Pensionsmedförande lön i FTP 17
FTP 1
Följande ska anmälas som ”kontant
utbetalad bruttolön” för alla anställda,
även visstidsanställda och anställda med
timlön:














kontant utbetalad bruttolön
lagstadgad sjuklön (de första 14
dagarna)
semesterlön
semestertillägg
semesterersättning
kompensation för övertidsarbete
mertidsersättning
kompensation för obekväm arbetstid
restidsersättning
ersättning för jourtid
ersättning för beredskapstid
bonus, provision, gratifikation, tantiem
ev. övriga lönetillägg

Följande ska inte anmälas som ”kontant
utbetalad bruttolön” i FTP 1:


















sjukersättning enligt kollektivavtal
(fr.o.m. dag 15)
ersättningar enligt kollektivavtal vid
föräldraledighet och graviditet
traktamenten och kostnadsersättningar (såväl skattefria som skattepliktiga)
värde av fri kost och logi
ersättning för att täcka anställds
utgifter i tjänsten
reseersättningar (t ex biljettkostnader
och taxikostnader)
bilersättningar, såväl fasta som rörliga
drivmedel mm
trängselskatt
styrelseersättningar
hyresersättningar
ersättning för hemresor
avgångsvederlag
tilldelning av aktier/optioner som
utlöser beskattning
skattepliktiga förmåner utöver de
som är specificerade i denna lista
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FTP 2
Följande ska ingå i pensionsmedförande
lön, PML, för de som omfattas av FTP 2:


fast årslön förhöjd med schabloniserat
semestertillägg. För tjänsteman som
omfattas av FTP-planen 2016 12 31
beräknas det som månadslönen
multiplicerad med 12,3 och för
tjänsteman som nyansluts eller
återansluts till FTP-planen 2017 01 01
och senare som månadslönen
multiplicerad med 12,2,
 under föregående kalenderår erhållen
ersättning för:
o mertid
o obekväm arbetstid
o beredskapstjänst
o jourtid
o förskjuten arbetstid
o regelmässigt skiftarbete,

den genomsnittliga inkomsten av avtalade provisioner, tantiem, bonus (bonus
som är av arbetsgivaren ensidigt
beslutad hanteras enligt 1) nedan) eller
andra rörliga lönedelar under de närmast
föregående tre åren
 vid ersättningsberättigad frånvaro,
inkomst som avser kompensation för
beräknat bortfall av rörlig lön t.ex.
semesterlön och sjukersättning
Följande ska inte ingå i pensionsmedförande lön, PML, i FTP 2:






lagstadgad sjuklön
kompensation för övertidsarbete
restidsersättning
gratifikationer
fasta arvoden som har karaktär av övergångsersättning



Även det som anges i kolumnen till
vänster (dvs. det som inte ska räknas
med i FTP 1) ska inte heller inräknas i
PML för FTP 2

1)

En av arbetsgivaren ensidigt beslutad
ersättning, som inte kan anses utgöra en
del av anställningsavtalet, ingår inte i
den pensionsmedförande lönen, däremot
ska minst 10 % av ersättningen avsättas
till en premiebestämd pension.

