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Pensionsutbetalningen år 2020

Pensionen betalas alltid den andra bankdagen i månaden.

3 januari 2 april 2 juli 2 oktober

4 februari 5 maj 4 augusti 3 november

3 mars 2 juni 2 september 2 december

Pensionen från LPA
Du får nu information om den arbetspension som LPA betalar. FPA och övriga institutioner skickar egna meddelan-
den om pensionerna från dem. Om du fått olycksfallspension från LPA får du senare ett meddelande om den.

Indexen för 2020
I början av året justeras pensionerna med arbetspensionsindex. År 2020 är arbetspensionsindexet 2617 och det 
höjer de pensioner som LPA betalar med cirka 1,2 procent. Kompletteringsdelen i avträdelsestödet påverkas av 
folkpensionsindex, som år 2020 är 1633 och höjer kompletteringsdelen med 1,0 procent.

Höjning av kompletteringsdelen 
Om en nivåhöjning av folkpensionerna genomförs så höjs också kompletteringsdelen i avträdelsestöd. 
Höjningen är cirka 28 euro per månad och läggs till avträdelsestödet utan att du behöver ansöka om den 
särskilt. Höjningen gäller bara de avträdelsestöd som har en kompletteringsdel.

Skattekortet för 2020
Skatteförvaltningen skickar dig uppgifter om skatteprocenten för 2020. Eftersom vi får din skatteprocent direkt av 
skatteförvaltningen 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 via webbtjänsten skatt.fi/
skattekort eller genom att ringa skatteförvaltningens riksomfattande servicenummer 029 497 001.Om din skatte-
procent ändras så ändras också pensionsbeloppet som betalas ut från och med februari.

Du kan tjäna 757 euro per månad
Förvärvsinkomstgränsen för avträdelsestöd är 757 euro per månad år 2020. Om du tjänar mer än 757 euro per 
månad ska du själv anmäla det till LPA. 

Vi återkräver avträdelsestödet helt för de månader då inkomstgränsen överskrids. Om du planerar att börja för-
värvsarbeta eller inleda företagarverksamhet, bör du kontakta LPA så att avträdelsestödet inte behöver återkrävas 
i efterskott.

Inkomster hänförs till den månad då arbetet har utförts. Som förvärvsinkomster räknas löne- och företagar- 
inkomster samt arvoden för privata förtroendeuppdrag, men inte kapitalinkomster såsom hyres-, dividend- och  
ränteinkomster. Som månadsinkomst från företagarverksamhet betraktas en tolftedel av årsarbetsinkomsten i 
FöPL-försäkringen. Det är inte tillåtet att bedriva kommersiellt jordbruk eller utföra leveransarbeten i skogsbruket 
ens inom ramen för inkomstgränsen.

Inkomstgränsen är i kraft så länge du får avträdelsestödets grundbelopp eller kompletteringsdel, alltså högst till  
65 års ålder. 
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Från avträdelsestöd till ålderspension
Avträdelsestödets grundbelopp ändras till LFÖPL-ålderspension när du fyller 63 år. Betalningen av avträdelsestödets 
kompletteringsdel kan fortsätta tills du fyller 65 år om du inte före det tar ut din intjänade pension från annat arbete. 
Om avträdelsen har skett före 2007 upphör betalningen av grundbeloppet när du fyllt 65 år. 

Om din intjänade pension från anställningar och annan företagarverksamhet är större än avträdelsestödets kom-
pletteringsdel, lönar det sig att ta ut sådan annan ålderspension när du når den lägsta pensionsåldern för din ålders-
klass. Du kan kontrollera din pensionsålder på LPA:s webbplats eller via kundtjänsten 029 435 2650.

Du kan också ansöka om ålderspension via LPA:s e-tjänster.

Ändring i familjeförhållandena
Meddela LPA om det sker ändringar i dina familjeförhållanden. Om äktenskap ingås eller upplöses kan det påverka 
avträdelsestödets storlek.

Så här anmäler du adressändring
• Logga in på lpa.fi/etjanster och ändra dina uppgifter.
• Skicka e-post till asiakaspalvelu@mela.fi, ring 029 435 2650 eller skicka ett brev.

Om du vill ändra ditt bankkonto
• Logga in 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.
• 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 vi betalat till dig. 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 029 435 2650.

Med önskan om ett gott år 2020!


