SÅ HÄR SKÖTER DU DINA ARBETSTAGARES
PENSIONSSKYDD 2019 – i ett nötskal
Du ansvarar för dina arbetstagares
pensionsskydd oberoende av om du är
arbetsgivare i ett företag eller hushåll. Du
ska sköta pensionsskyddet också då du
anställer arbetstagare tillfälligt. Lyckligtvis
är det enkelt att ordna pensionsskydd.

ARBETSTAGARENS ANDEL AV ARPL-AVGIFTEN,
% AV LÖNESUMMAN

Ålder, år

2019 2018

17–52-årig arbetstagare

6,75

6,35

53–62-årig arbetstagare

8,25

7,85

63–67-årig arbetstagare

6,75

6,35

Den större avgiftsprocenten används från ingången av
den månad som följer efter att arbetstagaren fyllt 53 år
fram till slutet av den månad under vilken arbetstagaren
fyller 63 år.

NÄR SKA MAN TECKNA EN FÖRSÄKRING?
Ordna med pensionsskydd för din arbetstagare då
1. arbetstagaren är 17–67 år.
2. du betalar lön för minst 59,36 euro i månaden till din
arbetstagare.
3. du sysselsätter en eller flera arbetstagare i ditt företag, ditt hem, din stuga, gård eller skog.
Om du under ett halvt år betalar löner för minst
8 502 euro, ska du ordna pensionsskydd genom att ta
en arbetspensionsförsäkring för arbetstagare, dvs. en
ArPL-försäkring.
Teckna helst en försäkring genast när du känner
till arbetstagares namn, personbeteckning och lön. Så
är det gjort. Teckna i vilket fall som helst en försäkring
senast innan du betalar lön, eftersom du inte kan anmäla
löneuppgifterna till inkomstregistret utan ArPL-försäkringsnummer. På så sätt undviker du tilläggsavgifter på
grund av försening.

VEM SKA FÖRSÄKRAS?
Du ska sköta pensionsskyddet också då du anställer en
tillfällig arbetstagare, pensionär eller utlänning. Undantag
utgör företagare eller så kallade utsända arbetstagare.

SÅ HÄR BILDAS DIN ARPL-AVGIFT
ArPL-avgiften är en viss procent av lönerna. ArPL-avgiften betalas utifrån de löner som anmälts till inkomstregistret. Avgiften förfaller i regel till betalning den sista
dagen i den månad som följer på lönebetalningen. Om
du vill ändra fakturans förfallodag, kan du göra det i vår
webbtjänst ilmarinen.fi, så att avgiften förfaller den andra
månaden efter lönebetalningen. Observera att det då
läggs en försäkringsavgiftsränta till ArPL-avgiften för den
andra betalningsmånaden.
Avgiften varierar beroende på hur många anställda du
har. På avgiften inverkar också de rabatter som du får på
dina avgifter. ArPL-avgiftsprocenten för en arbetsgivare
eller en tillfällig arbetsgivare är 25,2 procent, om arbetsgivarens lönesumma är mindre än 2 083 500 euro (år 2017).
ArPL-avgiften betalas på arbetstagarens bruttolön.
Arbetstagaren betalar alltid en del av avgiften. Storleken på avgiften är beroende av arbetstagarens ålder.
Som arbetsgivare uppbär du arbetstagarens andel
från lönen och redovisar hela summan till oss.

GÖR SÅ HÄR

ARPL-AVGIFT OCH HUR DEN FÖRDELAS
MELLAN ARBETSGIVAREN OCH
ARBETSTAGAREN, % AV LÖNESUMMAN

2019 2018
ArPL-avgift

25,20

25,30

Arbetstagarens andel i genomsnitt

-7,05

-6,65

Arbetsgivarens andel i genomsnitt

17,35

17,75

Då du tecknat en ArPL-försäkring behöver du endast
anmäla lönerna till inkomstregistret och betala ArPL-avgiften.
Anmäl lönerna till inkomstregistret senast inom fem (5)
dagar från lönebetalningsdagen. Ilmarinen får löneuppgifterna från inkomstregistret samma dag och kan granska
de avgifter som bildas utifrån dem genom att logga in i
vår webbtjänst ilmarinen.fi
Vi skickar ArPL-fakturan i början av följande månad.
Om löneanmälan gjorts i palkka.fi-tjänsten skickar vi
däremot ingen faktura, utan betalningsuppgifterna bildas i
palkka.fi-tjänsten.
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Vi får endast uppgifter om de ArPL-löner som pensionsbolaget behöver från inkomstregistret. ArPL-lönerna
är i allmänhet densamma som den inkomst på vilken
förskottsskatt ska verkställas. På vår webbplats finns det
en förteckning över pensionsslagen, av vilken det framgår
vilka löner som utökar arbetstagarens pensionsskydd,
dvs. vad som är ArPL-lön.

