Så här läser du ArPL-årsavräkningen
I det här faktabladet får du närmare information om ArPL-årsavräkningen och de poster
som ingår i den. Avgiften betalas under försäkringsperioden i form av förskottsavgifter.
I årsavräkningen följande vår kontrollerar pensionsbolaget att försäkringsavgifterna räckt
till. ArPL-avgiften fastställs enligt beräkningsgrunder och försäkringsvillkor som fastställts
av social- och hälsovårdsministeriet. Försäkringsperioden är ett kalenderår.

ArPL-avgiften 1.7.2018
Den teoretiska förfallodagen för ArPL-avgiften är den 1 juli.
Avgiftsposterna har förräntats med försäkringsränta från denna dag till avräkningens förfallodag. Förskottsavgifterna har
förräntats med försäkringsränta från betalningsdagen fram till
avräkningens förfallodag.
Vissa poster i avräkningen gäller endast storföretag. Företagets storlek fastställs enligt den årliga totala lönesumman.
År 2018 utgår man från lönesumman för år 2016. Posterna i
avräkningen förklaras närmare nedan.
Avgiften uträknas på ArPL-lönesumman
År 2018 är ArPL-avgiften 25,3 % av den anmälda sammanlagda ArPL-lönesumman. I procenttalet ingår arbetstagarens
andel av avgiften som år 2018 är 6,35 % (17–52 år och över
62 år gamla) eller 7,85 % (53–62 år gamla).
Invalidpensionsavgiftsklassens inverkan
För företag vars lönesumma år 2016 uppgick till minst 2 059
500 euro har det fastställts en avgiftsklass. På avgiftsklassen inverkar de bestående invalidpensioner som beviljats
företagets egna anställda. Avgiftsklassen inverkar sänkande
på avgiften, om invalidpensionsutgiften för företagets egna
anställda är lägre än den genomsnittliga invalidpensionsutgiften. Avgiftsklassen inverkar höjande på avgiften, om invalidpensionsutgiften för företagets anställda är högre än den
genomsnittliga invalidpensionsutgiften.

Rabatt på avgiftsförlustandelen
Om företagets lönesumma var högre än 2 059 500 euro år
2016, innehåller ArPL-avgiften rabatt på avgiftsförlustandelen.
Rabatt på omkostnadsandelen
Om företagets eller koncernens lönesumma år 2018 är minst
5 miljoner euro, innehåller försäkringsavgiften rabatt på
omkostnadsandelen.
Varmas kundåterbäringar
På det sammanlagda beloppet av de kundåterbäringar som
ett arbetspensionsbolag delar ut till sina kunder inverkar
pensionsbolagets solvens, avkastningen på placeringarna och
omkostnadsöverskottet. Totalbeloppet av kundåterbäringarna delas mellan Varmas kunder på basis inbetalda ArPL-avgifter och de fonder som tillvuxit utgående från dem.
Varmas goda solvens, placeringskunnande och effektivitet ger
konkurrenskraftiga kundåterbäringar varje år.
Försummelseförhöjning
I avgiften kan det ingå en försummelseförhöjning (163 § i ArPL),
om arbetsgivaren har försummat att anmäla de anställdas
årslöner till arbetspensionsbolaget inom utsatt tid.

Förskottsavgifter
De förskottsavgiftsposter som förfallit till betalning är uppräknade enligt förfallodag. Varje post har krediterats med
försäkringsränta från förfallodagen fram till den räntedag som
finns angiven i avräkningen. Den sammanlagda summan för
poster som krediterats med försäkringsränta finns på följande
rad i avräkningen.

Anvisningar för anmälan om ändringar

Övriga poster
I de övriga posterna kan det finnas poster som under avräkningsåret antingen räknas kunden till godo eller bolaget
till godo. Sådana är till exempel korrigeringsavgifter till
följd av tidigare års lönekorrigeringar samt odebiterade
dröjsmålsräntor.

Du kan också anmäla ändringar per brev eller kontakta försäkringskontaktpersonerna per telefon. Kontaktinformation finns
i slutet av avräkningen.

Årsavräkningens slutsaldo
Om förskottsavgifterna inte räcker till för att täcka den slutliga försäkringsavgiften för kalenderåret, debiteras skillnaden
i form av justeringsavgift.
Om förskottsavgifterna överstiger den slutliga avgiften,
används skillnaden för obetalda försäkringsavgifter eller för
betalning av de försäkringsavgifter som förfaller till näst.
Försäkringsränta
Försäkringsräntan är en fast del av ArPL-avgiften med vilken
avgiften justeras från den teoretiska förfallodagen 1.7 till nivån
för räntedagen i avräkningen.
Räntan bestäms utifrån den 12 månaders ArPL-referensränta
som noteras av Garantia, den är dock alltid minst 2 %.
På förskottsavgifterna krediteras försäkringsränta från avgiftens förfallodag fram till räntedagen i avräkningen.
Försäkringsräntan är:
2,00 % under tiden 1.1.–30.6.2018
2,00 % under tiden 1.7.–31.12.2018

Om det finns felaktigheter i de försäkrades anställnings- eller
löneuppgifter, anmäl dem så fort som möjligt så att vi kan korrigera de försäkrades pensionsuppgifter och ArPL- försäkringsavgiften. Begäran om ändring gör du enklast med ett meddelande
i Varmas webbtjänst.

Grundbesvär
Grundbesvär om påförande av försäkringsavgift ska anföras
skriftligen till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
senast inom två kalenderår från det att betalningen påförts.

I våra E-tjänster finns uppdaterade
uppgifter om ArPL-försäkringen
I våra E-tjänster på adressen www.varma.fi kan du kontrollera årsavräkningarna för de två föregående åren.
Genom att logga in kan du också:
• ta utskrifter av avgiftsintyg och avgiftsutredningar
• avtala om betalningstid för försäkringsavgifterna
• sända dataskyddad e-post till Varma
• med en och samma inloggning sköta såväl FöPLsom ArPL-försäkringsärenden.
Om du ännu inte har tillgång till E-tjänster, kan du
ingå ett webbtjänstavtal på adressen www.varma.fi
> Logga in > Ta i använding tjänster för inloggade
användare. Tjänsten är avgiftsfri.
När vi har fått avtalet sänder vi ditt användar-ID
per e-post. Även bokföringsbyråerna kan använda
E-tjänster med kundernas samtycke.
För närmare information och rådgivning kontakta oss
per telefon på numret 010 192 101.
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