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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstift
ning om socialskyddsavgifter och -premier for 1993 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att år 1993 hos 
arbetsgivare inom den privata företagsverksam
heten och hos sådana statliga affärsverk på 
vilka lagen om statens affärsverk tillämpas, i 
folkpensionsavgift skall uppbäras 2,40 % av det 
lönebelopp som är underkastat förskottsupp
börd. sjukförsäkringsavgiften för privata ar
betsgivare och ovan nämnda affärsverk föreslås 
vara 1,45 % av lönerna år 1993. 

Hos alla offentligrättsliga arbetsgivare skall 
uppbäras en folkpensionsavgift på 3,95 %. Hos 
staten och andra statliga inrättningar än affärs
verk, hos landskapet Åland, hos kommunala 
affärsverk samt hos kommuner och kommu
nalförbund uppbärs en sjukförsäkringsavgift på 
2, 70 %. Kyrkans och dess församlings sjukför
säkringsavgift föreslås vara 4,20 %. 

Arbetsgivares barnbidragsavgift uppbärs en
ligt propositionen inte för 1993. 

Enligt förslaget skall de försäkrades folkpen
sionspremie för 1993 sänkas till 1,80 penni per 
skattöre. Likaså föreslås att de försäkrades 
sjukförsäkringspremie sänks till l, 70 penni per 
skattöre, dock så, att den är 3,20 penni per öre 
för den del som överstiger 80 000 ören. Vidare 
föreslås att, utöver ovan nämnda premier, hos 
personer som har pensionsinkomst skall upp
bäras 1,00 penni i folkpensionspremie och 2,00 
penni i sjukförsäkringspremie av det skattöre 
som har påförts vid kommunalbeskattningen 
för 1993. Avsikten är dock att höjningen av 
försäkringspremierna sammanlagt skall utgöra 
högst 3 % av den skattepliktiga pensionsinkom
sten. 

Såsom kommunernas andelar av finansie
ringen av tilläggsdelarna i enlighet med folk
pensionslagen skall 1993 uppbäras 1,47 penni 
per skattöre av det sammanlagda beloppet 
skattören som kommunerna erhåller vid den 
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ordinarie beskattningen. Folkpensionsanstal
tens andel av tilläggsdelarna skall enligt försla
get vara 52,0 % medan staten i övrigt svarar för 
utgifterna för tilläggsdelarna. Samtidigt skulle 
stadgandet om folkpensionsfondens minimibe
lopp temporärt ändras så, att fonden vid 
kalenderårets slut skall utgöra minst 4 % av de 
sammanlagda årliga kostnaderna för folkpen
sionsförsäkringen. staten skall även i fortsätt
ningen garantera folkpensionsanstaltens betal
ningsberedskap genom att till folkpensionsfon
den erlägga medel till ett sådant belopp att 
betalningsberedskapen vid varje tidpunkt är 
tryggad. 

Enligt förslaget skall stadgandet om minimi
beloppet för statens andel av sjukförsäkrings
fonden temporärt ändras så, att fonden vid 
utgången av kalenderåret utgör minst 8 % av 
de årliga totala kostnaderna för sjukförsäkring
en. Av staten skall även betalningsberedskapen 
gällande sjukförsäkringsfonden tryggas. 

Lagändringarna gällande socialskyddsavgif
terna och folkpensionsanstaltens finansiering 
avses träda i kraft den l januari 1993. 

Förslaget till ny inkomstskattelagstiftning 
har beaktats i denna proposition. Dessutom 
avlåts till riksdagen separat en proposition 
enligt vilken en del av intäkterna av omsätt
ningsskatten styrs till folkpensionsfonden och 
en del till sjukförsäkringsfonden, samt en pro
position om en av olycksfalls- och trafikförsäk
ringssystemet uppburen avgift som styrs till 
folkpensionsfonden. 

Propositionen ansluter sig till budgetpropo
sitionen för 1993 och avses bli behandlad i 
samband med den. I propositionen har beak
tats statsrådets principbeslut av den 14 oktober 
1992 om åtgärder för förbättrande av balansen 
i den offentliga ekonomin. 



2 1992 rd- RP 288 

MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

1.1. Arbetsgivarens folkpensionsavgift 

Enligt 3 § mom. (956/72 och 307/82) folkpen
sionslagen uppbärs i arbetsgivarens folkpen
sionsavgift, beroende på hur kapitalintensiv 
affärsverksamhet är, antingen 4,25, 4,75 eller 
5,25 % av det till arbetstagare utbetalda, 
förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet. 
Om folkpensionsavgiftens storlek har dock 
under de senaste åren stadgats genom ettåriga 
lagar, enligt vilka avgiften har uppburits an
tingen till ett större eller till ett mindre belopp 
än vad som stadgas i 3 § 2 mom. folkpensions
lagen. 

