2014

Så funkar din Avtalspension SAF-LO
Viktig information om din tjänstepension från Fora,
EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och
Svenska Elektrikerförbundet (SEF)

www.fora.se

Avtalsförsäkringar för din trygghet
Är du privatanställd arbetare i ett företag som har kollektivavtal eller som på annat sätt tecknat avtal med Fora?
Då omfattas du av Avtalspension SAF-LO samt ett antal försäkringar från AFA Försäkring.
Vad är Avtalspension SAF-LO?

Foras avgifter

När du går i pension kommer du att få pengar från flera håll
– inkomstpension och premiepensionen från staten, en
tjänstepension som är kopplad till din anställning och eventuellt från ett privat pensionssparande.
Genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO omfattas du som är mellan 25 och 65 år av en tjänstepension som
heter Avtalspension SAF-LO. Det innebär att din arbetsgivare
varje år sätter in pengar till din framtida pension.

För att täcka de administrativa kostnaderna i Avtalspension
SAF-LO tar Fora en avgift motsvarande 1,5 procent från
pensionspremien innan den förs över till pensionsförvaltaren.
För arbetstidsförkortningen tas en avgift på 60 kr från det
som omvandlats till pengar istället för ledig tid.

Hur mycket pengar sätts in till pensionen?
Premien din arbetsgivare betalar in till din Avtalspension SAFLO motsvarar en viss procent av din pensionsmedförande lön.
Lön intjänad 2013
För lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (ibb) per år
motsvarar premien 4,5 procent.
För lönedelar över 7,5 ibb per år motsvarar premien
30 procent. 2013 var 7,5 ibb 424 500 kr.

Extra pensionsavsättning
I ett separat avtal har EnergiFöretagens Arbetsgivareförening
(EFA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) beslutat om en
extra pensionsavsättning på 1 procent från den 1 januari 2010.
Det betyder att ytterligare motsvarande 1 procent av din
pensionsmedförande lön betalas in till din Avtalspension
SAF-LO varje år. Den extra pensionsavsättningen omfattas
man av från första anställningsdagen tills man fyller 65 år.

Arbetstidsförkortning
I avtalet mellan EFA och SEF finns också en förmån som heter Arbetstidsförkortning. Den innebär att årsarbetstiden förkortas med ett antal timmar per år (23 tim. för 2013, 26 tim.
för 2014, och 29 tim. per år fr.o.m. 2015). Den extra ledig
heten kan tas ut efter överenskommelse med närmaste chef.
Den del av arbetstidsförkortningen som inte tagits ut som
ledig tid vid årets slut omvandlas till pengar som sätts in till
Avtalspension SAF-LO. De som är under 25 år och har timmar kvar vid årsskiftet får ut värdet av dessa i kontanter. En
timmes arbetstidsförkortning motsvarar en pensionspremie
på 0,05555 procent av den fasta kontanta månadslönen x 12.
Om uttag i form av pensionspremie medför lägre
skattekostnader för arbetsgivaren i förhållande till lön ska
pensionspremien ökas med mellanskillnaden. På pensionskostnader betalar arbetsgivaren inte 31,42 procent i arbets
givaravgift utan 24,26 procent i särskild löneskatt (uppgifter
för år 2013). Det betyder att mellanskillnaden (5,77 procent)
läggs till pensionspremien, vilket ökar insättningen till den
anställde (se exempel på sid 3).

Pensionsbeskedet
Varje vår skickar Fora ut ett pensionsbesked där du kan se hur
mycket pensionskapital som finns i Avtalspension SAF-LO och
om du har några efterlevandeskydd kopplade till pensionen. Du
ser också hos vilken/vilka pensionsförvaltare kapitalet finns placerat och om det har ökat eller minskat i värde sedan förra året.
På sista sidan kan du se vilken pensionsmedförande lön
som rapporterats in till Fora och hur stor pensionspremie,
alltså hur mycket pengar, som betalts in till pensionen under
förra året. Du kan jämföra uppgifterna i pensionsbeskedet
med dina månadsvisa lönespecifikationer för det aktuella året.

