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Atlantic Crossing
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Namnsdag 11 maj – Märta, Merit 
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2815220 – Prereq Tax Calculation (refactoring of code)

2994352 – konstantuppdateringar inkl SKV433 (levererades 10.12, med i X-mas SP 

21.12)

3003318 – programuppdatering enligt SKV433 (SKV433 kom 7.12, levereras 16.12)

2978776 – SINK-skatt förenklad hantering

2946636 – Collectum: uppdaterad XML-schema ITP1 (2021.02.11) 

2999172 – AGI: Uppdaterat med FK098 (Betalat för drivmedel vid bilförmån)

2976787 – KU: Uppdaterat versionsnummer (KU20, KU25) (privat sektor)

2976862 – KU: Uppdaterat versionsnummer (KU20, KU25) (offentlig sektor)

2021-12-03: Traktamentsbelopp 2021 (korr landskoder: Kosovo, Samoa, Kongo (Brazzaville)) 

Levererades senare:

3016945/30176582 - Fora – Bokstav för flexpension enligt kollektivavtal 

3017851: Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar 18-22 år  + sänkning sommar 2021 

(3052246)

2021-07-01: Tillägg av ny formel för bilförmånsberäkning + förlängning SKV-kod

SAP-notes med legal changes 2020/2021 
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Collectum – ITP1 ny version XML-schema

(SAP-note 2946636, 3026353(timavlönade)
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AMF (AFA-försäkringar och avtalspension SAF-LO via FORA försäkringscentral).

År 2002 sänktes inträdesålder för avtalspension från 22 till 21 år

Lönetotaler: Pensionavtal SAF-LO från 25 års ålder (liknande Alecta avdelning 1) -> ((fler lönetotaler för premieberäkning))

Individuell rapportering:

Samtliga arbetare med utbetald lön under sin tid som arbetare

Kolumner för anställningsdatum och slutdatum som arbetare infördes för inkomståret 2008, vid flera anställningsperioder ska första 
anställningsdatum och sista slutdatum anges dvs endast 1 rad per anställd

Slutade före rapporteringsåret  med utbetald lön under rapporteringsåret kan rapporteras med korekt anställningsperiod.

Kolumn slutade = ”S” har ersatts av rapportering av verkliga anställningsdatum/slutdatum.

Anställd VD ska också särredovisas f v b Trygghetsrådet 

Endast filrapportering via hemsida och endast ett AMF-nummer per gång

(Rapportering av extrapremier  sker separat)

(Manuell rapportering för nyanställda arbetare för  val av försäkringspaket)

◼ Länk till test av fil: https://internetkontoret.fora.se/webdynpro/dispatcher/fora.se/extern~rapport~p100/TestaFil?sap-
cssurl=https://internetkontoret.fora.se/irj/portalapps/com.sap.portal.design.urdesigndata/themes/portal/customer/externwebb/

Anvisningar och blanketter kommer i december

Inlämnas senast den 31 januari 2021

Fora-rapporten (RPLAMFS0)

Månadsrapportering kommer, 2023-01-01 ? 

https://internetkontoret.fora.se/webdynpro/dispatcher/fora.se/extern~rapport~p100/TestaFil?sap-cssurl=https://internetkontoret.fora.se/irj/portalapps/com.sap.portal.design.urdesigndata/themes/portal/customer/externwebb/
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Fora-rapporten Kryssrutor  

(utv 2021-01: Kollektivavtal , endast en rad per anställd)

•Redovisningsnumret till Fora (AMF) underhålls
i vy V_5UBA_B. (Område AMFP)) / vy
V_T5S0P_ALL

•OBS! Ticbox: ”AMF nummer från SE 
org.struktur”
•Används för företag/koncernen med fler än ett 
redovisningsnummer



Flera kollektivavtal BC inom företaget

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved

▪ Var hämta bokstav för kollektiv avtal ? 