Från och med ingången av maj 1982 började 
olika stora folkpensionsavgifter uppbäras inom 
den offentliga sektorn och hos privata arbets
givare. Till den offentliga sektoms avgiftsklass 
hör staten och dess inrättningar, kommunerna 
och kommunalförbunden, den evangelisk-lu
therska kyrkan samt dess församligar och 
församligsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet 
och dess församlingar och likaså landskapet 
Åland. För säkerställande av en totalrevidering 
av folkpensionssystemet ändrades samtidigt 
folkpensionslagens 59§ (307 /82) så att den 
bristande delen av folkpensionsfondens till
gångar betalas av statens medel. 

Från och med ingången av 1985 påverkades 
arbetsgivarens folkpensionsavgift inom den of
fentliga sektorn även av den reform av ut
komstskyddet för arbetslösa som trädde i kraft 
samma år (602/84). Man ville återföra den 
ökning av de offentligrättsliga arbetsgivamas 
skatteintäkter som har uppstått genom att 
förmånerna i form av utkomstskydd har be
lagts med skatt till finansieringen av utkomst
skyddet för arbetslösa. A v denna orsak upp
bars hos kommunerna och kommunalförbun
den, den evangelisk-lutherska kyrkan, dess 
församlingar och församlingsförbund samt or
todoxa kyrkosamfundet och dess församlingar 
en folkpensionsavgift som är högre än hos 
övriga offentligrättsliga arbetsgivare, dvs. stat
en och dess inrättningar, landskapet Åland och 
de kommunala affärsverken. De kommunala 
affärsverken ansågs vara likvärdiga med sta
tens inrättningar med tanke på bibehållaodet 
av konkurrenskraften. 

Den gräns för de regelmässiga avskrivning-

ama som ansluter sig till faststäBandet av 
folkpensionsavgiftsklassen höjdes fr.o.m. in
gången av 1987 från 200 000 mk till 300 000 
mk (1040/86). 

Den folkpensionsavgift som privata arbets
givare skall betala för 1992 har uppburits hos 
alla enligt samma procentsats, dvs. 2,40 % av 
lönerna (1697/91). För den offentliga sektorn: 
staten, de kommunala affärsverken, landskapet 
Åland, kommunerna och kommunalförbunden, 
församlingarna och andra liknande samman
slutningar fastställdes premien till 3,95 % av 
lönerna. Till dessa samfund räknas inte sådana 
affärsverk som avses i lagen om statens affärs
verk (627/87) och vilka vid faststållandet av 
folkpensionsavgiftens storlek från 1989 på 
grund av sina ekonomiska verksamhetsprinci
per ansetts höra till den privata företagsverk
samheten vad konkurrensställningen beträffar. 

1.2. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift 

Enligt l§ (613178) lagen om arbetsgivares 
socialskyddsavgift är arbetsgivare skyldig att 
till folkpensionsanstalten såsom arbetsgivarens 
sjukförsäkringsavgift erlägga 1,50 % av belop
pet av de förskottsuppbörd underkastade löner 
han utbetalt. 

Ä ven sjukförsäkringsavgiften har uppburits 
genom ettåriga lagar med avvikelse från vad 
som stadgas i l § lagen om arbetsgivares 
socialskyddsavgift. Även denna avgift har av 
de skäl som anförts ovan beträffande folkpen
sionsavgiftens storlek varit av annan storlek för 
en arbetsgivare inom den offentliga sektorn än 
för en privat arbetsgivare. Inom den offentliga 
sektorn har staten, dess inrättningar, landska
pet Åland och de kommunala affärsverken i 
eugenskap av arbetsgivare sedan 1985 haft en 
lägre årlig sjukförsäkringsavgift än motsvaran
de avgift för kommunerna och kyrkan. 

Under första hälften av 1992 har i sjukför
säkringsavgift hos arbetsgivare inom den pri
vata sektorn uppburits 0,45 % och från början 
av juli till årets slut uppbärs 1,45 % (1698/91) 
av det förskottsuppbörd underkastade lönebe
loppet. För staten och dess inrättningar, land
skapet Åland och kommunala affärsverk, kom
munerna och kommunalförbunden fastställdes 
sjukförsäkringsavgiften till 2,70 % samt för 
kyrkan och församlingarna till 4,20 % för hela 
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året. Vid bestämmandet av sjukförsäkringsav
giften har sådana statliga affärsverk på vilka 
lagen om statens affärsverk tillämpas från 
ingången av 1989 ansetts höra till arbetsgivarna 
inom den privata sektorn. 

