
Arbetsgivare (företagets namn)  
 

Namnteckning  
 

Namnteckning  
 

Anställd 

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ovan angivna person har anmält en bruttolöneväxling till utökad tjänstepension i företagets regi. Den avtalade 
premien sätts in i depå på Nordnet Pensionsförsäkring AB. Detta innebär att företaget kommer att sänka den 
anställdes bruttolöneutbetalning till den anställde enligt nedan överenskommelse. 

Bruttolöneavståendet utgör en för företaget, kostnadsneutral omfördelning av bruttolön + sociala avgifter till 
tjänstepension + särskild löneskatt.

Omräkningsformeln är följande:

Jag är medveten om att:
• Löneväxlingen tecknas som tjänstepension och ingår normalt inte i en ev. bodelning.
• Föräldrapenning baseras på lön upp till 10 prisbasbelopp.
 Om löneväxlingen görs på lön under 10 prisbasbelopp medför detta en reducerad föräldrapenning.
• Om du är anställd i ett företag som är anslutet till ITP-planen kan löneväxling påverka ITP-avtalets sjukersättning på det löneväxlande beloppet i händelse av längre  
 tids sjukdom (över 90 dagar).

Nordnet Pensionsförsäkring AB, eller annat bolag inom Nordnet koncernen, åtar sig inget ansvar för innehållet 
i denna blankett, vilken utgör en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
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Löneväxling

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 30 00   Fax: 010 583 30 67
E-mail: pension@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm 
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Bruttolöneväxling x Sociala avgifter 
               Särskild löneskatt = utökad tjänstepensionspremie

Löneväxling* kr/månad

*Belopp faktureras av Nordnet.
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