SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER 2019
PENSIONSAVGIFT FÖR ARBETSTAGARE | Avgiften i % av lönesumman.

2019

2018

59,36 €/mån

58,27 €/mån

25,20 %

25,30 %

ArPL-avgift för tillfälliga arbetsgivare (innehåller arbetstagarens avgift)
Tillfälliga arbetsgivare som inte har fast anställda arbetstagare och
lönesumman understiger 8 502 €/6 mån.

25,20 %

25,30 %

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften
andel för 17–52-åringar
andel för 53–62-åringar
andel för arbetstagare som har fyllt 63 år

6,75 %
8,25 %
6,75 %

6,35 %
7,85 %
6,35 %

24,10 %
25,60 %
24,10 %

24,10 %
25,60 %
24,10 %

18,798 %
19,968 %
18,798 %

18,798 %
19,968 %
18,798 %

7 799,37 €/år
177 125,00 €/år
12 816,00 €/år

7 656,26 €/år
173 875,00 €/år
12 582,00 €/år

0,77 %

0,86 %

0,00 %
1,54 %

0,00 %
1,53 %

0,00 %
1,77 %
1,61 %

0,00 %
1,70 %
1,53 %

Arbetstagaren försäkras enligt ArPL, om månadsinkomsten är minst
ArPL-avgift för arbetsgivare med försäkringsavtal (innehåller arbetstagarens avgift)
Arbetsgivare med försäkringsavtal som har fast anställda arbetstagare eller
en lönesumma som är minst 8 502 €/6 mån.
ArPL-grundavgift
Eventuell kundåterbäring och omkostnadsrabatt inverkar nedsättande på
avgiften. Om arbetsgivarens lönesumma år 2017 har varit minst 2 083 500 euro är den
försäkringsavgiften därtill beroende av invalidpensionsavgiften i enlighet med
avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.

PENSIONSAVGIFT FÖR FÖRETAGARE | Avgiften i % av lönesumman
FöPL-avgift
avgift för 18–52-åringar
avgift för 53–62-åringar
avgift från ingången av det år som följer efter att företagaren fyllt 63 år
Nyetablerade företagare som inleder verksamhet första gången får 22 % rabatt de första 48 månaderna
nedsatt avgift för 18–52-åringar
nedsatt avgift för 53–62-åringar
nedsatt avgift från ingången av det år som följer efter att företagaren fyllt 63 år
Gränsbelopp
FöPL-arbetsinkomstens undre gräns, €/år
FöPL-arbetsinkomstens övre gräns, €/år
Företagaren kan omfattas av arbetslöshetsskyddet om arbetsinkomsten är minst
PENSIONSAVGIFT FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE
LFöPL-avgift
Närmare information fås från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
ANDRA SOCIALSKYDDSAVGIFTER
Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
Den försäkrades sjukförsäkringsavgift
Löntagare
- sjukvårdsavgift
- dagpenningsavgift, om lön och arbetsinkomst är minst 14 282 €/år. Annars 0,00 %.
Företagare
- sjukvårdsavgift
- dagpenningsavgift, om lön och arbetsinkomst är minst 14 282 €/år. Annars 0,00 %.
Pensionerad

Olycksfallsförsäkringspremie
Premien är bland annat beroende av lönerna och hur riskfyllt arbetet är. Närmare information får du från det egna olycksfallsförsäkringsbolaget.
Arbetslöshetsförsäkringsavgift (Uppbärs av Arbetslöshetsförsäkringsfonden)
Av en lönesumma som är högst 2 086 500 €/år
Av den del av lönesumman som överstiger 2 086 500 €/år
Arbetsgivarens avgift för delägare
Arbetstagarens avgift
Delägarens egen avgift

0,50 %
2,05 %
0,50 %
1,50 %
0,78 %

0,65
2,60
0,65
1,90
0,92

%
%
%
%
%

Grupplivförsäkring för arbetstagare
Uppbärs tillsammans med olycksfallsförsäkringspremien. Närmare information får du från det egna olycksfallsförsäkringsbolag.
INDEX
Lönekoefficient
Arbetspensionsindex

1,417
2585

1,391
2548

Tilläggsuppgifter från
Finlands Bank

2,0 % (1.1.–30.6., gäller
inom FöPL 1.1.–31.12.)
8,0 % (1.1.–30.6.)

RÄNTOR | Justeras varje halvår 1.1. och 1.7.
Försäkringsavgiftsränta
Dröjsmålsränta
Till arbetsgivarens lagstadgade socialförsäkringsavgifter hör arbetspensionsavgiften, olycksfallsförsäkringspremien,
arbetslöshetsförsäkringsavgiften, gruppensionsförsäkringspremierna och socialskyddsavgiften.
FöPL-försäkringen för företagare är lagstadgad.

