Anvisningar för ifyllande

Pdf-instruktion

Töm blanketten

FöPL-försäkringsansökan

För minimiförmåner enligt lagen
om pension för företagare
Läs förklaringarna på omstående sida.
Tecknas inom 6 månader från att FöPL-verksamheten börjat.
Företagare
Företagarens släktnamn

Företag

Förnamnen

Titel eller yrke

Personbeteckning

Telefonnummer, hem

Företagarens hemadress

Postnummer

Postanstalt
FO-nummer

Företagets namn enligt handelsregistret
Företagets verksamhetsbransch

Företagsform
privat

Företagets huvudadress

Försäkringspremien betalas
1 rat
Betalare

2 rater

3 rater

Företagaren
Näradress
Ägandeförhållanden i
företaget

Företagarverksamhet
och grunder
för arbets-inkomsten

öppet bolag

kommanditbolag
Postnummer

aktiebolag
Postanstalt

4 rater

6 rater

12 rater
Person- eller FO-nummer

Företaget
Postnummer

Namn och personbeteckning för delägare och bolagsmän samt deras
ställning eller uppgift i företaget.
(Bolagsmans ställning i kommanditbolag skall anges i vidstående
rutfält med ett kryss)

Verksamhet underkastad
FöPL inleddes

Företagarverksamheten pågår
året om

Min uppgift i företaget är

Postanstalt

BOLAGSMAN
I KOMMANDITBOLAG

ÄGER I AKTIEBOLAG, %
Tillsammans med
familjemedlemmar
ensam
i samma hushåll

ansvarig

aktier

tyst

Verksamhetsmånad/ år

en del av året
Min företagarverksamhet är

inkomsten baserar sig på

euro
Beskattningskommun

LO-0073-sv 0618

Underskrift

Agenturuppgifter

Säljarens kod
Säljarens kod

röstetal

Veckoarbetstimmar i medeltal

Den bäst avlönade anställdas lön, euro/mån

år

euro

år

euro

Tilläggsuppgifter angående motivering för antalet arbetstimmar eller verksamhetsmånader och arbetsinkomst

Företagarens uppgifter om den nuvarande arbetsinkomst som pensionen grundar sig på.
Redogörelse för Pensionsskyddscentralens instruktioner på omstående sida.
Jag är
arbetsför
Datum

aktier

Beskattad eller deklarerad affärs- eller yrkesinkomst för de två senaste åren

Omsättning, euro/mån

Arbets
förmåga

röstetal

Huvudsyssla då föret. verksamheten är bisyssla

huvudsyssla
bisyssla
Den grund i Pensionsskyddscentralens anvisningar som arbets- Antal anställda (utom företagen)

Arbetsinkomst

annan
Adressen gäller

samtliga
försäkringar
endast
Pensionsanstalt, där arbetstagarnas pensionsskydd har anordnats Försäkringens nummer
denna
försäkring
Första förfallodagen i kalenderåret

Telefonnummer
Försäkringspremie

YT

KONDIFIDENTIELL

Jag är inte
helt arbetsför

Arbetsinkomst, euro/år

Vilken anstalt
Jag får eller söker invalidpension
eller motsvarande ersättning
Företagarens underskrift

Säljarens namn

Ensam
Samarbete

Säljarens namn

Från, datum

Kampanjnummer
Tipsare
Säljare 1, %

Säljare 2, %

Säljfördelning
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Y-tunnus/FO-nummer 0201103-7
Kotipaikka Espoo/hemort Esbo

Postiosoite/postadress
00041 ELO
Puhelin/telefon 020 703 50
Faksi/fax 020 703 5100

Käyntiosoite/besöksadress
Revontulentie 7, 02100 Espoo
Norrskensvägen 7, 02100 Esbo
www.elo.fi

