information om oss och våra tjänster samt 
nyheter hittar du på vår hemsida, www.pripensionsgaranti.se

Via hemsidan når du också vår webbtjänst där företagen dygnet runt har tillgång till bland 
annat uppgifter om pensionsskulden, prognoser samt villkor för kreditförsäkringen mm. 
Webbtjänsten utvecklas successivt för att som denna handbok bli ett självklart hjälpmedel 
för alla företag som tillämpar ITP i egen regi. 

Vi hoppas du kommer ha glädje av handboken och om du har några frågor, tveka inte att 
kontakta oss.

 Stockholm i september 2012 

 Jan Ahlström  
 Vd, PRI Pensionsgaranti 

Förord
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Kollektivavtalad tjänstepension
Vid sidan av den lagstadgade pensionen har de flesta anställda en tjänstepension som 
betalas av arbetsgivaren. För privatanställda tjänstemän heter pensionsplanen ITP  
(Industrins och handelns tilläggspension). Den bygger på ett kollektivavtal från 1960  
mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Totalt omfattar ITP cirka 32 000 kundföretag och  
1,9 miljoner tjänstemän. Många av dessa tjänstemän tjänar fortfarande in sin pension.  
Andra har hunnit lämna arbetsmarknaden och får nu sin tjänstepension utbetald. Den som 
någon gång tjänat in pension i ett ITP-företag behåller denna intjänade pension, så kallat 
fribrev, även om den anställde byter avtalsområde under sitt yrkesliv. 

Sedan 2007 finns det två varianter av ITP. Den äldsta är ITP 2 och omfattar dem som  
är födda 1978 eller tidigare. ITP 1 omfattar dem som är födda 1979 och senare. 

Pensionspyramiden

Allmän pension. Allmän pension kommer från staten via Pensionsmyndigheten.

Tjänstepension. De flesta får en tjänstepension från sin arbetsgivare.

Privat pension. Man kan på egen hand spara till sin pension.

Om ITP

1.
 IT

P

Privat pension

Tjänstepension

Allmän pension
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ITP är ett försäkringspaket med tre olika förmåner: 

•  Ålderspension

•  Sjukpension

•  Pension till efterlevande

ITP 2 – en förmånsbestämd pension 
Ålderspension
Ålderspension i ITP 2 är en förmånsbestämd pension, där arbetsgivaren utlovar en pensions-
nivå i förhållande till slutlönen. En anställd börjar tjäna in sin ålderspension vid 28 års ålder 
och måste för att få full pension inom ITP 2 ha arbetat 30 år i företag som är anslutna till 
ITP-planen. Planen innehåller inte något garanterat löfte om värdesäkring, men utbetalda 
pensioner räknas normalt upp med inflationen. 

I normalfallet påbörjas utbetalning av ålderspensionen vid 65 års ålder och pågår livet ut. 
En anställd kan ta ut pension tidigare, vilket kan göras från 55 års ålder alternativt skjuta 
upp uttaget av pension vilket kan göras på obestämd tid. ITP-avtalet ger dessutom anställda 
möjlighet att ta ut pensionen under kortare tid. 

Om en anställd går i pension efter 62 års ålder gäller särskilda förutsättningar. Återstående 
premier fram till 65 års ålder betalas då in genom kollektiva medel till försäkringen, som om 
den anställde arbetat kvar med samma lön. En anställd som slutat arbeta förlorar således 
inte några pensionsinbetalningar. Det kallas kollektiv slutbetalning. Om den anställde har 
en alternativ pensionslösning, så kallad tiotagaggarlösning, sker slutbetalning endast på de 
delar som är kvar inom ITP 2.

ITP 2 omfattar också en premiebestämd del som heter ITPK. Premien för ITPK är 2 procent 
av lönen. Den anställde kan välja i vilket av de av PTK och Svenskt Näringsliv upphandlade 
försäkringsbolagen som premien ska placeras. 

Sedan 2007 kan en anställd välja bort den framtida premien till ITPs familjepension  
och istället öka sin avsättning till ITPK. Det går även att välja till familje- respektive  
återbetalningsskydd, som presenteras mera utförligt på sidan 15.

1.
 IT

P
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Beroende på ålder och löneläge kan företagets kostnad för ITP 2 variera mellan olika  
anställda. Pensionsplanen innehåller därför regler om kostnadsutjämning som begränsar 
höga kostnader för enskilda anställda. Dessutom innehåller planen garantier som gör att  
en anställd får sina förmåner även om arbetsgivaren inte lever upp till sina åtaganden. 

Efter en överenskommelse med arbetsgivaren kan tjänstemän som tjänar mer än 10 inkomst-
basbelopp, så kallade tiotaggare, välja en alternativ pensionslösning för lönedelar över  
7,5 inkomstbasbelopp. Dessa personer kan, om företaget erbjuder den möjligheten, välja 
att byta till ITP 1. Företag som idag tecknar kollektivavtal kan dessutom välja att låta ITP 1 
omfatta alla tjänstemän, det vill säga även dem som är födda före 1979. Läs mer om ITP 1 
på sidan 14.

1.
 IT

P

Nivån på pensionsförmånen inom ITP 2 är högre över 7,5 inkomstbasbelopp. Det beror 
på att inkomster däröver inte ger någon lagstadgad allmän pension. Inom ITP 2 finns ett 
inkomsttak som innebär att det inte utgår någon pensionsförmån på den del av lönen som 
överstiger 30 inkomstbasbelopp per år. 

Pensionens storlek baseras på den anställdes slutlön

Pensionsgrundande slutlön

= Ålderspension

0-7,5

10 % 65 % 32,5 %

7,5-20 20-30

Exempel förmånsberäkning ITP 2
Pensionsgrundande slutlön

0-7,5

10 % 65 %

7,5-16

Personen i exemplet har en slutlön på 
16 inkomstbasbelopp. 
Alltså blir pensionsberäkningen följande:

ITP ålderspension = 10 % av 
7,5 inkomstbasbelopp + 65 % av 
8,5 inkomstbasbelopp.

0 %

30 <  Inkomstbasbelopp

0 %

30 <  Inkomstbasbelopp

= Ålderspension

Pensionens storlek baseras på den anställdes slutlön

Pensionsgrundande slutlön

= Ålderspension

0-7,5

10 % 65 % 32,5 %

7,5-20 20-30

Exempel förmånsberäkning ITP 2
Pensionsgrundande slutlön

0-7,5

10 % 65 %

7,5-16

Personen i exemplet har en slutlön på 
16 inkomstbasbelopp. 
Alltså blir pensionsberäkningen följande:

ITP ålderspension = 10 % av 
7,5 inkomstbasbelopp + 65 % av 
8,5 inkomstbasbelopp.

0 %

30 <  Inkomstbasbelopp

0 %

30 <  Inkomstbasbelopp

= Ålderspension
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Sjukpension
Vid sjukdom betalar Alecta ut ersättning när den anställde har varit sjuk i mer än 90 dagar i 
följd eller 105 dagar under en 12-månadersperiod. För att få ersättning måste den anställde 
i normalfallet också vara berättigad till ersättning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren är 
helt premiebefriad när den anställde är sjuk och uppbär sjukpension till 25 procent eller mer.

Pension till efterlevande
Familjepension inom ITP 2 omfattar efterlevande till anställda som har en lön över  
7,5 inkomstbasbelopp. Familjepensionen är förmånsbestämd och betalas ut till make,  
maka eller registrerad partner livet ut. Även barn upp till 20 år får ta del av ersättningen. 
Däremot har sambo inte rätt till någon familjepension inom ITP 2. Men genom att välja att 
framtida premier för familjepension placeras i ITPK-valet kan sambo anges som förmåns-
tagare och på så sätt ges ett efterlevandeskydd. Den familjepension som tjänats in fram till 
valet finns kvar och betalas ut vid dödsfall.

1.
 IT

P

Sjukpension ITP 2

Familjepension ITP 2

Sjukpension ITP 1

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30

0 – 7,5 PBB 7,5 PBB – 20 IBB

= Sjukpension   PBB = Prisbasbelopp   IBB = Inkomstbasbelopp

20 IBB – 30 IBB

0 %

30 <  IBB

0 %

30 <  Inkomstbasbelopp

= Familjepension

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30

16,25 %32,5 % 0 %

30 <  Inkomstbasbelopp

= Sjukpension

10 % 65 % 32,5 %

16,25 %32,5 %

10 %

Sjukpension ITP 2

Familjepension ITP 2

Sjukpension ITP 1

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30

0 – 7,5 PBB 7,5 PBB – 20 IBB

= Sjukpension   PBB = Prisbasbelopp   IBB = Inkomstbasbelopp

20 IBB – 30 IBB

0 %

30 <  IBB

0 %

30 <  Inkomstbasbelopp

= Familjepension

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30

16,25 %32,5 % 0 %

30 <  Inkomstbasbelopp

= Sjukpension

10 % 65 % 32,5 %

16,25 %32,5 %

10 %
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ITP 1 – en premiebestämd pension 

Ålderspension
Ålderspensionen är premiebestämd, vilket innebär att den slutliga pensionen är beroende  
av hur mycket pensionspremier som satts av samt hur dessa förvaltats. ITP-avtalet reglerar 
hur den anställde får fördela premien mellan fondförsäkring och traditionell försäkring.  
Minst 50 procent av premien måste placeras i traditionell försäkring. Det är arbetsmarknadens 
parter (Svenskt Näringsliv och PTK) som via en särskild ITP-nämnd bestämmer vilka 
förvaltare som en anställd kan välja mellan. Ålderspensionen börjar tjänas in från  
25 års ålder. Den anställde har rätt att välja förvaltare av pensionskapitalet och kan även 
flytta intjänat pensionskapital mellan olika förvaltare. Efter godkännande av ITP-nämnden 
kan arbetsgivaren även erbjuda de anställda ITP 1 i egen regi. 

Minimipremien för ålderspensionen är 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp 
och 30 procent på den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Den anställde 
och arbetsgivaren kan komma överens om att en högre avsättning ska göras. Inom ITP 1  
finns inte något inkomsttak, vilket gör att pensionspremien baseras på hela lönen.  
Den anställde väljer själv om en del av premien ska användas för efterlevandeskydd. 

Sjukpension
Vid sjukdom betalar Alecta ut ersättning när den anställde har varit sjuk i mer än 90 dagar 
i följd eller 105 dagar under en 12-månadersperiod. För att få ersättningen måste den 
anställde i normalfallet även vara berättigad till ersättning från Försäkringskassan. När en 
anställd inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall premiebefrias arbetsgivaren efter 
14 dagars sjukfrånvaro. För den som är delvis arbetsoförmögen gäller premiebefrielsen i 
motsvarande sjukskrivningsgrad. Arbetsgivaren betalar då premier som baseras på deltids-
lönen.

