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Lag
om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdo-

mar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

(873/2015) 107 §, rubriken för 112 § och 112 § 1 och 3 mom. samt 113 §, av dem 113 §
sådan den lyder i lag 1651/2015, som följer:

107 §

Tvångsförsäkring för lantbruksföretagare och försummelseavgift

Vad som i 12 § 3 och 4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare föreskrivs om
tvångsförsäkring för lantbruksföretagare och om försummelseavgift tillämpas även på
obligatorisk försäkring och försäkringspremier enligt denna lag. Om försäkringsanstalten
anser att lantbruksföretagaren inte har fullgjort sin försäkringsskyldighet enligt 5 § i denna
lag, iakttas bestämmelserna i 24 § 1–3 och 5 mom. i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare. Statskontoret ska behandla ett ärende som gäller försummelseavgift i anknytning
till ordnande av försäkringsskydd enligt denna lag i samband med ett ärende som gäller
försummelseavgift i anknytning till ordnande av pensionsskydd enligt lagen om pension
för lantbruksföretagare.

Vad som i lagen om pension för lantbruksföretagare föreskrivs om dröjsmålsränta på
arbetspensionsförsäkringsavgift i 25 §, lantbruksföretagarens ansvar för arbetspensions-
försäkringsavgifterna i 26 § 1 mom., avbrott i uttag av arbetspensionsförsäkringsavgift i
27 §, utsökning av en arbetspensionsförsäkringsavgift i 28 § och verkställighet av beslut i
111 § 2 mom. tillämpas även på ärenden som gäller försummelseavgift. Vad som i denna
lag föreskrivs om besvärsinstanser i 135 §, rätt att söka ändring i 136 §, grundbesvär i
138 §, tid för att söka ändring och lämna in besvär i 139 §, självrättelse och överföring av
besvär till en besvärsinstans i 140 §, besvär som kommit in efter tiden för att söka ändring
i 141 § och undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut i 144 § tillämpas även på ärenden
som gäller försummelseavgift. Vad som föreskrivs om meddelande av beslut i 124 §
1 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpas även på ärenden
som gäller försummelseavgift.

112 §

Avdrag av obetalda försäkringspremier och försäkringsavgifter samt försummelseavgifter 
från ersättningen

Från den ersättning som baserar sig på obligatorisk försäkring enligt denna lag får av-
dras

1) ersättningstagarens obetalda obligatoriska försäkringspremier enligt denna lag samt
försummelseavgift enligt 107 § inklusive dröjsmålsräntor,
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2) ersättningstagarens obetalda försäkringsavgifter för försäkringar enligt 10 och
10 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare och försummelseavgift enligt 24 § i den
lagen inklusive dröjsmålsräntor, och

3) ersättningstagarens obetalda grupplivförsäkringsavgifter enligt lagen om pension
för lantbruksföretagare inklusive dröjsmålsräntor.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om avdrag av obetalda försäkringspremier eller för-

säkringsavgifter från ersättningen gäller dock inte vårdbidrag, klädtillägg, menersättning,
begravningshjälp eller ersättning för kostnader som betalas med stöd av denna lag. Från
ersättningen kan inte heller avdras sådana obetalda försäkringspremier enligt denna lag el-
ler försäkringsavgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare inklusive dröjs-
målsräntor som tas ut hos ersättningstagaren med stöd av det ansvar för försäkringsavgif-
ter som avses i 26 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

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

113 §

Avdrag av obetalda försäkringspremier och försummelseavgifter från arbetspension

Pensionstagarens i 97 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda utestående
försäkringspremier för en obligatorisk försäkring enligt denna lag och försummelseavgift
enligt 107 § i denna lag inklusive dröjsmålsränta kan dras av från pensionstagarens pensi-
on enligt 97 § i lagen om pension för lantbruksföretagare med iakttagande av vad som fö-
reskrivs i den paragrafen. Vad som föreskrivs ovan gäller dock inte de försäkringspremier
enligt denna lag som tas ut hos pensionstagaren med stöd av det ansvar för försäkringsav-
gifter som avses i 26 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare eller de försäk-
ringspremier som baserar sig på frivilliga försäkringar enligt denna lag.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På sådan försummelse av försäkringsskyldighet som skett före denna lags ikraftträdan-

de och på förhöjning av försäkringspremie på grund av försummelsen tillämpas lagen om
lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i den lydelse den hade den
31 december 2018.

Bestämmelserna i 112 och 113 § i denna lag tillämpas dock även på sådan förhöjning
av försäkringspremie som påförts med stöd av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i
arbetet och yrkessjukdomar och med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare och på sådan förhöjning på grund av försummelse som påförts med stöd av la-
gen om pension för lantbruksföretagare i den lydelse den hade den 31 december 2018, när
de ovan avsedda förhöjningarna har påförts för försummelse som skett före denna lags
ikraftträdande.

Helsingfors den 19 december 2018
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