
VILKEN ARBETSINKOMST ANMÄLS I ARPL-FÖRSÄKRINGEN

Inkomst Ja Nej
Grundlön

• tids- eller prestationslön och övertidsersättning x

• enligt lönegarantilagen utbetalad sådan lön, som skulle vara ArPL-lön om arbetsgivaren betalat den x

• lön för väntetid; ersättning för försening av  löneutbetalning x

• lönefordringar som bevakats vid konkurs och före konkursen förfallna fordringar x

• liten inkomst, av vilken inte förskottsinnehållning indrivs, tex. lön för studerande x

Lönetillägg och förhöjningar, tex x

• ålders-, skift-, arbetsmiljö-, kvälls- och nattillägg

• söndagstillägg samt övertidsförhöjning

• förhöjning utbetalad pga. utryckningsarbete eller driftstopp

• beredskapsersättning, söckenhelgersättning samt ersättning för pekkasdagar

Av arbetsgivaren betalad penninggåva eller presentkort x

• gåvoföremål x

  - extra löneposter, tex. julpeng, lön för 13:e månaden, tjänsteårsersättning x

  - sedvanligt gåvoföremål eller penninggåva given vid bemärkelsedag eller av annan motsvarande orsak x

Sjuktidslön x

• ersättningar för sjukodom som arbetstagaren fått av annan part än arbetsgivaren, tex. FPA x

• kompletteringsdagpenning; skillnaden mellan dagpenning och lön som arbetsgivaren eller 

arbetsgivarens sjukkassa betalat x

• tilläggsdagpenning; tilläggslön som betalats efter upphörande av sjuktidslön eller 

kompletteringsdagpenning
x

Betalningar gällande årssemester

Semesterlön x

Semesterersättning x

Olika semesterpremier x

• tex. semesterpremie, förhöjning av semesterpremien (också betalad då anställningen upphör) x

Naturaförmån

• tex. bostads-, kost-, bil- och telefonförmån

osv. penningvärdet bestäms enligt direktiv av skattestyrelsen eller då de saknas enligt gängse värde
x

• inkomst, som består av endast naturaförmån (om inte tillräcklig lön för att kunna innehålla 

pensionsavgift har betalats till arbetstagaren, men pension har intjänats, kan arbetsgivaren innehålla 

pensionsavgiften inom ett år vid följande löneutbetalningar) x

Kostnadsersättningar

• skattefria ersättningar och dagspenning x

• dagspenning och betjäningsersättning, för den del den är skattepliktig inkomst x

• dagspenning och kostnadsersättningar som baserar sig på kollektivavtalet, för den del att deras 

maximibelopp är i enlighet med skattestyrelsens beslut gällande skattefria kostnadsersättningar x

  - för överskridande del x

• ersättningar för arbetsverktyg och kläder, för den del de är skattepliktig inkomst x

Ersättningar och arvoden som betalats för närstående verksamhet gällande anställning x

• tex. förslags- och skrivarvoden

• av arbetsgivaren betalade ersättningar för förtroendeuppdrag

Förtroendeuppdragsarvoden som betalats för personer som inte är i ett arbetsförhållande, om ArPL-

pensionsskyddet är arrangerat frivilligt x
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Inkomst Ja Nej
Föreläsnings- och föredragsarvoden

• enskilda föreläsningar, i allmänhet x

• föreläsningsarvoden som egen arbetsgivare betalat x

• som är en del av företagets egen undervisning, kan vara utfört i ett arbetsförhållande. Förutsätter dock 

förberedelse av innehåll och övervakning av utförande x

Betjäningsavgifter, lön för utlandsarbete, lön för uppsägningstid

Betjäningsavgifter x

• av allmänheten erhållna betjäningsavgifter, lika stora som i den senast verkställda beskattningen, om 

ingen annan utredning framställs

Lön för utlandsarbete x

• enligt åt arbetstagaren fastställd försäkringslön

Lön för uppsägningstid x

• enligt avtalad uppsägningstid och intjänad semesterersättning max. 6 månader oberoende om 

arbetstagaren är arbetspliktig eller ej x

• ersättning på grund av uppsägning under permittering (ingen arbetsplikt) x

• ersättning för olaglig uppsägning x

Sk. gyllene handskakning x

• olika stödåtgärder som överskrider uppsägningstiden vid upphörande av arbetsförhållande

Utbildnings-, sysselsättnings- och servicestöd

Lön för diplom- och lärdomsarbete

• när arbetsavtal slutits mellan arbetsgivaren och arbetstagaren x

• när avtal slutits endast mellan arbetsgivaren och skolinrättning, inte frågan om anställning x

Helehetslön för person som anställs med hjälp av sysselsättningsstöd x

• sysselsättnings-, arbetsmarknads- och sammansatt stöd

För arbetslös utbetalad stöd x

• arbetspraktik med arbetsmarknadsstöd

• arbetsprakti med stöd av sysselsättningsförordning

• ersättning för alterneringsledighet

• deltidstillägg för person som övergått till deltidsarbete

Resultatinkomster

Provision x

• för den del den är underställd förskottsinnehållning och inte frågan är om företagare

Bonus x

Tantiem x

Produktionsarvode, produktionstillägg x

Resultatlön x

Betalningar till personalfonden x

Kontant vinstarvode x

• när den ersätter personalfondsförfarandet

Vinstandel x

Aktieoptioner och optionslånsreglering x

För arbetstagare riktad aktieemission x

Andra speciella poster

Royalty, ersättning för förnyttjande, ersättning för uppfinning i anslutning till anställning x

Pensionsavgifter för sparlivsförsäkring som arbetsgivaren tecknat åt arbetstagaren x

Pensionsavgifter som arbetsgivaren betalat för arbetstagarens individuella frivilliga pensionsförsäkring x
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