1.
 IT

P

Sjukpension ITP 2

Familjepension ITP 2

Sjukpension ITP 1

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30

0 – 7,5 PBB 7,5 PBB – 20 IBB

= Sjukpension   PBB = Prisbasbelopp   IBB = Inkomstbasbelopp

20 IBB – 30 IBB

0 %

30 <  IBB

0 %

30 <  Inkomstbasbelopp

= Familjepension

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30

16,25 %32,5 % 0 %

30 <  Inkomstbasbelopp

= Sjukpension

10 % 65 % 32,5 %

16,25 %32,5 %

10 %
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Familjeskydd
Anställda kan teckna ett familjeskydd, där de väljer att ett till fyra prisbasbelopp ska betalas 
ut under 5 till 20 år vid dödsfall före 70 års ålder. Premien för detta familjeskydd dras från 
den anställdes ITP 1- eller ITPK-premie, vilket ger en lägre avsättning till pensionen. Beloppet 
från familjeskyddet betalas i första hand ut till make, maka, sambo eller registrerad partner 
och i andra hand till barn oavsett ålder. Via ett särskilt förmånstagarförordnande kan den 
anställde själv ändra turordningen och i viss mån lägga till andra förmånstagare. Familje-
skyddet tecknas alltid i Alecta.

Återbetalningsskydd
En anställd kan även välja till ett återbetalningsskydd. Detta skydd innebär att värdet av de 
inbetalda premierna till ITP 1 eller ITPK betalas ut till efterlevande när den anställde avlider. 
Återbetalningsskyddet kostar ingenting, men innebär att den anställdes ålderspension blir 
lägre eftersom hon eller han inte får ta del av arvsvinster. Utbetalningen till efterlevande 
pågår normalt under fem år. Om den anställde avlider efter att pensionsutbetalningarna  
påbörjats betalas kvarvarande pension ut till de efterlevande. Den återstående utbetalningen 
är kopplad till det val av utbetalningstid som den avlidne tidigare gjort.

För mer information om ITP se: 
www.alecta.se
www.collectum.se 
www.ptk.se
www.svensktnaringsliv.se

1.
 IT

P
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Aktörer inom ITP

Kapitel 2
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PRI Pensionsgaranti  

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt kreditförsäkringsbolag inom tjänstepensionsområdet 
och ägs av de försäkrade kundföretagen. Vi kreditförsäkrar och administrerar pensions-
utfästelser och ger därmed företagen möjlighet att hantera sina pensionsåtaganden i egen 
regi. Vi garanterar pensionen om företaget skulle komma på obestånd. Grundstenarna är 
långsiktighet och stabilitet till så låg kostnad som möjligt. Kreditförsäkring är en förutsättning 
för att hantera ITP-utfästelser i egen regi.

PRI Pensionsgaranti har sitt ursprung i den första överenskommelsen om ITP som arbets-
marknadens parter (Svenskt Näringsliv, Unionen och Ledarna) tecknade 1960. Vår kärn-
verksamhet är ITP i egen regi och den drivs utan vinstsyfte. Vi arbetar i en flexibel organisation 
som har bred kompetens och lång erfarenhet av tjänstepension. Denna bredd gör att vi kan 
erbjuda våra kunder en helhetslösning för pensioner i egen regi.

Pension i egen regi möjliggör att pensionskapitalet stannar i verksamheten. Företaget gör 
löpande avsättningar i balansräkningen som motsvarar nuvärdet av intjänad pensionsrätt. 
Pensionsskulden växer dessutom med ränta och värdesäkring samt minskar i takt med att 
pensionerna betalas ut. 

Aktörer inom ITP

2.
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Företag Anställd

Ger pensionslöfte

Kreditförsäkrar
Beräknar och analyserar pensionsskulder
Utför pensionsadministration

PRI Pensionsgaranti
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Ömsesidigt försäkringsbolag   
Alla företag som tecknat kreditförsäkring är delägare i PRI Pensionsgaranti. Förutsatt att vår 
konsolidering är i nivå med det mål som beslutats kan eventuellt överskott betalas tillbaka 
till delägarna som återbäring. Återbäringen baseras på företagets premieinbetalningar under 
de senaste tio åren. 

PRI Pensionsgaranti har 1 450 delägare (2012). Merparten av dessa är större och medel-
stora företag. Av företagen på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag (Large Cap) 
är drygt hälften kunder hos oss. 

Effektiv samverkan mellan olika aktörer    
Kundföretaget rapporterar löpande uppgifter till Collectum avseende ITP, bland annat de 
anställdas löneförmåner och anställningstider. Med hjälp av detta underlag beräknar vi 
de anställdas pensionsförmåner och företagets pensionsskuld. På vårt uppdrag skickar 
Collectum ut pensions-besked till företagets anställda och Alecta sköter bland annat de 
löpande pensionsutbetalningarna. 

Beräknar pensionsskuld och förmedlar pensioner 
För de företag som hanterar ITP i egen regi erbjuder PRI Pensionsgaranti en samlad och effektiv 
administration av pensionsåtagandena. Vi säkerställer att företaget får en korrekt beräknad 
pensionsskuld samt att de anställda får rätt pension. Dessutom tillhandahåller vi uppgifter  
och information som företaget behöver för sin redovisning och finansiella rapportering. 

1 250 företag inom ITP
PRI Pensionsgaranti administrerar pensionsutfästelser inom ITP för cirka 1 250 företag.  
Av de yrkesverksamma tjänstemännen inom ITP 2 omfattas drygt 30 procent av pension i 
egen regi. Inom ITP hanterar vi cirka 640 000 pensionsutfästelser. Det samlade värdet av 
utfästelserna uppgår till 138 miljarder kronor och under 2011 förmedlade vi pensioner till 
ett värde av cirka 5,3 miljarder kronor. 

2.
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PRI Pensionsgarantis tjänster utöver ITP
Vi är specialiserade på pensioner i egen regi och kan bland annat erbjuda våra kunder 
följande: 

Företagsrådgivning
Pensioner står för en stor del av företagens kostnader samtidigt som pensionsvillkoren blivit 
ett allt viktigare konkurrensmedel för att attrahera och behålla duktiga medarbetare. För att 
kunna hantera sina åtaganden behöver företagen ha tillgång till kunniga pensionsrådgivare. 
Vi erbjuder rådgivning till företag för att lösa komplexa pensionsfrågor, till exempel med 
koppling till regler och riktlinjer för pensioner och försäkringar, chefspensioner, tiotaggare, 
övertalighet samt utvärderingar och utlandsfrågor.

Kreditförsäkring - övriga pensionsutfästelser
Kreditförsäkring av pensionsutfästelser utanför ITP-planen står för cirka en femtedel av vårt 
försäkringsansvar. De produktområden vi kan kreditförsäkra är: 

•  Avgångspensioner 

•  Företagsegna planer 

•  Alternativ ITP 

•  Andra kollektivavtal än ITP 

•  Vissa utländska pensionsutfästelser

•  Återlån från pensionsstiftelse 

•  Premiegarantiförsäkring 

Läs mer på sidan 36

2.
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Pensionsadministration
Företag som inte vill hantera utbetalningar själva kan anlita oss för dessa uppgifter.  
Vi bistår med förmånsberäkningar och indexering av pensionsförmåner. Vi gör avdrag och 
inbetalning av källskatt samt hanterar jämkning och kontrolluppgifter. Administrationen 
innefattar löpande rapportering som är underlag i företagens redovisning. PRI Pensionsgaranti 
åtar sig att skicka värdebesked till dem som omfattas av pensionsförmånerna.

Skuldvärdering – andra utfästelser än ITP
Många företag träffar egna avtal om pension med enskilda anställda eller grupper av 
anställda. När företag väljer att trygga dessa i egen regi kan PRI Pensionsgaranti värdera 
pensionslöftena. Beräkningen av pensionsskulden hjälper kunderna att göra rätt reserveringar 
i sina bokslut. På uppdrag av företag, pensionsstiftelser, pensionskassor, sjukkassor och 
understödsföreningar värderar vi pensionsskuld gällande till exempel chefsplaner samt  
löne- och bonusavståenden.

Internationell redovisning – IAS 19
Harmonisering av svenska redovisningsregler och beräkningsmetoder för pensionsutfästelser 
till internationell standard (IAS 19) ställer höga krav på aktuariell och redovisningsteknisk 
kompetens. Dessutom krävs god kunskap och erfarenhet för att analysera olika pensions-
planer. Våra IAS 19-tjänster omfattar exempelvis skuldberäkning och framtagning av  
underlag för företagets finansiella rapportering. Många svenska företag och koncerner 
anlitar oss för denna typ av tjänster. Läs mer på sidan 56.

Stiftelsetjänster
Vi erbjuder helhetslösningar kring pensionsstiftelser som bland annat omfattar rådgivning, 
etablering av stiftelsen, stöd i det löpande styrelsearbetet, bokföringstjänster, utbetalningar 
samt hjälp med övrig administration som kan bli aktuell. Tjänsterna utförs av vårt dotterbolag 
PRI Stiftelsetjänst AB.

2.
 A

kt
ör

er



22 PRI PENSIONSGARANTI - PENSIONSHANDBOK 

Information och utbildning
PRI Pensionsgaranti anordnar regelbundet föredrag och seminarier kring pension i egen 
regi. Varje år genomförs också skräddarsydda kurser och utbildningar på flera platser i  
Sverige, bland annat grundutbildning om ITP i egen regi, redovisning av ITP i egen regi  
samt seminarium om IAS 19. 

På vår webbtjänst presenteras företagsspecifika uppgifter, bland annat gällande  
kreditförsäkringen, pensionsskulden och företagets pensionsadministration. 
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FÖRETAGS-
RÅDGIVNING
EXEMPELVIS:
• Finansiering
• Pensionsavtal
• Policys
• 10-taggare
• Utlandsanställda
• Övertalighet
• Second opinion

KREDIT-
FÖRSÄKRING
EXEMPELVIS:
• Svenska pensionsplaner
• Vissa utländska pensions-
  utfästelser

PENSIONS-
ADMINISTRATION
EXEMPELVIS:
• Pensionsförmedling
• Registerhållning
• Förmånsberäkning
• Värdebesked
• Förmånstagarutredning
• Levnadskontroll

SKULD-
VÄRDERING
EXEMPELVIS:
• Svensk standard
  (tryggandelagen)
• Internationell standard
  (IAS 19)

STIFTELSE-
ADMINISTRATION
EXEMPELVIS:
• Pensionsstiftelse
• Vinstandelsstiftelse
• Resultatandelsstiftelse

INFORMATION
& UTBILDNING
EXEMPELVIS:
• Utbildningar
• Frukostmöten
• Informationstjänst
• Webbtjänst
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PRI ideell förening
PRI ideell förening är en fristående förening som fastställer de parametrar som krävs för 
beräkning av pensionsskuld för ITP 2 i egen regi. Stiftare är Svenskt Näringsliv, Unionen 
och Ledarna. Förutom stiftarna är även Svensk Handel medlem i föreningen. Styrelsen i  
PRI ideell förening består av representanter för stiftarna samt för de företag som tillämpar 
ITP 2 i egen regi. 

För mer information, se www.pripensionsgaranti.se/priideellforening

Collectum 
Collectum administrerar tjänstepensionen ITP för företag, försäkrade och berörda  
försäkringsbolag. I uppdraget ingår bland annat att registrera de uppgifter företagen  
rapporterar in som underlag för pensionsberäkningarna och att förmedla försäkrings- 
premier till respektive försäkringsbolag. 