1.3. Arbetsgivarens barnbidragsavgift 

Enligt l § lagen om arbetsgivares social
skyddsavgift är arbetsgivare skyldig att till 
staten såsom arbetsgivares barnbidragsavgift 
betala 2,25 % av beloppet av de förskotts
uppbörd underkastade lönerna. Arbetsgivarens 
barnbidragsavgift har med stöd av ettåriga 
lagar sänkts flera gånger eller också har avgif
ten inte alls uppburits. För 1992 uppbärs 
barnbidragsavgiften inte (1699/91). 

1.4. Arbetsgivarens socialskyddsavgift 

Den tidigare differentieringen av privata 
arbetsgivares folkpensionsavgift slopades, var
vid avgifterna i II och III klassen sänktes till 
nivån för klass I fr.o.m. början av juli 1991. 
Dessutom sänktes arbetsgivarens sjukförsäk
ringsavgift med en procentenhet från den l juli 
1991 till den 30 juni 1992. Som en delfinansie
ring av sänkningen ansågs det vara nödvändigt 
att höja de försäkrades sjukförsäkringspremie 
med 1,0 penni per skattöre för åren 1991 och 
1992 till den del antalet skatteören översteg 
80 000. 

Riksdagen har flera gånger förutsatt att 
lagstiftningen om arbetstagarens socialskydds
avgifter skall utvecklas så att de arbetskraftsin
tensiva företagens ställning förbättras. Senast 
påyrkade riksdagen detta av regeringen i sitt 
svar på regeringens proposition med förslag till 
en revidering av lagstiftningen angående de 
socialskyddsavgifter som skall uppbäras för 
1991 (RP 27/1991 rd). I detta svar konstaterade 
riksdagen: "Riksdagen förutsätter att regering
en i brådskande ordning avlåter propositioner 
som förbättrar arbetskraftsintensiva företags 
ställning genom att det gällande systemet med 
lönebaserade socialskyddsavgifter ses över och 
att finansieringen av socialskyddet samtidigt 
tryggas." 

Arendet har senast utretts i en av social- och 
hälsovårdsministeriet tillsatt arbetsgrupp, som 
fick sitt betänkande klart den 15 mars 1990 
(Sosiaaliturvamaksutyöryhmä STM 1990:3). 

Arbetsgruppen ansåg att det inte finns skäl att 
ersätta den lönebaserade socialskyddsavgiften 
med en helt ny avgiftstyp, utan att man bör 
använda de skatteformer som redan finns. 
Vidare ansåg arbetsgruppen att det med beak
tande av allmänna ekonomiskpolitiska syn
punkter och skattesystemet i sin helhet är 
ändamålsenligt att enbart sänka arbetsgivarens 
folkpensionsavgift. 

Dessutom lade gruppen fram vissa princip
förslag angående bestämmandet av social
skyddsavgiften utgående från den offentliga 
ekonomin. 

Då de utvecklingsalternativ som hänför sig 
till arbetsgivarnas socialskyddsavgift kräver 
ytterligare utredningar, föreslås att om arbets
givarens socialskyddsavgift för 1993 stadgas 
genom ettåriga lagar. 

1.4.1. Folkpensionsavgift som uppbärs hos 
arbetsgivare för 1993 

För att företagsverksamhetens verksamhets
förutsättningar skall kunna förbättras föreslås 
att hos arbetsgivare inom den privata sektorn 
samt sådana statliga affärsverk på vilka lagen 
om statens affärsverk tillämpas, år 1993 upp
bärs en lika stor folkpensionsavgift som 1992, 
dvs. 2,40 % av beloppen av de löner som är 
underkastade förskottsuppbörd. Differentie
ringen av folkpensionsavgiften fareslås bli slo
pad även för 1993. 

För staten och andra statliga inrättningar än 
ovan nämnda affärsverk, landskapet Åland, de 
kommunala affärsverken, kommunerna och 
kommunalförbunden, den evangelisk-lutherska 
kyrkan, dess församligar och församlingsför
bund samt ortodoxa kyrkosamfundet och dess 
församlingar föreslås avgiften vara lika stor för 
alla, dvs. 3,95 % av lönerna. Ovan nämnda 
ändringar föreslås bli gjorda i 3 § folkpensions
lagen. 

1.4.2. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift för 
1993 

Det föreslås att i sjukförsäkringsavgift hos 
arbetsgivare inom den privata sektorn samt hos 
sådana statliga affärsverk på vilka lagen om 
statens affärsverk tillämpas år 1993 uppbärs 
1,45 % av det lönebelopp som är underkastat 
förskottsuppbörd år 1993 dvs. samma procent 
som under den senare hälften av 1992. 
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För staten och andra statliga inrättning,ar än 
ovan nämnda affärsverk, för landskapet Aland 
och de kommunala affärsverken samt kommu
nerna och kommunalförbunden skulle sjukför
säkringsavgiften vara 2, 70 %. Hos kyrkan och 
församlingarna skulle i sjukförsäkringsavgift 
uppbäras 4,20 % av det förskottsuppbörd 
underkastade lönebeloppet. sjukförsäkringsav
gifterna skall fastställas genom en särskild lag 
som gäller för 1993. 

