Är familjemedlemmarnas försäkringar i ordning?
Sommaren närmar sig och det lönar sig att kontrollera familjemedlemmarnas försäkringssituation, i synnerhet
för dem som sommarjobbar på gården. Att familjemedlemmar försäkras inverkar inte på gårdens övriga försäkrades LFÖPL-arbetsinkomster.
De 18– 67-åriga nära släktingar som bor på gården och arbetar där regelbundet kan LFÖPL-försäkras som
familjemedlemmar. Företagarens barn eller föräldrar och deras äkta makar kan försäkras även om de inte bor
på gården förutsatt att arbetet där är deras huvudsyssla. Försäkringen är obligatorisk för en familjemedlem
vars lön och naturaförmåner är minst 3 716 euro per år (år 2014). Om lönen är mindre eller ingen lön betalas
kan LFÖPL-försäkringen tecknas frivilligt.
En familjemedlem som är skriven någon annanstans men arbetar tillfälligt på gården och får penninglön för
arbetet försäkras som arbetstagare enligt ArPL. Olycksfallsförsäkring måste i så fall tecknas separat i något
försäkringsbolag.
Om LFÖPL-försäkringen är obligatorisk ingår en OFLA-arbetsskadeförsäkring alltid automatiskt. Den som är
frivilligt LFÖPL-försäkrad kan teckna även OFLA-försäkring frivilligt. OFLA-arbetsskadeförsäkringen kan alltid
utökas med en fritidsolycksfallsförsäkring.
Familjemedlemmar under 18 år kan inte få LFÖPL-pensionsförsäkring. För dem lönar det sig i alla fall att ta en
frivillig OFLA-försäkring för både arbetsskador och fritidsolycksfall.
Försäkringsskyddet för kompletterande verksamhet
LFÖPL-försäkringen täcker all verksamhet som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. Det lönar
sig att uppdatera LFÖPL-försäkringen så att all kompletterande verksamhet av detta slag ingår – då vet man
genast vad som gäller till exempel vid ett olycksfall. Om en firma eller ett bolag bildas för verksamheten är det
bra att kontrollera att arbetspensions- och olycksfallsskyddet är ajour också i den andra företagsverksamheten.
Verksamhet som beskattas enligt näringsskattelagen omfattas inte av LFÖPL- och OFLA-försäkringen.
Använd rätt referensnummer
När du betalar försäkringspremien ber vi dig beakta att varje faktura har ett eget referensnummer. Referensnumret på februarifakturan är till exempel ett annat än på fakturan i maj. För att kontrollera referensnumret på
obetalda fakturor kan du logga in med dina nätbankskoder på www.lpa.fi/etjanster.
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Dröjsmålsräntan
Dröjsmålsräntan bestäms enligt räntelagen och justeras halvårsvis (den 1 januari och den 1 juli). Den nu gällande
dröjsmålsräntan är 8,5 procent.
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