▪ T5S0P (personalområde/personaldelområde) – tillägg av ny kolumn

▪ Benefits (kopplat till info typ 0168) - ?

▪ -> Feature 23AGR

▪ kan skapas även från EG/ESG 

▪ enklare att implementera som kund

▪ Vid byte av kollektivavtal under året ska samlad redovisning ske på kollektivavtal med längst anställningstid

▪ Leverans: mitten av januari 2021, deadline för rapportering till Fora: 2021.01.31

▪ SAP-notes:

▪ 3009050(21.1) styrning av “bokstav för kollektivavtal” via feature 23AGR

▪ 3017658(28.1) korr så att även slutade året innan får denna “bokstav”. + lönesumma tjm efter

pension ska ej tas med TFAS (3019576/19.2)

▪ + 3016945 (27.1) korr slutade inte alltid inkl + Namnändring vid återanställning (2989881(8.3))

▪ + Timavlönade tjm ska ej rapporteras till Fora (feature 23WHR) (ongoing dev)

▪ + Varningsmeddelande vid retro ändring f g år från WC till BC (pilot 3035920/19.3)
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AGI nyheter från period 2021-01 (SAP-note: 2999172)

M848, MF28
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2021 2020

▪ Statslåneränta 30/11 0,50 % golv (-0.10% 30.11) 0,50 %

▪ Inkomstbasbelopp 68.200 66.800

▪ Förhöjt prisbasbelopp 48.600 48.300

▪ Prisbasbelopp 47.600 47.300

▪ Arbetsgivaravgifter (lag) 31,42 %    31,42 %

▪ Särskild löneskatt f. -1937 0 % 0  %

▪ Särskild löneskatt ungdom 15-17 år (2003-2005) 10,21 %* 10,21 % 

(*10,21 % upp till SEK 25.000, därutöver 31,42 %)

▪ Tillf sänkt arbetsgivaravg 18-22 år (1.1.2021 – 31.3.2023)* 19,73 %

Ytterligare sänkning (1.6.2021 – 31.8.2021) 10,21 %

▪ Generell nedsättn arbgivavg 0 0                                                           

▪ Regional nedsättn arbgivavg (10 %) 7.100 7.100

(stödområde A)

Årsvärden 
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▪ Fyllda 18 år men inte 23 vid årets början (2021:födda 1998-2002)

▪ Period 1.1.2021 – 31.3.2023 (tidigareläggn beslutat 2021-02-03)

▪ Ytterligare sänkning under perioden 1.6.2021 – 31.8.2021 : 10,21 %

(Riksdagsbeslut kommer i juni 2021, redovisa nära 12 juli till SKV)

▪ Upp till SEK 25.000 per anställd och månad därutöver 31,42 %

▪ Arbetsgivaravgift sänks från 31,42 % till 19,73 %

▪ SAP-notes:

▪ 3016492 AGI – rapport januari 2021 (omr arbetsgivaravg huvudposten)

▪ 3020602 Korr Delta-vy

▪ 3017851 Löneberäkning from februarilönen

▪ + SAP-note 3052246 för sänkning till 10,21 % under sommaren 2021 

OBS! Löneresultatet för januari är beräknat med 31,42% (påverkan 
bokföring, avstämning, justering MFxx-lönearter) 

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift 
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Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift 

SAP-note 3052246, konstant ECONY
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Antag att det uppstår en (mindre) bruttoskuld på en anställd som vi vet kommer att få inkomster under 
kommande månader. 

Exempel:

◼ Bruttolöneskuld på SEK 2.000 uppstår på februarilönen 2021 -> negativt belopp kan ej rapporteras

◼ Den anställde kommer att få en bruttoinkomst på marslönen 2021

◼ Gör då så här:

– Rapportera in + SEK 2.000 på korrigeringslöneart MK00 ”Bruttolån” i IT-0015 med februaridatum 
cch kör om februarilönen

-> den anställde rapporteras med 0 i bruttoinkomst i AGI till SKV

- ..........

