
Information till dig som får avträdelsestöd

Det här meddelandet gäller arbetspension som LPA beta
lar. 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.

INDEX 2022
Pensionerna justeras med arbetspensionsindex i början av 
året. Arbetspensionsindex för 2022 är 2691 och höjer pen
sionerna som LPA betalar med cirka 2,3 procent. Avträdel
sestödets kompletteringsdel påverkas av folkpensionsindex. 
Folkpensionsindex ligger på 1674 och höjer avträdelsestö
dets kompletteringsdel med 2,1 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 skatteprocent änd
ras, ändras också pensionsbeloppet som betalas till ditt konto 
från och med början av februari.

DU FÅR TJÄNA 785,94 EURO I MÅNADEN
Inkomstgränsen för avträdelsestödet 2022 är 785,94 euro i 
månaden. Om dina inkomster är högre ska du meddela LPA 
det. Om inkomstgränsen överskrids ska avträdelsestödet för 
månaden återbetalas. Kontakta oss om du planerar att börja 
förvärvsarbeta eller bedriva företagarverksamhet. Då und
viker du återbetalning av avträdelsestödet. Inkomstgränsen 
gäller så länge du får avträdelsestödets grundläggande del 
och/eller kompletteringsdel, det betyder maximalt fram till 
65 års ålder.

FRÅN AVTRÄDELSESTÖD TILL ÅLDERSPENSION
Avträdelsestödets grundbelopp ändras till LFÖPLålderspen
sion när du fyller 63. Avträdelsestödets kompletteringsdel kan 
betalas fram till att du fyller 65 år om du inte tidigare ansö
ker om pension som du tjänat in till följd av annat arbete. 
Det lönar sig för dig att ansöka om betalning av ålderspen
sionen som du tjänat in i anställningsförhållanden och övrig 

företagarverksamhet vid den lägsta pensionsåldern för din 
egen åldersklass om den intjänade pensionen är större än 
avträdelsestödets komplettteringsdel. Kontrollera vid vilken 
ålder du kan få ålderspension på vår webbplats eller i hos vår 
kundbetjäning.

MEDDELA OSS NÄR
 • det sker förändringar i dina familjeförhållanden. 

 Om du ingår äktenskap eller äktenskapet avslutas 
 kan det påverka beloppet av avträdelsestödet.
 • om din adress ändras. Meddela ändringen behändigt 

 i etjänsten eller kontakta kundbetjäningen.
 • ditt kontonummer ändras. Meddela det nya kontonumret 

 i vår etjänst. 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 etjänsten ser du dina egna uppgifter och de pensioner och 
ersättningar som har betalats till dig. I etjänsten får du också 
intyg för myndigheter.

LADDA APPEN MED ARBETSPENSIONSKORT
Du kan använda appen Melan työeläkekortti på samma 
sätt som ett traditionellt arbetspensionskort. Du kan använ da 
appen i Androidtelefoner och i iPhone.

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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