
Socialförsäkringsavgifter och gränsbelopp 2023

2023 2022

26,20 % 25,85 %

Småarbetsgivarens 

avgift cirka 25,55 %

25,85 %

7,15 % 7,15 %

8,65 % 8,65 %

7,15 % 7,15 %

65,26 €/mån. 62,88 €/mån.

2023 2022

24,10 % 24,10 %

25,60 % 25,60 %

24,10 % 24,10 %

18,80 % 18,80 %

19,97 % 19,97 %

18,80 % 18,80 %

8 575,45 €/år 8 261,71 €/år

194 750  €/år 187 625 €/år

14 088 €/år 13 573 €/år

922,42 € 855,48 €

2023 2022

13,0140 % 13,0140 %

13,8240* % 13,8240* %

24,10 % 24,10 %

25,60 % 25,60 %

Övriga socialförsäkringsavgifter

2023 2022

1,53 % 1,34 %

1,59 % 1,32 %

1,36 % 1,18 %

0,60 % 0,53 %

0,23 % 0,14 %

1,96 % 1,71 %

1,36 % 1,18 %

0,60 % 0,53 %

1,57 % 1,50 %

2023 2022
0,70 % 0,70 %

0,06 % 0,06 %

0,52 % 0,50 %

2,06 % 2,05 %

1,50 % 1,50 %

0,52 % 0,50 %

0,75 % 0,74 %

Tillfällig arbetsgivare

Lönesumman är mindre än 9 348 € under ett halvt år och det finns inte fasta anställda

ArPL-avgiftsprocent och gränsbelopp

Sjukförsäkringsavgift

före 53 års ålder

FöPL-avgiftsprocent

Intjäningsgränsen per månad för en person som får invalidpension

FöPL-arbetsinkomst som inräknas i arbetsvillkoret för arbetslöshetsskydd

FöPL-arbetsinkomstens övre gräns

Nyetablerad företagare (22 procent rabatt)

18–52-åringar

Avgiftsprocenten stiger succesivt mellan 30 041,73 och 47 208,51 €

*Sedan år 2017 har den förhöjda avgiften gällt personer som är 53–62 år. 

för den andel som överstiger 47 208,51 €

före 53 års ålder

från ingången av det år som följer efter fyllda 53 år

från ingången av det år som följer efter fyllda 53 år

FöPL-arbetsinkomstens nedre gräns

63–67-åringar

Arbetstagarens pensionsavgift

Arbetstagarens andel ingår i totalavgiften. Arbetsgivaren innehåller avgiften av lönen. Under åren 2017–2025 uppbärs med stöd av en 

övergångsbestämmelse en större avgift av dem som är 53–62 år. De intjänar samtidigt pension med 1,7 procent i stället för 1,5 procent.

Arbetsgivare med försäkringsavtal

Arbetsgivare som hela tiden har minst en anställd eller vars lönesumma är minst 9 348 €/6 mån. 

Genomsnittlig avgift 24,84 % (inklusive kundåterbäring). Logga in på arbetsgivarens tjänst så ser du 

ArPL-avgiftsprocenten och kundåterbäringen. 

Storarbetsgivare

Om lönesumman var minst 2 197 500 € år 2021 inverkar kundåterbäringar och rabatter på de delar av avgiften som reserverats för avgiftsförluster 

på avgiften. På avgiften inverkar även de invalidpensioner som beviljats dina arbetstagare. Läs närmare ilmarinen.fi/arpl-avgift. 

Avgiftsnedsättningarna syns då du loggar in på arbetsgivarens tjänst.

53–62-åringar (övergångsbestämmelse 2017–2025)

17–52-åringar

53–62-åringar (övergångsbestämmelse 2017–2025)

63–67-åringar

Månadsinkomsten nedre gräns för att en arbetstagare ska omfattas av ArPL

FöPL-avgiftsprocent och arbetsinkomstgränser

18–52-åringar

53–62-åringar (övergångsbestämmelse 2017–2025)

63–67-åringar

Under åren 2017–2025 uppbärs med stöd av en övergångsbestämmelse en större avgift av dem som är 53–62 år. De intjänar samtidigt pension 

med 1,7 procent i stället för 1,5 procent. FöPL-avgiften ändras från ingången av det år, under vilket företagaren fyller 53 eller 63 år.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

= socialförsäkringsavgift för 16–67-åriga arbetstagare. Socialförsäkringsavgiften betalas till 

skatteförvaltningen i samband med redovisningen av förskottsinnehållningen. Närmare information: 

skatt.fi

* Om löne- och arbetsinkomstens sammanlagda belopp är mindre än 15 703 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent.

Försäkrades sjukförsäkringsavgift

Avgiften ingår i förskottsinnehållningsprocenten och innehålls därför inte separat av lönen.

Företagares sjukförsäkringsavgift

Företagares dagpenningspremie *

Företagares sjukvårdspremie

Företagares tilläggsfinansieringsandel

Löntagares sjukförsäkringsavgift

Löntagares dagpenningspremie *

Löntagares sjukvårdspremie

Pensionstagares sjukvårdspremie

Olycksfalls-, gruppliv- och arbetslöshetsförsäkringspremie

Olycksfallsförsäkringspremie (i genomsnitt)

Premien fastställs enligt löner och risken för olycksfall i arbetet. Olycksfallsförsäkringen sköts av 

olycksfallsförsäkringsbolagen.

Grupplivförsäkringspremien i genomsnitt                                                        

Olycksfallsförsäkringsbolaget uppbär premien i samband med olycksfallsförsäkringspremien.

Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie

Sysselsättningsfonden uppbär premierna av 17–64-åriga arbetstagare. Fr.o.m. 1.8.2022 av 18-

åriga.Av en lönesumma som är högst 2 251 500 €

Av den del av lönesumman som överstiger 2 251 500 €

Arbetstagares premie

Delägare

Arbetsgivares premieandel för delägare

Premie för en ArPL-försäkrad delägare

http://www.vero.fi/
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http://www.vero.fi/
http://www.vero.fi/
http://www.vero.fi/
http://www.vero.fi/
http://www.vero.fi/


2023 2022

2,45 % 2,00 %

2,00 %

10,5 % 8,00 %

8,00 %

2023 2022

1,558 1,501

2874 2691

0,94419 0,94659

Lönekoefficienten används i beräkningen av den framtida arbetspensionen. Med den justeras årsinkomsterna till nivån det år pensionen börjar. Av 

lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivån 80 procent och ändring i prisnivån 20 procent.

Med arbetspensionsindexet justeras löpande arbetspensioner. Då arbetspensionsindexet beräknas är andelen ändring i lönenivån 20 procent och 

ändring i prisnivån 80 procent.

Försäkringsavgiftsränta 1.1–30.6 

Räntor

Arbetspensionsindex

Livslängdskoefficient

Försäkringsavgiftsränta 1.7–31.12

Dröjsmålsränta 1.1–30.6

Dröjsmålsränta 1.7–31.12

Räntan fastställs varje halvår fr.o.m. 1.1 och 1.7.

Index och livslängdskoefficient

Lönekoefficient


