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Värt att veta
Information om försäkringssituationen
Här får du ett informationspaket om din LPA-trygghet. Ta vara på materialet om din aktuella försäkringssituation och spara det tillsammans med dina skatteanteckningar. Intyget över betalda försäkringspremier behöver
du inte skicka till skattemyndigheterna om de inte särskilt ber att få se det.
Rätt nivå på LFÖPL-arbetsinkomsten
Så här i början av året är det igen bra att kontrollera LFÖPL-arbetsinkomstens storlek. Försäkringsskyddet är
rätt dimensionerat bara om arbetsinkomsten motsvarar de faktiska förhållandena på gården.
Betalar du lön till en familjemedlem?
Om du betalar lön till en vuxen familjemedlem som arbetar regelbundet på hemgården har han eller hon
rätt till LFÖPL-försäkring. En familjemedlem som arbetar på gården utan att lön betalas för arbetet kan ändå
teckna en OFLA-arbetsskadeförsäkring och en frivillig LFÖPL-försäkring i LPA. En person som uppfyller villkoren för en LFÖPL-försäkring kan aldrig ArPL-försäkras för samma arbete.
Det lönar sig att teckna OFLA-arbetsskadeförsäkringar för familjemedlemmar under 18 år som arbetar på
gården.
Kom ihåg arbetsgivarens årsanmälan
En arbetsgivare ska lämna in en årsanmälan till skattemyndigheterna över utbetalda löner. Lönen för LFÖPLförsäkrat arbete anmäls med prestationsslaget PY om löntagarens huvudsyssla är på gården och med prestationsslaget 1Y om löntagaren har arbete även utanför gården. Anmälan säkerställer att LFÖPL-försäkrade
företagares och familjemedlemmars sjukförsäkringspremier tas ut till rätt belopp. Läs mer på www.skatt.fi.
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Använd e-tjänsterna eller ring oss
Om LFÖPL-arbetsinkomsten behöver ändras kan du ansöka om det via våra e-tjänster www.lpa.fi/etjanster.
Du kan också anmäla ändringar i åker- och skogsarealen. Detta kan du göra under rubriken Ansök och följ
behandlingen.
Om din adress har ändrats kan du meddela adressändringen via formuläret på vår webbplats eller logga in
till e-tjänsterna och själv ändra adressen. Du kan också skicka ett brev om saken eller ringa vår kundtjänst,
växel 029 435 11.
Vid sidan av e-tjänsterna betjänar LPA:s ombudsmän och kundtjänst dig i alla försäkringsfrågor vardagar kl.
8 –16. Ombudsmännens kontaktinformation finns på www.lpa.fi.

