Flexibel avgiftsbetalning –
ett smidigt sätt för företagaren
att satsa på sig själv!
Som företagare har du möjlighet att under goda tider
förbättra din pension genom att tillfälligt betala en större
försäkringsavgift än den fastställda FöPL-arbetsinkomsten
skulle förutsätta. Din fastställda arbetsinkomst behöver
då inte ändras. Ett smidigt sätt för dig att satsa på dina
kommande pensionsår då det går bra för företaget.

Tabellerna är förenklade och schematiska, men ger en
riktgivande bild. För det kalenderår företagaren har betalat
tilläggsavgift beräknas pensionen på den totala arbetsinkomsten, bestående av både den fastställda FöPL-arbetsinkomsten
och den arbetsinkomst som motsvarar den betalda tilläggsavgiften.

Du kan betala en tilläggsavgift som är 10–100 procent av
den avgift som baserar sig på din fastställda arbetsinkomst.
Tilläggsavgiften är i sin helhet avdragsgill i beskattningen.
Den totala avgiften under året – dvs. tilläggsavgiften plus
avgiften för den fastställda arbetsinkomsten – får dock inte
överstiga avgiften för den högsta möjliga arbetsinkomst
som kan fastställas för en FöPL-försäkring.

Anmälan om flexibel avgiftsbetalning

Under vissa förutsättningar kan man också betala en
10–20 procent lägre avgift. Det minskar pensionsbeloppet.
I de följande tabellerna finns det exempel på hur mycket
en tilläggsbetalning inverkar på den kommande pensionen.

Det krävs inga större formaliteter av dig om du vill betala
tilläggsavgift. Du ska endast skicka oss en anmälan antingen
genom att använda vår färdiga ändringsblankett eller via
VerNet-webbtjänsten. Det skriftliga meddelandet bör
innehålla dina egna uppgifter, vilket kalenderår tilläggsavgiften
gäller och hur stor tilläggsavgift du önskar betala samt din
underskrift. Tilläggsavgiftens storlek kan meddelas antingen
i euro eller i procent av arbetsinkomsten eller av den avgift
som baserar sig på den fastställda arbetsinkomsten. Det är
viktigt att du skickar din anmälan till oss inom det kalenderår
tilläggsavgiften gäller. Kom också ihåg att möjligheten att betala tilläggsavgift kan utnyttjas bara en gång per kalenderår.

Exempel: Företagaren är under 53 år eller 63–67 år (intjäningsprocent1,5)
Tabellen utgår från att företagaren är under 53 år hela kalenderåret.
Beloppen är avrundade och motsvarar avgifts- och indexnivån år 2018.
fastställd
arbetsinkomst
€/år

 intjänad
pension för året
i fråga €/mån

tilläggsavgift
för året i fråga (% av
försäkringsavgiften)

årets
totala arbetsinkomst €

 intjänad
pension för året
i fråga €/mån

20 000

25

2 410 (50 %)

30 000

37

30 000

37

3 615 (50 %)

45 000

56

40 000

50

9 640 (100 %)

80 000

100

50 000

62

6 025 (50 %)

75 000

93

60 000

75

14 460 (100 %)

120 000

150

80 000

100

9 640 (50 %)

120 000

150

100 000

125

17 743 (73 %)

173 625 (max)

217

120 000

150

12 923 (45 %)

173 625 (max)

217

150 000

187

5 693 (16 %)

173 625 (max)

217
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Vänd!

Exempel: Företagaren är 53–62 år (intjäningsprocent 1,7 åren 2017–2025)
Tabellen utgår från att företagaren är 53 år från kalenderårets början.
Beloppen är avrundade och motsvarar avgifts- och indexnivån år 2018.
 intjänad
pension för året
i fråga €/mån

tilläggsavgift
för året i fråga (% av
försäkringsavgiften)

 årets
totala arbetsinkomst €

 intjänad
pension för året
i fråga €/mån

20 000

28

2 560 (50 %)

30 000

42

30 000

42

3 840 (50 %)

45 000

64

40 000

57

10 240 (100 %)

80 000

113

50 000

71

6 400 (50 %)

75 000

106

60 000

85

15 360 (100 %)

120 000

170

80 000

113

10 240 (50 %)

120 000

170

100 000

142

18 848 (73 %)

173 625 (max)

246

120 000

170

13 728 (45 %)

173 625 (max)

246

150 000

212

6 048 (16 %)

173 625 (max)

246

På basis av din anmälan skickar vi dig ett bankgiro på til�läggsavgiften. Tilläggsavgiften betalas i en rat och under det
kalenderår som den gäller. Om tilläggsavgiften blir aktuell
först mot slutet av året är det viktigt att du kontaktar oss i
tid för att hinna få bankgirot och kunna betala avgiften före
utgången av kalenderåret.

Begränsningar för den flexibla betalningen
För att kunna betala tilläggsavgift förutsätts att FöPLförsäkringen har varit i kraft i samma pensionsbolag hela
kalenderåret. Det går alltså inte att betala tilläggsavgift
retroaktivt för en redan avslutad försäkring. Tilläggsavgift
kan inte heller betalas i följande fall:
• Du får pension enligt arbetspensionslagarna.
(Däremot är pension från utlandet inte något hinder
för att betala tilläggsavgift.)
• Du har obetalda FöPL-försäkringsavgifter.
• Din FöPL-försäkring fortsätter inte hela kalenderåret.

• Din FöPL-försäkring fortsätter inte hela kalenderåret i
samma pensionsbolag, dvs. den överflyttas från ett
bolag till ett annat under kalenderåret.
• Du har rätt till nedsatt avgift som nyetablerad
företagare under kalenderåret.
Tilläggsavgiften höjer inte beloppet av de förmåner som
FPA betalar, t.ex. sjukdagpenningen eller moderskapsoch föräldrapenningen. Också din rätt till arbetslöshetsersättning baserar sig enbart på din fastställda arbetsinkomst. Det finns alltså skäl att hålla den fastställda
arbetsinkomsten på rätt nivå, fast man skulle utnyttja
möjligheten till flexibel avgiftsbetalning!

Ta kontakt med våra Företagstjänster,
010 195 612 * eller fopl@veritas.fi
Vi berättar gärna mera om den flexibla
avgiftsbetalningen.
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*) Att ringa ett inrikessamtal till våra 01019-servicenummer, inklusive väntetiden,
kostar från det fasta nätet lokalnätsavgift och från mobiltelefon mobilsamtalsavgift.
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fastställd
arbetsinkomst
€/år