Collectum informerar de försäkrade om intjänade pensionsförmåner och administrerar  
de ITP- och ITPK-val som de försäkrade gör. 

Collectum bildades 2002 och ägs av Svenskt Näringsliv och PTK och förmedlar årligen 
drygt 25 miljarder kronor i premier åt 32 000 företag (2011). 

För mer information, se www.collectum.se

Alecta 
Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag som förvaltar kollektivavtalade pensionsplaner 
på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Detta uppdrag omfattar cirka 32 000 företag 
och ungefär 1,9 miljoner tjänstemän i det privata näringslivet. 

Kärnan i verksamheten är ålderspension inom ITP, men till ITP-planen hör även pension till 
efterlevande samt sjukpension, som ger skydd vid långvarig sjukdom. 

För mer information, se www.alecta.se 
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Genom att välja pension i egen regi kan arbetsgivaren förfoga över kapitalet till dess att det 
är dags att betala ut pensionerna. Därmed fungerar pensionskapitalet som en långfristig 
finansieringskälla på fördelaktiga villkor samtidigt som de anställdas pensioner är tryggade. 
Om pensionskapitalet ger en långsiktigt god avkastning kan företagen direkt dra nytta av 
detta samtidigt som kontrollen över kapitalet säkras. Har man istället valt att trygga sina 
pensioner genom pensionsförsäkring används en del av försäkringspremierna till att bygga 
upp den ekonomiska buffert som försäkringsbolaget måste ha. 

ITP 2 i egen regi
Ålderspensionen inom ITP 2 kan finansieras på två sätt – antingen svarar arbetsgivaren för 
pensionen i egen regi eller så betalas premier till Alecta. Av värdet på intjänad ålderspension 
inom ITP-planen är cirka en tredjedel (138 miljarder kronor år 2011) finansierat i egen regi. 
Bland de svenska storföretagen är pensioner i egen regi dominerande. 

Förvaltning i pensionsstiftelse 
Företag som tillämpar ITP i egen regi kan välja att föra över hela eller en del av pensions-
kapitalet till en pensionsstiftelse för att göra finansiella placeringar. Inriktningen på  
placeringarna kan anpassas efter den risknivå företaget väljer. Av PRI Pensionsgarantis 
totala försäkringsansvar är drygt hälften tryggat i pensionsstiftelser. 

Finansiellt och demografiskt risktagande 
Företagens finansiella risk består i att de inte lyckas avkasta mer än det ränteantagande 
som Alecta använder i sin premiesättning. 

Den demografiska risken innebär att den faktiska livslängden för de anställda avviker från 
den statistiskt beräknade. Ju fler anställda företaget har, desto lägre blir denna risk. 

ITP i egen regi 
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Administration av ITP 2 i egen regi
På uppdrag av parterna sköter PRI Pensionsgaranti merparten av pensionsadministrationen. 

PRI Pensionsgarantis huvudsakliga ansvar inom ramen för ITP 2-uppdraget är att: 

•  Kreditförsäkra pensionsutfästelser

•  Registrera och beräkna intjänad pensionsrätt 

•  Beräkna företagets pensionsskuld 

•  Bistå företaget med underlag för ekonomisk redovisning och finansiell rapportering 

•  Beräkna och administrera kostnadsutjämningen 

•  Förmedla pensioner från företaget till pensionärerna 

•  Svara på företagets frågor om ITPs ålderpension 

•  Prognostisera och analysera pensionsskulden

•  Säkerställa att företagen får saklig information om pension i egen regi

Prognoser underlättar planeringen 
Via vår webbtjänst får företagen fyra gånger per år prognoser som visar den förväntade  
utvecklingen av pensionsskulden och pensionsutbetalningarna. Syftet med prognoserna  
är att underlätta planering av kostnad och likviditet. Våra prognoser sträcker sig två år fram 
i tiden och är beräknade med givna antaganden om framtida inflation och löneökningar. 
Dessa baseras på rapporter från Riksbanken. 

Företaget

Alecta

Inrapportering av
• nyanställningar
• avgångar
• löner, m m

Rapportering
avseende
pensionsskulden 

Beräknings-
underlag
ålderspension

Beräknings-
underlag ITP

Collectum
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Övriga tjänster till stöd för redovisning och ekonomisk planering 
Förutom beräkning av pensionsskuld och utbetalning av pensioner erbjuder vi flera andra 
tjänster inom ramen för ITP 2, exempelvis: 

•  Långsiktiga prognoser där företaget kan välja längd på prognos och antaganden om  
 löneutveckling och inflation 

•  Analys av pensionsskuldens utveckling för att visa vad som påverkat skulden 

•  Beräkning av pensionskostnad för vd och andra nyckelpersoner i företaget 

•  Information kring redovisning och rapportering av pensionsskuld och pensionskostnader 

Rapporteringen viktig 
Företaget rapporterar löpande till Collectum som vidarebefordrar informationen till Alecta 
och PRI Pensionsgaranti. Baserat på företagets rapportering beräknas värdet på individernas 
pensionsförmåner och företagets pensionsskuld. 

Pensionsskulden ska spegla de verkliga pensionsåtagandena. Därför måste löneändringar, 
nyanställningar och personalavgångar rapporteras in så snabbt som möjligt till Collectum. 
Vid organisatoriska förändringar som företagsfusioner, försäljningar eller förvärv är det 
också viktigt att PRI Pensionsgaranti, Collectum och Alecta får den information som krävs. 

Utförlig information 
De uppgifter företaget behöver för sin ekonomiska redovisning och finansiella rapportering 
presenteras löpande via vår webbtjänst. Via denna tjänst kan företaget bland annat följa 
utvecklingen av pensionsskulden och pensionsutbetalningarna. 

Kalendarium

Februari
Prognos

Maj
Prognos

April
Faktura

Maj
Kreditförsäkrings-
faktura

Oktober
Faktura

November
Prognos

December
Bokslutsuppgift pensionsskuld

Bokslutsuppgift saldo

02 04 05 08 10 120301 06 07 09

Augusti
Prognos

11
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Bokslutsuppgift pensionsskuld
I samband med årsbokslutet får företaget  
uppgifter från PRI Pensionsgaranti om 
pensionsskuldens storlek. Detta belopp ska 
redovisas i balansräkningen under rubriken 
Avsatt till pensioner med beteckningen ITP 2 
i egen regi. 

Bokslutsuppgiften som vi skickar ut redovisar 
hur pensionsskulden fördelar sig på de tre in-
gående delarna; Kapitalvärde, Konsoliderings-
reserv och Särskilda värdesäkringsmedel. 
Läs mer i avsnittet Pensionsskuld på sidan 42. 

Av Bokslutsuppgift pensionsskuld framgår 
också företagets ömsesidiga ansvarighet som 
delägare i PRI Pensionsgaranti. Beloppet 
ska redovisas som en ansvarsförbindelse i 
företagets balansräkning. Läs mer i avsnittet 
Ett ömsesidigt ansvar på sidan 37. 

På vår webbtjänst publiceras även en lösenords-
skyddad specifikation över samtliga personer 
som företaget har pensionsutfästelser till. 
Den visar bland annat anmäld årslön och 
kapitalvärdet (nuvärdet) av varje individs  
intjänade pensionsrätt. 
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Bokslutsuppgift saldo 
Bokslutsuppgift saldo redovisar hur stor  
fordran eller skuld företaget har till  
PRI Pensionsgaranti. Normalt har företaget  
en fordran på PRI Pensionsgaranti i och med 
att pensionsmedel betalas in till oss för att 
täcka kommande pensionsutbetalningar.

Bokslutsuppgift saldo skickas ut i samband 
med företagets bokslutsår. Av beskedet  
framgår verksamhetsårets ingående saldo, 
gjorda förskottsinbetalningar av pensionsmedel 
under året samt hur mycket PRI Pensionsgaranti 
har använt för pensionsutbetalningar.

I Bokslutsuppgift saldo finns även uppgift om 
kostnadsutjämningens storlek. En övre gräns 
för pensionskostnaden är satt vid en viss 
procent av den anställdes lön. Alla företag som 
tillämpar ITP 2 i egen regi står gemensamt för 
kostnadsutjämningen. Betalningsskyldighet  
är företagets andel av den gemensamma 
kostnadsutjämningen medan Rätt till ersättning 
är företagets egna överskjutande kostnader. 
Netto kan kostnadsutjämningen därmed 
innebära en intäkt eller en kostnad. I rapporten 
redovisas också den ränta företaget får, eller 
belastas för, på grund av sin fordran eller skuld 
till PRI Pensionsgaranti. 
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Fakturor i april och oktober 
Två gånger per år, i april och oktober, fakturerar PRI Pensionsgaranti för administration och  
pensionsutbetalningar inom ITP 2. På webbtjänsten publiceras en specifikation över de  
pensioner som vi betalat ut under räkenskapsåret.

Fakturorna innehåller tre delbelopp: 

•  Driftskostnader. Företagets andel av PRI Pensionsgarantis driftskostnader för  
 ITP 2-uppdraget. Dels debiteras en viss procent av pensionsskuldens storlek vid senaste  
 årsskifte, dels en viss procent av föregående års nyavsättning (intjänad pensionsrätt).  
 Moms tillkommer på driftskostnaderna. 

•  Reglering av ingående saldo. Företagets fordran på, eller skuld till, PRI Pensionsgaranti  
 vid årets ingång regleras med hälften av beloppet i april och resten i oktober. Alla ekonomiska  
 mellanhavanden med oss är räntebärande. 

•  Förskott för pensioner. Pensionsmedel för företagets kommande pensionsutbetalningar.  
 Underlaget för beräkning av förskottets storlek baseras på en prognos av företagets  
 förväntade pensionsutbetalningar. En ny prognos görs inför varje faktureringstillfälle, där   
 prognosperioden är 18 månader, från innevarande års början. Hänsyn tas då till de faktiska  
 pensionsutbetalningar som gjorts från årsskiftet fram till faktureringstillfället.

Fakturerar månatligen ITPK, ITP 1, 
Sjukpension, Familjepension och
eventuell TGL

Pensionsmedel

Pensionsmedel

Pensionsutbetalning

Pensionär

Fakturerar två
gånger per år

Collectum

Alecta

Företaget



32 PRI PENSIONSGARANTI - PENSIONSHANDBOK 

3
. I

TP
 i 

eg
en

 re
gi

Flytt av ITPK
Den anställde har rätt att flytta sin ursprungliga ITPK till ett av de försäkringsbolag som är 
valbara. När flytten är genomförd (sker via Collectum) får företaget en faktura från Collectum, 
som avser den flyttade förmånen. Förmånen som tidigare fanns i pensionsskulden registreras 
därefter om till det nya försäkringsbolaget och finns inte kvar i pensionsskulden.

Avgångspension
Avgångspension innebär att arbetsgivaren erbjuder en eller flera anställda möjlighet att gå i 
pension före ordinarie pensionsålder. Företag som behöver avgångspensionera medarbetare 
kan hantera detta åtagande i egen regi. Avgångspension i egen regi är kostnadseffektivt 
och enkelt att administrera.

