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Du har beviljats familjepension

LFÖPL-PENSIONER

Familjepensionen tryggar den efterlevandes och minderåriga barns 
utkomst om familjens försörjare avlider. Familjepensionens belopp 

baserar sig på den pension som förmånslåtaren har tjänat in.

Hur beräknas familjepensionen?
Familjepensionen baserar sig på arbetspensionen som förmåns
låtaren fick vid tidpunkten då han eller hon avled. Om förmåns
låtaren inte ännu fick pension bestäms familjepensionen utifrån 
en kalkylerad pension som förmånslåtaren hade haft rätt till den 
dag då han eller hon avled.

Om förmånslåtaren hade annan företagarverksamhet eller 
anställningar inom den privata sektorn ingår pensionen som för
månslåtaren hade tjänat in via dessa i beslutet som bifogas. Även 
pension som eventuellt intjänats i kommunal, statlig eller annan 
tjänst inom den offentliga sektorn kan ingå i LPA:s beslut. I vissa 
fall meddelar Keva emellertid sitt pensionsbeslut särskilt.

Den efterlevandes och barnens sammanräknade pension 
kan högst uppgå till förmånslåtarens pensionsbelopp. Barnens 
andelar av familjepensionen ändras inte även om det inte finns 
en efterlevande part.

Minskning av efterlevandepensionen
Den efterlevandes pensionsskydd som baserar sig på hans eller 
hennes eget förvärvsarbete minskar efterlevandepensionens be
lopp. Om din egen arbetspension eller den kalkylerade arbets
pensionen överstiger 732,50 euro per månad (2021) dras hälf
ten av den överstigande delen av din efterlevandepension. Din 
efterlevandepension minskas inte om din arbetspension eller den 
kalkylerade pensionen är lägre än 732,50 euro per månad.

Avdraget i efterlevandepensionen görs
 • genast då pensionen börjar om du har fyllt 65 eller om du 

redan får egen arbetspension
 • en månad efter att pensionen har börjat om du inte ännu 

har fyllt 65 och du inte får egen arbetspension.

Avdraget görs emellertid först då det yngsta barnet med rätt till 
barnpension fyller 18 år.

Avdrag utifrån faktiska inkomster
Om dina faktiska inkomster är minst 25 procent lägre än den 
kalkylerade pensionen, till exempel på grund av arbetslöshet 

eller lägre LFÖPLarbetsinkomst, kan du begära att avdraget i 
efterlevandepensionen genomförs utgående från dina faktiska 
inkomster. Avdrag utgående från faktiska inkomster kan du begä
ra endast om du inte ännu själv har gått i pension, med undantag 
av partiell invalidpension eller deltidspension.

Begäran om avdrag utifrån de faktiska inkomsterna ska läm
nas inom 5 år efter dödsfallet eller när avdraget görs första 
gången.

Barnpension
Barnens andel av familjepensionen delas jämt mellan barnen.

Barnets familjepension upphör när barnet fyller 18 år. Om 
barnet studerar kan FPA emellertid fortsätta betala barnpensi
on fram tills att mottagaren fyller 21. Pensionen upphör också 
om barnet adopteras. Meddela LPA om detta.

Utbetalning av pension
Pensionen betalas in på bankkontot som du har uppgett den an
dra bankdagen varje månad. Den första betalningsdagen anges 
i pensionsbeslutet.

Pensionen är beskattningsbar inkomst. I bilagan till beslutet får 
du anvisningar om skattekort för pension. Vi meddelar utbetalda 
pensioner och den innehållna skatten direkt till Skatteförvalt
ningen.

LFÖPL-försäkring
Om förmånslåtaren hade en gällande LFÖPLförsäkring avslutas 
den och försäkringspremierna tas ut fram till dödsdagen.

Om förmånslåtaren arbetade i lantbruksföretaget ska de öv
riga försäkrades LFÖPLarbetsinkomster justeras för att mot
svara den nya situationen. Justeringen av arbetsinkomsten görs 
alltid från och med anmälningsdagen, inte retroaktivt.

Om dödsboet fortsätter att bedriva verksamheten på går
den ska försäkringsskyldigheten för alla som ingår i dödsboet 
och som arbetar på gården utredas. I det här skedet övergår 
vanligtvis försäkringen för en person som tidigare försäkrats 
som familjemedlem till en försäkring för företagare.

LFÖPLförsäkringen gäller enbart personer mellan 18 och 
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67 år men personer under 18  eller över 68 som arbetar på 
gården kan ingå en frivillig försäkring mot olycksfall och yrkes
sjukdom.

Rätt till vikariehjälp
Om förmånslåtaren hade rätt till vikariehjälp har dödsboet rätt 
att få vikariehjälp för arrangemang som en fortsatt företags
verksamhet eller avslutande av verksamheten kräver. Vikarie
hjälp ges för högst 60 dagar under de sex månader som följer 
efter dödsdagen.

Den efterlevandes nya äktenskap
Om du ingår ett nytt äktenskap innan du fyller 50 upphör din 
efterlevandepension. Du får emellertid ett engångsbelopp som 
motsvarar efterlevandepensionen för tre år. Om du ingår ett nytt 
äktenskap efter att du ha fyllt 50 fortsätter efterlevandepensio
nen som tidigare. Ett samboförhållande inverkar inte på efterle
vandepensionen som baserar sig på arbetspensionslagarna.

Om du får efterlevandepension även på grund av trafikska
da eller olycksfall ska du alltid kontakta ditt försäkringsbolag ef

tersom äktenskap påverkar på olika sätt i olika system. I dessa 
system kan ett samboförhållande också inverka på efterlevan
depensionen.

Adressändring och ändring av kontonummer
Meddela om din adress eller ditt kontonummer ändras i vår 
etjänst. Du kan också skicka meddelandet per post. Underteck
na anmälan och meddela din födelsetid och dina kontaktupp
gifter.

Du kan också meddela banken som pensionen betalas till 
om ändringarna. Vi kan tyvärr inte ta emot meddelanden om 
ändring av kontonummer per telefon.

Dataskydd och användning av uppgifter
Informationen i anslutning till dina försäkrings och pensions
ärenden som LPA hanterar är sekretessbelagd. LPA överlåter 
dina uppgifter till utomstående endast med ditt samtycke, om 
lagen föreskriver det. LPA kan emellertid använda dina uppgifter 
senare i samband med handläggningen av dina övriga ärenden 
om LPAtryggheten. Läs mera på lpa.fi/dataskydd.

LPA betjänar mångsidigt

LPA-ombudsmännen och vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten
• Se till din LPA-trygghet på webbplatsen lpa.fi/etjanster

• Ring vår kundtjänst 029 435 2650 • Skicka post: PB 16, 02101 Esbo • Skicka skyddad e-post lpa.fi
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