
  

Bästa medlem, 

Företagarkassan vill tacka dig för det gångna året och önskar dig ett gott nytt år 
2022. Det här informationsbrevet innehåller viktig information om bl.a. 
inkomstdagpenningens beskattning och vad som ska beaktas när man övergår 
till en löntagarkassa. 

Dagpenningens nivå höjs 

Inkomstdagpenningens index- och nivåhöjning träder i kraft från och med 
1.1.2022. Arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel och barnförhöjningarna stiger 
också. I barnförhöjning betalas 5,41 €/dag för ett barn, sammanlagt 7,95 €/dag 
för två barn och sammanlagt 10,25 €/dag för tre eller flera barn. Förhöjningsdel 
kan under sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas högst 200 dagar. 

Inkomstdagpenningens beskattning år 2022 

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2022. Ditt skattekort för år 2021 förblir i kraft 
hela januari 2022. Vi nollställer inkomsträknaren på ditt skattekort vid årsskiftet 
och räknaren återgår då till nystart. 

Vi får dina förskottsinnehållningsuppgifter för lön direkt av skattemyndigheterna, 
så du behöver inte skicka skattekortet som du automatiskt får hem till kassan. 

Använder vi ditt löneskattekort i samband med dagpenning måste vi alltid 
innehålla 25 %, även om skatteprocenten på kortet skulle vara lägre. Skickar du 
ändringsskattekort för förmån till kassan kan vi innehålla skatt i enlighet med 
ändringsskattekortet. 

Det går lätt att beställa ändringsskattekort via Skatteförvaltningens MinSkatt-
tjänst. 

Ändringsskattekortets uppgifter uppdateras elektroniskt och automatiskt hos oss 
under följande natt. Vill du att din dagpenningsansökan behandlas i enlighet med 
dina nya skatteuppgifter ska du skicka ansökan om fortsatt förmån tidigast 
följande dag räknat från datum när du beställde ditt nya skattekort. 

Ifall du blir anställd som löntagare på heltid 

Blir du anställd som löntagare lönar det sig för dig att bli medlem i en 
löntagarkassa genast när du börjar arbeta. Byter du kassa genast när din 
situation förändras behåller du din eventuella rätt till dagpenning i kraft utan 
avbrott under efterskyddsperioden. För löntagare är arbetsvillkoret och 
försäkringsvillkoret 26 veckor. Som medlem i Företagarkassan kan du inte tjäna 
in löntagares arbetsvillkor. 

Blir du medlem i en löntagarkassa och blir arbetslös innan du har hunnit tjäna in 
ditt arbetsvillkor som löntagare (26 veckor), fortsätter löntagarkassan betala 



dagpenning i enlighet med tidigare fastställd nivå. Dagpenning betalas för 
kvarstående dagar av maximiperioden (300, 400 eller 500 dagar). Uppfyller du 
vid en senare tidpunkt arbetsvillkoret för löntagare fastställs din 
arbetslöshetsdagpenning på nytt. Du ska ansöka om dagpenning hos kassan där 
ditt medlemskap är i kraft vid tidpunkten när din arbetslöshet börjar. Man kan inte 
byta kassa under pågående arbetslöshet. 

För att bibehålla din rätt till dagpenning när du byter kassa måste du bli medlem i 
din nya kassa inom en månad räknat från datum du gick ut Företagarkassan, och 
dina medlemsavgifter måste vara betalda t.o.m. datum för utträde. Mera 
information om löntagarkassor: www.tyj.fi 

Vad ska jag göra om jag blir sjuk medan jag är arbetslös? 

Blir du sjuk medan du är arbetslös och är berättigad till sjukdagpenning från FPA 
ska du meddela både Företagarkassan och TE-byrån. Man måste alltid meddela 
om man har ansökt om sjukdagpenning eller övriga socialförmåner när man 
ansöker om arbetslöshetsdagpenning. 

Man ansöker om sjukdagpenning hos FPA. Företagarkassan kan betala 
arbetslöshetsdagpenning under sjukdagpenningens självrisktid. 

Att inleda företagsverksamhet som arbetslös 

Inleder du ny företagsverksamhet som arbetslös utgör sysselsättningen inte 
hinder för betalning av dagpenning under fyra månader räknat från datum när 
sysselsättningen inleds. Du måste emellertid meddela TE-byrån om 
företagsverksamheten innan du startar. 

Inkomsterna från företagsverksamheten minskar inkomstdagpenningens belopp i 
enlighet med bestämmelserna för jämkning. Betraktas företagsverksamheten 
efter fyra månader som bisyssla kan dagpenning fortfarande betalas. Betraktas 
företagsverksamheten som huvudsyssla utgår rätten till dagpenning. 

Möjligheten att få dagpenning fyra månader gäller när man som arbetslös inleder 
ny företagsverksamhet. Vi rekommenderar att du kontaktar TE-kassan för mera 
information. 

Jag går i arbetspension. Kan jag fortsätta som medlem i kassan? 

Har du beviljats lagstadgad ålderspension eller full invalidpension har du inte 
längre någon nytta att att vara medlem i Företagarkassan. De här pensionerna är 
förmåner som utgör hinder för betalning av dagpenning. När du vill gå ut ur 
kassan kan du använda blanketten för anmälan om utträde som finns på vår 
webbsida: https://yrittajakassa.fi/sv/instruktioner/blanketter/. Du kan också skicka 
meddelande via kassans e-tjänst. 