Skriv ut blanketten

Anvisningar för ifyllande

Till början av blanketten

Företagare
Med företagare avses i lagen om pension för företagaren (FöPL) i Finland bosatt 18–67 år gammal person som förvärvsarbetar utan att stå i arbets- eller tjänsteförhållande i detta arbete. Förutsättning för en försäkring är, att vederbörande
faktiskt arbetar som företagare, att enbart äga ett företag är inte tillräckligt.
Lagen gäller även familjemedlemmar som deltar i företagarverksamheten utan att stå i arbetsförhållande till företagaren.
Lagen gäller
– verksamhet som utan avbrott pågått minst fyra månader efter att företagaren har fyllt 18 år
– person vars arbetsinkomst som fastställs på basis av företagarverksamheten uppgår minst till den lagstadgade
nedre gränsen
– företagare som arbetar vid sidan av invalid- eller delinvalidpension och förutsättningarna enligt FöPL uppfylls.
Företag
Om företagaren har flera företag, uppges arbetsinkomsten som ett totalt belopp.
Företagets ägarförhållanden
Yrkesutövare samt ägare av privat företag betraktas alltid som företagare enligt i lagen om pension för företagare.
Biträdande familjemedlem som inte står i anställningsförhållande till företagaren hör också till FöPL. Lagen om pension
för företagare tillämpas alltid på bolagsmän i öppet bolag och ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag. Tyst bolagsman
försäkras enligt ArPL om han arbetar i företaget och lyfter lön. En person i ledande ställning i ett aktiebolag försäkras enligt
FöPL om han äger ensam över 30 % eller tillsammans med i samma hushåll boende familjemedlemmar över 50 % av
aktiekapitalet eller av rösteantalet alla aktier ger upphov till. Ovan nämnda bestämmanderätt kan uppnås även genom
indirekt ägande, dvs. funktionär i ledande ställning inom bolaget hör till FöPL även i det fall att han ensam eller tillsammans
med sina familjemedlemmar har bestämmanderätt i bolaget (B), som för sin del har bestämmanderätt i det bolag (A) där
han arbetar i ledande ställning.
Med person i ledande ställning avses verkställande direktör och vice verkställande direktör. Även medlemskap i bolagets
direktion, såsom styrelsemedlemskap, prokurarätt etc. anses höra till ledande ställning.
Med familjemedlemmar avses företagarens maka/make och person i registrerat partnerskap med företagaren samt person
som är släkt med företagaren eller dennes maka/make i rakt upp- eller nedstigande led. Även sambo anses som familjemedlem. Däremot anses inte syskonen sinsemellan som familjemedlemmar även om de skulle bo i samma hushåll.
Arbetsinkomst, Pensionsskyddscentralens anvisningar, grunder för arbetsinkomsten
Företagarens arbetsinkomst skall motsvara antingen den lön som rimligen borde betalas, om en person med företagarens
yrkesskicklighet skulle anställas att utföra företagarens under FöPL lydande arbete, eller den ersättning som annars kan
anses svara mot sagda arbete. Genom arbetsinkomsten prissätts företagarens arbetsinsats. I detta hänseende motsvarar
begreppet den lön som utbetalas till arbetstagaren. Arbetsinkomsten är således inte direkt anknuten till företagsverksamhetens lönsamhet och därför påverkas arbetsinkomsten inte heller av tillfälliga variationer i företagarens faktiska inkomster.
Arbetsinkomsten fastställs med beaktande av de anvisningar Pensionsskyddscentralen i samarbete med olika företagarorganisationer uppgjort. Anvisningarna fås på Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalternas kontor.
Anvisningarna baserar sig närmast på lönenivån inom olika branscher och på någon faktor som generellt beskriver företagsverksamhetens omfattning.
Pensionsskyddscentralens anvisningar är närmast avsedda för företagare som arbetar på heltid och året runt. Eftersom
företagarverksamheten även kan vara säsongartad eller bedrivas som bisyssla, kan arbetsinkomsten undantagsvis fastställas
till en lägre nivå. Detta förutsätter dock att företagaren företer tillräckliga grunder på erforderlig blankett.
Antalet anställda och lönen till de anställda, omsättningen och den beskattade rörelse- eller arbetsinkomsten skall alltid
anges. En nyföretagare skall lämna dessa uppgifter som uppskattningar.
Som regel vid fastställandet av arbetsinkomsten är lönen för den bäst avlönade. Endast i få undantagsfall kan denna lön
underskridas, som t.ex. då arbetsinsatsen till följd av yrkesskicklighet överskrider företagarens.
Ändring av arbetsinkomst
Ifall de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten väsentligt förändras efter att arbetsinkomsten har fastställts,
skall detta meddelas till pensionsanstalten. Arbetsinkomsten kan dock inte ändras retroaktivt.
Företagarverksamheten upphör
När företagarverksamheten upphör skall meddelande om detta sändas till pensionsanstalten.
För meddelandet används ändringsblanketten (YM).
Skriv ut och skicka den undertecknade blanketten till Elo.
Elo betalar postavgiften.