1.4.3. Arbetsgivarens barnbidragsavgift 
för 1993 

För utjämning av det kostnadstryck som 
riktas mot företagen föreslås, att inte heller år 
1993 skall uppbäras någon barnbidragsavgift 
hos arbetsgivarna. Härom skall stadgas genom 
en särskild lag. 

1.4.4. Å·ndringar i 59 och 62 §§ 
folkpensionlagen 

Enligt 62 § folkpensionslagen ansvarar stat
en, kommunerna och pensionsanstalten för var 
sin andel av kostnaderna för pensionernas 
tilläggsdelar. För 1992 har kommunernas an
delar av fmansieringen av folkpensionernas 
tilläggsdelar ändrats så att kommunens årliga 
andel av folkpensionernas tilläggsdelar fast
ställdes till 0,98 penni per skattöre av det 
sammanlagda belopp skattören som har be
stämts vid den ordinarie beskattningen i kom
munen det föregående året (1697/91). I detta 
sammanhang ändrades också folkpensionsla
gens 59§ temporärt så, att folkpensionsfondens 
tillgångar vid kalenderårets utgång skall utgöra 
minst 4 % av de sammanlagda årliga kostna
derna för folkpensionsförsäkringen i stället för 
l O % som den permanenta lagen tidigare har 
förutsatt. För att folkpensionsanstaltens betal
ningsberedskap vid varje tillfälle skall vara 
tryggad stadgades att staten för tryggande av 
folkpensionsfondens betalningsberedskap skall 
betala ett sådant belopp till fonden, att folk
pensionsförsäkringens förmåner utan svårighe
ter kan betalas. 

Enligt förslaget är kommunens andel av 
tilläggsdelarnas kostnader 1993 1,47 penni per 
skattöre av det sammanlagda belopp skattören 
som har bestämts vid den ordinarie beskatt
ningen i kommunen år 1992. Kommunens 

finansieringsandel föreslås bli höjd så att den 
motsvarar statens andel av det sparmål om 4 % 
som har uppställts för kommunernas konsum
tionsutgifter. Folkpensionsanstaltens andel, 67 
%av tilläggsdelskostnaderna, föreslås bli sänkt 
till 52 %. En eventuell fördröjning av beskatt
ningen för 1992 kan komma att kräva att 
närmare stadganden om betalningen av kom
munernas andel av tilläggsdelarna utfårdas 
genom förordning. Folkpensionsanstaltens be
talningsarrangemang måste säkras trots att 
beskattningen fördröjs. Folkpensionsfondens 
minimibelopp föreslås utgöra 4 % av de 
sammanlagda årliga kostnaderna för folkpen
sionsförsäkringen. Staten skulle även 1993 ga
rantera fondens betalningsberedskap. I anslut
ning till detta har regeringen separat avlåtit en 
proposition till riksdagen (RP 222/1992 rd) 
enligt vilken en del av intäkterna från omsätt
ningsskatten styrs till folkpensionsfonden. 
Även det belopp som uppbärs av olycksfalls
försäkringssystemet och trafikförsäkringssyste
met enligt principen om full ersättning tryggar 
samma mål (RP 248/1992 rd). 

1.4.5. Å·ndring av 59§ sjukförsäkringslagen 

Enligt 59 § l mom. sjukförsäkringslagen be
talas kostnaderna för sjukförsäkringen ur sjuk
försäkringsfonden. Om fondens disponibla me
del under kalenderåret inte räcker till för 
täckande av utgifterna för sjukförsäkringen, 
betalas den bristande delen av statens medel. 
Dessutom skall staten betala ett så stort belopp 
till fonden att fondens kapital vid utgången av 
kalenderåret är 1/10 av sjukförsäkringens årliga 
totala kostnader. Enligt nämnda paragrafs 5 
mom. skall staten utom sin andel även betala 
ett så stor belopp till sjukförsäkringsfonden att 
fondens betalningsberedskap är tillräckligt 
tryggad vid varje tillfälle. 