- Avsluta lönekörning februari, löneart MK00 ”Bruttolån” kan redovisas på lönespecen

- Utbetald bruttolön reduceras med – SEK 2.000 med automatik (mars lönen)

Om ”bruttolån” kvarstår tänk på:

- Hantering vid årsskiftet, skulden ska rimligen inte föras över till nästa år

- Hantering vid byte av juridisk person, skulden förs inte över till nästa juridiska person

- Ingående respektive kvarvarande skuld kan redovisas på lönespecen 

Förenklat rättelseförfarande med brutto-

lån. SAP-note 2890589
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▪ Kontroll av att MFxx-lönearter inte överskrider negativt 
belopp (SAP-note 3023572 (PS: 3031493))

▪ Omskrivning av rapport för automatiserad testning

(Jiri: Synpunkter på layout, funktion mottages tacksamt)

Övrigt AGI 
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▪ Textfil för uppladdning hos SCB

▪ Inlämningsdatum senast 15:e månaden efter utbetalning 
(kontantprincipen gäller dvs vad som t ex utbetalats i februari   
ska redovisas senast 15 mars)

▪Rapportering baseras på Masterdata, Tid- och löne- resultat 
(form SCB2)

▪WIP: Översyn om allt kan baseras på löneresultat liksom möjlighet 
till batch körning. SAP-note 3048516 (batch körning)

SAP-note:

▪ 2849528  HRSE: SSBK Statistic report refactoring & txt output

▪ 2984066 HRSE: SSBK incorrect reporting data in SAPScript

▪ 3015494 + bokstav “B” (endast fg period) respektive “L” (sista

dag i period (WPBP) 

SCB KLP-rapport  (RPSSBKS0) 2020.01.01
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DATA processing (form SCB2) - kontantprincipen – TEMPLATE + (B+L)

A All periods = current & all retro using +/- delta logic ( - P layer + A layer)

N current period = payroll period on the selection screen

P current + previous period = + (payroll period on the selection screen) +(previous for period "A" layer) - (Previous For period "P" layer)

D retro period only(delta) except the previous period = standard "+-" delta using + for "A" and - for "P" layer., where the current period and previous For period ("A” 

and "P" layer) is not considered.

R Retro Period only (delta)  = standard "+-" delta using + for "A" layer and - for "P" layer considering all retro periods
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SCB KLP-rapport   
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SCB KLP-rapport   
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SCB KLP-rapport   
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Korttidsarbete förlängs till 30 juni 2021 + 

(2021-05-10: förlängning ytterliggare 3 månader)
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Korttidsarbete förlängs till 30 juni 2021 + 

ev nya/förlängda räddningspaket
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Korttidsarbete förlängs till 30 juni 2021 + 

ev nya/förlängda räddningspaket

Ny lag trädde ikraft 2021.02.15, gäller retroaktivt från 2020.12.01

Tillväxtverket behöver ytterliggare 5-8 veckor för kunna hantera nya ansökningar

Stöd kan även ges för kompetensutveckling under arbetsbefriad tid 

Endast en avstämning vid avslut av korttidsarbetet (2020: var tredje månad)

Utveckling SAP:

◼ (Ändring av feature 23STW) -> ingen ändr

◼ (Beräkning stöd 98.6 % -> 65.7 % (1.4.2021)

(löneart /470)) -> Oförändrat stöd 98.6 %

◼ Avstämning, fler än 3 månader 

(SAP-note 3034347)
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Tidplan. När BGC:s nuvarande tjänster upphör 2023 (Q2 för nuvarande lönefiler) kommer
bankernas nuvarande ”dialekter” att försvinna. 
Ny informationsträff den 18 maj 2021. 

