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1270/2018

Lag
om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 102 § 1 mom., 120 § 1 mom.,

122 §, 143 § 4 mom. och 151 §, av dem 120 § 1 mom. sådant det lyder i lag 888/2014 och
151 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1166/2007, som följer:

102 §

Avdrag av utestående arbetspensionsförsäkringsavgifter från pension

Pensionstagarens utestående arbetspensionsförsäkringsavgifter enligt denna lag kan in-
klusive dröjsmålsränta dras av från den pension som pensionstagaren har tjänat in av i den-
na lag avsedd företagarverksamhet samt från pension för återstående tid enligt denna lag.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

120 §

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter

En arbetspensionsförsäkringsavgift som med stöd av denna lag påförts av en pensions-
anstalt är inklusive dröjsmålsränta direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av dessa
fordringar finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Bestämmel-
ser om indrivning av fordringar finns dessutom i lagen om indrivning av fordringar
(513/1999).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

122 §

Försummelseavgift

En företagare som inte tecknar arbetspensionsförsäkring inom sex månader från det att
försäkringsskyldigheten inträdde är skyldig att betala en försummelseavgift som är högst
lika stor som arbetspensionsförsäkringsavgiften för försummelsetiden. När försummelse-
avgiften fastställs ska hänsyn tas till försummelsetidens längd, om försummelsen varit
upprepad, om försummelsen varit uppsåtlig, arbetspensionsförsäkringsavgiften för för-
summelsetiden och arbetsinkomsterna för försummelsetiden.

Om pensionsanstalten anser att en företagare har försummat att ordna pensionsskydd
enligt denna lag, ska pensionsanstalten hos Statskontoret göra en ansökan om påförande
av försummelseavgift. Statskontoret avgör genom sitt beslut huruvida företagaren har för-
summat sin skyldighet att ordna pensionsskydd enligt denna lag och påför en försummel-
seavgift som ska betalas till den pensionsanstalt som ansökt om påförande av försummel-
seavgift. Pensionsanstalten svarar för att ta ut försummelseavgiften. Finansinspektionen
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meddelar pensionsanstalten närmare föreskrifter om hur pensionsanstalten ska behandla
den inbetalda försummelseavgiften och de kostnader som hänför sig till den.

Pensionsanstalten kan avstå från att göra en ansökan enligt 2 mom., om försummelsen
inte kan anses vara uppsåtlig och det uppskattade avgiftsbeloppet är högst 215,98 euro, el-
ler om den som är skyldig att ordna pensionsskydd har visat genom sitt förfarande att den
inte har haft för avsikt att försumma sin försäkringsskyldighet. Statskontoret avstår helt
eller delvis från att påföra försummelseavgift, om försummelsen inte kan anses vara upp-
såtlig och om det vore oskäligt att påföra avgiften med hänsyn till de omständigheter som
nämns i 1 mom. eller av någon annan särskild orsak.

Vad som i denna lag föreskrivs om delgivning av beslut i 95 § 3 mom., avdrag av ute-
stående arbetspensionsförsäkringsavgifter från pension i 102 § 1 mom., företagarens an-
svar för arbetspensionsförsäkringsavgifterna i 118 § 1 mom., utsökning av arbetspensi-
onsförsäkringsavgifter och avbrytande av uttag i 120 §, dröjsmålsränta på arbetspensions-
försäkringsavgift i 123 §, sökande av ändring i 124 §, tiden för sökande av ändring i 126 §,
grundbesvär över debitering i 127 §, inlämnande av besvärsskrift i 128 §, rättelse av beslut
i samband med att ändring söks i 129 §, överföring av besvär till besvärsinstans i 130 §,
besvär som inkommit efter besvärstidens utgång i 131 §, verkställighet av beslut i 132 § 2
mom. och undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut i 136 § tillämpas även på ärenden
som gäller försummelseavgift.