På grund av det ekonomiska läget i landet 
föreslås att den garantiandel som staten skall 
betala till sjukförsäkringsfonden temporärt be
stäms till 8 % av de årliga totala kostnaderna 
för sjukförsäkringen. Statens garanti beträffan
de fondens betalningsberedskap är oförändrad. 
Dessutom bör beaktas att regeringen separat 
avlåter en proposition till riksdagen med för
slag till lag om ändring av omsättningsskatte
lagen så att en del av intäkterna från omsätt
ningsskatten styrs till sjukförsäkringsfonden. 
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1.5. De torsäkrades folkpensions- och 
sjuktorsäkringspremier 

1.5.1. Folkpensionspremien 

Enligt 4 § l m om. folkpensionslagen skall 
alla försäkrade betala en försäkringspremie 
som fastställs på grundvalen av det totala antal 
skattören som har påförts honom för föregå
ende år, skatteåret, i samband med kommunal
beskattningen. Enligt 6 § folkpensionslagen på
förs premie dock inte försäkrad som vid 
utgången av skatteåret inte ännu fyllt 16 år, 
som under skatteåret hade fyllt 63 år, som 
under skatteåret eller en del därav varit befun
nen arbetsoförmögen enligt folkpensionslagen 
eller åtnjutit arbetslöshetspension eller som 
avlidit under skatteåret. 

Enligt 5 § l mom. (956/72) folkpensionslagen 
utgår försäkringspremien med två penni per 
skattöre. Folkpensionspremien har under de 
senaste åren uppburits hos den försäkrade med 
stöd av ettåriga lagar antingen till ett större 
eller till ett mindre belopp än det ovan nämn
da. För 1992 uppbärs försäkrads folkpensions
premie 3,05 penni per skattöre (1697/91). 

1.5.2. sjukförsäkringspremien 

Enligt 33 § l mom. (742/70) sjukförsäkrings
lagen är försäkrads sjukförsäkringspremie l ,25 
penni per skattöre. 

A ven den försäkrades sjukförsäkringspremie 
har under de senaste åren med stöd av ettåriga 
lagar uppburits antingen till ett större eller till 
ett mindre belopp än l ,25 penni per skattöre. 
För 1992 uppbärs i försäkrads sjukförsäkrings
premie 2,20 penni per skattöre, dock så, att 
premien är 3, 70 penni per skattöre till den del 
antalet skattören överstiger 80 000 (1698/91 ). 

1.5.3. Premier som uppbärs hos de försäkrade 
1993 

Enligt förslaget skall en folkpensionspremie 
fortfarande uppbäras hos alla försäkrade i 
likhet med 1992. Det kan inte anses motiverat 
att en person som fyllt 63 år befrias från 
folkpensionspremie, eftersom en del av de 
försäkrade fortsätter i arbetslivet tills de fyllt 67 
år. Dessutom får pensionstagarna ett pensions
inkomstavdrag vid beskattningen. Det kan inte 

heller av statsekonomiska skäl anses motiverat 
att pensionstagarna befrias från en folkpen
sionpremie av skattenatur. Därför föreslås nu 
också för 1993 att folkpensionspremien ut
sträcks till 63-åringar och till dem som uppbär 
invalid- eller arbetslöshetspension. Däremot 
föreslås att förhöjningen av folkpensions
premien och sjukförsäkringspremien som skall 
betraktas som sysselsättningsskatt delvis skall 
slopas. 

Enligt förslaget uppbärs i försäkrads folk
pensionspremie l ,80 penni och i försäkrads 
sjukförsäkringspremie l, 70 penni per skattöre 
samt 3,20 penni per skattöre 1993 till den del 
som antalet skattören överstiger 80 000. Försäk
ringspremien definieras så som närmare utreds 
i punkt 3 på basis av de påförda skattörena och 
med beaktande av vad som stadgas i den 
föreslagna inkomstskattelagen. 

1.5.4. Socialskyddspremierna för dem som har 
pensionsinkomst 

statsrådet har den 14 oktober 1992 fattat ett 
principbeslut om åtgärder för förbättrande av 
balansen i den offentliga ekonomin. Enligt en 
av de åtgärder som ingår i principbeslutet skall 
pensionstagarnas sjukförsäkringspremie och 
folkpensionspremie höjas jämfört med bud
getpropositionen för 1993. Dessa höjningar 
föreslås vara 2,00 penni respektive l ,00 penni. 

För balanseringen av statsekonomin kommer 
man under 1994 och 1995 att inom den 
offentliga sektorn bli tvungna att skära ned 
löne- och konsuntionsutgifterna med 4 %. Hos 
löntagarna uppbärs 1993 i arbetspensionsavgift 
3 % av den lön som är underkastad förskotts
innehållning. Dessutom är det meningen att 
hos de personer som har pensionsinkomst 
uppbära ovan nämnda förhöjda försäkrings
premier. 

Som pensionsinkomst betraktas härvid skat
tepliktig ålders-, invalid- och arbetslöshetspen
sion, familjepension och generationsväxlings
pension samt andra avträdelseersättningar. 

