
  

Bästa medlem,  

Företagarkassan vill tacka dig för det gångna året 2021 och önskar dig ett företagar-vän-
ligt nytt år 2022. Det här informationsbrevet innehåller viktig information om bl.a. pens-
ionsförsäkringens arbetsinkomst, nedsatt medlemsavgift och möjlighet att ingå 
e-faktureringsavtal. 

Finansinspektionen har fastställt Företagarkassans förslag till medlemsavgift för år 2022. 
I enlighet med förslaget är medlemsavgiften nästa år 2,1 % av andelen av årsar-
betsinkomsten som överskrider 5 800 euro. Så nästa år är Företagarkassans skatteav-
dragsgilla medlemsavgift som lägst 13,60 euro per månad, d.v.s. 163,23 euro per år. Man 
kan betala sin medlemsavgift i en, fyra eller 12 rater. Vill du ändra antalet betalningsrater 
ska du kontakta kassan, t.ex. via e-tjänsten. 

Är arbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring år 2022 under 
13 573 €/år? Kontakta ditt pensionsförsäkringsbolag. 
 
FöPL-arbetsinkomsten ligger till grund för företagares pension och övrigt socialskydd. År 
2022 är den lägsta möjliga årsarbetsinkomsten i pensionsförsäkringen som tjänar in före-
tagares arbetsvillkor 13 573 euro; år 2021 var miniminivån 13 247 €/år. Var arbetsin-
komsten som låg till grund för din pensionsförsäkring (FöPL eller LFöPL) förra året 
13 247 € eller lägre, höjdes arbetsinkomsten i ditt pensionsförsäkringsbolag inte automa-
tiskt till utkomstskyddets miniminivå 2022, 13 573 €/år, utan blev efter indexhöjningen 
fortfarande en aning under den summan. Kontakta ditt pensionsförsäkringsbolag för 
att få din pensionsförsäkringsnivå uppdaterad för år 2022.  

Skulle det vara tid att uppdatera försäkringsnivån för ditt utkomstskydd? 

Försäkringsnivån du har valt i Företagarkassan ligger till grund för din eventuella dagpen-
ning. Har din försäkringsnivå i kassan föregående år baserat sig på din FöPL-/LFöPL-ar-
betsinkomst har din försäkringsnivå via lönekoefficient höjts till att motsvara minst ut-
komstskyddets miniminivå, 13 573 €/år. 
 
Du kan använda nätblanketten som finns på adressen www.yrittajakassa.fi för att ändra 
din försäkringsnivå. Du kan alternativt skicka meddelande via e-tjänsten. Vänligen be-
akta att försäkringsnivån du väljer i Företagarkassan inte får vara högre än än den fast-
ställda årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL-/LFöPL-
årsarbetsinkomst eller fastställd årsarbetsinkomst för ArPL-försäkrade delägare i företa-
get) och högst motsvara de sammanlagda årsarbetsinkomsterna (FöPL, LFöPL, ArPL) 
som har betalats på grund av företagsverksamheten. Vill du höja din försäkringsnivå i 
kassan mera än 20 %, måste du bibehålla din höjda nivå minst 15 månader för att ande-
len som överskrider 20 % också ska kunna beaktas vid fastställande av dagpenning. 

Aktivera digital e-faktura 

Vi rekommenderar varmt att du börjar använda vår enkla och trygga e-faktura i stället för 
pappersfaktura. Du kan lätt ingå e-fakturaavtal i din nätbank genast när du har fått din-
första medlemsavgiftsfaktura. För att säkerställa att medlemsuppgifterna hanteras konfi-
dentiellt skickar vi inte e-fakturor till ditt företags nätbank, utan endast till din personliga 
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nätbank. Glöm inte att meddela kassan ifall du ingår e-fakturaavtal under en pågående 
faktureringsperiod – då kan vi skicka e-fakturor som ersättningsfakturor. Det går bra att 
meddela oss via e-tjänsten. 

Är din FöPL-/LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön under 13 573 euro per år? Får 
du sjukdagpenning, delsjukdagpenning eller moderskapsdagpenning? Ansök om 
nedsatt medlemsavgift! 

Är årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring efter 1.1.2022 un-
der miniminivån 13 573 €/år som har fastställts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
eller har din pensionsförsäkring helt löpt ut, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift i 
kassan (skicka meddelande via e-tjänsten). Kassan behöver få intyg över din årsarbetsin-
komst eller beslut om avslutad pensionsförsäkring från ditt pensionsförsäkringsbolag. 
 
Du kan också ansöka om nedsatt medlemsavgift under sjukledighet eller moderskaps-
dagpenning som fortgår över en kalendermånad. Då behöver kassan få beslut över dag-
penning som FPA eller ditt försäkringsbolag betalar. Fortsätter du din föräldraledighet, får 
hemvårdsstöd eller studerar, och du samtidigt inte är sysselsatt som företagare i sådan 
utsträckning att årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring uppfyller minimikravet 13 
573 euro, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift för sådana tidsperioder. Skicka då 
intyg från försäkringsbolaget över din årsarbetsinkomst eller beslut om att din pensions-
försäkring har utgått till kassan. 
 
Jag har blivit löntagare, vad ska jag göra? 
 
Det lönar sig alltid att välja arbetslöshetskassa enligt huvudsyssla. Övergår du eller har 
du övergått från företagararbete till lönearbete lönar det sig för dig att bli medlem i en ar-
betslöshetskassa för löntagare, eftersom du som medlem i Företagarkassan inte kan 
tjäna in löntagares arbetsvillkor. 
 
Byter du till en löntagarkassa ska du försäkra dig om att din medlemsavgift hos oss är i 
ordning t.o.m. datum för utträde. För att kunna behålla ditt intjänade utkomstskydd när du 
övergår från en kassa till en annan får din oförsäkrade tidsperiod mellan kassamedlem-
skapen inte överskrida en månad. Din rätt till din i Företagarkassan intjänade dagpenning 
bibehålls i löntagarkassan utgångsvis ända tills du uppfyller löntagares arbetsvillkor. Mera 
information om löntagarkassor: www.tyj.fi 
 
Jag går i arbetspension. Kan jag fortsätta vara medlem i kassan? 
 
Har du beviljats lagstadgad ålderspension eller full invalidpension har du inte längre nå-
gon nytta av att vara medlem i Företagarkassan. De här pensionerna är förmåner som 
utgör hinder för betalning av dagpenning. 
 
Får du delinvaldpension eller partiell förtida ålderspension lönar det sig för dig att bli kvar 
som medlem i kassan. Skulle du bli arbetslös fastställs din eventuella arbetslöshets-dag-
penning i enlighet med försäkringsnivån före delinvalidpensionen och baseras på ar-
betsinkomsten i din pensionsförsäkring. 
 
Delinvalidpension avdras från mottagarens eventuella arbetslöshetsdagpenning. Partiell 
ålderspension utgör inte hinder för betalning av dagpenning och minskar inte dagpen-
ningens belopp. Arbetslöshetsdagpenning kan i huvudsak betalas ända till slutet av ka-
lendermånaden under vilken du fyller 65 år. 

http://www.tyj.fi/