För företag som hanterar ITP 2 ålderspension i egen regi innebär erbjudandet om avgångs-
pension att den befintliga pensionsskulden ökar med den framräknade avsättningen. 
Företaget tar kontakt med PRI Pensionsgaranti för att få utökningen av kreditförsäkringen 
beviljad.  Om avgångspensionen riktas till ett större antal medarbetare under en viss tid kan 
en limit beviljas för ett eller flera bolag inom koncernen.

Det som kan skuldföras är avsättningen för den temporära pensionen fram till ordinarie 
pensionsålder. Har företaget kommit överens med den anställde om att slutbetala ITP-planens 
ålderspension och kompensera för förlust av allmän pension, kan även dessa avsättningar 
skuldföras. Vissa förmåner tryggas alltid via försäkring, till exempel ITP 2 familjepension och 
ITPK egenpension.

Företag kan yrka på skatteavdrag för den kostnad som hänger samman med avgångs-
pensionen. Inom vissa gränser kan avdrag yrkas direkt vid avsättningen i pensionsskulden.  
I annat fall kan avdrag yrkas i takt med pensionsutbetalningarna. 
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ITP 1 i egen regi
Inom ITP 1 ligger både den finansiella och den demografiska risken på den anställde till 
skillnad från ITP 2 där företaget bär hela risken. Dessutom ansvarar individen för att  
pensionslösningen har en anpassad riskprofil och att behovet av efterlevandeskydd är 
tillgodosett. 

En enskild individ är betydligt mer sårbar än ett företag vid stora svängningar på börsen.  
Det gäller särskilt om detta sker nära tidpunkten för pensioneringen. Ett företag som  
hanterar utfästelser för ett större kollektiv kan bättre utjämna svängningar över tiden.

En fördel med ITP 1 i egen regi är att risk och administration delas mellan den anställde och  
arbetsgivaren. De summor som investeras i pensionsåtagande kan tydliggöras som en förmån 
gentemot de anställda. Det synliggör kopplingen mellan arbetsgivarens kostnad och den 
anställdes pensionsförmån. På värdebeskeden från Collectum framgår företagets namn.

En annan fördel är att de anställda blir mer medvetna om de avsättningar som varje månad 
görs och vad företagets erbjudande innehåller. Erbjudandet kan mot den bakgrunden fungera  
som ett lojalitetsprogram som bidrar till att företaget både kan behålla och attrahera  
medarbetare.

Vad krävs för ITP 1 i egen regi?

•  En kreditförsäkring som garanterar de anställdas pensioner om företaget skulle komma 
på obestånd.

•  Skapa ett bra erbjudande. För att få de anställda att välja den egna pensionslösningen 
måste företaget sannolikt ha ett något starkare erbjudande än försäkringsbolagen. 
Starkare garantier, högre premieavsättningar, inga eller ringa kostnadsuttag brukar vara 
beståndsdelar i företagets egna ITP 1-plan. En eller flera av dessa delar kan kombineras 
så att företaget uppnår en attraktiv plan. 

•  Innan företaget kan starta sin plan måste den godkännas av ITP-nämnden.
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Vilka kan omfattas?
ITP 1 i egen regi kan omfatta flera kategorier anställda. 

•  Födda 1979 eller senare 

•  Tiotaggare inom ITP 2 med möjlighet att välja ITP 1 

•  Medarbetare i verksamheter som valt ITP 1 för hela företaget

•  ITPK-premien för medarbetare med ITP 2 kan placeras i företagets ITP 1-plan

Administration av ITP 1 i egen regi 
Jämfört med att tillämpa försäkringslösning är det initialt ingen skillnad i kommunikationen 
mellan Collectum och företag som tillämpar ITP 1 i egen regi.

Oavsett finansieringsform går lönerapporteringen till Collectum, som räknar ut premien  
och skickar fakturan till företaget. Företaget betalar fakturan och den anställde gör sitt val. 
För de anställda som har valt företagets pensionsplan återbetalas premierna till företaget. 
Collectum skickar en fil till PRI Pensionsgaranti, som registrerar premier och gör beräkningar 
i enlighet med reglerna för företagets pensionsplan. När den anställde går i pension sköter 
PRI Pensionsgaranti pensionsutbetalningarna.

Individen kan när som helst flytta sitt kapital från ITP 1 i egen regi, precis som övrig ITP 1. 
Skillnaden är att man aldrig kan flytta in kapital från försäkring till egen regi.
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Vem gör vad inom ITP i egen regi? 

Företaget

•  Ansöker om och tecknar kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti 

•  Tecknar administrationsavtal med Collectum 

•  Utformar planen för ITP 1 (PRI Pensionsgaranti kan bistå) 

•  Informerar de anställda (PRI Pensionsgaranti kan bistå) 

•  Bildar eventuellt en pensionsstiftelse (PRI Stiftelsetjänst kan bistå) 

PRI Pensionsgaranti

•  Garanterar de anställdas pensioner via kreditförsäkring 

•  Beräknar företagets pensionsskuld 

•  Fakturerar företaget för pensionsutbetalningar

•  Betalar ut pension avseende ITP 1

•  Lämnar underlag för ekonomisk redovisning och finansiell rapportering 

Collectum

•  Administrerar individernas val 

•  Lämnar underlag för beräkning av pensionsskuld ITP 1 till PRI Pensionsgaranti

•  Skickar årligen ut värdebesked till de anställda

•  Fakturerar företaget för övriga premier

Alecta

•  Försäkrar sjuk- och efterlevandepension

•  Lämnar underlag för beräkning av pensionsskuld ITP 2 till PRI Pensionsgaranti

•  Betalar ut pension avseende ITP 2
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Kreditförsäkring 
Trygghet för de anställda 
För att kunna använda finansieringsformen ITP i egen regi måste företaget teckna kredit-
försäkring. Därmed är pensionerna tryggade. Oavsett vad som händer med företaget får den 
anställde sin pension. Om företaget skulle komma på obestånd löser PRI Pensionsgaranti  
in pensionsskulden genom att köpa pensionsförsäkring i Alecta. 

Kreditbedömning 
Företaget ansöker om kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti. Till ansökan bifogas  
årsredovisningar för de senaste tre åren samt delårsrapporter för innevarande räkenskapsår. 
Om företaget ingår i en koncern kompletteras ansökan med moderbolagets och koncernens 
årsredovisningar. 

Samarbetet mellan oss och kundföretaget inleds alltid med en kreditbedömning. Vi hämtar 
information från företaget och från externa källor. Bedömningen resulterar i ett kreditbeslut 
där försäkringsvillkoren specificeras. 
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Företag Anställd

Ger pensionslöfte

Kreditförsäkrar
Beräknar och analyserar pensionsskulder
Utför pensionsadministration

PRI Pensionsgaranti
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Villkor för kreditförsäkring 
Avtalstiden varierar från ett till tre år beroende på företagets individuella situation. Om 
företaget ingår i en koncern är vår policy att det yttersta moderbolaget tecknar en borgen, 
eller i vissa fall en särskild förbindelse. 

Företagen kreditbedöms årligen och under avtalsperiodens sista år görs dessutom en  
fördjupad kreditbedömning. Senast en månad före avtalstidens utgång informeras  
företaget om den nya avtalstiden och de villkor som kommer att gälla. 

Om vi bedömer att kreditrisken behöver minskas kan olika typer av säkerheter begäras, 
främst i form av företagsinteckningar och pantbrev. Ett annat alternativ är att frysa  
pensionsskulden. Kundföretaget övergår då till att betala premier till Alecta. Pensionsskulden 
ökar därefter med ränta och värdesäkring samt minskar i takt med pensionsutbetalningar 
och dödsfall. 

Företag som inte kan träffa en överenskommelse med PRI Pensionsgaranti om nya villkor 
för avtalet måste successivt avveckla pensionsskulden. I vissa situationer kan vi säga upp 
försäkringen för omedelbar avveckling, till exempel om företaget lägger ner hela sin verk-
samhet. Företaget kan självt alltid välja att lösa in pensionsåtagandet i Alecta. 

Kreditförsäkringspremie 
Kundföretagen betalar varje år en premie för kreditförsäkringen. Nivån på premien bestäms 
för ett år i taget och fastställs av styrelsen. Grundpremien är samma för alla företag och 
uppgår till 0,3 procent av pensionsskulden (2012). Minimipremien är 3 000 kronor per  
år (2012). För pensionsskuld som är tryggad i pensionsstiftelse reduceras premien till  
0,1 procent (2012). Premienivåerna har varit oförändrade sedan 2003. 

I vissa fall kan en särskild tilläggspremie tas ut. För avgångspensioner tas en särskild  
tilläggspremie ut på 0,2 procent på beloppet eller på en limit. Tilläggspremien kan  
användas som ett alternativ eller komplettering till säkerheter. Nivån på tilläggspremien  
är 0,1–1,2 procent (2012).

Ett ömsesidigt ansvar 
Alla företag som är kreditförsäkringskunder och därmed delägare i PRI Pensionsgaranti har  
ett ömsesidigt ansvar. Detta ansvar kan bara utnyttjas i en situation då PRI Pensionsgaranti  
förbrukat samtliga tillgångar. Delägarnas ömsesidiga ansvar uppgår till maximalt två 
procent av respektive företags pensionsskuld och redovisas som en ansvarsförbindelse i 
årsredovisningen. 
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Administration av kreditförsäkring 
Överföring av pensionsskuld 
Ibland finns önskemål om att överföra pensionsutfästelser mellan företag. En förutsättning 
är i normalfallet att näringsverksamhet samtidigt flyttas till det mottagande företaget. 
Tryggandelagen kräver att de pensionsberättigade godkänner överföringen. Länsstyrelsen 
kan dock medge överföring av pensionsutfästelser utan de pensionsberättigades godkän-
nande. Ärendet handläggs av Länsstyrelsen i det län där det överlåtande bolaget har sitt 
säte. PRI Pensionsgaranti gör en kreditprövning av det företag som ska ta över pensions-
skulden. 

Avgångspension 
Om företaget erbjuder sina anställda att gå i pension före 65 år kan detta åtagande hanteras 
i egen regi. Ökningen av pensionsskulden måste först godkännas av PRI Pensionsgaranti. 
Om avgångspensionen omfattar många medarbetare kan företaget komma överens med 
oss om en beloppsram, en så kallad limit. 

Engagemangsbesked 
Hos PRI Pensionsgaranti kan företaget begära att få uppgift om de säkerheter som är ställda 
för kreditförsäkringen. Uppgifterna samlas i ett engagemangsbesked som skickas ut på 
kundens begäran. De företag som tecknat borgen eller särskild förbindelse får automatiskt 
uppgift om sina förpliktelser vid årets början, så kallad särskild uppgift. Vid varje förlängning 
av kreditförsäkringen bifogas ett försäkringsbrev där villkor för försäkringen framgår.

Företagets komihåglista 
Företaget ska varje år skicka in årsredovisning och delårsrapporter till PRI Pensionsgaranti, 
men också informera om:

•  Ägarändring 

•  Väsentliga förändringar av verksamheten 

•  Flytt eller nedläggning av verksamhet

•  Fusioner
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Hemsidan och webbtjänsten – självklara hjälpmedel 
På PRI Pensionsgarantis hemsida, www.pripensionsgaranti.se, finns de senaste nyheterna 
om våra tjänster och vår verksamhet och information rörande pensions- och redovisnings-
frågor. Bland annat redovisas de räntor, skattesatser och avgifter som företaget behöver för 
att budgetera och prognostisera pensionskostnader och pensionsutbetalningar. På hemsidan 
finns en ordlista samt möjlighet att ladda ner blanketter och broschyrer.