Enligt föreliggande förslag skall höjningen 
verkställas så, att hos personer som under 1993 
har pensionsinkomst, utöver vad som föreslås 
ovan i 1.5.3. punkten, skall uppbäras 1,00 
penni i folkpensionspremie och 2,00 penni i 
sjukförsäkringspremie av det skattöre som har 
påförts vid kommunalbeskattningen för 1993. 
Höjningen av försäkringspremien skall dock 
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sammanlagt få utgöra högst 3 % av den skat
tepliktiga pensionsinkomsten. Om höjningen av 
försäkringspremierna överstiger 3% av pen
sionsinkomsten, skall den överskjutande delen 
minskas i proportion till ovan nämnda penni
belopp. 

Beträffande höjningen av försäkringspremien 
enligt folkpensionslagen och sjukförsäkrings
premien gäller, utöver stadgandena i lagen om 
förskottsuppbörd (418/59), i fråga om verk
ställigheten och det övriga förfarandet även 
vad som stadgas om dessa premier i folkpen
sionslagen och sjukförsäkringslagen. 

F ör en person med pensionsinkomst blir 
folkpensionsförsäkringspremien enligt denna 
proposition 2,80 penni och sjukförsäkringspre
mien 3,70 penni av det skattöre som har 
påförts vid kommunalbeskattningen, dock så, 
att sjukförsäkringspremien är 5,20 penni per 
skattöre för den del som överstiger 80 000 ören. 
Den maximala socialskyddspremien för pen
sionstagare blir därmed 8,00 penni per skatt
öre. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Enligt förslaget uppbärs hos en privat arbets
givare under hela 1993 folkpensionsavgiften 
sänkt till samma nivå som i slutet av 1991 och 
under 1992. Också sjukförsäkringsavgiften 
skall uppbäras till samma storlek som i slutet 
av 1992. Nedsättningen av kommunernas sjuk
försäkringsavgift med 1,25 procentenheter före
slås gälla också 1993. Förslaget att delvis slopa 
försäkrades sysselsättningsskatt ökar statens 
utgifter med ca 4 060 milj. mk år 1993. De 
höjda försäkringspremierna i fråga om dem 
som har pensionsinkomst minskar å andra 
sidan statens utgifter med l 050 milj. mk år 
1993. 

Regeringen har dessutom uppställt som mål 
att kommunerna skall spara 4 % av konsum
tionsutgifterna. Samtidigt har regeringen beslu
tat höja kommunernas andel av tilläggsdelarna 
så att den motsvarar statens andel av det 
uppställda sparmålet. Statens andel beräknas 
uppgå till l 500 milj. mk. Då ovan nämnda 
faktorer beaktas är kommunernas andel av 
tilläggsdelarna sammanlagt 4 426 milj. mk. På 
grund härav föreslås att kommunernas andel 
av utgifterna för tilläggsdelarna höjs från 0,98 

penni till l ,47 penni per skattöre vid senast 
verkställda ordinarie kommunalbeskattning. 

Enligt förslaget är kommunens andel av 
utgifterna för tilläggsdelen 43,9 %, folkpen
sionsanstaltens 52,0 %, dvs. 5 238 milj. mk, och 
statens andel 4,1 %, dvs. 413 milj. mk. Kom
munernas andel är enligt regleringsdokumentet 
21,9 %. 

Den temporära ändringen av 59 § sjukförsäk
ringslagen så, att sjukförsäkringsfondens medel 
i slutet av året skall uppgå till 8 % av de årliga 
kostnaderna för sjukförsäkringen mot tidigare 
10 % minskar statens andel av de totala 
kostnaderna med 266 milj. mk. Andringen av 
motsvarande krav i 59 § folkpensionslagen från 
stadgade 6 % till 4 % minskar statens andel 
med 407 milj. mk. 

Regeringen har separat avlåtit till riksdagen 
en proposition med förslag tilllag om temporär 
ändring av folkpensionsanstaltens finansiering, 
enligt vilken en del av intäkterna av omsätt
ningsskatten styrs till folkpensionsanstaltens 
folkpensionsfond och en del till sjukförsäkrings
fonden, sammanlagt ett belopp om l 870 milj. 
mk, hälften till vardera fonden. 

Dessutom har regeringen avlåtit en proposi
tion till riksdagen om övergång till den s.k. 
principen om full ersättning inom olycksfalls
och trafikförsäkringen. Intäkterna av avgiften 
uppskattas till 330 milj. mk, vilket beaktats 
som avdrag vid statens andel av folkpensions
utgifterna. 

