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INSTRUKTION AVSEENDE INRAPPORTERING AV ORDINARIE PREMIER  

VIA VFF PENSIONS HEMSIDA

 

Nu är det dags att rapportera in ordinarie premier för Volvo Företagspension avseende 2022.

Rapportering av premier görs via en personlig inloggning på VFF Pensions hemsida. Även fakturan 
finns att hämta via inloggningssidan. Endast behöriga personer, som av bolaget rapporterades till 
VFF Pension, har tillgång till inloggning. 

Inrapportering: 
 - Gå till www.vffpension.se.
 - Välj menyval ’Arbetsgivare’ och undermeny ’Inloggning för Arbetsgivare’.
 - Skriv in ditt personnummer och välj BankID på dator eller mobilt BankID.
 - Logga in.
 - För att lämna in filer välj ’Filhantering’. Följande filformat kan laddas upp: 
  filnamn.xlsx
  filnamn.csv
  filnamn.txt

På nästa sida visas ett Exempel på filutformning i xlsx-format  

 - Efter att filen är uppladdad får VFF Pension information om att bolaget har 
  rapporterat in premier. VFF Pension skapar en faktura som kommer visas på 
  bolagets inloggningssida under ’Fakturor’.
 - Bolagets fakturaansvariga får ett mail om att det finns en ny faktura att hämta.

För att säkerställa att rätt personer är registrerade är det viktigt att bolaget informerar VFF Pension 
om förändringar såsom exempelvis byte av behörig person eller då någon inte längre skall vara 
behörig att logga in. Information om bolaget finns under ’Bolagsuppgifter’. 

Här finns vår hemsida www.vffpension.se

Tänk på att det är ni som ansvarar för att betala in särskild löneskatt till Skatteverket för pension-
skostnaden. 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss:
Api.vff.fpen@volvo.com

Med vänlig hälsning
VFF Pension Tjänstepensionsförening
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EXEMPEL PÅ FILUTFORMNING 

 

Rapportfilens utseende 
Bolaget skall rapportera berörda anställda i en fil, som sparas antingen som:
 filnamn.xlsx
 filnamn.csv 
 filnamn.txt

I filen ska inga rubriker, summarader eller blankrader finnas.

                                                                                                                           
Kolumn    Innehåll                                    

1 Rapporterande bolags organisationsnummer
2. Bolagsnamn; ev förkortat
3. Datum för filens skapande; ÅÅÅÅ-MM-DD
4. Personnummer; ÅÅÅÅMMDDNNNN
5. Efternamn
6. Förnamn 
7. Premiebelopp; hela kronor (beloppet får inte innehålla punkt, kommatecken, blanktecken eller tusenavskiljare eller vara negativt)

8. Premietyp: ska vara ORD

                                                                                                                           
Kommentarer                                                                                                         
 
Exempel på rad i Excel:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

111111-2222 Bolagsnamn 2023-01-22 1910101234 Andersson Anders 1675 ord
 

Välj spara som: 
 filnamn.xlsx
 filnamn.csv (Comma delimited) (*.csv)
 filnamn.txt

Frågor
Vid frågor avseende filens utseende är ni välkomna att kontakta oss via
Api.vff.fpen@volvo.com

Med vänlig hälsning
VFF Pension Tjänstepensionsförening


