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FöPL-försäkringen – ABC
i företagarens pension
Vad är företagarpensionen FöPL?
Företagarpensionen är arbetspension som företagare i åldern 18-67 år tjänar in för sitt arbete. Företagare ska teckna en FöPL-försäkring i ett arbetspen
sionsbolag. Genom att betala avgifterna för den tjänar företagaren in arbetspension. FöPL-försäkringen
påverkar också företagarens övriga sociala trygghet,
såsom socialförmåner.

Hur ger FöPL företagaren trygghet?
Genom FöPL-försäkringen får företagaren arbetspension och social trygghet. Arbetspensionen ger företagaren ekonomisk trygghet i ålderdomen och med
tanke på arbetsoförmåga. Om företagaren avlider,
kan arbetspension också betalas till familjemedlemmar som hen har försörjt.
Företagarens socialförmåner, såsom föräldra- och
sjukdagpenning, bestäms också enligt FöPL-försäkringen. FöPL påverkar också nivån på företagarens
frivilliga arbetsolycksfallsförsäkring och utkomstskydd vid arbetslöshet.

När ska man teckna en FöPL-försäkring?
Du ska teckna en FöPL-försäkring från början av
verksamheten, när
• företagarverksamheten har fortgått fyra månader utan avbrott
• din FöPL-arbetsinkomst överstiger 8 261,71
euro om året (år 2022)
• du är 18–67 år gammal.

Om du enbart äger ett företag ska du inte bli försäkrad enligt FöPL, utan FöPL-försäkringen gäller
endast företagare som också arbetar i företaget. Om
du har flera företag, täcker en FöPL-försäkring dem
alla. Företagsformen spelar ingen roll, men ägandeförhållandena kan göra det. Om du har familjemedlemmar eller kompanjoner med i företaget, ska
FöPL-frågan utredas noga.

Vad är FöPL-arbetsinkomsten
och hur bestäms den?
FöPL-arbetsinkomsten är värdet på din arbetsinsats
i företaget. Dina FöPL-avgifter bestäms enligt den.
FöPL-arbetsinkomsten borde motsvara den lön som
skulle betalas till en utomstående person för samma
arbete.
I början av företagsverksamheten grundar arbetsinkomstens belopp och därför också försäkringsavgifterna sig på din egen uppskattning. När du
tecknar FöPL-försäkringen uppskattar du värdet av
din arbetsinsats under de följande 12 månaderna.
Pensionsförsäkringsbolaget fastställer arbetsinkomstens belopp och du betalar försäkringsavgifter
till bolaget enligt det.
Under de fyra första verksamhetsåren får du 22
procents rabatt på FöPL-försäkringsavgiften. Orsaken är att det inte alltid är lätt att fastställa FöPL-arbetsinkomsten, och kassaflödet kan också vara
litet i början. Det är viktigt att kontrollera och ändra

arbetsinkomsten när företagsverksamheten utvecklas. Ändringarna påverkar alltid de framtida avgifterna och nivån av försäkringsskyddet. Retroaktiva
ändringar kan man inte göra.

Hur stor är FöPL-försäkringsavgiften?
FöPL-avgiften är 24,1 procent av den fastställda
arbetsinkomsten. För företagare i åldern 53–62 år
är den 25,6 procent. Företagaren får göra skatteavdrag för hela avgiften. Under vissa villkor kan man
tillfälligt betala en större eller mindre avgift utan att
behöva ändra FöPL-arbetsinkomsten.
FöPL-försäkringen är lagstadgad. Det betyder att du
ska teckna försäkringen och betala avgifterna, när
du uppfyller villkoren. Om du har svårigheter med
betalningen ska du kontakta ditt arbetspensionsbolag.

Hur tjänar jag in pension genom
FöPL-försäkringen?
FöPL-försäkringen ger företagaren pension och
social trygghet. Varje år tjänar du in arbetspen
sion enligt 1,5 eller 1,7 procent av den fastställda
inkomsten. Procentsatsen beror på din ålder. I den
intjänade arbetspensionen beaktas allt arbetspen
sionsförsäkrat arbete, också som anställd.

Finns det någon flexibilitet när man
närmar sig pensionsåldern?
FöPL erbjuder alternativ för företagare som närmar
sig pensionsåldern. När du har fyllt 61 år kan du
börja ta ut partiell pension (25 eller 50 procent).
Arbetet begränsas inte, och företagare kan fortsätta med verksamheten också när de redan får full
ålderspension. Då är FöPL-försäkringen frivillig.

Hur ska jag ansöka om
företagarpensionen?
För att få arbetspension måste du ansöka om den.
Arbetspensionen beviljas eller betalas inte automatiskt. Oftast ansöker man om pensionen hos sitt
eget pensionsbolag, men ansökan kan lämnas in
hos vilken pensionsanstalt som helst. Invalidpen
sion beviljas inte direkt, utan möjligheterna till
rehabilitering utreds först. Om du ska ansöka om
pension från utlandet, får du råd hos Pensionsskyddscentralen.

Hur länge får jag företagarpension?
Arbetspensionen betalas ut varje månad, och den
kan också betalas till utlandet. Ålderspensionen betalas alltid livet ut. Andra arbetspensionsförmåner
kan vara tidsbundna.

Om arbetspensionen blir liten, betalas också folkpension som tillägg. Folkpension får man, om arbetspensionen är mindre än 1 403 euro i månaden.

Mer information om arbetspensionen
får du på webbplatsen Arbetspension.fi

Du kan teckna en FöPL-försäkring i ett pensions
försäkringsbolag eller en pensionskassa som
sköter företagarpensioner.
Pensionsförsäkringsbolagen
Elo, Ilmarinen, Varma, Veritas
Pensionskassorna
Apotekens pensionskassa, Eläkekassa Verso

