
 
 

Anmälan om inkomster och arbete 
under tiden med anpassningsbidrag 
samt om ändringar i utbetalningen 
av anpassningsbidraget 

Person-
uppgifter 

Namn 

Adress 

Personbeteckning 

Telefon E-post 

Anpassnings-
bidraget börjar 

Anpassningsbidraget börjar 

. . 20 

Förvärvs- och 
kapitalin-
komster under  
den tid anpass-
ningsbidrag  
betalas ut 

År Förvärvsinkomster euro/år Kapitalinkomster euro/år 

Inledande av 
förvärvsarbete 

Jag inleder arbetet 

. . 20 

Avbrott i  
utbetalningen 
av anpassnings-
bidraget eller 
utbetalning 
efter avbrott 

Jag vill avbryta anpassningsbidraget 

. . 20 
Jag ansöker om att utbetalningen av anpassningsbidraget ska återupptas 

. . 20 

Ytterligare 
information 

Här kan du till exempel meddela ändring av kontonummer. 

Underskrift Datum Underskrift 
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Postadress: 00087 KEVA, telefon 020 614 21, www.keva.f, FO-nummer 0119343-0 



Anmälan om förvärvs- och kapitalinkomster under tiden med anpassningsbidrag 

Anpassningsbidrag betalas endast till den del det tillsammans med förvärvsinkomster som baserar sig på arbets- 
eller företagarverksamhet och kapitalinkomster som avses i inkomstskattelagen (1535/1992) inte överstiger 
maximibeloppet av pension för riksdagsledamöter. Ledamoten är skyldig att meddela Keva beloppet av sina  
förvärvs- och kapitalinkomster vid ansökan om anpassningsbidrag. Som förvärvsinkomst beaktas de inkomster  
på basis av vilka pension intjänas med stöd av en arbetspensionslag. 

Om förvärvs- eller kapitalinkomsterna förändras så att det påverkar anpassningsbidragets belopp justerar Keva 
beloppet efter anmälan av ledamoten. Justeringen görs från och med ingången av den kalendermånad som följer på 
den under vilken justering begärdes. Keva kan justera anpassningsbidragets belopp också retroaktivt om förvärvs- 
och kapitalinkomsterna överskrider det meddelade beloppet. Om anpassningsbidrag har betalats till ett för stort 
belopp, ska det överskjutande bidraget återkrävas enligt tillämpliga bestämmelser om återkrav av pension för 
arbetstagare i statens tjänst. 

Inledande av förvärvsarbete ska alltid meddelas Keva. Arbetet kan leda till att anpassningsbidragets belopp sänks 
eller att utbetalningen av det avbryts. 

Löpande anpassningsbidrag ändras automatiskt till ålderspension vid 65 års ålder. Förvärvs- och kapitalinkomster 
inverkar inte på ålderspensionens belopp. 

Anmälan kan skickas till adressen 00087 KEVA.  
Du kan också meddela om ändringar i tjänsten Dina pensionsuppgifter. 
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