Lagstadgade socialförsäkringsavgifter
i Finland år 2019
De lagstadgade socialförsäkringsavgifterna i Finland är
• arbetspensionsförsäkringsavgiften
• olycksfallsförsäkringsavgiften
• avgiften för grupplivförsäkringen för arbetstagare
• arbetslöshetsförsäkringsavgiften
• social- och sjukförsäkringsavgiften

I Finland sköts den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen av privata
arbetspensionsbolag. Även den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och
grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts av privata försäkringsbolag. Arbetsgivare
kan själva välja i vilket av de arbetspensionsbolag och olycksfallsförsäkringsbolag
som listas nedan de vill försäkra sina anställda.
Arbetslöshetsförsäkringen sköts av Sysselsättningsfonden. Socialskydds- och
sjukförsäkringsavgifterna betalas till skattemyndigheten.
Socialförsäkringen bekostas av arbetsgivare och arbetstagare tillsammans.
Det är arbetsgivarens skyldighet att ordna med försäkringarna. Det är också
möjligt att arbetsgivaren ger den anställda fullmakt att ordna med de obligatoriska
försäkringarna i Finland för arbetsgivarens räkning. På Pensionsskyddscentralens
webbplats finns ett fullmaktsformulär som kan skrivas ut. Det finns på https://www.
etk.fi/sv/e-tjänster > Blanketter > Försäkring av utlandsarbete > Blankett 2149
(blankett 2149).
Arbetsgivaren ska lämna uppgifter om utbetalda löner elektroniskt till
inkomstregistret, www.inkomstregistret.fi.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften
Arbetsgivaren betalar både sin egen och den anställdas andel av
arbetspensionsförsäkringsavgiften till det arbetspensionsbolag som arbetsgivaren
valt.
Hela arbetspensionsförsäkringsavgiften är i genomsnitt 24,4 % av den anställdas
lön. År 2019 är arbetstagarens pensionsavgift 6,75 procent före 53 års ålder och
efter 62 års ålder och 8,25 procent i åldern 53–62 år. Arbetsgivaren tar ur denna
procentandel av den anställdas lön i samband med löneutbetalningen.

Arbetsgivarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften är i genomsnitt 17,35 %.
Närmare upplysningar ges av Pensionsskyddscentralen, tfn +358 29 411 2110,
www.etk.fi och av arbetspensionsbolagen.

Olycksfallsförsäkringsavgiften och avgiften för
grupplivförsäkringen för arbetstagare
Arbetsgivaren betalar avgifterna för olycksfallsförsäkringen och grupplivförsäkringen
för arbetstagare till det olycksfallsförsäkringsbolag som arbetsgivaren valt.
Arbetsgivarens olycksfallsförsäkringsavgift varierar mellan 0,1 och 7 %.
Avgiften bestäms enligt de löner som arbetsgivaren ska försäkra i Finland och
olycksfallsrisken i arbetet. Arbetsgivaren ansvarar för hela avgiften.
I samband med olycksfallsförsäkringsavgiften ska arbetsgivaren i regel också betala
grupplivförsäkringsavgiften till olycksfallförsäkringsbolaget.
Grupplivförsäkringsavgiften är i genomsnitt 0,07 % av arbetstagarens lön och den
betalas i sin helhet av arbetsgivaren.
Närmare upplysningar om olycksfallsförsäkringen ges av
Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK), tfn +358 404 504210, www.tvk.fi, och
olycksfallsförsäkringsbolagen.
Närmare upplysningar om grupplivförsäkringen för arbetstagare ges också av
olycksfallsförsäkringsbolagen och Olycksfallsförsäkringscentralen,
tfn + 358 409 222 900, www.tvk.fi.

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften
Arbetsgivaren betalar både sin egen och den anställdas andel av
arbetslöshetsförsäkringsavgiften till Sysselsättningsfonden.
År 2019 är den genomsnittliga arbetsgivaravgiften 1,5 % av lönesumman
och arbetstagaravgiften 1,5 % av arbetstagarens lön som avses i lagen om
förskottsuppbörd. Arbetsgivaren tar ut arbetstagaravgiften från den anställdas lön.
Närmare upplysningar ges av Sysselsättningsfonden, tfn +358 75 757 0500,
www.sysselsattningsfonden.fi

Socialskydds- och sjukförsäkringsavgifterna
Arbetsgivaren och arbetstagaren är skyldiga att betala en socialskyddsavgift till
skattemyndigheterna, om arbetstagaren är försäkrad enligt sjukförsäkringslagen i
Finland.

Arbetsgivarens socialskyddsavgift (=sjukförsäkringsavgift) är 0,77 % av lönen.
Arbetstagaravgiften (= den försäkrades sjukförsäkringsavgift, som består av en
sjukvårdsavgift och en dagpenningsavgift) är 1,54 %.
Närmare upplysningar ges av Skatteförvaltningen, Internationell personbeskattning,
tfn +358 20 697 024 eller www.skatt.fi.
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