Ändring av FöPL-försäkring
FÖPL-försäkringsnummer
Töm blanketten

Bekanta dig med anvisningarna på frånsidan innan du fyller i blanketten.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer på adressen veritas.fi/dataskydd.

Ändringen
gäller
Företagare

försäkringens
arbetsadressen
avslutande
inkomsten
Företagarens släktnamn och förnamn

flexibel
avgift

begynnelsedatum

Personbeteckning
Telefonnummer

Företagarens hemadress
Postnummer

annat,vad

Postanstalt

E-postadress

Betalare (om annan än företagaren)
Betalarens näradress
Postnummer

Företagarverksamhet

Postanstalt
FO-nummer

Företagets namn och bransch
Företagarens uppgifter i företaget

FöPL-verksamheten började (dd.mm.åååå)

Företagarverksamheten är
Huvudsyssla då företagarverksamheten är bisyssla
huvudsyssla
bisyssla
Företagarverksamheten pågår
Verksamhetsmånader per år
Veckoarbetstimmar i medeltal
hela året
en del av året
Ägoförhållanden (kan fyllas i fältet för tilläggsuppgifter)
Bolagsformen har ändrat
förklaring:
Flexibel av- Anmälan om flexibel avgiftsbetalning
giftsbetalning
Uppåt,
% av försäkringsavgiften, eller
euro.
Nedåt,
% av försäkringsavgiften, eller
euro.
Omsättning, e per år
Antal anställda utöver företagaren
Den bäst avlönade anställdas lön e/mån

Grunder för
arbetsinkomständringar

Ny arbetsinkomst
Försäkringens
avslutande

Jag får eller söker invalidpension Vilken anstalt
Jag är inte helt
Jag är
eller motsv. ersättning
arbetsför
arbetsför
Tilläggsuppgifter till grund för arbetsinkomsten

Företagarens förslag till ny pensionsgrundande arbetsinkomst, euro/år
Försäkringen avslutas, datum
(dd.mm.åååå)

Orsak till avslutandet
Min företagarverksamhet har upphört

Från, datum
Annan orsak, vilken (förklara härnedan)

Förklaring

Har företagets verksamhet samtidigt upphört
Ja
Nej

Underskrift

Från, datum

Datum

Bankkontonummer för eventuell återbetalning av avgifter
Företagarens egenhändiga underskrift och namnförtydligande

företagarens
företagets

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN
ADRESSÄNDRING
Vid adressändring ange den nya adressen. Den gamla adressen
behöver inte meddelas.

ÄNDRING AV ARBETSINKOMST
Ifall de omständigheter som inverkar på den för dig fastställda
pensionsgrundande arbetsinkomsten väsentligt ändras, meddela oss om ändringen för justering av arbetsinkomsten.
Arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt, utan
tidigast från den dag då ändringsanmälan inkommit till oss.
En ändring av arbetsinkomsten inverkar på ditt kommande
pensionsbelopp, eftersom arbetsinkomsten utgör grund för
pensionsberäkningen. FöPL-arbetsinkomsten påverkar också
direkt många av dina övriga förmåner såsom sjukdagpenningen, moderskapspenningen och arbetslöshetsskyddet.

Vad grundar sig arbetsinkomsten på?
Den arbetsinkomst som fastställs för dig ska motsvara den lön, som skäligen borde betalas om en
person med samma yrkesskicklighet skulle anställas för att utföra ditt arbete. Genom arbetsinkomsten prissätts din arbetsinsats. I detta avseende motsvarar
arbetsinkomsten den lön som betalas till en arbetstagare.
Arbetsinkomsten är sålunda inte direkt ansluten till hur lönsam företagarverksamheten är, och tillfälliga växlingar i dina
faktiska inkomster inverkar därför inte på arbetsinkomsten.

Din arbetsinkomst justeras årligen med den av Socialoch hälsovårdsministeriet fastställda lönekoefficienten att
motsvara ifrågavarande årets penningvärde.

FLEXIBEL FÖRSÄKRINGSAVGIFT
Du kan inom vissa begränsningar under goda verksamhetsår
betala en tillskottsavgift på 10 - 100 % av den fastställda
försäkringsavgiften och under kärvare tider en 10 -20 %
lägre avgift, utan att din fastställda arbetsinkomst måste ändras. Tillskottsavgiften höjer pensionens belopp, medan den
nedsatta avgiften minskar det kommande pensionsbeloppet.
Den flexibla avgiftsbetalningen inverkar inte på dina övriga
socialförmåner.
För att kunna använda dig av den flexibla avgiftsbetalningen ska alla dina FöPL-försäkringsavgifter vara betalda.
Övriga hinder för den flexibla FöPL-avgiften är exempelvis
att arbetsinkomsten har fastställts till den lägsta möjliga nivån,
att du får rabatt för nyetablerade företagare, att din försäkring
inte är i kraft i samma pensionsbolag hela kalenderåret eller
att du redan lyfter pension.
Om du vill utnyttja möjligheten till flexibel avgiftsbetalning
ska du göra en skriftlig anmälan inom det kalenderår som
ändringen gäller. Observera också att tillskottsavgiften alltid
ska betalas i en rat.

FÖRSÄKRINGENS AVSLUTANDE
Försäkringen ska avslutas, om företagarverksamheten helt har
upphört, om den har minskat så att arbetsinkomsten som
fastställs utgående från den är lägre än den i lagen fastställda
nedre gränsen eller om den i övrigt inte längre uppfyller
villkoren för FöPL. Det är viktigt att du ger en noggrann
utredning om detta.

UNDERSKRIFT
Ändringsanmälan ska alltid undertecknas av företagaren själv.

303r/30.3.2016/1000

Vid fastställandet av arbetsinkomsten följs de anvisningar
som Pensionsskyddscentralen har gjort upp i samarbete
med olika företagarorganisationer. Anvisningarna finns att
tillgå till exempel på adressen www.tyoelakelakipalvelu.fi/
tyotulo-opas. Anvisningarna baserar sig främst på lönenivån
inom olika branscher samt allmänt taget på någon faktor som
beskriver företagarverksamhetens omfattning. Därför ska du
lämna uppgifter om bl.a. omsättningen och antalet anställda.
En av de viktigaste anvisningarna då arbetsikomsten fastställs
är den om den bäst avlönade anställdas lön. Endast i sällsynta
undantagsfall godkänns en arbetsinkomst lägre än denna lön,
exempelvis när den anställdas yrkesskicklighet gör att dennes
arbetsinsats är märkbart större än företagarens. Utredning
över ett sådant undantag ska alltid ges.

Pensionsskyddscentralens anvisningar är närmast avsedda
för företagare som arbetar på heltid och året runt. Företagarverksamheten kan dock vara säsongartad eller bedrivas
som bisyssla och arbetsinkomsten kan då med avvikelser från
grunderna fastställas till ett lägre belopp. Förutsättningen för
detta är att du motiverar avvikelsen tillräckligt väl.
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