Löneinsättning till bank, XML – std ISO20022 

(utbetalningsform ”X”)
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HR: SAP note 2456308

FI:  SAP note 2385694 avser Norge, ny note ska skapas för Sverige

Status från Erik den 29 april

Löneinsättning till bank, XML – std ISO20022 

(utbetalningsform ”X”), konfigurering



AGENDA

•13.00 - 13.10  Välkommen & inledning (Åsa Jonsson och Peter Raak)

•13.10 - 13.50   Komplettering legala nyheter 2021
• Collectum
• Fora årsrapportering
• AGI – ny XML-version, sänkt avgift unga, felmeddelande, omskrivning
• SCB KLP - månadsrapportering
• Korttidsarbete
• Bank ISO20022
• Bilförmån
• Q&A

•13.50 - 14.00  Avslutning, sammanfattning och nästa steg (Åsa och 
Peter)



customer

Bonus – Malus 2018-07-01 (första 3 år)



customer

Bonus - Malus
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▪ 2021.01.01: Rabatt  för el/gas-bilar om SEK 10.000 tas bort    
(Konstant CARL1: 10.000 -> 0) 

▪ 2021.04.01: Höjd fordonsskatt för bilar med högre utsläpp än 
90 gram koldioxid

▪ 2021.07.01 (förslag): Höjda bilförmånsvärden för nyregistrerade 
bilar (formellt beslut i Riksdagen juni 2021)

Bilförmån nyheter 2021 
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▪ -2018.06.30: Förmånsberäkning inkl fordonsskatt

▪ 2018.07.01-2021.06.30: Förmånsberäkning exkl fordonsskatt 
(fordonsskatten sänks dock efter 3 år)

▪ 2021.07.01- (förslag): Höjd förmånsberäkning exkl fordonsskatt

Bilförmån, 3 beräkningsmetoder beroende  

på inregistreringsdatum
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1. Basbeloppsdel: 0.29 * 47.600 = 13.804

2. Räntedel: 70% * (SLR + 1%) * bilpris

3. Prisdel: 13% * bilpris (ingen uppdeln över/under 7.5 Bb)

+ manuellt inrapporterad fordonsskatt

Exempel. Förmånsvärde per månad

2020 2021

Volvo V60 B3 163 hk – bensinbil 4.150 5.593 (+ 35%)

Volvo XC60 T8 Twin Engine – laddhybrid 4.517 6.414 (+ 42%)

Tesla Model 3 Standard Range – elbil 3.159 5.360 (+ 70%)      

Bilförmån årsvärde 2021.07.01-

(proposition 2020/21:156 överlämnad till riksdagen 18 mars)
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1. Engångsskatt på slutlön (SRF-möte 26.4) – SKV403.

Övrigt
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1. Prisdel: 13% * bilpris (ingen uppdeln över/under 7.5 Bb)

+ manuellt inrapporterad fordonsskatt

Exempel. Förmånsvärde per månad

2020 2021

Volvo V60 B3 163 hk – bensinbil 4.150 5.593 (+ 35%)

Corona-relaterade regler förlängs + mer?

Övrigt, SCB LCS 20.4.2021

(Arbetskraftskostnadens nivå och struktur år 2020)
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Nya Skatteregler 2021
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▪ Ersättning för höga sjuklönekostnader

▪ Ersättning för karensavdraget (810 SEK per dag)

▪ Krav på läkarintyg för sjukdom  

▪ Ersättning för vissa riskgrupper

▪ Hela 2021: Fri parkering

▪ Hela 2021: ”Corona gåva” max 2 000 SEK

▪ FOU-avdraget höjs 1.7 ? 

▪

Covid-19 relaterade regler förlängs till juni 2021
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▪ Mappning av nuvarande konstanter 

till egna konstanter via feature SOTLI

Övertidsjournal vid fler än 2 kollektiv avtal

(SAP-note 3037486)
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Nya version av KU för inkomstår 2021
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Håll ut !

Contact information:

Peter Raak

LPM

peter.raak@sap.com

+46 70 6794312
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Trevlig sommar och semester !
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Trevlig sommar och semester !
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