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Tillämpningsföreskrifter för löneväxling enligt PFA 01 
Om en arbetstagare valt att ändra procenttalet för beräkning av pensionsavgiften 
enligt pensionsbestämmelserna — PB § 8 — gäller dessa  
tillämpningsföreskrifter för löneväxling (justering) av arbetstagarens  
fasta kontanta lön. 

1. Beloppet för fast kontant lön närmast före ingången av det intjänandeår som 
det ändrade procenttalet ska gälla från, nedan kallat det aktuella intjänande-
året, multipliceras med en enligt 2 nedan beräknad lönejusteringskvot. Det 
erhållna beloppet, avrundat till närmaste högre hela krontal, är löneväxlad 
(justerad) fast kontant lön vid ingången av det aktuella intjänandeåret. 

2. Lönejusteringskvoten = (a + c)/(b + c), där  
 
a = det tidigare procenttalet för beräkning av pensionsavgiften, 4,5, 4,0 alt 
3,5 % 
 
b = det nya procenttal, PIM=BI=PIR=BI=QIM=BI=QIR=BI=RIM=BI=RIR=B=~äíK=SIM=BI 
som arbetstagaren valt för beräkning av pensionsavgiften, och  
 
c = ett löneväxlingsindex för det aktuella intjänandeåret, avrundat  
till två decimaler, som erhålls genom att 100 multipliceras med  
(100 + d)/(100 + e), där  
 
d = procenttalet för summan av lagstadgade och avtalsenliga  
arbetsgivaravgifter för det aktuella intjänandeåret (35,59 % år 2004), och 
 
e = procenttalet för lagstadgad särskild löneskatt för det aktuella  
intjänandeåret (24.26 % år 2004). 

Exempel 
Det aktuella intjänandeåret — för vilket arbetstagaren valt att ändra procenttalet för be-
räkning av pensionsavgiven från 4,5 (a) till 3,5 (b) — är för summan av de lagstadgade 
och avtalsenliga arbetsgivaravgifterna = 35,59 % (d) och den lagstadgade särskilda lö-
neskatten = 24,26 % (e). 

Löneväxlingsindex (c) = 100 x [(100 + 35,59)/(100 + 24,26)] = 109,12 

Lönejusteringskvoten = (4,5 + 109,12)/(3,5 + 109,12) = 113,62/112,62 

Närmast före ingången av det aktuella intjänandeåret är arbetstagarens fasta kontanta 
lön 20 000 kronor.  
Löneväxlad fast kontant lön vid ingången av intjänandeåret fastställs till  
20 000 x 113,62/112,62 = 20 177:59 kronor, vilket avrundas till 20 178 kronor. 
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