Periodisering av ekonomisk förmån som betalas i
samband med att anställningen upphör
En ekonomisk förmån som betalas när anställningsförhållandet upphör är ett hinder för
utbetalningen av arbetslöshetsförmåner för den tid över vilken förmånen periodiseras. Med
ekonomisk förmån avses ett s.k. fallskärmsavtal. Det är fråga om en ekonomisk förmån
som arbetsgivaren betalar och som baserar sig på ett avtal eller något annat arrangemang
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i anslutning till att anställningen upphör.
Typiskt för sådana ekonomiska förmåner är att betalningen av dem grundar sig antingen
på arbetsgivarens fria vilja eller på ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
Förmånerna kallas ofta t.ex. stödpaket, avgångsvederlag eller fallskärm, och det kan vara
fråga om pengar, föremål eller någon annan egendom.
Den förmån som ska periodiseras ska hänga samman med att anställningen upphör. Till
exempel provision, bonus eller resultatlön som skulle ha betalats under anställningen
(oberoende av om anställningen hade upphört eller inte) är inte en förmån som ska
periodiseras, även om förmånen betalats när anställningen upphörde eller efter det.
Självrisktiden för mottagare av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd minskar inte
under periodiseringstiden.
Med programmet för beräkning av periodiseringen av en ekonomisk förmån som betalas
när en anställning upphör kan du räkna ut över hur lång tid din ekonomiska förmån ska
periodiseras efter att anställningen upphört. Svaret du får är en uppskattning av din
aktuella situation. Ett officiellt beslut om periodiseringstiden får du om du ansöker om
arbetslöshetsförmån. Ytterligare information om de arbetslöshetsförmåner som betalas av
FPA och ansökningsanvisningar finns här.
I beräkningsprogrammet finns frågor som du ska besvara eller alternativ som du kan välja.
Om du är osäker får du fram närmare anvisningar via länken i slutet av frågeraden.
När du får en uppskattning av periodiseringstiden kan du skriva ut svaret eller gå tillbaka
till frågorna om du vill ändra dina svar.
De uppgifter som du ger lagras inte hos FPA. Vi samlar endast in antalet användare och
uppgifter i anslutning till det för att utvärdera hur tjänsten används och hur väl den
fungerar.
För att kunna använda programmet behöver du en webbläsare med Java-stöd.

Utbetald ekonomisk förmån. En förmån som arbetsgivaren betalar av fri vilja eller utifrån
ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren i anslutning till att en anställning upphör.
Förmånerna kallas ofta t.ex. stödpaket, avgångsvederlag eller fallskärm, och det kan vara
fråga om pengar, föremål eller någon annan egendom. Ange beloppet av ekonomisk
förmån som betalats ut.
Lön (brutto). Periodiseringen görs genom att den ekonomiska förmånen divideras med
dagslönen. Dagslönen får man genom att dividera månadslönen för den senaste
anställningen med 21,5. Semesterpenning räknas inte med i lönen. Periodiseringen görs
så att den motsvarar fulla arbetslöshetsförmånsdagar, och eventuell avrundning görs
nedåt. Du kan mata in uppgifter bara antingen i fältet för ”Lön euro/mån.” eller ”Lön under
perioden” Ange lönebeloppet per månad.
Lön under en viss period. Om du inte har regelbunden månadslön kan du i de här fälten
ange perioden före arbetslösheten och det lönebelopp (brutto) som du tjänat då.
Dagslönen beräknas som ett medeltal av den lönen. Perioden ska vara längre än två
veckor. För att uppskattningen ska bli så exakt som möjligt borde perioden vara så lång
som möjligt, från några månader till ett år beroende på anställningen.
Den första arbetslöshetsdagen. En ekonomisk förmån periodiseras från och med dagen
efter att den senaste anställningen upphört. Om den ekonomiska förmånen betalas först
efter att anställningen upphört, kan den också periodiseras räknat från
betalningstidpunkten. Ange den första arbetslöshetsdagen.