Med hjälp av webbtjänsten kan företaget löpande ta del av företagsspecifik information. 
Webbtjänsten används ofta av dem som är redovisningsansvariga för pensionsfrågor i ett 
eller flera bolag i en koncern. Via denna tjänst går det att få information om samtliga företag 
i koncernen. På hemsidan finns en demoversion av webbtjänsten samt även avtal att ladda 
ned. Denna tjänst är kostnadsfri. 
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Pensionsskuld – ITP 2  
Inom ITP 2 utfäster arbetsgivaren ett löfte om en framtida pension som finansieras i egen 
regi. Därmed uppstår en pensionsskuld som företaget redovisar i sin balansräkning eller 
avsätter i en pensionsstiftelse. Värdet av en pensionsutfästelse kan vid varje tidpunkt, med 
hjälp av en diskonteringsränta, omräknas till ett nuvärde. Detta värde ökar med tiden och är 
som störst när den anställde går i pension.

Företagets skuldföring av ålderspension (schematiskt förlopp)

När en anställd gått i pension minskar pensionsskulden successivt i och med att pensionen 
betalas ut. När den anställde avlider försvinner skulden helt. 

Pensionsskulden för ITP 2 som PRI Pensionsgaranti beräknar består av tre delar: 

•  Kapitalvärde. Nuvärdet av intjänad pensionsrätt 

•  Konsolideringsreserv. En extra reserv för värdesäkring av pensionsutfästelser

•  Särskilda värdesäkringsmedel. Medel som är avsatta för att trygga värdesäkring av  
 pensioner eller för annat pensionsbefrämjande ändamål. 

Pensionsskuld

Kapitalvärde

Pensionsskulden ökar i takt
med intjänande av pensionsrätt

Pensionsskulden minskar i takt
med pensionsutbetalningarna

Nu!

Nuvärde

65 år Tid
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Kapitalvärde 
Kapitalvärdet beräknas för varje individ utifrån ålder, kön, lön, tjänstetid, pensionsålder  
och beräknad återstående livslängd. Baserat på detta och en antagen diskonteringsränta 
beräknar vi nuvärdet av den intjänade pensionsrätten. 

Vi gör beräkningen utifrån antaganden som är fastställda av PRI ideell förening för att  
pensionsskulden på ett betryggande sätt ska spegla företagets pensionsåtaganden.  
Läs mer om PRI ideell förening på sidan 23. 

Kapitalvärdet utgör den största delen av företagets pensionsskuld. 

Exempel på kapitalvärdesberäkning ITP 2
Ett företag anställer en 35-årig kvinna med en årslön på 300 000 kronor.
Enligt ITP-planen beräknas hennes pension till 10 % av lönen, det vill säga 30 000 kronor 
per år, eller 2 500 kronor per månad.

Enligt de antaganden om genomsnittlig återstående livslängd som används, lever en  
35-årig kvinna till hon blir 88 år och fem månader. Om hon går i pension vid 65 års ålder 
ska pensionen enligt detta antagande betalas ut under 23 år och fem månader, eller totalt 
281 månader.

Det kapital som sammanlagt ska finnas reserverat för pension är alltså 2 500 kronor 
gånger 281 månader = 702 500 kronor. lntjänandet av detta kapital fördelas över den tid 
kvinnan har kvar till pensionsåldern. Dessutom tas hänsyn till hur mycket tidigare arbetsgivare 
tryggat för den framtida pensionen. Det framräknade beloppet nuvärdesberäknas med den 
diskonteringsränta PRl ideell förening fastställt och motsvarar kapitalvärdet i pensionsskulden.

Konsolideringsreserv 
Vid beräkning av pensionsskulden avsätts även en konsolideringsreserv för att i första hand 
säkerställa kommande värdesäkring av pensionerna. Konsolideringsreserven beräknas som 
en viss procent av kapitalvärdet, för närvarande 4 procent (2012). 
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Särskilda värdesäkringsmedel 
Dessa reserverade medel får endast tas i anspråk efter en central överenskommelse mellan 
Svenskt Näringsliv och PTK. Från och med 1 januari 2007 och tills vidare sker inga nya 
avsättningar till särskilda värdesäkringsmedel. De tidigare reserverade värdesäkringsmedlen 
räknas årligen upp med ränta. 

Pensionsskuldens fördelning för samtliga företag med ITP 2 i egen regi

Kapitalvärde cirka 93 %

Konsolideringsreserv cirka 4 %
Särskilda värdesäkringsmedel cirka 3 %
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Pensionsskulden
Pensionsskulden ökar med:

+	 Nyintjänad pensionsrätt för dem som arbetar i företaget 

+	 Värdesäkring (kompensation för inflation) av intjänad pensionsrätt före pensionsåldern 
och av pensioner som betalas ut. Storleken på eventuell uppräkning beslutas årligen av 
Alectas styrelse 

+	 Uppräkning av kapitalvärdet med diskonteringsränta 

+	 Den förväntade återstående livslängden

+	 Avgångspensioner som utfästs under året 

+	 Övertagande av pensionsskuld från annan arbetsgivare, till exempel vid företagsförvärv 
eller organisatoriska förändringar inom koncernen 

+	 Ränteuppräkning av särskilda värdesäkringsmedel 

Pensionsskulden minskar med:

–	 Utbetalning av pensioner 

–	 Dödsfall 

–	 Inlösen av pensionsutfästelser genom premiebetalning till Alecta 

–	 Överföring av pensionsskuld till annan arbetsgivare, till exempel vid företagsförvärv eller 
organisatoriska förändringar inom koncernen

–	 Flytt av ursprunglig ITPK

Skuldförändringar under ett år – analys av tre olika företag
Pensionsskuldens förändring är beroende av flera faktorer i ett företag, till exempel 
åldersfördelningen och fördelningen mellan aktiva tjänstemän och pensionärer. Det gör 
att förutsättningarna skiftar mellan företagen. För att klargöra hur dessa faktorer påverkar 
skuldförändringen presenteras tre olika exempelföretag på följande sidor.
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 1. Utbetalda pensioner Till pensionärerna utbetalda 
pensioner. 

 2. Nyintjänad pensionsrätt Värdet av nyintjänad 
pensionsrätt under året för personer i aktiv tjänst

 3. Ränta Uppräkning av kapitalvärdet med  
diskonteringsränta

 4. Uppräkning av intjänad pensionsrätt Fribrevs-
uppräkning, en uppräkning av intjänad pensionsrätt 
som ska kompensera för inflation. 

 5. Uppräkning av pensionstillägg Det pensionstillägg 
på utgående pensioner som ökar kapitalvärdet. 

 6. Ökning av förväntad livslängd Den statistiskt  
förväntade livslängden ökar med stigande ålder. 
Detta medför en ökning av kapitalvärdet. 

 7. Dödsfall Minskning av kapitalvärdet på grund av 
faktiskt inträffade dödsfall.

 8. Inlösen av pensionsrätt Kapitalvärdet minskas 
p.g.a. att utfästelser har lösts in i Alecta. 

Exempelföretag 1 - jämn fördelning av yngre och äldre
Företaget är ett mindre industriföretag som har hanterat ITP 2 i egen regi under en längre tid. 
Det finns 65 anställda (med en jämn åldersfördelning) och ungefär lika många pensionärer. 
Företaget har relativt få anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp.

Företagets pensionsskuld var vid utgången av året 33,7 Mkr. Pensionsutbetalningarna 
under året uppgick till 1,3 Mkr och nyintjänad pensionsrätt till 1,5 Mkr.

Om inget särskilt händer som ändrar företagets åldersfördelning, eller fördelningen mellan 
aktiva tjänstemän och pensionärer, kommer skulden inte att genomgå någon dramatisk  
ökning eller minskning under de närmaste åren. Pensionskostnaderna kommer att vara 
relativt jämnt fördelade över tiden. 

Förklaring till analysposterna
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Ingående pensionsskuld 32 Mkr
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Ingående pensionsskuld 280,5 Mkr
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Ingående pensionsskuld 90,8 Mkr
Utgående pensionsskuld 102,4 Mkr
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Exempelföretag 2 - relativt många pensionärer    
Även detta företag har hanterat ITP 2 i egen regi under en längre tid. Men till skillnad från 
exempelföretag 1 har de anställda en högre medelålder. Dessutom har antalet anställda 
tidigare varit större än idag. För närvarande sysselsätter företaget ca 350 personer.

Pensionsskulden var vid utgången av året 277,6 Mkr. De anställda har under året tjänat in 
pensionsrätt motsvarande 4,6 Mkr och pensionsutbetalningarna under året uppgick till 12,9 Mkr. 

I pensionsskulden ligger även kapitalvärden för cirka 700 pensionärer och 700 personer 
som slutat på företaget (fribrevshavare), men som ännu inte har gått i pension. Företaget 
har relativt få anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp.

Detta företag har flyttat en del av verksamheten till ett annat företag i koncernen och därmed 
också flyttat motsvarande del av pensionsskulden. Pensionsutbetalningarna är större än 
intjänandet av ny pensionsrätt. Ökningen av skulden är främst kopplad till uppräkningen 
med diskonteringsränta, värdesäkring och avsättning för avgångspensioner. I detta företag 
påverkas skulden framför allt av ökade pensionsutbetalningar som på sikt kommer att 
minska skulden kraftigt.
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Ingående pensionsskuld 280,5 Mkr
Utgående pensionsskuld 277,6 Mkr
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 9. Överförd pensionsrätt Avser överföring av hela  
eller delar av pensionsskulden till annan arbetsgivare. 
Det kan till exempel vara aktuellt vid företagsförvärv 
eller organisatoriska förändringar inom koncerner. 

 10. Mottagen pensionsrätt Avser överföring av 
hela eller delar av pensionsskulden från annan 
arbetsgivare. Det kan till exempel vara aktuellt vid 
företagsförvärv eller organisatoriska förändringar 
inom koncerner. 

 

11. Flytt ursprunglig ITPK Om en person som omfattas 
av pensionsskulden bestämmer sig för att flytta 
sitt ITPK kapital till annan försäkringsgivare gör 
arbetsgivaren en inlösen till Alecta och då minskar 
kapitalvärdet. 

 12. Avgångspension Kapitalvärdet av de eventuella 
avgångspensioner som företaget valt att skuldföra 
inom ITP 2, och som har registrerats under året.

 13. Övrigt Till exempel retroaktiva och manuella ändringar. 
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Exempelföretag 3 - relativt många yngre medarbetare och få pensionärer  
Detta är ett yngre företag jämfört med de två tidigare exemplen som har tillämpat ITP 2 i 
egen regi i cirka 15 år. Det finns endast några få pensionärer. Under de senaste åren har 
verksamheten expanderat kraftigt. Företaget sysselsätter idag drygt 500 personer och de 
flesta är relativt högavlönade specialister. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är varje 
lönekrona 6,5 gånger dyrare i pensionshänseende än för lönedelar under 7,5 inkomsbasbelopp. 
Det resulterar i höga årliga kostnader. 

