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Obligatoriska arbetsgivarskyldigheter är åtminstone: 

1 
Arbetsgivares socialskyddsavgift och förskottsinnehållning som verkställs på arbetstagarnas löner 

Ett konkursbo är vanligtvis en tillfällig arbetsgivare (en löntagare eller högst 
fem sådana löntagare vilkas arbetsförhållanden inte varar hela kalenderåret i 
tjänst, 30 § i förordningen om förskottsuppbörd) och ska lämna in en 
periodskattedeklaration alltid då det har utbetalat löner för vilka 
förskottsinnehållning eller arbetsgivares socialskyddsavgift ska betalas. Om 
konkursboet utan avbrott fortsätter gäldenärens affärsverksamhet och ska ha 
anmält sig som en regelbunden arbetsgivare till Skatteförvaltningens register 
över arbetsgivare, ska det betala förskottsinnehållning och arbetsgivares 
socialskyddsavgift och anmäla dessa med en periodskattedeklaration till 
Skatteförvaltningen enligt längden på dess deklarationsperiod, antingen 
månatligen eller kvartalsvis. Klasserna för privata arbetsgivares 
socialskyddsavgift används inte längre från och med början av år 2010. 
Konkursboet är alltså skyldigt att betala socialskyddsavgiften, som är lika hög 
för alla arbetsgivare. Socialskyddsavgiftsprocenten fastställs årligen. Avgiften 
för år 2016 är 2,12 % av de löner som utbetalats under 2016. Mer 
information återfinns på www.skatt.fi 

2 
Arbetspensionsförsäkringsavgifter 

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna består av arbetsgivares och 
arbetstagarens 
andelar. Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift 
i samband med löneutbetalningen. Social- och hälsovårdsministeriet 
fastställer beloppet på avgifterna årligen. År 2016 är arbetstagarens 
andel av pensionsförsäkringsavgiften 5,7 % och för 53 år fyllda 
7,2 % av lönen. ArPL-förtjänstens nedre gräns är 57,51 €/mån. 

Arbetspensionsförsäkringsavgifternas totalbelopp och arbetsgivarens 
pensionsförsäkringsavgifter är följande: 

Tillfällig arbetsgivare, endast tillfälliga arbetstagare och lönesumma 
under 8 238 €/ 6 mån.: 

Totalbelopp 25,1 % 

Avtalsarbetsgivare, fast anställda arbetstagare eller lönesumma 
minst 8 238 €/6 mån., ArPL-avgift: 

Totalt 24,6 % (lönesumma under 2 025 000 €) 
Totalt 24,95 % (lönesumma 2 025 000 €–32 400 000 €) 
Totalt 24,92 % (lönesumma över 32 400 000 €) 
 



Arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift är i genomsnitt 18,00 
%. 

3 
Lagstadgad olycksfallsförsäkring 

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen fastställs utifrån storleken på 
försäkringsobjektet och den olycksrisk som detta medför. Löner som betalas 
till arbetstagarna beskriver i detta fall objektets storlek, dvs. arbetsmängden. 
Olycksrisken i det försäkrade objektet bestäms per arbetsgivare eller 
riskklass. Riskklassificeringen baserar sig vanligtvis på yrke eller bransch. 
Risken meddelas som en avgiftskoefficient, som visar hur farligt det aktuella 
arbetet är. En mätare för riskerna i arbetet är ersättningskostnaderna för 
arbetsolyckor och yrkessjukdomar inom varje arbete. Beloppet på 
försäkringsavgiften under försäkringsperioden fås genom att multiplicera 
försäkringsavgiftskoefficienten enligt betalningsgrunden (till exempel 10 
promille) med försäkringsobjektets lönesumma. Försäkringsavgiften före 
försäkringsperiodens början grundar sig på en avgiftskoefficient som bestäms 
enligt bolagets betalningsgrund och på den anmälda eller uppskattade 
lönesumman, vilka efter försäkringsperioden justeras så att de motsvarar den 
slutliga faktiska lönesumman och avgiftskoefficienten enligt 
betalningsgrunderna (utjämningspremie). I vissa särskilda fall baseras 
försäkringsavgiften emellertid inte på lönesumman, utan utgörs i stället av en 
arbetstagarspecifik, fast årsavgift. 

Mer information återfinns på www.tvl.fi. 

4 
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift är graderad enligt 
arbetsgivarens lönesumma. Delägarnas lönesumma räknas inte med i 
gränsen för lönesumman. Gränsen för lönesumman justeras årligen med en 
lönekoefficient enligt lagen om pension för arbetstagare. 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
beloppet på avgifterna årligen. År 2016 är arbetstagarens andel av 
försäkringsavgiften 
1,15 % och arbetsgivarens andel 1,0 % av lönerna. Om lönesumman 
överstiger 2 044 500 €, , är arbetstagarens andel av försäkringsavgiften 
1,15 % och arbetsgivarens andel 3,9 %. 

Mer information återfinns påwww.tvr.fi. 

5 
Grupplivförsäkring för arbetstagare 

Inom de flesta branscher förpliktar gällande kollektivavtal 
att försäkra arbetstagarna med en grupplivförsäkring för arbetstagare. 
Grupplivförsäkringspremien tas ut i samband med 
den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Olika bolag har olika premier. 

  

 

  

 


