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Information avseende inrapportering av 

Volvo Företagspension för 2017 

Det är nu dags att beräkna och rapportera in premiebeloppen för Volvo Företagspensions 

ordinarie premier för 2017.  

 

Rapporteringsinstruktioner med filinstruktion bifogas. För att vi ska kunna bearbeta er fil 

måste filspecifikationen följas och felaktig fil kommer eventuellt att returneras. 
 

Färdig fil skickas till: Api.vff.fpen@volvo.com  
 

För ökad säkerhet vid filöverföringen rekommenderar vi att ni skickar en lösenordskyddad fil. 

Lösenordet skickas senare i ett separat mail.  
 

Filen ska vara oss tillhanda så snart som möjligt efter januari månads lönekörning. Meddela 

även vem som är mottagare av fakturan. När filen inkommit mailas en faktura till er. 

Betalningsdatumet sätts ca 20 dagar från dess att VFF Pension har erhållit filer och fakturerat 

dessa. Den anställde kommer att ha premien tillgodo på sin försäkring den dag betalningen 

kommit VFF Pension tillhanda.  

Den anställde kan logga in via mobilt BankID eller lösenord via vår hemsida för att se sin 

försäkring.  

Premien för Volvo Företagspension är avgiftsbelagd med särskild löneskatt. Det är bolaget 

som ansvarar för inbetalning och rapportering till Skatteverket.  

 

Dataskyddsförordningen träder i kraft som lag den 25 maj 2018. Detta kommer att påverka 

vår hantering av personuppgifter och nuvarande inrapportering av filer samt information 

som skickas via mail. Mer information om hur vi kommer att arbeta vidare med detta 

kommer löpande att läggas ut på vår hemsida www.vffpension.se, där vi nu har en egen 

ingång för Arbetsgivare.  

 

För ett fortsatt bra samarbete ber vi er att hålla oss informerade om eventuella ändringar av 

kontaktperson för Volvo Företagspension, ändrade mailadresser och eventuell förändring av 

bolagsnamnet. 

 

Vår hemsida www.vffpension.se 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss: 

Api.vff.fpen@volvo.com 

 

Med vänlig hälsning 

VFF Pension Försäkringsförening 