Företaget har en utgående pensionsskuld på 102,4 Mkr. Nyintjänad pensionsrätt var 8,8 Mkr 
medan pensionsutbetalningarna uppgick till 0,4 Mkr.

I detta företag är löneutvecklingen samt den framtida expansionstakten de viktigaste  
faktorerna för pensionsskuldens fortsatta förändring.

PRI Pensionsgaranti har bred kompetens vad gäller att analysera pensionsskulder.  
En analys av pensionsskuldens förändring för ITP 2-skulden kan även göras på vår  
webbtjänst som nås via www.pripensionsgaranti.se. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

-1 500 000 -1 000 000 -500 000 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 0000

-15 000 000 -10 000 000 -5 000 000 5 000 000 10 000 000 15 000 0000

2 000 000-2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 0000

Ingående pensionsskuld 32 Mkr
Utgående pensionsskuld 33,7 Mkr

Ingående pensionsskuld 280,5 Mkr
Utgående pensionsskuld 277,6 Mkr

Ingående pensionsskuld 90,8 Mkr
Utgående pensionsskuld 102,4 Mkr

4
. P

en
si

on
ss

ku
ld



49 

4
. P

en
si

on
ss

ku
ld

Pensionsskuld - ITP 1
Skuld i två delar
Pensionsskulden består av avsatta premier och eventuell värdeförändring. Detta värde ökar 
med tiden och är som störst när den anställde går i pension. Därefter minskar skulden 
successivt i och med att pensionen betalas ut. När den anställde avlider betalas resterande 
kapital ut till de förmånstagare som den anställde har angett.

Avsatta premier
Varje månad får PRI Pensionsgaranti via Collectum uppgifter om de premier som de  
anställda placerat i företagets pensionsplan. 

Värdeförändring
Företaget rapporterar värdeförändringen i pensionsplanen till PRI Pensionsgaranti.  
Pensionsskulden består av summan av de avsatta premierna samt denna värdeförändring.

Exempel på kapitalvärdesberäkning ITP 1
Kalle har valt företagets pensionsplan och företaget får därmed tillbaka premierna för  
Kalles ålderspension från Collectum. PRI Pensionsgaranti får uppgifter från Collectum om 
hur stor premie som har återbetalats till företaget. PRI Pensionsgaranti ackumulerar denna 
premie till Kalles tidigare avsättningar. Företaget rapporterar portföljens avkastning till  
PRI Pensionsgaranti som beräknar Kalles kapital med hänsyn till avkastningen. Företagets 
plan omfattar återbetalningsskydd och företaget står för Collectums administrativa avgift.

Kalle har en lön på 36 000 kr per månad och har inte valt till något familjeskydd. Pensions-
premien för ITP 1 är 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (34 125 kr per månad) 
samt 30 % på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

4,5 % x 34 125 kr = 1 536 kr
36 000 – 34 125 = 1 875 kr x 30 % = 563 kr
Total premie 2 099 kr (1 536 + 563)
Tidigare kapital 154 800 kr
Nytt kapital 154 800 + 2 099 = 156 899 kr
Företagets värdeförändring + 2,37 %
Kapital inklusive värdeförändring 156 899 + 2,37 % = 160 617 kr 
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Pensionsskuldens förändringar

+ Avsättningar

+ Värdeförändring

+ Övertagna förmåner (kapital kan flyttas mellan bolag i samma pensionsplan)

– Avkastningsskatt 

– Flyttat kapital (individen väljer att placera sitt kapital hos en annan försäkringsgivare)

– Pensionsutbetalningar

– Överförda förmåner (kapital kan flyttas mellan företag i samma pensionsplan)
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ITP 2 i egen regi  
ITP 2 är en förmånsbestämd pensionsplan. Arbetsgivaren står för risken att kostnaderna 
avviker från de förväntade. Samtidigt är de anställda garanterade en viss pensionsnivå. 
Kostnaden för pensionerna bestäms i huvudsak av tre faktorer:

•  Pensionens storlek. Inom ITP 2 bestäms storleken på pensionerna av slutlönen och 
den framtida inflationen. Värdesäkringen som kompenserar för inflation är inte formellt 
garanterad, men utbetalda pensioner räknas normalt upp med inflationen. De anställda 
ska alltid få samma pension oavsett hur arbetsgivaren väljer att finansiera ITP. Det gör 
att företag som tillämpar pension i egen regi måste följa Alectas beslut om värdesäkring.

•  Livslängden – hur lång tid pensionen betalas ut. Här finns det främst två typer av 
risker som påverkar kostnaden. Dels att de antaganden om förväntad, återstående  
livslängd som används visar sig otillräckliga, dels att dödligheten bland företagets  
anställda avviker från genomsnittet.

•  Avkastningen på pensionskapitalet. Företag som hanterar pension i egen regi svarar 
själva för hur kapitalet ska placeras. Företaget kan antingen behålla pensionskapitalet 
i rörelsen och ta upp pensionsskulden i balansräkningen. Skulden fungerar då som ett 
långfristigt lån. Företaget kan också välja att placera kapitalet i finansiella tillgångar, till 
exempel i en pensionsstiftelse. Om avkastningen blir god reduceras pensionskostnaderna.

Det ränteantagande PRI Pensionsgaranti använder vid beräkningen av pensionsskulden  
är inte identiskt med det antagande Alecta använder vid beräkningen av sina premier.
Eftersom pensionerna tryggas av kreditförsäkringen hos PRI Pensionsgaranti finns inte 
samma krav på buffertkapital som i ett livförsäkringsbolag.

Pensionskostnad ITP 2 i egen regi
För varje månad de anställda tjänar in pensionsrätt ökar företagets pensionsskuld. Skulden 
ökar dessutom med ränteuppräkning av pensionsskulden samt värdesäkring av utgående 
pensioner och redan intjänad pensionsrätt. I takt med att företaget betalar ut pensioner 
minskar pensionsåtagandena i motsvarande mån. Företagets totala pensionskostnad för  
ITP 2 kan beräknas på följande sätt:

Redovisning - egen regi
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Förändring av pensionsskuld +/- på kontot Avsatt till pensioner

+ Nyintjänad pensionsrätt

+ Ränteuppräkning av pensionsskulden

+ Värdesäkring av pensionsutfästelserna

Övriga kostnader:

+ Driftskostnader avseende pensionsadministration till PRI Pensionsgaranti

+/– Kreditförsäkringspremie till PRI Pensionsgaranti minus eventuell återbäring

+/– Betalningsskyldighet minus rätt till ersättning (kostnadsutjämning)

+ Avkastningsskatt

+ Särskild löneskatt

Beräkning av finansiell kostnad
Enligt god redovisningssed ska den totala pensionskostnaden delas upp i en rörelsekostnad 
och en finansiell kostnad. Orsaken är att ökningen av skulden innehåller en räntefaktor. 
Genom att göra en uppdelning blir det möjligt att jämföra företag som betalar premier  
till Alecta med företag som väljer att skuldföra sina pensionsutfästelser. Den finansiella 
kostnaden (4,2 % 2012) är ett mått på hur mycket skulden ökar till följd av ränteuppräkning 
och värdesäkring. Den erhålls genom att den genomsnittliga pensionsskulden under året 
multipliceras med det procenttal som fastställs av PRI Pensionsgaranti. Den övriga delen 
av den totala pensionskostnaden är rörelsekostnad.

Exempel på beräkning av finansiell kostnad
Total pensionskostnad 9 000 000 kronor
Genomsnittlig pensionsskuld under året 80 000 000 kronor
Finansiell kostnad (4,2 % av 80 000 000 kr) 3 360 000 kronor 
Rörelsekostnad ( 9 000 000 kr – 3 360 000 kr) 5 640 000 kronor
 

RörelsekostnadFinansiell kostnad

Total pensionskostnad
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Pensionskostnad ITP 1 i egen regi
För företag som tillämpar ITP 1 i egen regi sker en förändring av pensionsskulden på  
kontot Avsatt till pensioner. Förändringen består av inbetalda premier samt uppräkning  
(värdeförändring) för de individer som har valt företagets pensionsplan. I takt med att  
företaget betalar ut pensioner minskar pensionsåtagandena. 

Vanligtvis omfattar ITP 1 i egen regi återbetalningsskydd. Det innebär att en temporär  
pension betalas ut till förmånstagare om sådan finns vid dödsfall. Övriga kostnader är  
i det närmaste lika för ITP 1 och ITP 2.  Inom i ITP 1 i egen regi finns dock ingen  
kostnadsutjämning (betalningsskyldighet/rätt till ersättning).

Förändring av pensionsskuld 

+ Avsättningar

+ Värdeförändring

Övriga kostnader

+ Driftskostnader avseende pensionsadministration till PRI Pensionsgaranti

+/– Kreditförsäkringspremie till PRI Pensionsgaranti minus eventuell återbäring

+ Avkastningsskatt

+ Särskild löneskatt
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Internationellt regelverk  
IAS 19 är ett regelverk för redovisning av ersättningar till anställda och är en del av ett mer 
omfattande internationellt regelverk (IFRS). Redovisningsstandarden tas fram av IASB som 
är ett oberoende expertorgan och verkar för en internationell harmonisering av redovisnings-
regler. 

Vilka bolag omfattas?
Denna redovisningsstandard omfattar börsnoterade företag samt företag som genom sin 
storlek är av stort allmänt intresse. Många svenska företag omfattas indirekt av IAS 19 genom 
utländska ägare som tillämpar regelverket.

Ökad jämförbarhet och utförligare information
Det finns flera skäl till att IAS 19 införts. Ett av nyckelorden är jämförbarhet. För en större  
koncern gör de gemensamma redovisningsreglerna att jämförbarheten mellan bolag i olika 
länder ökar. Dessutom ökar jämförbarheten mellan koncerner. Även företagens årsredovisningar 
har utvecklats. Upplysningarna har blivit fler och transparensen i den finansiella rapporteringen 
har ökat. IAS 19 ger också förutsättningar för en bättre bedömning av ett företags ekonomiska 
värde och detta bidrar till ett bättre beslutsunderlag vid exempelvis förvärv. 

Beräkningsmetoden PUC inkluderar framtida intjänande av pension 
Beräkningen av nuvärdet av en förmånsbestämd pensionsförpliktelse ska göras enligt 
PUC-metoden.

Jämfört med svensk beräkningsmetod tar PUC även hänsyn till framtida intjänande av  
pensionsrätt. Målet med PUC-metoden är att pensionskostnaden ska fördelas jämnt över tiden. 

IAS 19

Svensk skuldberäkning,
t.ex ITP 2

IAS 19

65 år28 år 28 år
Tid

65 år
Tid
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Förberedelser
Inför IAS 19-beräkningen är det viktigt att göra följande förberedelser: 

•  Inventera och klassificera samtliga löften beträffande ersättning efter avslutad  
anställning

•  Utreda och fastställa de antaganden som behövs för beräkningen

•  Kontrollera att alla grunddata som utgör underlag för beräkningarna är aktuella 

•  Fastställa eventuella stiftelsetillgångar 

•  Identifiera särskilda händelser som påverkat pensionsåtagandena, exempelvis förvärv 
eller försäljning av företag inom koncernen. 

