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Ny årslön.  I lönen inräknas:-  fast lön i aktuell sysselsättningsgrad + kontant semester-
   ersättning (fast lön * 12,2)
 
-         naturaförmåner i form av helt fri kost och bostad värderade
         enligt Skatteverkets anvisningar
 
-         under föregående kalenderår utbetald ersättning, inklusive
         semesterersättning, för regelbundet         återkommande                   
         skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst
 
 -         genomsnittet av under de tre föregående åren utbetald
         provision, tantiem, produktionspremie eller liknande, inklusive
         semesterersättning. Innan anställningen varat i tre år avgör 
         arbetsgivaren vilket belopp som skall anmälas.  Den anmälda 
         lönen får dock inte vara lägre än i förekommande fall 
         garanterad årsinkomst.
 
Arbetsgivaren har möjlighet att även anmäla övertidsersättning och löneavståenden kopplade till bilförmån, hemarbets-pc och extra tjänstepensionsförsäkring. Övertidsersättning beräknas som genomsnittet av under de tre föregående åren utbetald övertids- ersättning, inklusive semesterersättning. Innan anställningen varat i tre år avgör arbetsgivaren vilket belopp som ska anmälas.
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-
Anmälan om inträde, avgång ur tjänst med mera görs på särskilda blanketter.
Ny lön för försäkrad som vid löneändringstidpunkten har rätt till sjukpension från Frivillig ITP anmäls när denne är fullt arbetsför.
Personnummer
Namn
Ny
syssel-
sättnings-
grad
Procent
Ny årslön
Kronor
Ägare
Nya
lönen
gäller
från och med
år, månad
Märk "1"
vid löne-sänkning
2
3
1
1
2
3
3
Ny sysselsättningsgrad. Notera ny sysselsättningsgrad i procent av full arbetstid. Anges med två decimaler t ex 60,00.
Ägare*
För försäkringar tecknade från och med den 1 oktober 2004 gäller en löneoption som innebär att ägare i aktiebolag* får höja den anmälda lönen med högst 10 procent under en tolv- månadersperiod, utan hälsoprövning. Vid lönehöjning större än 10 procent ska hälsoförklaring bifogas.
 
Markera med kryss om den försäkrade är ägare*
 
* Definition av ägare i aktiebolag: försäkrad som ensam eller
  tillsammans med aktieägare som make, förälder eller barn
  till denne, äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget.
Se även under
Underskrift
Underskrift av behörig
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