DÅ DU ÄR EN TILLFÄLLIG ARBETSGIVARE
Du kanske behöver anställa en arbetstagare tillfälligt till
företaget eller för att sköta ditt hem, din trädgård eller
skog. Du är en tillfällig arbetsgivare, då du betalar löner
för minst 59,36 euro per månad och sammanlagt högst
8 502 euro under ett halvt år och du inte har fast anställda
arbetstagare.
Då behöver du ingen ArPL-försäkring. Det räcker
att du räknar ut lönerna i tjänsten PikaPalkka® i vår
webbtjänst, eller t.ex. i tjänsten palkka.fi eller SuoraTyö.
fi. Tjänsten skickar löneanmälningarna till inkomstregistret
och ArPL-avgiften bildas i tjänsten. Om du räknar ut
lönerna själv, ska du komma ihåg att göra en löneanmälan till inkomstregistret i god tid.

DRA AV AVGIFTERNA I BESKATTNINGEN
För arbetsgivare är ArPL-avgiften som ditt företag betalat
en kostnad för inkomsternas förvärvande, dvs. ett s.k.
naturligt avdrag. Det innebär att du kan dra av ArPL-avgiften i beskattningen.
Observera att företags- och personbeskattningen har
olika regler.

ENKELT PÅ NÄTET
Du kan sköta alla dina ArPL-ärenden på nätet. Vid den
tidpunkt som passar dig bäst.
I vår avgiftsfria webbtjänst kan du exempelvis skriva
ut försäkringsintyg som bilaga till entreprenadavtal och
ändra dina kontaktuppgifter.
Övergå till e-faktura, så slipper du mata in konto- och
referensnummer, kan arkivera dina fakturor enkelt och
spara på miljön.
För att kunna använda webbtjänsten behöver du
användarbehörighet. Behörighet till tjänsten får du genom
att ringa vår kundtjänst på nummer 010 284 3719. Du
kan övergå till e-faktura genom att avtala om det med din
bank eller någon annan nätfakturaoperatör.
På vår webbplats ilmarinen.fi får du mera information
om ArPL.

FR.O.M. 2019 SKA LÖNEUPPGIFTERNA
ANMÄLAS TILL INKOMSTREGISTRET
Inkomstregistret är ett centraliserat register, till vilket uppgifterna om utbetalda löner ska anmälas i fortsättningen.
Även korrigeringar i lönerna ska anmälas till inkomstregistret, om korrigeringarna gäller löner som betalats 2019.
Om korrigeringen hänför sig till löner som betalats 2018,
ska de anmälas till pensionsbolaget.
Inkomstregistret tas i bruk den 1 januari 2019. För
dig som är arbetsgivare innebär det att du efter varje
lönebetalning meddelar de löner som du betalat till dina
arbetstagare till inkomstregistret och betalar ArPL-avgiften till Ilmarinen. Du kan läsa mer om inkomstregistret på
www.inkomstregistret.fi.

PÅ NÄTET, PER TELEFON ELLER FRÅN VÅRA SAMARBETSPARTNERS
Du kan enkelt teckna en ArPL-försäkring på vår webbplats ilmarinen.fi eller genom att ringa vår försäljning på
010 284 2385. Du kan också teckna en försäkring via våra samarbetspartners. Ilmarinens har ett brett samarbetsnätverk av kontor som omfattar hela Finland. Uppdaterad kontaktinformation till våra samarbetspartners
finns på vår webbplats ilmarinen.fi.
Förfarandet är desamma om du vill byta ditt nuvarande pensionsbolag till Ilmarinen. Du kan byta bolag då din
försäkring har varit gällande minst ett år i de tidigare bolaget. Du behöver endast fylla i en överföringsblankett
på nätet eller kontakta oss eller våra samarbetspartners – vi sköter resten på dina vägnar. Välkommen!
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