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Anvisning för ansökan om strejkunderstöd 

 

1. Fyll noggrant i hela ansökan. 

2. Bifoga en lönespecifikation där det framgår att ingen lön har utbetalats för strejkdagen. Om 

du skickar en kopia av lönespecifikationen per e-post bör du av dataskyddsskäl täcka 

personbeteckningens slutdel i specifikationen innan du skickar den. Förbundet får 

personbeteckningen från medlemsregistret.  

3. Skicka den ifyllda blanketten med bilagor per e-post: maarit.santala@professoriliitto.fi eller 

per post till adressen Professoriliitto ry Tunnus: 5005646 00003 VASTAUSLÄHETYS. 

 

Vi ber att ansökningarna om strejkunderstöd skickas senast två månader efter deltagandet i 

strejken. Målet är att strejkunderstödet ska utbetalas inom sex veckor efter att ansökan har 

inkommit. 

Professorsförbundet verkställer förskottsinnehållningen för strejkunderstödet enligt 

Skatteförvaltningens anvisningar: Av ett understöd på 200 euro per dag utbetalas efter skatt 108 

euro i strejkunderstöd per strejkdag. Uppgiften om förskottsinnehållningen (92 €) skickas direkt 

från förbundet till skattemyndigheten. 

Beskattningsanvisning för strejkunderstödet 

Inkomstskattelag 88 § 

Strejkunderstöd: Skattepliktig inkomst är inte strejkunderstöd eller annat därmed jämförbart 

understöd om högst 16 euro per dag som med anledning av stridsåtgärd har erhållits från en 

arbetsmarknadsorganisation.  

Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning: 5 kap. 10 – 

11 § 

Har getts 12.12.2017, giltighet: 1.1.2018 – tills vidare 

 

10 § 4 mom.: Om den som betalar ut prestationen inte från Skatteförvaltningen fått de uppgifter 

som behövs för att verkställa innehållningen och den skattskyldige inte lägger fram ett skattekort till 

betalaren, ska förskottsinnehållningen verkställas enligt följande tabell:  

Skattepliktig strejkersättning €/dag Förskottsinnehållning % 

0,17 – 26 20 

26,01 – 39 25 

39,01 – 51 30 

51,01 – 66 35 

66,01 – 100 40 

100,01 – 156 45 

156,01 - 50 
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11 §: På skattepliktigt strejkunderstöd som en arbetsmarknadsorganisation utbetalat med 

anledning av en stridsåtgärd eller på annat motsvarande understöd verkställs 

förskottsinnehållningen enligt förskottsinnehållningssatserna i tabellen i 10 § 4 mom.  

Professorsförbundets strejkunderstöd är 200 € / dag, varav 184 € / dag är skattepliktig inkomst. 

Strejkunderstödet kan dock inte överskrida summan som arbetsgivaren har avdragit från 

bruttolönen. Professorsförbundet sköter förskottsinnehållningarna och andra nödvändiga 

meddelanden till Skatteförvaltningen. 

Ansökan om strejkunderstöd 

https://professoriliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/99803dcabfea34a3a43834fd9a9ba804/1521108384/application/pdf/806520/PFB%20anso%CC%88kan%20fo%CC%88r%20strejkundersto%CC%88drm%5b1%5d.pdf