3. Andra omständigheter som inver
kat på propositionens innehåll 

Regeringen har avlåtit en proposition till 
riksdagen med förslag till inkomstskattelag 
samt till lag om ändring av l och 6 §§ lagen om 
skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund 
(RP 200/1992 rd). Enligt propositionen inriktas 
kommunalskatten enbart på förvärvsinkom
sterna. På basis av den skattskyldiges förvärvs
inkomster uträknas den beskattningsbara in
komsten vid kommunalbeskattningen. På basis 
av den beskattningsbara inkomsten fastställs på 
nuvarande sätt kommunalskatten och kyrka
skatten samt folkpensions- och sjukförsäkrings
premierna. Fysiska personer och dödsbon er
lägger fortfarande kommunalskatt som grun
dar sig på antalet skattören. Nytt jämfört med 
tidigare lagstiftning är att av den skattskyldiges 
kommunalskatt, folkpensions- och sjukförsäk-
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ringspremier samt av kyrkaskatten kan göras 
ett avdrag, s.k. underskottsgottgörelse. Ovan 
nämnda omständigheter har beaktats i den nu 
föreslagna regeringspropositionen. 

Regeringen kommer att i anslutning till ovan 
nämnda proposition separat avlåta en propo
sition om tekniska ändringar av stadgandena 
om den försäkrades sjukförsäkrings- och folk
pensionspremier. 

4. Ikraftträdande 

Propositionen ansluter sig till budgetpropo
sitionen för 1993 och lagarna föreslås träda i 
kraft den l januari 1993. 

5. Lagstiftningsordning 

De ändringsförslag som ingår i föreliggande 
proposition kan inte på det sätt som avses i 
66 § riksdagsordningen anses försvaga det lag
stadgade grundläggande utkomstskyddet. 

I grundlagsutskottets utlåtande (GrUB 
18/1985 rd) konstaterades: "att det inom vissa 
gränser är möjligt att utan hinder av regerings
formens 51 § 2 mom. i vanlig lagstiftningsord
ning påföra kommunerna sådana finansierings
uppgifter som stadgas i t.ex. folkpensionslagens 
gällande 62 §. I fråga om kostnaderna för 
folkpensionernas tilläggsdelar är en särskild 
grund för påföraodet av en sådan finansierings
uppgift att finansieringen sedan gammalt kan 
anses vara en obligatorisk uppgift för kommu
nerna. Enligt grundlagsutskottets uppfattning 
är det i och för sig inte möjligt att ur 
grundlagarna härleda något hinder för att 
anlita någon annan form av ekonomisk regle
ringsmetod för att genomföra denna kommu
nernas penningprestationsskyldighet, t.ex. en 
avgift av skattenatur som uppbärs hos kom
munerna. Syftet med den handläggningsord
ning för en ettårig skattelag som framgår av 
riksdagsordningens 68 § är att tillförsäkra riks
dagen möjlighet att med enkel majoritet besluta 
om sådana inkomster som behövs för balanse
ring av statsförslaget, vilket det är fråga om då 
kommunerna enligt lagförslagets 62 § påförs 

ekonomiska skyldigheter. En förutsättning för 
att en ettårig avgift av skattenatur skall kunna 
uppbäras hos kommunerna är emellertid att 
deras ekonomiska börda inte genom reglering
en av metoden stiger på ett sådant sätt att den 
ekonomiska bördan står i konflikt med den 
kommunala självstyrelsen." 

I detta grundlagsutskottets utlåtande kons
tateras vidare: "En ekonomisk börda av den 
storleksordning som avses i lagförslagets 62 § 
på ett sätt som bör anses vara ringare än mera 
betydelsefullt kan påverka en del kommuners 
verksamhet. Enligt utskottets uppfattning står 
en sådan avgift av skattenatur som till det i 
lagförslagets 62 § stadgade beloppet uppbärs 
hos kommunerna för kostnaderna för folkpen
sionernas tilläggsdelar emellertid inte i och för 
sig i konflikt med det grundlagsskydd som den 
kommunala självstyrelsen åtnjuter." 

Varje enskild kommun deltar enligt nu av
låtna regeringsproposition i kostnaderna för 
tilläggsdelarna enligt det sammanlagda antal 
skatteören som påförts i kommunen vid den 
ordinarie beskattningen under föregående år. 

Det föreslås att hos kommunerna uppbärs en 
högre avgift än under tidigare år. Kommuner
nas andel av tilläggsdelarna stannar dock på 
43,9 %av utgifterna för tilläggsdelarna, medan 
staten och folkpensionsanstalten i övrigt svarar 
för dessa utgifter. I anslutning till budgetpro
positionen är det nu fråga om intäkter som 
behövs för täckande av utgifter så att statens 
ekonomi balanseras. Kommunernas betalnings
skyldighet baserar sig på erhållaodet av dessa 
intäkter. Således kan det konstateras att pro
positionen inte heller till dessa delar står i strid 
med den kommunala självstyrelsen och att den 
kan behandlas i den ordning som avses i 66 § 
riksdagsordningen. 

