FÖPL-FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGARE ÅR 2019 – i ett nötskal
Som företagare tecknar du en
FöPL-försäkring åt dig själv. Ett gott
försäkringsskydd kommer dig till nytta
redan många gånger innan du går i
pension. FöPL-försäkringen bestämmer
också storleken på din sociala trygghet.
VEM SKA FÖRSÄKRAS?
Ta en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en
FöPL-försäkring, om du svarar jakande på alla följande
påståenden.
• Jag är 18–67 år.
•	Jag har verkat som företagare i minst fyra månader.
• Jag bor i Finland.
•	Värdet på min arbetsinsats är minst 7 799,37 euro
år 2019.
• Jag arbetar i mitt företag.
Teckna en FöPL-försäkring oberoende av om du
arbetar som företagare i huvud- eller bisyssla. Försäkring ska tecknas också oberoende av om du är finsk
medborgare eller inte, och fastän du skulle ha tecknat en
frivillig pensionsförsäkring åt dig själv.

NÄR SKA MAN TECKNA EN FÖRSÄKRING?
Teckna en försäkring senast inom ett halvt år efter att
du började arbeta som företagare. Du kan också ta en
försäkring genast när du börjar arbeta som företagare.
Så är det gjort. Enklast tar du en försäkring på nätet på
ilmarinen.fi.
Oberoende av när du tar din försäkring, börjar försäkringsavgifterna löpa genast från det att företagsverksamheten inletts. Den trygghet som FöPL-försäkringen ger
börjar också från samma tidpunkt.

VARFÖR EN FÖPL-FÖRSÄKRING?
Med en FöPL-försäkring tryggar du förutom ditt pensionsskydd även din övriga sociala trygghet. Därför är det
lagstadgat, dvs. obligatoriskt, att ta en försäkring.
Beloppet av din sociala trygghet är beroende av
värdet på din arbetsinsats. Eller med andra ord, hur stor
din fastställda FöPL-arbetsinkomst är.

ILMARINEN REKOMMENDERAR
Dimensionera FöPL-arbetsinkomsten till rätt nivå. Gör så här:
1.	Om du är företagare i huvudsyssla, fastställ arbetsinkomsten till minst 20 000–30 000 euro. På så sätt får
du en skälig pension och social trygghet.
2.	Om du är företagare i bisyssla, fastställ din arbetsinkomst till minst 12 816 euro. Det ger dig rätt till skydd i
händelse av arbetslöshet.
3.	Om värdet på din arbetsinsats förändras, ändra din arbetsinkomst. Enklast och snabbast meddelar du
om ändringar i vår webbtjänst på ilmarinen.fi. Du kan logga in i tjänsten med dina nätbankskoder.

SMIDIGT MED TANKE PÅ DIG
Över 70 000 företagare har valt oss att sköta sina försäkringar. Vi har 616 000 försäkrade och betalar ut pensioner till över 470 000 pensionstagare. Vi ansvarar för pensionsskyddet för totalt 1,1 miljoner personer.
Vi kan erbjuda allt du kan önska av ett arbetspensionsbolag. Pensionsförsäkringar för företagare och arbetstagare, dvs. FöPL och ArPL. Stöd för din och dina arbetstagares arbetshälsa. Rehabilitering. Pensioner. Utan
onödig yrkesjargong och byråkrati. Tydligt, smidigt och på gott humör.
Du kan enkelt teckna en FöPL- och ArPL-försäkring på vår webbplats ilmarinen.fi eller ringa vår försäljning
010 284 2385. Du kan också skaffa en försäkring via våra samarbetspartners. Ilmarinen har ett landsomfattande samarbetsnätverk av kontor runt om i Finland. Uppdaterad kontaktinformation till våra samarbetspartners finns på vår webbplats ilmarinen.fi.
Ilmarinens försäkringstagare och de försäkrade i Ilmarinen är samtidigt också ägare i Ilmarinen. Välkommen att
bli en av oss!
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DIMENSIONERA DIN ARBETSINKOMST TILL
RÄTT NIVÅ
Uppskatta din FöPL-arbetsinkomst i euro. En rätt dimensionerad arbetsinkomst innebär att den motsvarar det
faktiska värdet av ditt arbete. Arbetsinkomsten är således
inte den lön som du betalar åt dig själv.
Då du uppskattar din arbetsinkomst ska du begrunda
1. hur stor lön du skulle betala till en vikare för ditt
arbete
2. vilken är den högsta lönen i kollektivavtalet inom
din bransch
3. beloppet av den största lönen som du skulle betala
till en anställd.

Om du har flera än ett företag, ska du bedöma din
totala arbetsinsats i dem. Du behöver nämligen endast en
FöPL-försäkring – och en enda FöPL-arbetsinkomst.

AV FÖLJANDE TABELL SER DU HUR FÖPL-ARBETSINKOMSTEN INVERKAR PÅ DITT LIV.

Situation

Du ansöker om

FöPL-arbetsinkomstens inverkan

Utbetalas av

Du insjuknar

Sjukdagpenning

Dagpenningen grundar sig
på din arbetsinkomst

FPA

Du får ett barn

Föräldrapenning

Dagpenningen grundar sig
på din arbetsinkomst

FPA

Du förlorar din
arbetsförmåga på grund
av olycksfall eller sjukdom

Yrkesinriktad rehabilitering
och/eller invalidpension

Ersättningen grundar sig på
din arbetsinkomst

Arbetspensionsbolaget

Du förlorar din
arbetsförmåga eller
avlider på grund av
olycksfall

Ersättning från
olycksfallsförsäkringen:
dagpenning, rehabilitering,
familjepension osv.

