Information till dig som får pension

INDEX 2022
Pensionerna justeras med arbetspensionsindex i början av
året. Arbetspensionsindex för 2022 är 2691 och höjer pensi
onerna som LPA betalar med cirka 2,3 procent.
SKATTEKORT FÖR 2022
Skatteförvaltningen informerar dig om skatteprocenten för
2022. Skatteförvaltningen meddelar oss din skatteprocet
direkt så du behöver inte skicka ditt pensionskattekort till oss.
Förskottsinnehållningen av pensionen verkställs enligt den nya
skatteprocenten från och med början av februari.
Om det har skett väsentliga ändringar i dina inkomster ska
du beställa ett nytt skattekort på skatt.fi. Om din skattepro
cent ändras, ändras också pensionsbeloppet som betalas till
ditt konto från och med början av februari.
INKOMSTGRÄNS
När du får invalidpension kan du arbeta och förtjäna till in
komstgränsen. Inkomstgränsen 2022 ligger på 855,48 euro.
Din personliga inkomstgräns kan vara högre än den lägsta
inkomstgränsen. Du kan kontrollera din inkomstgräns i vår
kundbetjäning.
Om din inkomst överskrider inkomstgränsen avbryts be
talningen av din invalidpension. Betalningen fortsätter när må
nadsinkomsten ligger under inkomstgränsen. Du måste själv
meddela LPA när din inkomstgräns överskrids. Det lönar sig
att meddela LPA redan innan arbetet inleds för att undvika en
återbetalning av pension som betalats ut för mycket. Om du
planerar att utvidga din lantbruksverksamhet eller att inleda
ett annat förvärvsarbete ska du först kontakta LPA.
FÖRSÄKRINGSSKYDD SOM PENSIONSTAGARE
I samband med att pensionen beviljades utredde vi om
din LFÖPL-försäkring kan fortsätta. Du kan ta en frivillig
LFÖPL-försäkring och en frivillig OFLA-försäkring om villko
ren för en obligatorisk försäkring inte längre uppfylls. Du kan
ta en OFLA-försäkring utan att ha en LFÖPL-försäkring. Kon
takta oss om förhållandena i din lantbruksverksamhet ändras.

INVALIDPENSIONEN OMVANDLAS
TILL ÅLDERSPENSION
• när du fyller 65 om invalidpensionen inletts före 2006.
• när du fyller 63 om invalidpensionen inletts 2006–2016.
• vid den lägsta åldern för ålderspension i din åldersklass
om invalidpensionen har inletts 2017 eller senare. Du kan
kontrollera din ålder för ålderspension på vår webbplats.
Observera att arbetsoförmågan kan börja vid en annan tid
punkt än invalidpensionen.
Pensionen som du förtjänar in medan du får invalidpension
betalas ut när din invalidpension omvandlas till ålderspension.
Du måste ansöka särskilt om ålderspension. Enklast ansöker
du om ålderspension i vår kundbetjäning.
MEDDELA OSS NÄR
• din adress ändras. Meddela ändringen behändigt
i e-tjänsten eller kontakta kundbetjäningen.
• ditt kontonummer ändras. Meddela det nya kontonumret i vår e-tjänst. Du kan också använda den
skyddade e-posten på vår webbplats: underteckna,
skanna och bifoga anmälan. Vi kan tyvärr inte ta emot
ändringar av kontonummer per telefon.
KONTROLLERA DINA UPPGIFTER, HÄMTA INTYG
I e-tjänsten ser du dina egna uppgifter och de pensioner och
ersättningar som har betalats till dig. I e-tjänsten får du också
intyg för myndigheter.
Mer information om pensionsfrågor:

lpa.fi/pensionstagare

Din pension betalas
alltid på den andra
bankdagen i månaden.
De exakta betalningsdagarna
finns på webbplatsen
lpa.fi/
pensionstagare

LPA betjänar mångsidigt!
Vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäller din pension.
• Se till dina ärenden på nätet: lpa.fi/etjanster
• Ring vår kundbetjäning på 029 435 2650 • Skicka skyddad e-post securemail.mela.fi
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Det här meddelandet gäller arbetspension som LPA betalar.
FPA och övriga försäkringsanstalter meddelar särskilt om
pensionerna som de betalar. Om LPA har betalat olycksfalls
pension till dig skickar vi information om den senare.

