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Bästa medlem, 

 

Företagarkassan tackar dig för det gångna året och önskar dig ett företagarvänligt nytt år 2023. 

År 2023 är Företagarkassans skatteavdragsgilla medlemsavgift 2,1 % av andelen av 

årsarbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro. Som lägst är medlemsavgiften alltså 14,50 

€/månad. Du kan betala din medlemsavgift i en, fyra eller 12 rater. 

Du kan använda vår e-tjänst för att meddela kassan om ändringar i dina medlemsuppgifter. 

 

Det är dags att uppdatera försäkringsnivån för ditt utkomstskydd 

 

Försäkringsnivån du har valt i Företagarkassan ligger till grund för din eventuella dagpenning. Har 

din försäkringsnivå föregående år baserat sig på din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst, har din valda 

försäkringsnivå i kassan justerats med lönekoefficient så att den motsvarar utkomstskyddets 

miniminivå år 2023, 14 088 €/år. 

 

När du vill ändra din försäkringsnivå kan du skicka meddelande via vår e-tjänst eller använda 

webblanketten som finns på adressen www.yrittajakassa.fi/jasentietojen-muutos/. Vänligen 

observera att försäkringsnivån du väljer i Företagarkassan inte kan vara högre än den fastställda 

årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring, och högst motsvara de 

sammanlagda årsarbetsinkomsterna i pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) som har betalats 

på grund av företagsverksamheten. 

 

Vill du höja din försäkringsnivå i kassan mera än 20 % måste den höjda nivån bibehållas minst 15 

månader för att andelen som överskrider 20 % också ska kunna beaktas vid fastställande av 

dagpenning. 

 

Välj elektronisk e-faktura 

 

Vi rekommenderar att du väljer vår enkla och datasäkra e-faktura. Du kan lätt ingå e-fakturaavtal i din 

nätbank genast när du har fått din första medlemsavgiftsfaktura. 

 

 

 

 

http://www.yrittajakassa.fi/jasentietojen-muutos/


För att säkra att dina medlemsuppgifter alltid hanteras konfidentiellt skickar vi inte e-fakturor till 

ditt företags nätbank, utan endast till den personliga nätbank. Vänligen meddela oss via e-tjänsten 

att du har ingått e-fakturaavtal, så att vi kan skicka nya e-fakturor. 

 

Är din årsarbetsinkomst under 14 088 euro? Ansök om nedsatt medlemsavgift. 

 

Ifall årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring efter 1.1.2023 är under 

miniminivån som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 14 088 €/år, eller din 

pensionsförsäkring har avslutats, kan du skicka meddelande via e-tjänsten för att ansöka om 

nedsatt medlemsavgift i kassan. Den nedsatta medlemsavgiften är 5 €/månad. Medan man 

betalar nedsatt medlemsavgift tjänar man inte in arbetsvillkoret. 

 

Skicka intyg över din årsarbetsinkomst från ditt pensionsbolag eller pensionsbolagets beslut om 

att din pensionsförsäkring har avslutats eller löpt ut till kassan. Du kan också ansöka om nedsatt 

medlemsavgift under sjukledighet eller graviditetspenning som fortgår över en kalendermånad. 

Då behöver kassan få beslut om dagpenning som FPA eller försäkringsbolaget betalar. 

 

Ska du börja arbeta som löntagare? Gör så här. 

 

Har du varit företagare och börjar arbeta som löntagare och fortfarande är medlem i 

Företagarkassan lönar det sig att bli medlem i en löntagarkassa. När du övergår till en 

löntagarkassa ska du försäkra dig om att dina medlemsavgifter hos oss är betalda t.o.m.  

datum för utträde. 

 

För att kunna behålla ditt intjänade inkomstskydd i kraft när du byter kassa får din tid som 

oförsäkrad mellan kassamedlemskapen inte överskrida en månad. Rätt till dagpenning som du har 

tjänat in i Företagarkassan fortgår utgångsvis i löntagarkassan till dess du uppfyller 

löntagarkassans arbetsvillkor. Mera information on löntagarkassor finns på www.tyj.fi 

 

Ska du gå i pension? Gör så här. 

 

Har du beviljats lagstadgad ålderspension eller full invalidpension har du inte längre någon nytta 

av att vara kassamedlem. Partiell ålderspension förhindrar emellertid inte betalning av 

dagpenning och påverkar inte heller dagpenningens belopp, så du kan fortsätta som medlem. 

 

Arbetslöshetsdagpenning kan betalas t.o.m. slutet av kalendermånaden under vilken du fyller 65 

år. 
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