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Genom bruttolöneavdrag finns möjlighet att spara 30-55 % av kostnaden! 

Arbetsgivaren har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Förmånen är 
skattefri men inte avdragsgill för arbetsgivaren. Här finns inget som hindrar att arbetsgivaren 
efter överenskommelse gör ett bruttolöneavdrag för den anställde för att kompensera sig för 
kostnaden. Det är upp till arbetsgivaren att själv besluta om bruttolöneavdrag skall 
godkännas.  

Om du får godkänt bruttolöneavdrag betalar din arbetsgivare IVF-behandlingen och gör 
därefter avdrag på din bruttolön under överenskommen tid. Som anställd slipper du bekosta 
din IVF-behandling med skattade medel. Du kan spara upp till 55 % av kostnaden 
eftersom din skatt blir lägre med sänkt bruttolön. Arbetsgivaren behöver inte betala 
arbetsgivaravgifter på behandlingsavgiften då det är en skattefri förmån. 
 
Den faktiska kostnaden för den anställde beror på månadslönens storlek (p.g.a. 
brytpunkterna för statlig skatt).  

Exempel: 
Om den anställde har en månadslön under brytpunkten (36 575 kr månadslön år 2017) blir 
den faktiska kostnaden ca 37 000 (behandlingskostnad) x 0,70 = 25 900 kronor. Den 
anställde sparar därmed 11 100, d v s besparingen blir 30 %.  

Vid högre skattesats blir besparingen högre (samma % av behandlingspriset som den 
anställdes skattesats). Det finns inget som hindrar att den anställde och arbetsgivaren 
kommer överens om en avbetalning av behandlingen.  

På Skatteverket.se kan du läsa mer om bruttolöneavdrag för IVF-behandlingar. 

I Skatteverkets skrivning angående bruttolöneavdrag för IVF står det att: ”Behandlingen till 
den del den riktar sig mot den anställdes partner alltid är att se som en skattepliktig förmån”. 
Detta har föranlett oss att i en skrivelse till Skatteverket påpeka problemet om hur 
behandlingskostnaden skall fördelas. Skatteverket har svarat att de inget har att invända mot 
att kostnaden för provrörsbefruktning fördelas jämnt mellan parterna. 

Det är alltså möjligt för var och en att få halva behandlingskostnaden betald via 
bruttolöneavdrag. Om båda parterna får tillåtelse till detta hos sina respektive arbetsgivare 
kan hela behandlingskostnaden betalas via bruttolöneavdrag. 
 

OBSERVERA 

Om bruttolöneavdrag skall utnyttjas behöver vi en undertecknad blankett från er arbetsgivare 
”Överenskommelse om Bruttolöneavdrag” (finns att ladda ner från hemsidan). Blanketten 
skall vara oss tillhanda i god tid. Fakturan genereras vid behandlingsstart. Finns inte 
blanketten hos oss när ni startar behandlingen kan vi tyvärr ej erbjuda denna 
hantering. 

     v.g. se nästa sida 

http://www.ivfsverige.se/
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Vanliga frågor och svar. 
 
Hur skall man gå till väga för att få bruttolöneavdrag? 
 

1. Det första steget är att kontrollera med arbetsgivaren om de godkänner 
bruttolöneavdrag för den behandling/åtgärd som skall utföras. 
 

2. Skriv ut blanketten ”överenskommelse om betalning” från vår hemsida och fyll i, både 
patient och arbetsgivare skall skriva under. 
 

3. Skicka in blanketten (går att scanna och maila till adressen på blanketten). 
Blanketten skall vara insänd innan behandling startar. Vid konsultation eller 
frysåterförande räcker det att blanketten tas med vid besöket. 

 
Om företaget har en förmånsportal (Benify, Söderberg & Partner etc) där våra 
behandlingar finns att välja. 
 

1. Gör beställningen i portalen. Gör beställningen när behandlingen startar. Om 
företaget har förmånsportal behövs inte vår blankett  

 
 
Måste man dela på fakturan med sin partner? 
 
Om ni är två om behandlingen så säger Skatteverket att ni bör/kan ta halva kostnaden var. 
Om en av partnerna tar hela beloppet som bruttolöneavdrag riskerar hen att bli 
förmånsbeskattad för hela beloppet. 
 
 
Finns det något man bör tänka på när det gäller BLA? 
 
I vissa fall kan föräldrapenningen och sjuklönen påverkas. (Detta gäller om avdraget på 
lönen utförs under längre tid än 6 månader och vid lön under 7,5 prisbasbelopp, 336 000 kr 
2017). 
 
 
Hur går det till tekniskt och hur mycket tjänar jag på BLA? 
 
Företaget betalar fakturan, du får lägre bruttolön men slipper betala skatt på beloppet. 
Fakturan är alltså betald med oskattade pengar. (Är fakturan på 36.000 kr och du har en 
skattesats på 35% så tjänar du 12.600 kr.) 
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