Ersättningen grundar sig på
en summa som är lika stor
som din arbetsinkomst

Skadeförsäkringsbolaget

Du förlorar ditt arbete

Grunddagpenning

För att dagpenning
ska intjänas ska din
arbetsinkomst vara minst
12 816 euro år 2019

FPA

Du förlorar ditt arbete

Arbetsmarknadsstöd

Behovsprövat stöd då du
inte får grunddagpenning

FPA

Du förlorar ditt arbete

Inkomstrelaterad
grunddagpenning

För att dagpenning
ska intjänas ska din
arbetsinkomst vara minst
12 816 euro år 2019

Arbetslöshetskassorna AYT
eller SYT för företagare

Du minskar ditt arbete
eller du vill ta ut en del av
pensionen

Partiell förtida
ålderspension

Den partiella pensionen är
25 eller 50 procent av den
pension som du har tjänat in
fram till slutet av det år som
föregår pensioneringsåret

Arbetspensionsbolaget

Du blir äldre

Ålderspension eller
arbetslivspension (i vissa
fall)

Pensionen grundar sig på din Arbetspensionsbolaget
arbetsinkomst

Du avlider

Familjepension

Pensionen grundar sig på din Arbetspensionsbolaget
arbetsinkomst
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Observera också att det finns en nedre och övre gräns
för arbetsinkomsten. Det innebär att din arbetsinkomst år
2019 bör vara minst 7 799,37 euro och att den kan vara
högst 177 125,00 euro.
Om du tycker att det är svårt att fastställa arbetsinkomsten, hjälper vi dig gärna.

ARBETSINKOMSTEN INVERKAR PÅ DIN
FÖRSÄKRINGSAVGIFT
FöPL-arbetsinkomsten inverkar på hur stor FöPL-avgift
du betalar. Avgiften utgör en viss procent av arbetsinkomsten. Procenten är densamma i alla arbetspensionsbolag.
Företagare som är 18–52 år eller som är minst 63 år
betalar år 2019 en avgift på 24,1 procent och företagare
som är 53–62 år en avgift på 25,6 procent.
Under övergångsperioden 2017–2025 betalar du en
större avgift än vanligt från ingången av det år som följer
efter att du fyllt 53 år fram till slutet av det år som du
fyller 63 år. Under denna tid tillväxer det också en större
pension.
FöPL-avgiften varierar i någon mån, vilket beror på två
saker.
1.	Du är företagare för första gången. När du
inleder företagarverksamhet för första gången får
du rabatt för nyetablerade företagare.
2.	Beskattningen. Du får dra av alla dina FöPL-avgifter i beskattningen. Det innebär lindrigare
beskattning.

NEDSATT AVGIFT FÖR NYETABLERADE
FÖRETAGARE
Då du inleder företagarverksamhet för första gången vid
18–67 års ålder, får du en rabatt på 22 procent på din
FöPL-avgift. Rabatt beviljas i fyra år.

DRA AV AVGIFTERNA I BESKATTNINGEN
FöPL-avgifterna betalas antingen av dig eller ditt företag.
Dra av alla FöPL-avgifter antingen i din personliga eller
ditt företags beskattning. Ju större FöPL-arbetsinkomsten
är, desto större minskande inverkan har beskattningen på
din FöPL-avgift.

I EN ELLER FLERA BETALNINGSPOSTER
Betala dina FöPL-avgifter i så många poster som du vill
under kalenderåret: i 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 poster. FöPL-avgiftens förfallodag är den 20 i månaden eller följande
vardag.

VAD INNEBÄR INKOMSTREGISTRET FÖR
FÖRETAGAREN?
Inkomstregistret är ett nationellt register som togs i bruk
den 1 januari 2019. En företagare anmäler inte sin pensionsförsäkrade FöPL-arbetsinkomst till inkomstregistret.
Däremot ska arbetstagarnas löneuppgifter anmälas till
inkomstregistret, fastän du skulle avlöna en arbetstagare
endast tillfälligt. Bolagsformen bestämmer om du också
ska anmäla eventuella löner som du betalar till dig själv till
inkomstregistret.
Om du är ägare till ett aktiebolag och du får lön,
dagtraktamenten eller andra ersättningar eller naturaförmåner, ska du anmäla dessa till inkomstregistret. Av
företagets inkomster ska vederlag på vilken förskottsskatt
ska innehållas och som betalats dig eller ditt företag
som ersättning för arbete anmälas till inkomstregistret
i det fallet när du beskattningsmässigt inte omfattas av
förskottsuppbördsregistret.
Privata uttag som görs av en företagare med firma
behandlas däremot i bokföringen och anmäls i skattedeklarationen, dvs. de ska inte anmälas till inkomstregistret.

ENKELT PÅ NÄTET
Underlätta din vardag och ta i bruk vår avgiftsfria webbtjänst. Logga in i webbtjänsten med dina nätbankskoder på ilmarinen.fi. På nätet kan du sköta många ärenden: ändra din FöPL-arbetsinkomst eller förfallomånad,
sänka eller höja FöPL-avgiften och skriva ut nödvändiga intyg. Du kan också ansöka om mer betalningstid vid
behov.