Pensionsanstalten ska debitera en av Statskontoret påförd försummelseavgift utan
dröjsmål efter att avgiftsbeslutet vunnit laga kraft. Pensionsanstalten ska ta ut försummel-
seavgiften inom de fem kalenderår som omedelbart följer på det år då avgiften debitera-
des, annars preskriberas rätten till avgiften.

143 §

Den allmänna tillsynen över ordnandet av försäkring samt tvångsförsäkring

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
När Pensionsskyddscentralen har tagit en i 2 mom. avsedd försäkring i en pensionsan-

stalt, är företagaren skyldig att betala försummelseavgift i enlighet med vad som före-
skrivs i 122 §.

151 §

Pensionsskyddscentralens och pensionsanstalternas rätt att få uppgifter för utövande av 
tillsyn

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har Pensionsskyddscentralen rätt att av en företagare, av en försäkrings- och pen-
sionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring, av Skatteförvaltningen eller andra
myndigheter och av andra aktörer på vilka offentlighetslagen tillämpas få de uppgifter
som är nödvändiga för fullgörandet av den tillsynsskyldighet som föreskrivs i 143 § 1
mom. i denna lag och i 2 § 2 mom.1 punkten i lagen om Pensionsskyddscentralen.

För fullgörande av tillsynsskyldigheten har Pensionsskyddscentralen dessutom rätt att
av Skatteförvaltningen i form av massinformation få följande uppgifter:

1) näringssammanslutningars namn- och kontaktuppgifter samt nödvändiga uppgifter
om näringsverksamheten, inkomsten av den samt om betalda löner,

2) i fråga om näringssammanslutningars delägare, namn och kontaktuppgifter, person-
beteckningar samt nödvändiga uppgifter om arbete och ställning i företaget, förvärvs- och
kapitalinkomstandel, penninglön, naturaförmåner och privata uttag och andel i samman-
slutningens inkomst och tillgångar samt nödvändiga uppgifter om penninglön och natura-
förmåner från någon annan än näringssammanslutningen,
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3) rörelseidkares och yrkesutövares namn och kontaktuppgifter, personbeteckningar
samt nödvändiga uppgifter om förvärvs- och kapitalinkomstandel, makes andel av för-
värvs- och kapitalinkomsten, penninglön, naturaförmåner och omsättning.

Pensionsskyddscentralen har rätt att få de i 2 mom. avsedda uppgifterna, även om Pen-
sionsskyddscentralen inte i sin begäran om uppgifter har preciserat de företag eller företa-
gare som i form av massinformation blir föremål för tillsynsförfarande och även om till-
synsförfarandet ännu inte är anhängigt. För verkställigheten av ett tillsynsuppdrag har
Pensionsskyddscentralen rätt att samköra och behandla i 1 och 2 mom. avsedda person-
uppgifter. Samkörda uppgifter får bevaras i fem år, dock högst till dess att tillsynsförfa-
randet har avslutats. Samkörda uppgifter får inte lämnas vidare annat än för sådana ända-
mål som avses i denna lag.

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har en pensionsanstalt rätt att av Skatteförvaltningen få de uppgifter som är nödvän-
diga för fullgörandet av den tillsynsskyldighet som anges i 144 §.

Uppgifter som avses i denna paragraf får inhämtas genom teknisk anslutning eller på
något annat elektroniskt sätt utan samtycke av den vars intressen tystnadsplikten är avsedd
att skydda.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Bestämmelserna om försummelseavgift tillämpas på försummelser som skett den 1 ja-

nuari 2020 och därefter. För den tid som föregår detta tillämpas på försummelse att ordna
pensionsskydd och på förhöjning på grund av försummelse lagen om pension för företa-
gare i den lydelse den hade den 31 december 2018.

Bestämmelserna i 102 § 1 mom. i denna lag tillämpas dock även på en förhöjning som
påförts på grund av försummelse som skett före den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2018
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