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Har du betalat lön för 2018?
Betalar du lön till en LFÖPL-försäkrad företagare eller familjemedlem? Ange rätt prestationsslag när du anmäler 
lönen till skattemyndigheterna. Prestationsslaget är PY om löntagarens huvudsyssla är på gården och 1Y om lönta-
garen har sin huvudsyssla någon annanstans. Rätt prestationsslag säkerställer rätt uttag av sjukförsäkringspremien. 
Läs mer hos skatteförvaltningen: skatt.fi.

Inkomstregistret kommer år 2019
Från början av 2019 ska löneutbetalare anmäla löneuppgifter till inkomstregistret. Uppgifterna ska anmälas senast 
på den femte dagen efter utbetalningsdagen.

När du betalar lön för LFÖPL-försäkrat arbete exempelvis till en familjemedlem, en LFÖPL-företagare eller 
företagarens make ska du i din anmälan välja arbetspensionslagen LFÖPL. I så fall får LPA uppgift om din anmälan, 
och inga andra socialförsäkringsavgifter tas ut på lönen. Om du betalar lön till andra arbetstagare ska du välja 
arbetspensionslagen ArPL. Mer information: inkomstregistret.fi.

Motsvarar din arbetsinkomst nuläget?
Så här i början av året är det bra att se över LFÖPL-arbetsinkomsten. Ditt försäkringsskydd är rätt dimensionerat 
om din arbetsinkomst motsvarar ditt arbete på gården. För att ändra arbetsinkomsten kontaktar du vår kundtjänst 
eller din LPA-ombudsman. Du kan också ansöka om ändring av arbetsinkomsten via LPA:s e-tjänster.

Fortsättning på projektet Ta hand om bonden
Projektet Ta hand om bonden, som stöder lantbruksföretagare så att de ska orka med arbetet, fortsätter även 
2019 och 2020. Genom projektet och andra landskapsvisa projekt har redan cirka 2 500 lantbruksföretagare eller 
familjemedlemmar kunnat få hjälp i en utmanande livssituation.

Tveka inte att kontakta en projektarbetare om du känner att du behöver hjälp. Via projektet kan du ansöka om 
en köptjänstförbindelse för experttjänster inom ekonomi, social- och hälsovård eller juridik. Mer information finns 
på LPA:s webbplats under temat Ta hand om bonden.

Ta kontakt eller logga in på våra e-tjänster
Via LPA:s e-tjänster lpa.fi/etjanster kan du ansöka om ändring av LFÖPL-arbetsinkomsten och anmäla ändr-
ingar i åker- eller skogsarealen. Du kan också göra skadeanmälan, anmäla ett nytt kontonummer och skicka bilagor 
eller andra handlingar till LPA.

Du kan anmäla adressändring via e-tjänsterna, per e-post: asiakaspalvelu@mela.fi eller per brev eller genom att 
ringa vår kundtjänst, växel 029 435 11.

LPA-ombudsmännen och LPA:s kundtjänst hjälper dig med allt som rör dina försäkringar måndag–fredag kl. 
8–16. Ombudsmännens kontaktinformation finns på vår webbplats lpa.fi.

Läs om LPA-tryggheten på lpa.fi och om landsbygden på finskspråkiga juurevajoukko.fi.
 följ Juureva joukko (på finska)


