Information till dig som får pension

Pension som LPA betalar
Det bifogade meddelandet gäller arbetspension som betalas av LPA. FPA och andra inrättningar meddelar
särskilt om de pensioner som de betalar. Om du har fått olycksfallspension från LPA får du meddelande
om det senare.
Index för 2021
Pensionerna justeras med arbetspensionsindex i början av året. Arbetspensionsindex i början av 2021
är 2631 vilket höjer pensionerna som LPA betalar med cirka 0,5 procent. Folkpensionsindex påverkar
avträdelsestödets kompletteringsdel. Folkpensionsindex för 2021 är 1639 vilket höjer avträdelsestödets
kompletteringsdel med 0,4 procent.
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Skattekort för 2021
Skatteförvaltningen skickar dig information om skatteprocenten för 2021. Vi får uppgifterna om skatteprocenten direkt från Skatteförvaltningen så du behöver inte skicka ditt pensionsskattekort till oss. Den nya
skatteprocentsatsen tillämpas på förskottsinnehållningen av pensionen från och med februari.
Om dina inkomster har ändrats väsentligt kan du beställa ett nytt pensionsskattekort på adressen
vero.fi/sv/skattekort eller genom att ringa Skatteförvaltningens nationella servicenummer 029 497 000.
Om din skatteprocent ändras, ändras också pensionsbeloppet som betalas på ditt konto från och med
början av februari.
Du får förtjäna 767 euro per månad
Inkomstgränsen för avträdelsestödet är 767 euro per månad 2021. Om du förtjänar mer än 767 euro per
månad ska du själv meddela detta till LPA.
Avträdelsestödet återkrävs till fullo för den månad då din inkomst överskrider inkomstgränsen. Kontakta
oss om du har för avsikt att börja förvärvsarbeta eller inleda ny företagarverksamhet. Så undviker du att
avträdelsestödet återkrävs.
Förvärvsinkomsten betraktas som inkomst för den månad då arbetet utfördes. Som förvärvsinkomster
räknas löne- och företagarinkomster och arvoden för privata förtroendeuppdrag. Som förvärvsinkomster
räknas inte kapitalinkomster, som till exempel hyres-, dividend- och ränteintäkter. När det gäller företagarverksamhet betraktas en tolftedel av årsarbetsinkomsten i FÖPL-försäkringen som månadsförtjänst.
Bedrivande av kommersiellt jordbruk eller leveransarbete i skogsbruket är inte tillåtet ens inom gränsen
för förvärvsinkomster.
Förvärvsinkomstgränsen gäller så länge som du får avträdelsestödets basdel och/eller kompletterande
del, det vill säga i sin längsta utformning fram tills du fyller 65 år.
Vänd

Pensionsutbetalningen 2021
5 januari
2 februari
2 mars

6 april
4 maj
2 juni

2 juli
3 augusti
2 september

Pensionen betalas alltid den andra bankdagen i månaden.

4 oktober
2 november
2 december

Läs mer om ditt pensionsskydd:lpa.fi/pensionsskydd

Lagen om undantag gällande inkomstgränsen för mottagare av avträdelsestöd upphör att gälla 31.12.2020.
Om du fortfarande får avträdelsestöd även efter 1.1.2021 ska du komma ihåg att meddela LPA om din
inkomstgräns i fortsättningen överskrids.
Från avträdelsestöd till ålderspension
Avträdelsestödets basdel ändras till LFÖPL-ålderspension när du fyller 63 år. Avträdelsestödets kompletteringsdel kan betalas fram till att du fyller 65 om du inte ansöker om pension som du har tjänat in genom
annat arbete tidigare. Om avträdelsen har ägt rum före 2007 upphör betalningen av basdelen när du har
fyllt 65.
Det lönar sig för dig att ansöka om ålderspension som du tjänat in genom anställningar och annan företagarverksamhet när du nått den lägsta åldern för din åldersklass om pensionen som du har tjänat in
är högre än avträdelsestödets kompletteringsdel. Du kan kontrollera åldern för ålderspension på LPA:s
webbplats eller hos vår kundbetjäning 029 435 2650.
Ändringar i familjeförhållandena
Meddela LPA om det sker förändringar i dina familjeförhållanden. Om du ingår äktenskap eller skiljer dig
kan det påverka avträdelsestödets belopp.
Meddela om din adress ändras
• i LPA:s e-tjänst: lpa.fi/etjanster/
• per e-post: asiakaspalvelu@mela.fi, per telefon: 029 435 2650 eller med brev.
Meddela om ditt kontonummer ändras
• i LPA:s e-tjänst: lpa.fi/etjanster/
• per e-post: använd den skyddade e-posten på vår webbplats.
Underteckna meddelandet, skanna det och bifoga det som bilaga till e-posten.
• per brev: meddela ditt kontonummer och ditt födelsedatum i brevet och underteckna anmälan.
Om någon annan än du själv undertecknar anmälan ska du bifoga en fullmakt eller en kopia av
beslutet om intresseövervakare.
• Vi kan tyvärr inte ta emot meddelanden om ändring av kontonummer per telefon.
Skriv ut eller beställ intyg
I kundtjänsten ser du dina egna uppgifter och de pensioner och ersättningar som har betalats till dig. Du
kan till exempel skriva ut intyg över pensionsbeloppet för myndigheter. Du kan också begära intygen genom att ringa vår kundbetjäning 029 435 2650.
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