FÖPL-FÖRSÄKRING

LAGSTADGAT ARBETSPENSIONSSKYDD FÖR
FÖRETAGARE SMIDIGT OCH BEHÄNDIGT
Elo som ägs av sina kunder är det populäraste arbetspensionsbolaget i Finland bland företagarna.
Vart tredje finländskt företag och över 40 procent av företagarna sköter sin
arbetspensionsförsäkring i Elo. Vi stöder företag och företagare att växa genom att tillhandahålla
ett täckande utbud av arbetspen-sionsförsäkringstjänster och genom att bygga en god arbetshälsa
tillsammans med våra kunder.

VEM SKA TA EN
FÖPL-FÖRSÄKRING?
Du ska ta en försäkring enligt lagen om pension
för företagare (FöPL) inom sex månader från det
att företagsverksamheten inletts, då:

• du är 18–68 år, är bosatt i Finland och arbetar i
företaget

• FöPL-arbetsinkomsten, dvs. penningvärdet på
din arbetsinsats uppgår till minst 7 799,37
euro år 2019

• företagsverksamheten har fortsatt utan avbrott
i minst fyra månader.

Även företagare i bisyssla ska ha en FöPL-försäkring, om
villkoren för att ta en försäkring i övrigt uppfylls.
FöPL-försäkringen är lagstadgad och kan inte ersättas med
frivilliga pensionsförsäkringar.

TJÄNSTER I ANSLUTNING
TILL FÖPL-FÖRSÄKRINGEN
• Våra experter hjälper dig i alla frågor som
gäller arbetspensionsförsäkring.

• Du kan sköta dina försäkringsärenden enkelt

i vår webbtjänst eller med Mobilapp för företagare.

• I vår elektroniska pensionstjänst finns information om din intjänade pension och i tjänsten
kan du välja ett elektroniskt pensionsutdrag.

FÖPL-AVGIFTEN ÅR 2019
FöPL-avgiften fastställs av social- och
hälsovårdsministeriet varje år.
Avgiften är

• 24,10 % av den fastställda arbetsinkomsten
för 18–52-åriga företagare

FÖPL-FÖRSÄKRINGEN
UTGÖR GRUNDEN I DITT
SKYDDSNÄT

• 25,60 % av den fastställda arbetsinkomsten
för 53–62-åriga företagare

• 24,10 % av den fastställda arbetsinkomsten

från ingången av det år som följer efter att företagaren fyllt 63 år.

Pensionsförsäkringen för företagare utgör grunden för hela
din sociala trygghet. I FöPL-försäkringen tillväxer den pension som betalas till dig i sinom tid och försäkringen ger
även ekonomiskt skydd i händelse av arbetsoförmåga.
Dessutom innehåller FöPL-försäkringen familjepensionsskydd som tryggar familjens försörjning.

Den som första gången inleder företagarverksamhet får
22 procent rabatt under de första 48 månaderna.

FöPL-arbetsinkomsten, dvs. penningvärdet av din arbetsinsats inverkar också på din övriga sociala trygghet, t.ex. på
de sjuk- och föräldrapenningar som FPA beviljar.
Läs mer på adressen www.elo.fi/foretagare.

Jämför med hjälp av räknaren hur en ändring av FöPL-arbetsinkomsten inverkar på din försäkringsavgift, pension och
din sociala trygghet på adressen www.elo.fi/yel-laskuri
(på finska).

FöPL-avgifterna är avdragbara i beskattningen till fullt belopp.
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