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Den partiella ålderspensionen är 25 eller 50 procent av den pension du tjänat in vid utgången
av föregående år. Den partiella ålderspensionen kan börja tidigast från början av den månad
som följer på den månad när man fyller 61 år.

Den nedre åldersgränsen är till en början 61 år, men höjs för
personer födda 1964 till 62 år. Därefter höjs åldersgränsen i
takt med att den allmänna livslängden ökar.

Så ansöker du om partiell
ålderspension

Trots att pensionen officiellt heter partiell förtida ålderspension kan man också ta ut den i den lägsta åldern för
ålderspension eller därefter.

1. Planera. Beräkna ditt pensionsbelopp via vår webbtjänst. Fundera samtidigt på om din nuvarande arbetsinkomst förändras. Det är frivilligt att arbeta jämsides med
den partiella ålderspensionen. Observera att om du tar
ut partiell pension trots att ditt arbete och din arbetsinkomst förblir oförändrade kommer dina bruttoinkomster och din skatteprocent att stiga. Du kan uppskatta
förskottsinnehållningen med skatteprocenträknaren på
skatt.fi.

Slutsumman av den partiella ålderspensionen kan påverkas
av förtidsminskning eller uppskovsförhöjning. Dessutom
görs ett avdrag i pensionen enligt livslängdskoefficienten.

Förtidsminskning före den lägsta
åldern för ålderspension
Om du går i pension före den lägsta åldern för ålderspension minskas din pension med 0,4 % för varje tidigarelagd
månad.
Exempel: Den lägsta åldern för ålderspension för en person
född 1957 är 63 år 9 månader. Om personen tar ut partiell
ålderspension i åldern 61 år 9 månader är förtidsminskningen 9,6 % för de två åren. Minskningen är bestående.

Uppskovsförhöjning efter lägsta
åldern för ålderspension
Om du tar ut partiell ålderspension efter att du uppnått den
lägsta åldern för ålderspension höjer vi pensionen med
0,4 % för varje uppskjuten månad. Förhöjning betalas inte
för perioder med arbetslöshetsförmån.
Om du är kund hos Varma och har fyllt 56 år kan du beräkna
din partiella ålderspension genom att logga in i vår webbtjänst. Du kan också uppskatta storleksklassen på din partiella pension på adressen varma.fi > Privatkund > Pensionens
belopp.

2. Avtala. Om du är anställd och vill förkorta din arbetstid
ska du avtala om detta med din arbetsgivare.
Om du är företagare och din arbetsinsats ändras när du
börjar ta ut partiell ålderspension ska du anmäla din nya
FöPL-arbetsinkomst på din pensionsansökan. Företagare
behöver en FöPL-försäkring om arbetsinsatsen vid sidan
av den partiella ålderspensionen överskrider den nedre
gränsen för försäkringsskyldighet (7 656,26 € år 2018).
3. Ansök. Lämna in ansökan 2 veckor före pensioneringen.
Snabbast får vi din ansökan om du går in på varma.fi och
lämnar in en elektronisk ansökan om partiell ålderspension. Vid behov får du en ansökan från Arbetspension.fi
eller FPA. Den partiella ålderspensionen betalas inte i
form av folkpension.
Den partiella ålderspensionen börjar tidigast från ingången
av den månad som följer efter ansökan.
Närmare information får du på adressen varma.fi >
Privatkund > Ansökan om pension.
Du får in pensionen på ditt konto strax efter att du fått beslutet. I fortsättningen finns pensionen på kontot den första
bankdagen varje månad.

Skaffa ett skattekort för pension
när du fått beslutet
Om vi inte fått skattekortet för pension innehåller vi 40 %
skatt på den första pensionsposten. Med pensionsbeslutet
får du anvisningar om hur du skaffar ett skattekort för pension. Om vi innehållit för mycket skatt på din pension återbetalar vi den skatt som innehållits till ett för stort belopp
genast när vi fått skattekortet för pension av skattebyrån.

När du i sinom tid beslutar dig för att börja ta ut full ålderspension måste du ansöka om den separat. Den andel av din
intjänade pension (75 eller 50 procent) som lämnats att vänta när du tog ut partiell ålderspension läggs till din pension
när du avgår med full ålderspension.
Dessutom får du den pension du tjänat in på arbetet
jämsides med pensionen. Du tjänar på normalt sätt in ny
pension på din arbetsinkomst vid sidan av din partiella
ålderspension.

Hur länge utbetalas pensionen?
Vi betalar dig partiell ålderspension tills du går helt och hållet
i ålderspension. Du kan höja pensionsbeloppet från 25 till 50
procent en gång innan du slutligen avgår med ålderspension.

Ålderspension efter partiell pension
Före partiell ålderspension

Med partiell ålderspension

Efter ålderspensionering

Pension som intjänats under
det år den partiella ålderspensionen
börjar och därefter
Pension som intjänats före utgången
av året innan den partiella
ålderspensionen börjar

Pension som ännu inte beviljats
75 eller 50 %

Ålderspension

Partiell ålderspension 25 eller 50 %

I vår webbtjänst kan du uppskatta din partiella ålderspension och den efterföljande ålderspensionen.

Dina pensionsuppgifter
i Varmas webbtjänst under
och efter arbetslivet
Varma betjänar dig i alla arbetspensionsärenden
på webbadressen www.varma.fi.
Till webbtjänsterna för privatkunder hör
• pensionsutdrag
• pensionsberäkningar
• pensionsansökningar
• ansökningar och tjänster för rehabiliteringsklienter
• tjänster för pensionstagare.
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När du ansöker om pension eller rehabilitering kan
du beställa beslutet till ditt eget elektroniska arkiv.
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