Så läser du
månadsfakturan

S4376 22-06

Folksam kooperativa tjänstepensioner

Faktura
Omkring den 5:e varje månad får ditt företag en faktura från oss. Den förfaller till
betalning den sista vardagen i aktuell debiteringsmånad.
Här på arbetsgivarwebben kan du se den aktuella fakturan och tidigare fakturor.
Här har vi sammanställt en enkel guide så att du lättare ska kunna hantera just
dina fakturor. Men ibland dyker det upp frågor och vi hjälper såklart till så att din
fakturering blir så smidig som möjligt. Om din faktura är felaktig eller om du har
några frågor så kontaktar du enklast vår kundservice på 0771-485 485.

Till fakturan hör ett antal fakturaspecifikationer som avser
•
•
•
•
•
•
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KTP-premier
Premier för individuell tjänstepension
Utbetalda betalningsuppdrag (visa arbetsgivare)
Pensionskostnader till stiftelsen (visa arbetsgivare)
Premier för gruppförsäkringar
Underlag för särskild löneskatt

Faktura sidan 1

Dessa poster återfinns på
fakturaspecifkationerna.

Faktura sidan 2
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KTP-premier
KTP-premier omfattar flera olika premier. Dessa premier avser förmånsbestämd ålderspension tryggad i Folksam Liv, förmånsbestämd familjepension och riskförsäkringar.
Kostnaden för förmånsbestämd ålderspension tryggad i Konsumentkooperationens
pensionsstiftelsen ingår inte i KTP-premier. Den redovisas på separat specifikation.
Förmånsbestämd ålderspension inom KTP 2 beräknas utifrån den anställdes ålder,
lön, beräknad tjänstetid, eventuellt tidigare intjänad tjänstepension samt aktuellt basbelopp. Premien kan därför variera mellan olika personer med samma lön. Basbeloppet
och lönen förändras över tid vilket påverkar pensionen och de premier ni betalar.
För anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp (vissa avvikelser kan förekomma)
betalar ni även en premie för familjepension.

Här redovisas orsaken till
förändrad premie.

Vid retroaktiva förändringar
beräknas en ränta på det
retroaktiva beloppet.
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Detta belopp återfinns på
fakturan som KTP-premier.

Premier för individuell tjänstepension

Specifikationen redovisar premier för KTPK-egenpension (gäller vissa avtal) och
premier för alternativ pensionslösning.
KTPK-egenpension är en premiebestämd försäkring. Premien uppgår till 2,1% av den
anställdes pensionsmedförande lön (vissa avvikelser kan förekomma).

Detta belopp återfinns på
fakturan som premier för
individuell tjänstepension.
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Utbetalda betalningsuppdrag
Om ni valt den här formen av finansiering för pensioner redovisas dessa i form av
betalningsuppdrag. Kostnaden debiteras månadsvis i efterskott.

Folksam
Fakturaspecifikation till faktura nr 000000
avseense perioden 201702
Arbetsgnr: 000000
Namn: Företagsnamn

17-02-02

Sida 32(35)

Utbetalda betalningsuppdrag under period 201701
			
		
BetalningsPnr
Namn
uppdrag
----------- ------------------------ ----------999999-0000

Efternamn, Förnamn

För ytterligare upplysningar, kontakta
Folksams kundtjänst tfn 0771-485 485
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Tidigare
Retroaktivt
belopp vid betalnings
ändring
uppdrag
---------- ------------

Engångs
Retroaktivt
betalnings
engångsuppdrag
uppdrag
------------ ----------

5 830					

Anmärkning
---------KTP

Betalningsuppdrag föregående avisering
5 830
Ändring av betalningsuppdrag
0
Denna månads betalningsuppdrag		
Retroaktiva betalningsuppdrag		
Betalningsuppdrag engångsbelopp		
Ränta på betalningsuppdrag		