Arbetspensionsbolaget Elo
Försäkringstjänster
Kod 5010419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Till början av blanketten

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED LAGSTADGAD ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING
EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får information om på vilket sätt Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolage
t Elo (nedan Elo) behandlar dina personuppgifter i samband med ditt arbetspensionsförsäkringsärende.
Varför behandlar Elo dina personuppgifter?
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna avgöra ditt arbetspensionsförsäkringsärende. Behandlingen av
personuppgifter grundar sig på Finlands lagstiftning och EU:s dataskyddsförordning. Om Elo inte får begärda uppgifter,
kan bolaget inte avgöra ditt ärende. Uppgifter som samlas in för avgörande av ett arbetspensionsförsäkringsärende
används också för statistik och forskning.
Handläggningen av arbetspensionsförsäkringsärenden grundar sig på lag, och därför kan man inte invända mot att
personuppgifterna behandlas. Du har inte rätt att begära att de personuppgifter som behövs för handläggningen av ett
arbetspensionsförsäkringsärende raderas eller att insamlade uppgifter överförs till system utanför Elo. Du kan inte heller
begränsa behandlingen av dina uppgifter, fastän du skulle bestrida riktigheten av vissa uppgifter.
Elos rätt att inhämta och lämna ut dina personuppgifter
Elo har enligt lag rätt att från och till nödvändiga instanser inhämta och lämna ut uppgifter som behövs för avgörande av
ditt arbetspensionsärende. Dina personuppgifter behandlas så att ditt arbetspensionsförsäkringsärende kan skötas på ett
smidigt sätt. Om behandlingen av dina personuppgifter eller utlämnande av uppgifter inte grundar sig på lag, ombes du ge
ditt samtycke. Du kan senare annullera ditt samtycke.
I handläggningen av ditt arbetspensionsförsäkringsärende kan Elo bland annat kontakta din arbetsgivare, olika myndigheter
eller försäkringsanstalter. Med stöd av EU:s dataskyddsförordning och överenskommelser om social trygghet mellan olika
stater kan dina uppgifter vid behov överföras till EU- och EES-länder, Schweiz samt utanför EU.
Du har rätt att granska dina uppgifter
Du har rätt att granska vilka uppgifter som lagrats om dig i Elos register. På så sätt kan du försäkra dig om att de lagrade
uppgifterna är korrekta. Du kan begära att felaktiga uppgifter rättas, om en rättelse av uppgifterna är ändamålsenlig med
tanke på hur ärendet avgörs. Vid behov får du också en kopia av de personuppgifter som vi lagrat om dig i våra register.
Begäran om personuppgifter och svaret är i regel avgiftsfria.
Om begäran inte kan uppfyllas, får du ett meddelande med motiveringar från Elo senast inom en månad. Tidsgränsen kan
förlängas med två månader. Om du är missnöjd med ett avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter, har du
rätt att klaga hos tillsynsmyndigheterna.
Förvaring av personuppgifter
Uppgifter som behövs i handläggningen av ett arbetspensionsförsäkringsärende förvaras den tid som föreskrivs i lagen.
Förvaringstiden är i allmänhet den försäkrades livstid och de fem följande kalenderåren.
Automatisk behandling
Elo har enligt lagen rätt att göra automatiska beslut. I den automatiska handläggningen kan ett arbetspensionsförsäkringsärende
avgöras så att beslutet ges automatiskt utifrån uppgifter som samlats in från olika uppgiftsskällor. Invalid- och rehabiliteringsärenden och andra medicinska frågor behandlas inte helt automatiskt, eftersom en legaliserad läkare alltid deltar i ärendeberedningen på pensionsanstalten och FPA.
Elo är personuppgiftsansvarig
Elo är personuppgiftsansvarig och Elo har ett dataskyddsombud.
Kontaktinformation
Elos kontaktinformation finns på adressen www.elo.fi.

