Arbetspensionsanstalterna/Fpa

Information för den som söker pension

7007or

Ansökningsblanketter och ytterligare information om pensionsansökan får du från arbetspensionsanstalterna,
FPA och Pensionsskyddscentralen (PSC) samt även på nätet (www.arbetspension.fi och www.fpa.fi).
Du kan också ansöka om ålderspension på nätet (www.arbetspension.fi).
På den egna pensionsanstaltens webbplats finns information om det är möjligt att ansöka om andra
pensioner i e-tjänsten.

Varje pensionsslag har egen ansökningsblankett
Ålderspension (blankett ETK/Kela 7001r)
Sjuk-/invalidpension (blankett ETK/Kela 7002r)
Arbetslöshetspension (blankett ETK/Kela 7003r)
Efterlevandepension (blankett ETK/Kela 7004r)
Barnpension (blankett ETK/Kela 7005r)
Deltidspension (blankett ETK 2168r)
Med samma blankett kan du ansöka om arbetspension och folkpension, samt om pension från ett EU- eller EES-land,
från Schweiz eller från ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (s.k. avtalsland).

Arbetspension
Arbetspension intjänas på basis av förvärvsarbete och företagarverksamhet. Pension intjänas också på basis av
stipendier som är avsedda för vetenskapligt och konstnärligt arbete.
Anteckna uppgifterna om senast utfört förvärvsarbete i ansökan; uppdateringen av uppgifterna i förvärvsarbetsregistret kan nämligen vara fördröjd.
Pensionsbeloppet kan dessutom påverkas av följande förmåner som betalats efter 1.1.2005:
• sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning
• inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
• grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd
• grundstöd och förtjänststöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice
• vuxenutbildningsstöd
• alterneringsersättning
• utbildningsdagpenning
• rehabiliteringspenning
• ersättning för inkomstbortfall enligt olycksfallsförsäkringen
• ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om olycksfall i militärtjänst
• ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringen
• moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning, partiell föräldrapenning
• hemvårdsstöd
• specialvårdspenning
Pension intjänas även på basis av yrkesinriktad grundexamen, lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen
och högre högskoleexamen (examina som avlagts 1.1.2005 och senare).

Folkpension
Du kan få folkpension om dina övriga pensioner och ersättningar understiger följande inkomstgränser:
Ensamboende; fr.o.m. 1.1.2015

Gift eller samboende; fr.o.m. 1.1.2015

1 315,88 €/månad

1 172,05 €/månad

Bosättning utomlands kan sänka ovan nämnda inkomstgränser.
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Följande sida

Ansökan om pension från ett EU- eller EES-land, från Schweiz eller från ett s.k. avtalsland
Om du bor i Finland kan du ansöka om pensioner från andra EU- och EES- länder och från Schweiz
med den finska ansökningsblanketten. Med samma blankett kan du söka pension också från de länder
som Finland har en överenskommelse om social trygghet med och där du har arbetat eller där
förmånslåtaren arbetat. På basis av bosättning kan du även ansöka om pension i de övriga nordiska
länderna och i Nederländerna.
Även en sambo kan ha rätt till familjepension från utlandet.
EU-/EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket
(Storbritannien), Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland,
Ungern och Österrike.
Schweiz har ingått en separat överenskommelse med EU-länderna, och EG-förordningarna tillämpas således
också där.
Länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med är Australien, Chile, Indien, Förenta Staterna,
Israel och Kanada (Québec).
Från Australien, Kanada och Israel kan pension betalas även på basis av bosättning.
Ytterligare information finns på www.etk.fi och kan även efterfrågas hos Pensionsskyddscentralens avdelning
för utländska pensionsärenden, tfn 029 411 2818.

Bosättning och arbete utomlands
Bosättning eller arbete utomlands efter fyllda 16 år kan påverka rätten till pension eller pensionens belopp.
Fyll i bilaga U (ETK/Kela 7110r) och bifoga kopior av till exempel arbets- och studieintyg och arbetsböcker
samt av andra dokument av vilka tiden för utlandsvistelsen framgår.
Bilagorna behövs också när Pensionsskyddscentralen förmedlar din ansökan till pensionsanstalten i det
ifrågavarande EU-/EES-landet eller ett land som Finland ingått överenskommelse om social trygghet med.

Utbetalning och beskattning av pension
Arbetspensionen betalas till ett konto i Finland eller utomlands. Folkpensionen betalas till ett konto i Finland
eller i ett annat EU-land.
Till en början kan förskottsinnehållningsprocenten för lönen användas vid beskattningen av arbetspensionen.
Ifall arbetspensionsanstalten inte har uppgift om förskottsinnehållningsprocenten eller du inte tillställer
pensionsanstalten något skattekort, så görs förskottsinnehållningen på pensionen med 60 procent.
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

