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Påminnelse om inrapportering av AIP-premier och tilläggspremier
för 2020
I januari månad ska arbetsgivare på eget initiativ rapportera in underlag till
administrationsbolagen för avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP) och tilläggspremier
till ITP 1. Detta gäller endast de medlemmar som omfattades av det tidigare statliga
pensionssystem som reglerades i PISA-förordningen.
Enligt övergångsreglerna vid bytet av pensionssystem för offentligt finansierade
scenkonstinstitutioner 2015 ska anställda som den 31 december 2014 hade mindre än fem år kvar till
sin pensionsålder kvarstå i såväl den statliga PISA-förordningen som i AIP-avtalet mellan Svensk
Scenkonst och PTK.
För övriga anställda gäller från 1 januari 2015 det nya pensionsavtalet med PTK, och för dessa
betalas månadsvisa premier för ITP 1 in till Collectum. Utöver detta ska en årlig tilläggspremie betalas
för anställda födda 1955 – 1972 enligt en tabell som fastställts i kollektivavtalet. Arbetsgivare ska
själva årligen i januari beräkna och rapportera in denna premie enligt instruktioner från Collectum.
Premierna enligt PISA-förordningen faktureras som tidigare automatiskt av Statens
tjänstepensionsverk (SPV). Premierna till AIP faktureras däremot av Pensionsvalet först sedan
arbetsgivaren har gjort en årlig inrapportering av löneuppgifter enligt instruktionerna nedan.
OBS! Sista inbetalningen av AIP-premier kommer att ske 2022 för de två sista avtalsåren (20212022). Administrationsavgiften för perioden 2020-2022 kommer att faktureras separat av
Pensionsvalet i maj 2021.
Inrapportering av premieuppgifter för 2020 till Pensionsvalet
Pensionsvalets Extranät är den väg som ska användas för rapportering av årspremier, rättelse av
uppgifter för innevarande år samt komplettering av uppgifter för tidigare år. Via Pensionsvalets
Extranät kan arbetsgivare även hämta fakturaspecifikationer.
Rapportering av årspremier ska göras senast den 31 januari för samtliga anställda under 2020 som
omfattas av AIP. Premien uppgår till 4,5 % på lönesumman. För definition av lön se anmärkningen
nedan (observera att definitionen inte är densamma som för ITP 1).
Vad gäller inrapporteringen av AIP-premieuppgifter för 2018 gäller följande:
a) Avgift tillgodoräknas även vid följande ledigheter:
• Ledighet till följd av sjukdom efter det att sjuklöneperioden enligt lagen (1991:1047) om sjuklön
upphört (regeln avskaffades från 1 februari 2016),
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• Föräldraledighet, dock längst 18 månader per barn,
b) Avgift tillgodoräknas även vid sjukpension (definitiv) efter det att anställningen upphört om
sjukpension börjat uppbäras efter 2003-01-01. För anställd som börjat uppbära sjukpension före detta
datum skall avsättning således ej ske. Detta gäller även vid partiell sjukpension.
c) Avgiften beräknas på följande underlag:
1. Arbetstagare som uppfyller villkoren enligt ovan för att omfattas av AIP tillgodoräknas en avgift om
4,5 % på utbetald lön upp till 30 inkomstbasbelopp räknat på årsbasis. I lönen ingår ej skattefria
kostnadsersättningar.
2. Vid ledighet enligt punkt a) och b) ovan beräknas avgiften på den fasta lönen oavsett om den
betalats ut eller inte samt andra kontanta avlöningsförmåner som brukat utbetalas till arbetstagaren,
dock inte eventuell övertidsersättning eller skattefria kostnadsersättningar. I avgiftsunderlaget
inräknas vid ovan nämnda ledigheter även naturaförmåner i form av kost eller bostad värderade
enligt tillämplig skattetabell.
Anmärkning
Parterna är här överens om följande tolkning av begreppet lön: All skattepliktig ersättning ingår, t.ex.
resetillägg, eventuell ersättning för upphovsrätter till vid institutionen anställd samt andra fasta och
rörliga tillägg (dock ej lönetillägg för instrument).
d) Premiebelopp som understiger 300 kr ska inte inrapporteras till Pensionsvalet utan istället
utbetalas som lön direkt till den anställde. Anställda som under året haft en inkomst som understiger
6 666 kr ska alltså inte inrapporteras.
Vid frågor rörande rapporteringen i Pensionsvalets Extranät kontakta Pensionsvalet på telefon 08-459
92 00.
Vid frågor om rapportering av tilläggspremier till ITP 1, kontakta Collectums företagsservice på telefon
08-508 981 00 eller via webben.
Vid frågor kontakta Maria Grundtman, förhandlingschef Svensk Scenkonst på e-post
maria.grundtman@svenskscenkonst.se eller telefon 070-100 83 77.
Mer information om Svensk Scenkonsts pensionsavtal hittar du i Arbetsgivarguiden.

Följ oss

För professionella verksamheter inom scenkonstbranschen
Svensk Scenkonst är den heltäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen för professionell scenkonst. Vi
verkar för att medlemmarna ska ha optimala förutsättningar att producera och sprida scenkonst av högsta kvalitet i
hela landet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare. Med gedigen kunskap om branschen företräder vi
medlemmarna och erbjuder stöd och service som utgår från deras behov.
Vi representerar ca 115 verksamheter inom scenkonsten.
svensk scenkonst | birger jarlsgatan 39 | box 1778 | 111 87 stockholm | tel 08 440 83 70
info@svenskscenkonst.se | www.svenskscenkonst.se
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