Val och kapitalflytt
I Avtalspension SAF-LO bestämmer du själv hur pengarna
ska förvaltas tills du går i pension. Du väljer om du vill ha en
traditionell försäkring eller en fondförsäkring, och du kan när
som helst göra ett omval. Valet träder i kraft vid nästa årsskifte och gäller framtida pensionsinbetalningar. Det pensions
kapital som redan finns hos en förvaltare ligger alltså kvar där.
Vill du ändra dina val gällande framtida pensionsinbetalningar och samtidigt flytta ”gamla” pengar ska du istället göra
en flytt av pensionskapital. Om du inte gör något aktivt val
placeras pengarna hos AMF i en traditionell försäkring utan
återbetalningsskydd eller familjeskydd.
I samband med omval eller flytt av pensionskapital kan du
också ändra dina val gällande återbetalningsskydd och familjeskydd. Där är det dock andra regler för när dina val börjar gälla.

AFA-försäkringarna
Du omfattas också av en rad avtalsförsäkringar från AFA Försäkring. De hjälper dig om du blir av med ditt arbete, skadar
dig på jobbet, blir långtidssjukskriven eller ska vara föräldraledig. Där finns också en livförsäkring som ger hjälp till din
familj om du skulle avlida.

Mer information om Avtalspension SAF-LO
och AFA-försäkringarna
På www.fora.se finns mer information om Avtalspension
SAF-LO och AFA-försäkringarna. Där kan du också logga in
och göra dina pensionsval direkt på webben.

Vad är pensionsmedförande lön i Avtalspension SAF-LO?
Följande ska räknas med

Följande ska inte räknas med

Ackordsersättning
Avgångsvederlag (det som betraktas som lön)
Beredskapsersättning
Bonus
Gratifikation i form av kontantersättning
Jourtid
Lönegaranti
OB
Permitteringslön
Provision
Restidsersättning
Semesterlön, semesterersättning
Sjuklön
Skifttillägg
Utbetald bruttolön
Övertidsersättning

Arvoden
Avgångsvederlag (det som betraktas som skadestånd)
Bidrag till resekostnader
Bilersättning
Bilförmån
Garageförmån
Gratifikation i form av aktier och obligationer
Hemdator
Kostnadsersättning
Optioner
Skattepliktiga och ej skattepliktiga traktamenten
Subventionerad kost
Vinstandel och vinstdelning
Värdet av fri kost och logi

Exempel
Mats årsinkomst består av:
Fast kontant lön, 335 760 (jan-mar 27 500 kr/mån, apr-dec 28 140 kr/mån)
+
Övriga förmåner, 95 000 kr
=
Pensionsmedförande lön, 430 760 kr
Den 31 december 2013 hade Mats tagit ut några timmar av arbetstidsförkortningen i ledig tid
men hade 15 timmar kvar som omvandlas till pensionspremier.
Så här räknar vi ut hur mycket som betalas in till Mats Avtalspension SAF-LO:
2013 års premier

Uträkning

Från pensionsmedförande lön:
4,5 procent på lönedelar upp till 424 500 kr (7,5 ibb)

424 500 x 4,5 %

Från pensionsmedförande lön:
30 procent på lönedelar över 424 500 kr (7,5 ibb)

Pensionspremie
19 103 kr

430 760 - 424 500 = 6 260
6 260 x 30 %

1 878 kr

Från pensionsmedförande lön:
Extra premieavsättning

430 760 x 1 %

4 308 kr

Från fast kontant lön:
Arbetstidsförkortning som inte tagits ut som ledig tid
Baseras på månadslönen vid årets slut

28 140 x 12 = 337 680
337 680 x 0,05555 % x 15

2 814 kr

1,3142 / 1,2426 = 1,0577
1,0577 x 2 814 = 2 976
2 976 - 2 814

162 kr

Omvandlad arbetstidsförkortning:
Skillnad mellan arbetsgivaravgift och särskild löneskatt

Total pensionspremie som betalas in till Fora		
Från pensionspremie + extra premieavsättning dras
Foras administrationsavgift

25 289 x 1,5 %

28 265 kr
- 379 kr

Fast avgift för arbetstidsförkortning		

- 60 kr

Pensionspremie som förs över till vald pensionsförvaltare		

27 826 kr

Vill du veta mer?
EnergiFöretagens Arbetsgivareförening
Telefon: 08-762 78 90
www.efa.se

Svenska Elektrikerförbundet
Telefon: 08-412 82 14
www.sef.se

Vasagatan 12, 101 56 Stockholm
Telefon Kundservice: 08-787 40 10
www.fora.se

