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988/2020

Lag
om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 4 och 9 §,
av dem 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 170/2008, samt
fogas till lagen en ny 1 a § och till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 984/1996, ett

nytt 3 mom. som följer:

1 a §
Den som ansöker om fronttillägg enligt denna lag är skyldig att för Folkpensionsanstal-

ten visa upp ett i militärpasset antecknat intyg eller av staben för militärdistriktet utfärdat
annat skriftligt intyg om att personen i fråga har tilldelats frontmannatecken, eller en ut-
redning om att personen i fråga har fått fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller
ett i 1 § 4 mom. avsett intyg. När utredningen läggs fram får styrkta kopior användas.

4 §
Rätten till fronttillägg uppkommer tidigast vid ingången av den betalningsperiod under

vilken ansökan har lämnats in. Till den som ansöker om fronttillägg betalas fronttillägg
från ingången av månaden efter den då personen uppnått 65 års ålder, dock tidigast från
ingången av den betalningsperiod under vilken ansökan har lämnats in.

Fronttillägg betalas in på ett av förmånstagaren angivet konto inom Europeiska unio-
nen. För att fortfarande få fronttillägg ska förmånstagaren tidigast två månader före ut-
gången av varje betalningsperiod på en blankett som Folkpensionsanstalten fastställt an-
mäla om betalningsgrunderna för förmånen finns. Gör personen i fråga inte en sådan an-
mälan, avbryts utbetalningen.

5 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Betalningen av fronttillägg upphör från ingången av den månad under vilken personen
får rätt till fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977), och från ingången
av månaden efter den under vilken mottagaren av fronttillägg avled.

9 §
De kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av fronttillägg som beviljas enligt

denna lag ersätts av statens medel. Staten betalar månatligen Folkpensionsanstalten för-
skott på statens andel av de fronttilläggsbelopp som sänts för betalning. Verksamhetskost-
nader som föranleds av verksamhet enligt denna lag hänförs till Folkpensionsanstaltens
verksamhetskostnader.
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988/2020  
Närmare bestämmelser om fastställande och betalning av statens andelar, förskott på
statens andelar och statens slutliga andelar samt om de uppgifter som behövs för dessa ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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