5 830
0
0
16

Summa denna avisering		

5 846

Pensionskostnader till stiftelsen
Arbetsgivare som tryggar den förmånsbestämda ålderspensionen i Pensionsstiftelsen
får varje månad en prognos över storleken på pensionsfonden respektive pensionsskulden vid kommande årsskifte. I samband med årsavräkningen i december måste
pensionsfonden vara minst lika stor som pensionsskulden, inklusive eventuell garantibuffert.
Om prognosen visar på underskott, det vill säga att pensionsfonden kommer att understiga pensionsskulden inklusive eventuell garantibuffert, måste det göras en avsättning
till Pensionsstiftelsen. Månadens andel av underskottet faktureras som Avsättning till
Konsumentkoop.pensionsstiftelse.
Avsättningsbehovet till pensionsstiftelsen faktureras månadsvis, utom i januari. För att
jämna ut betalningarna under året tillförs pensionsfonden löpande en beräknad avkastning (prognosränta).
Om prognosen visar på överskott, det vill säga att pensionsfonden överstiger pensionsskulden inklusive eventuell garantibuffert, behöver det inte göras någon avsättning den
aktuella månaden.
Prognosen visar på underskott.
Avsättning måste göras.

Folksam
Fakturaspecifikation till faktura nr 000000
avseense perioden 201704
17-04-04
Arbetsgnr: 000000
Namn: Företagsnamn
			

Sida 3(5)

Pensionskostnader till stiftelsen
Månadens prognos per 2017-12-31 med prognosränta
Pensionsfond
Pensionsskuld exkl ev garantibuffert
Garantibuffert enligt kreditförsäkring,
12%
		
Underskott
Månadens avsättning

84 000
107 000 13 000 --------------36 000 4 000

För ytterligare upplysningar, gå in via internettjänsten för arbetsgivare på www.folksam.se ellr kontakta
Folksams kundtjänst tfn 0771-485 485

Detta belopp återfinns på fakturan som
Avsättning till Konsumentkoop.pensionsstiftelse.
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Folksam
Fakturaspecifikation till faktura nr 000000
avseense perioden 201703
17-03-02
Arbetsgnr: 000000
Namn: Företagsnamn
			

Sida 3(6)

Pensionskostnader till stiftelsen
Månadens prognos per 2017-12-31 med prognosränta
Pensionsfond
Pensionsskuld exkl ev garantibuffert
Garantibuffert
12%
		
Överskott

4 490 000
3 431 000 412 000 --------------647 000

För ytterligare upplysningar, gå in via internettjänsten för arbetsgivare på www.folksam.se ellr kontakta
Folksams kundtjänst tfn 0771-485 485

Prognosen visar på överskott. Ingen avsättning behöver göras.
Posten Avsättning till Konsumentkoop.pensionsstiftelse finns
inte med på fakturan.

Läs mer om Pensionsstiftelsen
på folksam.se/arbetsgivare/
pensionsstiftelsen
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Premier för gruppförsäkringar
Om ditt företag har tecknat gruppförsäkringar hos oss får ni även en specifikation över
dessa. Debiteringen av gruppförsäkringspremier, med undantag för premien för TGL,
baseras på den årslönesumma som ni rapporterar till oss. Premien för TGL tas ut som
en fast månadskostnad per anställd.
Har ditt företag anslutits under året? Då hämtar vi årslönesumman från Anmälan om
anslutning till Folksam. Årets preliminära kostnader framgår av specifikationen.
Premien fördelas på årets återstående månader.
I början av varje år ska du som arbetsgivare meddela oss årslönesumman för alla anställda.
Uppgifterna ligger till grund för slutlig debitering av gruppförsäkringspremier. Du rapporterar
enkelt här på arbetsgivarwebben.

Läs mer om årsuppgifter på
folksam.se/arbetsgivare/
administration/sa-debiterar-du/
arsuppgifter
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Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader
Vi lämnar uppgifter om underlaget för löneskatt tillsammans med varje faktura, från
mars till december. Underlaget baseras på den pensionskostnad som debiteras av oss.
Underlaget för löneskatt ackumuleras varje månad och innehåller pensionskostnader
från och med januari till och med aktuell debiteringsmånad.

Läs mer om särskild lönskatt på
folksam.se/arbetsgivare
/administration/sa-debiterar-du/
sarskild-loneskatt
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