Information till våra pensionstagare

Pensionen från LPA
Du får nu information om den arbetspension som LPA betalar. FPA och övriga institutioner skickar egna meddelanden om pensionerna från dem. Om du fått olycksfallspension från LPA får du senare ett meddelande om den.
Arbetspensionsindex för 2019
I början av året justeras pensionerna med arbetspensionsindex. År 2019 är arbetspensionsindexet 2585 och det
höjer de pensioner som LPA betalar med cirka 1,5 procent.
Skattekortet för 2019
Skattemyndigheterna skickar dig uppgifter om skatteprocenten för 2019. Eftersom vi får information om den direkt
av skattemyndigheterna behöver du inte skicka oss något pensionsskattekort. Förskottsinnehållningen på pensionen
görs enligt den nya skatteprocenten från och med februari.
Om dina inkomster har ändrats väsentligt kan du beställa ett nytt pensionsskattekort genom att ringa det riksomfattande servicenumret 029 497 001, använda webbtjänsten minskatt.fi eller besöka skattebyrån.
Om din skatteprocent ändras så ändras också pensionsbeloppet som betalas ut från och med februari.
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Förvärvsinkomstgräns
Medan du har invalidpension kan du förvärvsarbeta inom ramen för förvärvsinkomstgränsen. År 2018 har gränsen
varit 737 euro per månad. En högre personlig gräns kan dock ha fastställts för dig. År 2019 är inkomstgränsen minst
lika hög som 2018, men den slutliga gränsen fastställs vid årsskiftet och vi informerar då om den på vår webbplats.
Om dina inkomster underskrider gränsen inverkar de inte på betalningen av invalidpension. Du kan kontrollera din
inkomstgräns via LPA:s kundtjänst.
Som inkomster beaktas löne- och företagarinkomster, arvoden för förtroendeuppdrag samt familje- och anhörigvårdares arvoden. Som månadsinkomst från lantbruks- och annan företagarverksamhet betraktas en tolftedel av
årsarbetsinkomsten i LFÖPL- eller FöPL-försäkringen. Kapital-, hyres-, dividend- och ränteinkomster samt odlarstöd
inom jordbruket beaktas inte som inkomster.
Om din förvärvsinkomstgräns överskrids avbryter vi invalidpensionen tills din månadsinkomst igen underskrider
gränsen. Du ska själv meddela LPA när inkomsterna överskrider gränsen. Det lönar sig att meddela överskridningar
redan innan arbetet inleds för att undvika att pensionen återkrävs i efterskott. Ta kontakt med LPA om du planerar
att utvidga lantbruksföretagarverksamheten eller börja förvärvsarbeta på annat håll.

Vänd

Pensionsutbetalningen år 2019
3 januari
4 februari
4 mars

2 april
3 maj
4 juni

2 juli
2 augusti
3 september

Pensionen betalas alltid den andra bankdagen i månaden.

2 oktober
4 november
3 december

Läs berättelser från landsbygden på finskspråkiga juurevajoukko.fi

Försäkring medan du har invalidpension
I samband med att din pension beviljades har vi utrett om LFÖPL-försäkringen kan fortsätta. Om villkoren för en
obligatorisk försäkring inte längre uppfylls kan både LFÖPL- och OFLA-försäkring tecknas frivilligt. OFLA-försäkring
kan fås också utan LFÖPL-försäkring. Kontakta LPA om det inträffar förändringar i förhållandena på gårdsbruksenheten.

Invalidpensionen ändras till ålderspension
• vid 65 års ålder om arbetsoförmågan har börjat före 2006
• vid 63 års ålder om arbetsoförmågan har börjat 2006–2016
• vid åldersklassens lägsta ålder för ålderspension om arbetsoförmågan har börjat efter 2016.
Den nya pension du intjänat för arbete under tiden med invalidpension kan börja betalas när invalidpensionen ändras till ålderspension. Du måste ansöka särskilt om den nya pension du intjänat. Du kan kontrollera din pensionsålder
på LPA:s webbplats eller via kundtjänsten, växel 029 435 11.

Så här anmäler du adressändring
• Logga in med dina personliga nätbankskoder på lpa.fi/etjanster och ändra dina uppgifter.
• Skicka e-post till asiakaspalvelu@mela.fi, ring 029 435 11 eller skicka ett brev.

Om du vill ändra ditt bankkonto
• Logga in med dina personliga nätbankskoder på lpa.fi/etjanster och ändra dina uppgifter.
• Anmäl via den skyddade e-posttjänsten på vår webbplats. Underteckna anmälan, skanna
den och skicka den som e-postbilaga.
• Skicka ett brev. Uppge också ditt födelsedatum och underteckna anmälan. Är det någon
annan som undertecknar ska en fullmakt eller en kopia av beslutet om intressebevakare bifogas.
• Vi kan inte ta emot ändringar av bankkonto per telefon.

Skriv ut eller beställ intyg
Via LPA:s e-tjänster ser du dina egna uppgifter och vilka pensioner och ersättningar som har betalats. Du kan också
själv skriva ut olika intyg över exempelvis pensionens storlek som du kan behöva för myndigheter. Om du i stället vill
ha intygen per post från LPA ber vi dig ringa vår kundtjänst, växel 029 435 11.

Med önskan om ett gott år 2019!

www.lpa.fi

