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Information till den anställde

Bruttolöneavdrag – vad är det?

Bruttolöneavdrag är en form av löneväxling, vilket innebär att en anställd byter en del av sin
kontanta bruttolön mot en förmån. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller
fortlöpande.

Bruttolöneavdrag
Vid en löneväxling, eller annan förmån, är det vanligt att den anställde får betala hela eller del av
kostnaden via löneavdrag.
Ett bruttolöneavdrag innebär att de anställde accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån.
Sänkningen innebär att skatten och arbetsgivaravgifterna blir lägre men innebär också att den
anställde får en lägre kontant bruttolön och därmed försämrade sociala förmåner nät det gäller
sjukpenning, pension, tjänstepension, semesterlön och föräldrapenning.
Bruttolöneavdrag för överviktsoperation innebär att företaget betalar den anställdes behandling och
sedan drar behandlingskostnaden från bruttolönen under en överenskommen period. Därmed får
du en lägre skatt under den överenskomna perioden. Hur många månadslöner
behandlingskostnaden ska dras på är en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare – det
är inte något som vi på GHP Kirurgkliniken, Bariatric Center tar ställning till. För din arbetsgivare
innebär det att arbetsgivaravgiften blir lägre under den/de månader som du som anställd
minskar/avstår lön.
Observera att företaget själva bestämmer vem eller vilka som ska erbjudas denna förmån. Den
behöver alltså inte erbjudas till samtliga anställda.
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Information till arbetsgivaren

Bruttolöneavdrag – Information till arbetsgivare
Brutttolöneavdrag för överviktsoperation – en personalförmån som är kostnadsfri för
företaget. Du som företagare kan ge din personal denna förmån utan att det kostar dig
något, din personal däremot kan spara upp till 75 % beroende på inkomst.
Detta görs genom löneväxling och ett s.k. bruttolöneavdrag, där företaget betalar den anställdes
behandling och sedan drar behandlingskostnaden från bruttolönen under en överenskommen
period. Hur många månadslöner behandlingskostnaden ska dras på är en överenskommelse
mellan dig och dina anställda.
För dig som arbetsgivare innebär det att arbetsgivaravgiften blir lägre under den/de månader som
den anställde minskar/avstår lön.
Det finns flera fördelar för företaget med att erbjuda personalen bruttolöneavdrag, för att nämna
några:
 nöjd personal som tack vare företaget har kunnat spara pengar
 minskad vikt ger ökad livskvalitet och förbättrad allmänhälsa enligt ett flertal vetenskapliga
studier.
Observera att företaget själva bestämmer vem eller vilka som ska erbjudas denna förmån. Den
behöver alltså inte erbjudas till samtliga anställda för att vara skattemässigt korrekt.
Hur gå det till i praktiken?
När den anställde varit på undersökning hos GHP Kirurgkliniken, överviktsenheten och fått
konstaterat att en överviktsoperation är genomförbar, så får den anställde med sig en blankett från
oss ”Överenskommelse om fakturering av operation hos GHP Kirurgkliniken Stockholm”. På sidan
med information till arbetsgivare framgår kostnaden för operationen. Blanketten undertecknas av
dig som är arbetsgivare och skickas till oss. Vi fakturerar därefter företaget. Betalning ska vara oss
tillhanda senast 7 arbetsdagar innan operationsdagen. Hur många månader som den anställde ska
minska/avstå lön genom bruttolöneavdraget är, som nämnts ovan, en överenskommelse mellan dig
som arbetsgivare och den anställde.

Ett exempel
Den faktiska kostnaden för den anställde beror på månadslönens storlek (avgörs av brytpunkterna
för statlig skatt) och kommunalskatten (i exemplet 34 %). I exemplet nedan har vi räknat på en
behandlingskostnad på 83 000 kr, vilket idag är kostnaden för en överviktsoperation.
Påverkan på den anställdes skatt
Peter har en månadslön på 30 000 kr. Han utför en överviktsoperation för 83 000 kr som han skall
avbetalas under 10 månader. Arbetsgivaren drar av 8 300 kr per månad på Peters lön. Peter
betalar skatt på 21 700 kr istället för 30 000 kr.
Vid 34 % skatt sparar Peter därmed 2822 kr/månad * 10 månader = 28 220 kr
Påverkan på arbetsgivaravgiften
Arbetsgivare betalar 6 818 kr i arbetsgivaravgift istället för 9 426 kr (31.42 % på 21 700 kr istället för
på 30 000 kr) och sparar därmed 2 608 kr per månad. Kostnaden för operationen är ej avdragsgill
för bolaget så det tillkommer skatt på kostnaden dvs 22 % på 83 000 kr = 18 260 kr
Vinsten för företagaren blir 2 608 kr* 10 månader – bolagsskatt 18 260 kr = 7 820 kr.
Det vill säga en bra win-win-lösning för arbetstagare och arbetsgivare. Läs gärna mer på
Skatteverkets hemsida om löneväxling.
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Överenskommelse om fakturering av operation hos GHP Kirurgkliniken Stockholm,
Bariatric Center.
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Kostnad

Operationsdatum

kronor

/

/

Företagets namn

Org.nr

Adress/Box

Postnr/Ort

Telefon

E-post

Kontaktperson

Anställningsnummer

Godkännande av arbetsgivaren

Ort och datum:

Signatur

Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas till GHP Kirurgkliniken Stockholm AB, Box 5605, 114 86 Stockholm.
Vid erhållande av blankett skickas faktura till arbetsgivaren. Slutbetalning ska vara
GHP Kirurgkliniken Stockholm tillhanda 7 dagar före operationsdagen.
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