
Storarbetsgivarens arbetspension-
savgift bestäms individuellt
En storarbetsgivare kan själv inverka på storleken av sin ArPL-försäkringsavgift genom att främja sina anställdas 
arbetsförmåga och arbetshälsa. Varje invalidpension som beviljas kan inverka på storarbetsgivarens avgiftsklass och 
därmed också på invalidpensionsavgiften.

Vem är en storarbetsgivare?

Med storarbetsgivare avses företag vars lönesumma år 2018 översteg 
2,09 miljoner euro.
 ArPL-avgiftens invalidpensionsavgiftsdel består av en grundav-
gift, som är beroende av åldersstrukturen bland företagets anställda, och 
av en självriskavgift som fastställs på basis av företagets avgiftsklass
enligt följande:

• Om företagets lönesumma år 2018 understeg 2,09 miljoner euro 
fastställs invalidpensionsavgiften endast utifrån grundavgiften.
Avgiftsklassen påverkar i detta fall inte avgiften. 

• Om företagets lönesumma år 2018 översteg 2,09 miljoner euro men 
understeg 33,3 miljoner euro har arbetsgivaren delvis självrisk. I så fall 
fastställs invalidpensionsavgiften dels utifrån företagets avgiftsklass, dels 
utifrån grundavgiften. 

• Om företagets lönesumma år 2018 översteg 33,3 miljoner euro har 
arbetsgivaren full självrisk, varvid invalidpensionsavgiften fastställs utifrån 
företagets avgiftsklass.

Avgiftsklassen grundar sig på invalidpensionsutgiften
 

Med invalidpensionsutgift avses den kostnad som orsakas arbetsgivaren av 
alla tills vidare beviljade invalidpensioner. I invalidpensionsutgiften beaktas 
inte tidsbundna pensioner eller andra rehabiliteringskostnader. Pension-
sutgiften är beroende av den arbetsoförmögna anställdas ålder (ju lägre 
ålder, desto högre kostnad), arbetshistoria och lön. Pensionsutgiften tas 
inte ut av arbetsgivaren som sådan, utan den tas i beaktande när arbets-
givarens avgiftsklass fastställs. Om företaget har en större invalidpension-
sutgift än genomsnittet tillämpas en högre avgiftsklass.

Ju mindre invalidpensionsutgifter företaget har, desto lägre är avgiftsklas-
sen och självriskavgiften. Således har både arbetsgivaren och den anställda 
nytta av att personalens arbetsförmåga stöds till exempel genom arbet-
shälsofrämjande åtgärder eller rehabilitering. Invalidpensionsutgiften för-
delas mellan de arbetsgivare som har betalat lön till sina anställda under 
två kalenderår före arbetsoförmågan började. Det år invalidpensionen 
beviljades avgör i sin tur när pensionsutgiften påverkar avgiftsklassen. 
Pensionen påverkar avgiftsklassen under två olika år.

Självrisklönens inverkan på förhållandet mellan
grundavgiften och avgiftsklassen
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Fastställande av avgiftsklass
För varje arbetsgivare räknar man ut så kallade riskförhållanden, och
utifrån medeltalet av dessa fastställs avgiftsklassen. Riskförhållandet är
arbetsgivarens invalidpensionsutgift i förhållande till den genomsnittliga 
invalidpensionsutgiften.
 Riskförhållandena räknas ut för två år: år 2020 blir det för åren
2017 och 2018. Medeltalet för två års riskförhållanden bestämmer
vilken avgiftsklass företaget tillhör.
 Modellen med avgiftsklasser uppmuntrar företagen att anställa
äldre och bidrar till att förlänga yrkesbanorna. Om en arbetsgivare
anställer en arbetstagare som fyllt 63 år och som sedan insjuknar,
inverkar den invalidpensionsutgift som insjuknandet medför inte på
företagets avgiftsklass. Vidare är pensionsutgiften relativt liten och
dess inverkan på avgiftsklassen obetydlig, om arbetsgivaren anställer
en person som fyllt 62 år och som sedan insjuknar.
 Det är alltså i praktiken riskfritt att nyanställa en person med 
avseende på avgiftsklass och invalidpensionsavgift, såvida den nyanställda 
till sin ålder är högst ett par år ifrån sin personliga ålderspensionsålder. 
Likaså är risken att avgiftsklassen påverkas relativt liten om en
tidigare anställd arbetstagare hålls kvar i sitt anställningsförhållande.

I vår webbtjänst VerNet finns en räknare med hjälp av vilken man kan räkna ut exempel på hur ett nytt fall av invalidpension 
påverkar avgiftsklassen och ArPL-avgiften.
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Våra specialister står till din tjänst. Mer information om invalidpensionsavgifterna och avgiftsklasserna får du genom 
att kontakta vår storkundstjänst på tfn 010 195 626 eller per e-post arpl@veritas.fi


