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Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Postadress PB 16, 02101 ESBO  Telefon 029 435 11 Internet www.lpa.fi
Besöksadress Norrskensparken 2, Esbo  Fax 029 435 2426 FO-nummer 0101319-6

Motsvarar din LFÖPL-försäkring nuläget?
Om LFÖPL-arbetsinkomsten är rätt dimensionerad kommer pensionen att motsvara arbetsinsatsen. Ersättningar 
och dagpenningar baseras också på arbetsinkomsten. Den är dessutom beräkningsgrund för flera andra förmåner, 
bland annat dagpenningar från trafikförsäkringen och FPA.

Som lantbruksföretagare kan du själv påverka din LFÖPL-arbetsinkomst och inom lagstadgade gränser välja ett 
belopp som motsvarar din arbetsinsats. Det är skäl att uppdatera arbetsinkomsten om förhållandena på gården eller 
produktionen ändras. Ändringar i en gällande försäkring görs alltid räknat från anmälningsdagen och aldrig retro- 
aktivt. Trots detta kan försäkringen avslutas retroaktivt om ändringarna leder till att försäkringsskyldigheten upphör.  
Ändringar syns i försäkringspremien på följande faktura.

Se över försäkringsskyddet för kompletterande verksamhet
Det lönar sig att låta LFÖPL-försäkringen omfatta all kompletterande verksamhet som beskattas enligt inkomst- 
skattelagen för gårdsbruk (GårdsSkL). Då är det genast klart vad man ska göra på gården till exempel efter ett olycks-
fall. Om den kompletterande verksamheten beskattas enligt lagen om beskattning av näringsverksamhet (NärSkL)  
så försäkras den inte enligt LFÖPL, utan i stället ska man ta en FöPL-försäkring för den och olycksfallsförsäkring  
för företagare.

Kontrollera och uppdatera din arbetsinkomst på adressen lpa.fi/etjanster

Pensionsutdrag
De LFÖPL-försäkrade får pensionsutdrag i pappersform vart tredje år. LPA postar utdragen i slutet av oktober, 
och i år är det de som är födda i maj–augusti som får utdrag. De som fyllt 60 år får ett utdrag hemskickat varje år. 
Det elektroniska pensionsutdraget kan kontrolleras när som helst via LPA:s e-tjänster, där du också kan välja att 
inte få något utdrag i pappersform hemskickat i fortsättningen.

Dröjsmålsräntan
Dröjsmålsräntan är för närvarande sänkt till 4 procent per år. Enligt ett lagförslag som är under behandling i 
riksdagen ska sänkningen av dröjsmålsräntan på försäkringspremierna genom en temporär lagändring fortsätta 
till 31.12.2018. Med stöd av ett beslut av LPA:s styrelse är dröjsmålsräntan 4 procent även under den tid riksdags- 
behandlingen pågår. Vi informerar på vår webbplats om hur ärendet fortskrider.

Betalningsanstånd för försäkringspremier
Om du behöver uppskov med betalningen av försäkringspremier ska du komma överens om en betalningstidtabell 
med vår premiefaktureringsenhet, växel 029 435 11 eller vakuutusmaksut@mela.fi. Dröjsmålsränta tas ut för den 
beviljade betalningstiden, som kan vara högst 24 månader från den ursprungliga förfallodagen på fakturan.
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Mela järjestää maatalousyrittäjille hyvinvointipäiviä syksyllä. 
Luvassa on hyviä luentoja ja mielenkiintoista tekemistä.

Hyvinvointipäivillä Leeni Peltonen johdattelee uneen 
ja Pata Degerman seikkaluun. 

Tapahtumassa voit myös mittauttaa kehosi kuntoindeksin 
ja osallistua monipuoliseen virkistävään ohjelmaan.  

Tilaisuus ohjelmineen ja ruokailuineen on osallistujille 
maksuton. Yöpyminen on mahdollista omakustannushintaan.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 3.11.2017
mennessä mela.fi tai Märta Strömberg-Nygård
puh. 029 435 2242

Pata Degerman
Seikkailija ja Suomen ainoa 
ammattimainen löytöretkeilijä.

Maatalousyrittäjien 
hyvinvointipäivät 2017

Leeni Peltonen 
Uneen perehtynyt toimittaja 
ja tietokirjailija, joka oppi vasta 
aikuisena nukkumaan hyvin.

Unta ja seikkailuja:

23.11.2017 Holiday Club Caribia, Turku
28.11.2017 Hotelli Lasaretti, Oulu
30.11.2017 Peurunka, Laukaa

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä 
ja kestävät koko päivän.
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God sömn och äventyr är temat för LPA:s Må bra-dagar för lantbruksföretagare 
i november. Tillställningarna är finskspråkiga. Välkommen att anmäla dig!


