LFÖPL-PENSIONER

Nytt skattekort när
pensionsbeloppet ändras
Pensionen är beskattningsbar inkomst så det krävs
ett särskilt skattekort för den. Förskottsinnehållningspro
centen som LPA tillämpar har beräknats för dig för pension som
redan tidigare har betalats ut. Du kan fortsätta att använda sam
ma innehållningsprocent men den kan vara för låg.
Lägg märke till att förskottsinnehållning av pension inte kan
verkställas med ett skattekort avsett för löne- eller biinkom
ster och inte heller utgående från en utredning om grunderna
för förskottsinnehållning.

Beställ ett nytt skattekort hos
Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen skickar skattekortet elektroniskt direkt till
LPA. Skattekortet för pension träder i kraft vid den tidpunkt
som anges i skattekortet.

Återbäring av skatt som betalts
till för stort belopp
Om skattekortet träder i kraft retroaktivt återbetalar vi skatt
som har innehållits till för stort belopp under den aktuella ti
den. Du kan också välja att det skattebelopp som du betalat för
mycket rättas till i den slutliga beskattningen.

Retroaktiv pension

Du kan, om du vill, begära ett nytt skattekort för pensionsin
komst, det vill säga en innehållningsprocent för pensionen
• i webbtjänsten på adressen skatt.fi/skattekort
• genom att ringa Skatteförvaltningens servicenummer
029 497 001
• genom att personligen besöka skattebyrån.

Hos LPA gäller innehållningsprocenten fortgående pension. Om
du får pension retroaktivt innehålls av pensionen som betalas
retroaktivt 40 procent skatt. Om du begär ett nytt skattekort
och det träder i kraft retroaktivt återbetalar vi skatt som eventu
ellt har tagits ut till ett för stort belopp under den aktuella tiden.
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För att få skattekortet för pensionsinkomst
behöver du
• uppgifter om alla pensioner och andra inkomster
• uppgifter om inkomsterna under första delen av året
• uppgifter om förskottsinnehållning och avdrag.