Dessa förberedelser görs med fördel i dialog med PRI Pensionsgaranti. 

Företaget fastställer beräkningsparametrarna 
Beräkningen baseras främst på följande antaganden som företaget ska fastställa: 

•  Diskonteringsränta. Underlag för nuvärdesberäkning av pensionsåtagandena 

•  Årliga löneökningar. Framtida löneutveckling i företaget 

•  Utveckling av inkomstbasbeloppet. Framtida löneutveckling i Sverige 

•  Inflation. Förväntad inflation på lång sikt 

•  Avgångsintensitet. Förväntad personalavgång före pensionsåldern 
 
Antagandena ska vara långsiktiga och bygga på den bästa bedömningen i varje  
företag eller koncern och redovisas öppet. Med utgångspunkt från antagandena 
nuvärdesberäknas framtida kassaflöden. 
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Krav på omfattande upplysningar i årsredovisningen 
Rekommendationen ställer krav på omfattande upplysningar om pensionsplanerna,  
pensionsskuldens förändring och de beräkningsparametrar som använts. Om företaget  
gjort avsättning till pensionsstiftelse ska dessa tillgångar värderas till det verkliga värdet  
på balansdagen. Nettot av tillgångarna och förpliktelserna redovisas som skuld eller  
tillgång i balansräkningen. 

Tydlig fokusering på redovisning 
PRI Pensionsgarantis tjänster gällande IAS 19 omfattar såväl den aktuariella beräkningen 
som underlag för företagets finansiella rapportering. Denna process baseras på ett nära 
samarbete med våra kundföretag. Vi har ett tydligt redovisningsperspektiv i arbetet med 
IAS 19. Detta underlättar våra kontakter med kundföretagens finans- och ekonomi- 
avdelningar. De rapporter som vi levererar till företaget är utformade så att företaget lätt 
kan infoga uppgifterna i sin rapportering. 

IAS 19 är en standard som ständigt utvecklas. Vi anpassar våra rutiner och tjänster i takt 
med dessa förändringar, vilket gör det lättare för våra kunder att uppfylla kraven för den 
finansiella rapporteringen.

En rapport per bolag där alla 
pensionsplaner särredovisas 
och summeras.

Koncernsammanställning Aktueriell rapport som 
redovisar förutsättningarna 
för beräkningarna samt 
aktuariens analys och  
kommentar.

Samtliga IAS 19-rapporter levereras på svenska och/eller engelska.
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De skatter som är aktuella vid tryggande i egen regi är inkomstskatt, avkastningsskatt på 
pensionsmedel och särskild löneskatt på pensionskostnader. Lagstiftarens avsikt har varit 
att de olika tryggandeformerna ska vara skatterättsligt neutrala. Beskrivningen nedan gäller 
för företag som tillämpar pension i egen regi. 

Inkomstskatt – rätt till avdrag 
Vid inkomstbeskattning har arbetsgivaren rätt till avdrag för sina kostnader för tryggande  
av pensionsutfästelser enligt en huvud- och en kompletteringsregel (28 kapitlet Inkomst-
skattelagen).

Enligt huvudregeln får avdraget avseende pensionskostnad för en anställd uppgå till  
35 procent av den pensionsmedförande lönen, dock som mest 10 prisbasbelopp.  
Kompletteringsregeln får framförallt tillämpas när pensionsutfästelserna är otillräckligt  
tryggade. En prövning av avdragsrätten ska göras för varje anställd. 

I allmänhet ryms ITP-planens förmåner inom avdragsramarna. Undantag kan vara kostnaderna 
för ett fåtal mycket högavlönade personer. Pensionsförmåner som inte är avdragsgilla vid 
avsättningen är som regel avdragsgilla i takt med pensionsutbetalningarna. 

Huvudregeln och kompletteringsregeln kan i vissa fall tillämpas för samma person.  
Till exempel kan avdrag yrkas för pension efter 65 år enligt huvudregeln och för pension 
före 65 år enligt kompletteringsregeln. Arbetsgivaren har också rätt till avdrag för den  
ökning av pensionsskulden som följer av ränteuppräkning och värdesäkring. 

Om skatter
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ITP 2 i egen regi – skatt
Avkastningsskatt beräknas schablonmässigt 
Enligt bestämmelserna i lagen om avkastningsskatt ska avkastningsskatt betalas av bland 
annat livförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och av arbetsgivare som redovisar pensions-
skuld i balansräkningen. Skatten utgör för närvarande 15 procent av den genomsnittliga 
statslåneräntan året före beskattningsåret, multiplicerad med pensionsskulden vid beskatt-
ningsårets ingång (kapitalunderlaget). 

Avkastningsskatten är avdragsgill vid inkomstbeskattningen. Avkastningsskatt tas inte ut 
på avsättningar som inte varit avdragsgilla under året. Jämkning kan göras vid kortare eller 
längre räkenskapsår än 12 månader samt vid inlösen av hela pensionsskulden i Alecta.  
För pensionsstiftelser består kapitalunderlaget av värdet av stiftelsens tillgångar vid ingången 
av beskattningsåret, efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. 

Exempel på beräkning av avkastningsskatt
A. Avkastning = Genomsnittlig statslåneränta året före beskattningsåret (2,57 % 2011)
B. Skattesats = 15 %
C. Kapitalunderlaget = Ingående pensionsskuld beskattningsåret (2012)

Avkastningsskatt (kronor) = A x B x C
----------------------------------------------------------------------------------------------

År 2012:  2,57 %  x  15 %  x  Pensionsskuld
(0,3855 %  x  Pensionsskuld)
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Särskild löneskatt på pensionskostnader  
Särskild löneskatt tas ut på arbetsgivarens kostnader för pensioner. Skatteunderlaget beräknas 
enligt ett särskilt löneskatteschema som kan laddas hem från PRI Pensionsgarantis  
hemsida, www.pripensionsgaranti.se. Här redovisas även aktuella procentsatser.

Löneskatteschemats plusposter:

A. Premier för tjänstepensionsförsäkring

B. Avsättning till pensionsstiftelse

C. Ökning av kontot Avsatt till pensioner

D. Av företaget utbetalda pensioner

E. Lämnad ersättning för annan övertagen pensionsutfästelse

F. Överföring eller betalning till utländskt tjänstepensionsinstitut

Löneskatteschemats minusposter:

G. Gottgörelse från pensionsstiftelse

H. Ersättning enligt avtal om tjänstepension från utländskt tjänstepensionsinstitut

I. Minskning av kontot Avsatt till pensioner

J. Den schablonberäknade avkastningen efter skatt ska inte tas med i underlaget  
för löneskatt. Därför ska 2,1845 % (85 % x 2,57 % 2011) av pensionsskulden  
vid beskattningsårets ingång dras av vid beräkning av särskild löneskatt.

K. Erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse

L. Negativt skatteunderlag från föregående år

Särskild löneskatt betalas på alla pensionsutbetalningar och pensionskostnader oavsett 
om avdragsrätt föreligger. Kostnaden för särskild löneskatt är avdragsgill vid beräkning av 
inkomstskatten. Kreditförsäkringspremien och driftkostnadsersättningen som betalas till 
PRI Pensionsgaranti ingår inte i underlaget för beräkning av särskild löneskatt. 
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ITP 1 i egen regi - skatt
Avkastningsskatt beräknas schablonmässigt 
Avkastningsskatten hanteras beroende på utfästelsens konstruktion. Vanligast är att den 
belastar individens kapital.

Särskild löneskatt beräknas via löneskatteschema 
Det som är annorlunda jämfört med ITP 2 är posterna avseende premier för tjänstepensions- 
försäkring och förändring av konto Avsatt till pensioner i löneskatteschemat:

A. Premier för tjänstepensionsförsäkring = Collectums löneskatteuppgift minus  
premieuppgift från PRI Pensionsgaranti.

C. Förändring av konto Avsatt till pensioner = Utgående kapital minus ingående kapital 
(uppgift från PRI Pensionsgaranti).
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Alecta 
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är ett 

livförsäkringsbolag. På uppdrag av Svenskt  

Näringsliv och PTK förvaltar företaget större 

delen av tjänstepensionen ITP för cirka 33 000 

företag. 

Läs mer på sidan 23. 

Arvsvinst
Arvsvinst innebär att pensionskapitalet efter 

avlidna fördelas mellan dem som ännu har  

motsvarande förmån.

Avgångspension 
Avgångspension är en tjänstepension som betalas 

ut till en anställd före ordinarie pensionsålder. 

Avgångspension bygger på ett avtal mellan den 

anställde och arbetsgivaren om att anställningen 

upphör i förtid i utbyte mot pension. 

Läs mer på sidan 32. 

Avkastningsskatt 
Avkastningsskatt är en statlig skatt på avkastning 

i pensionssparande. Den tas ut på en schablon-

mässigt beräknad avkastning. 

Läs mer på sidan 63. 

Betalningsskyldighet 
Enligt ITP 2 ska höga kostnader för enskilda 

individer begränsas för arbetsgivaren. Alla företag 

som tillämpar ITP 2 i egen regi står gemensamt för 

överskjutande kostnader. Betalningsskyldigheten 

är företagets andel av dessa kostnader och är en 

del av kostnadsutjämningen. 

Läs mer på sidan 30. 

Bokslutsuppgift pensionsskuld 
Bokslutsuppgift pensionsskuld innehåller informa-

tion om pensionsskuldens storlek. Den skickas 

årligen till företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. 

Läs mer på sidan 29. 

Bokslutsuppgift saldo 
Bokslutsuppgift saldo innehåller information om 

företagets ekonomiska mellanhavanden med  

PRI Pensionsgaranti. Den skickas årligen till 

företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. 

Läs mer på sidan 30. 

Borgen
Ett företag åtar sig ekonomiskt ansvar för ett 

annat företag.

Collectum 
Collectum är bildat på initiativ av arbetsmarknadens 

parter, Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och 

samverkansrådet PTK för att sköta administrationen 

kring ITP-planen. 

Läs mer på sidan 23. 

Diskonteringsränta 
Beräkning av nuvärdet av företagets pensions-

utfästelser inom ITP 2 beräknas med en diskon-

teringsränta som fastställs av PRI ideell förening. 

Pensionsskulden räknas månatligen upp med 

denna ränta.

Driftskostnader ITP 2
Två gånger per år – i april och oktober – debiteras 

företagen för PRI Pensionsgarantis driftskostnader 

för ITP 2-uppdraget. 

Läs mer på sidan 31.  

Ordlista handbok
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Egen regi
Med pension i egen regi menas att företagen själva 

hanterar pensionskapitalet till dess att pensionen  

betalas ut. Det är ett alternativ till att köpa  

pensionsförsäkring i ett försäkringsbolag. För  

att hantera ITP i egen regi krävs kreditförsäkring. 

Familjepension i ITP 2
Inom ITP 2 ingår en pension till efterlevande 

make, maka, registrerad partner och barn för 

anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp. 

Premie för familjepensionen betalas till Alecta. 

Läs mer på sidan 13.  

Finansiell kostnad 
Enligt god redovisningssed ska de totala  

pensionskostnaderna för företag som tillämpar 

ITP 2 i egen regi delas upp i två delar - rörelse-

kostnad och finansiell kostnad. Den finansiella 

kostnaden är ett mått på hur mycket pensions-

skulden ökar till följd av ränteuppräkning och 

värdesäkring. 

Läs mer på sidan 53.  

Flytt av ITPK
Den anställde har rätt att flytta sin ursprungliga 

ITPK till ett av de försäkringsbolag som är 

valbara. 

Läs mer på sidan 32.  

Fribrev 
Värdet av intjänad pensionsrätt. 

Fribrevshavare 
Personer som tjänat in pensionsrätt i företaget, 

men som inte längre är anställda och ännu inte 

gått i pension. 

Fribrevsuppräkning 
Uppräkning av intjänad pensionsrätt som 

kompensation för inflation. Beslut om eventuell 

uppräkning av ITP 2 tas av Alectas styrelse i 

slutet av varje år. 

Fryst pensionsskuld
Pensionsskulden betraktas som fryst när det 

inte längre sker någon avsättning till ytterligare 

pension. För ITP 2 betalas då premier till Alecta 

för dem som idag arbetar i företaget samtidigt 

som pensionsskulden endast omfattar tidigare 

intjänade förmåner. Skulden ökar dock med 

diskonteringsränta och värdesäkring. 

Förmånsbestämd pension 
Ålderspensionen i ITP 2 är en förmånsbestämd 

pension, vilket innebär att individen garanteras 

pension till en viss procent av slutlönen. 

Gottgörelse
Arbetsgivaren får ur pensionsstiftelse gottgöra 

(kompensera) sig för utgifter för pensioner och 

visst understöd till arbetstagare. Gottgörelse 

regleras i enlighet med § 14 och § 15 i lagen  

om tryggande av pensionsutfästelser m.m.

IAS 19  
International Accounting Standard 19 är ett 

regelverk som avser redovisning av ersättning  

till anställda. 
Läs mer på sidan 56.  

IASB
International Accounting Standards Board är en 

oberoende expertgrupp som verkar för internationell 

harmonisering av redovisningsregler. IASB fastställer 

redovisningsstandarden enligt IFRS. 

Läs mer på sidan 56.  

IFRS
International Financial Reporting Standards är en 

internationell redovisningsstandard. Den används 

i börsbolag och företag som genom sin storlek 

är av allmänt intresse. IFRS omfattar bland annat 

IAS 19. 

Läs mer på sidan 56.  
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Inkomstbasbelopp 
Inkomstbasbeloppet följer förändringarna i den 

allmänna inkomstnivån i samhället. När det gäller 

ITP 2 påverkar inkomstbasbeloppet i huvudsak 

lönegränserna, som används för att beräkna 

pensionsförmånerna.  

Inlösen av pensionsutfästelser i Alecta 
Inom ITP 2 innebär inlösen att företaget köper 

försäkring i Alecta motsvarande en andel av eller 

samtliga pensionsutfästelser. Pensionsskulden 

upphör för motsvarande pensionsutfästelser. 

ITPK 
ITPK är en premiebestämd kompletterande 

ålderspension, som den anställde själv har möjlighet 

att påverka utformningen av. ITPK finns inom 

ramen för ITP 2. Den faktureras av Collectum, 

som vidarebefordrar premien till det bolag den 

anställde valt. Om en anställd inte gjort ett aktivt 

val tecknas en försäkring i Alecta.

Läs mer på sidan 11.  

Kapitalvärde 
Kapitalvärdet är ett individuellt beräknat nuvärde 

av den pensionsrätt som den anställde tjänat in. 

Läs mer på sidan 43 (ITP 2) och 49 (ITP 1).  

Konsolideringsreserv 
En extra reserv som ingår i pensionsskulden för 

ITP 2. Den är i första hand till för att säkerställa 

kommande värdesäkring av pensionerna. 
Läs mer på sidan 43.  

Kostnadsutjämning 
Enligt ITP 2 får pensionskostnaden inte överskrida 

en viss procent av den anställdes lön. Alla 

företag som tillämpar ITP 2 i egen regi står via 

kostnadsutjämningen gemensamt för överskju-

tande kostnader. Kostnadsutjämningen redovisas 

i Bokslutsuppgift saldo och består av två delar; 

Betalningsskyldighet och Rätt till ersättning.

Läs mer på sidan 30. 

Limit
Beloppsbegränsat kreditförsäkrat åtagande som 

kan tillämpas vid avgångspension. 

Läs mer på sidan 37. 

Livslängdsantagande
Livslängdsantagandet baseras på statistik och 

är en bedömning av hur länge de försäkrade 

kommer att leva. Ju längre de förväntas leva, 

desto mer pension ska betalas ut. Därför måste 

det göras större avsättningar i en förmånbestämd 

pensionsplan när livslängdsantagandet ökar. Vid 

en premiebestämd pension minskar däremot 

månadspensionen när livslängdsantagandet ökar. 

Pensionsskuld 
Pensionsskulden är ett nuvärde av pensions-

utfästelserna och tas upp i företagets balans-

räkning eller tryggas via en pensionsstiftelse. 

Pensionsskulden inom ITP 2 består av tre delar; 

Kapitalvärde, Konsolideringsreserv och Särskilda 

värdesäkringsmedel. 

Läs mer på sidan 42. 

Pensionsstiftelse
En pensionsstiftelse är en självständig juridisk 

person. Stiftelsens förmögenhet fungerar som 

pant för arbetsgivarens pensionsåtaganden inom 

ramen för dess ändamål. 

Premiebefrielse
Premiebefrielse finns inom ITP 2. Den innebär 

att när en anställd är sjuk och beviljats ersättning 

från Försäkringskassan behöver arbetsgivaren 

inte betala några premier från och med månaden 

efter 91:a sjukdagen.

Läs mer på sidan 13. 
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Premiebestämd pension 
Premiebestämd  pension innebär att pensionens 

storlek bestäms av hur stora försäkringspremier 

som betalats, avkastningen på dessa och hur 

stora avgifter som tas ut av förvaltaren. ITP 1 och 

ITPK är premiebestämda pensioner. Premiebestämd 

pension kallas ibland också för avgiftsbestämd 

pension.

PRI ideell förening
PRI ideell förening fastställer de parametrar som 

ligger till grund för beräkning av pensionsskulden 

inom ITP 2 i egen regi. 

Läs mer på sidan 23. 

PRI Pensionsgaranti 
PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt kredit- 

försäkringbolag. Vårt huvuduppdrag är att 

kreditförsäkra och administrera ITP i egen regi. 

Vi erbjuder även andra tjänster inom pension i 

egen regi. 

Läs mer på sidan 18. 

Prisbasbelopp 
Prisbasbeloppet  förändras i takt med inflationen. 

När det gäller pensionsförmåner påverkar prisbas-

beloppet främst de lagstadgade försäkringarna, 

men även ITPs sjukpension. 

PTK
En samverkansorganisation för 26 medlems-

förbund som representerar cirka 700 000 privat-

anställda tjänstemän. 

Läs mer på sidan 10. 

PUC-metoden 
Projected Unit Credit Method används vid  

skuldberäkning enligt IAS 19. Vid beräkningen  

av nuvärdet av pensionsförpliktelsen tar 

PUC-metoden bland annat hänsyn till framtida 

löneökningar. 

Läs mer på sidan 56.  

Rätt till ersättning 
Enligt ITP 2 ska höga kostnader för enskilda 

individer begränsas för arbetsgivaren. Alla företag 

som tillämpar ITP 2 i egen regi står gemensamt 

för överskjutande kostnader. Rätt till ersättning 

utgör ersättning för företagets egna överskjutande 

kostnader och är en del av kostnadsutjämningen. 

Läs mer på sidan 30.  

Saldo 
Saldot inom ITP 2 är resultatet av kund- 

företagets ekonomiska mellanhavande med  

PRI Pensionsgaranti. Bokslutsuppgift saldo  

skickas ut i samband med företagets bokslut. 

Läs mer på sidan 30.  

Saldoränta 
Företaget får – alternativt får betala – ränta  

på de mellanhavanden som finns under året  

gentemot PRI Pensionsgaranti. Räntan är  

preliminär och fastställs slutgiltigt i december  

av PRI Pensionsgarantis styrelse.

Läs mer på sidan 30.  

Sjukpension 
Sjukpension ingår i ITP-avtalet och träder i kraft 

efter 90 dagars sjukdom. För att få ersättning 

måste den anställde i normalfallet också vara 

berättigad till ersättning från Försäkringskassan. 

Läs mer på sidan 13 (ITP 2) och sidan 14 (ITP 1). 

Svenskt näringsliv
Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, 

medelstora och stora företag. Dessa är organiserade 

i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. 

Läs mer på sidan 10. 



70 PRI PENSIONSGARANTI - PENSIONSHANDBOK 

Särskilda värdesäkringsmedel 
Särskilda värdesäkringsmedel är en extra avsätt-

ning för värdesäkring av ITP 2-pensionerna eller 

till andra pensionsändamål. Medlen får endast tas 

i anspråk efter överenskommelse mellan Svenskt 

Näringsliv och PTK. 

Läs mer på sidan 44. 

Särskild förbindelse
Löfte om att ställa borgen under särskilda  

omständigheter.

Läs mer på sidan 38. 

Särskild löneskatt 
Företaget ska betala särskild löneskatt på 

pensionskostnader. Ett beräkningsschema kan 

skrivas ut från PRI Pensionsgarantis hemsida 

www.pripensionsgaranti.se. 

Läs mer på sidan 62 och 63. 

TGL 
TGL är en tjänstegrupplivförsäkring enligt ett 

särskilt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv 

och PTK. TGL-försäkringen omfattar ett inkomst-

skattefritt engångsbelopp som betalas ut om den 

försäkrade avlider före pensioneringen. 

Tjänstepension 
Pension som bekostas av arbetsgivaren. 

Ursprunglig ITPK
Ursprunglig ITPK tjänades in innan individen 

gjorde sitt ITPK-val. Ursprunglig ITPK saknar 

återbetalningsskydd och familjeskydd. Idag finns 

inget nyintjänande i ursprunglig ITPK varken i 

Alecta eller enligt ITP i egen regi. 

Webbtjänsten
PRI Pensionsgarantis kunder har via webbplatsen  

www.pripensionsgaranti.se kostnadsfritt tillgång 

till företagsspecifik information.

Läs mer på sidan 39. 

Ålderspension
Pension som utbetalas när en viss ålder är 

uppnådd. Utbetalning kan ske livslångt eller 

temporärt.

Läs mer på sidan 11 (ITP 2) och 14 (ITP 1). 

Återbetalningsskydd
Pension till efterlevande. Om den försäkrade  

avlider och har valt återbetalningsskydd får  

familjen värdet av den intjänade pensionen.  

Finns till exempel inom ramen för ITPK.

Ömsesidig ansvarighet 
Delägarna i PRI Pensionsgaranti har ett ömsesidigt 

ansvar begränsat till 2 procent av företagets 

pensionsskuld. Ansvaret kan endast tas i anspråk 

om PRI Pensionsgarantis eget kapital och  

obeskattade reserver är förbrukat. 

Läs mer på sidan 37. 
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