Då den ökade andelen av kostnaderna för 
tilläggsdelarna som regeringen föreslår i denna 
proposition medför att den ekonomiska belast
ningen märkbart ökar för kommunerna anser 
regeringen det vara önskvärt att grundlagsut
skottets utlåtande inhämtas. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om temporär ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt 3 § 2 mom., 5 § l mom., 6 §, 59§ 2 mom. och 62 § folkpensionslagen av den 

8 juni 1956 (347/56), 
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 59§ 2 mom. i lag av den 30 april 1982 (307/82), 

5 § l mom. i lag av den 29 december 1972 (956/72), 6 § delvis ändrad genom lagar av den 4 
november 1960 och den 28 juli 1978 (466/60 och 588/78) samt 62 § i lag av den 5 februari 1982 
(103/82), som följer: 

3§ 

En privat arbetsgivare skall, enligt vad där
om stadgas särskilt, i arbetsgivares folkpen
sionsavgift från den l januari 1993 till den 31 
december samma år betala 2,40 procent av det 
förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet. 
Vad som ovan sägs om fastställande av folk
pensionsavgift för privata arbetsgivare gäller i 
tillämpliga delar även sådana statliga affärs
verk på vilka lagen om statens affärsverk 
tillämpas (627/87). Hos staten och andra stat
liga inrättningar än de ovan nämnda affärs
verken samt hos landskapet Åland, kommu
nala affärsverk, kommunerna och kommunal
förbunden, den evangelisk-lutherska kyrkan 
och dess församlingar och församlingsförbund 
samt hos det ortodoxa kyrkosamfundet och 
dess församlingar uppbärs i folkpensionsavgift 
3,95 procent av det förskottsuppbörd under
kastade lönebelopp som utbetalats till en ar
betstagare. 

5§ 
Försäkringspremien är l ,80 penni för varje 

skattöre som har påförts den försäkrade vid 
kommunalbeskattningen, med beaktande av 
vad som stadgas i inkomstskattelagen ( l ). 

6§ 
Försäkringspremie påförs inte försäkrad som 

vid skatteårets utgång inte fyllt 16 år eller som 
avlidit under inkomståret. 

59§ 

Folkpensionsfondens tillgångar skall vid ka
lenderårets utgång utgöra minst fyra procent 
av de sammanlagda årliga kostnaderna för 

folkpensionsförsäkringen. Om intäkterna av 
folkpensionsförsäkringen, i vilka även inräknas 
prestationer i enlighet med 62 § i denna lag, 
inte förslår härtill, betalas den bristande delen 
av statens medel. Dessutom skall staten till 
folkpensionsfonden betala ett så stort belopp 
att fondens betalningsberedskap är tillräckligt 
tryggad vid varje tillfälle. 

62 § 
För de sammanlagda kostnaderna för pen

sionernas tilläggsdelar svarar staten, kommu
nerna och folkpensionsanstalten. 

En kommun skall till folkpensionsanstalten 
av kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar 
betala 1,47 penni per skattöre av det samman
lagda antal skattören som bestämts vid den 
ordinarie beskattning som genomförts i kom
munen det föregående året. Kommunen skall 
betala in 1112 av beloppet till länsskatteverket 
senast den l O dagen i varje kalendermånad. 
Angående betalning, debitering, återbetalning 
av prestation som betalts till ett för högt 
belopp eller utan fog, höjning av prestation, 
dröjsmålspåföljer, uppbörd, indrivning, redo
visning och ändringssökande i fråga om kom
munerna gäller i övrigt i tillämpliga delar vad 
i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 
(366/63) och lagen om skatteuppbörd (611/78) 
stadgas om arbetsgivares socialskyddsavgift, 
med undantag för det anmälnings- och av
dragsförfarande som stadgas i 5 § l mom. lagen 
om arbetsgivares socialskyddsavgift Närmare 
stadganden om kommunens redovisning för 
1993 kan ges genom förordning. 

Pensionsanstaltens andel av kostnaderna för 
pensionernas tilläggsdelar är 52,0 procent av 
det sammanlagda beloppet av de utbetalda 
tilläggsdelarna. staten svarar för kostnaderna 
för tilläggsdelarna i den mån de inte täcks 
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genom kommunens prestationer och pensions
anstaltens andel. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1993. 
Vad som stadgas i 3 § 2 mom. tillämpas på 

2. 

arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som 
utbetalas 1993, och vad som stadgas i 5 § l 
mom. vid beskattningen för 1993. stadgandena 
i 6 §, 59 § 2 mom. och 62 § är i kraft till och 
med den 31 december 1993. 

Lag 
om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1993 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Med avvikelse från vad som i 33 § l mom. 

sjukförsäkringslagen (364/63), sådant det lyder 
i lag av den 4 december 1970 (742/70), stadgas 
om försäkrads sjukförsäkringspremie är nämn
da premie 1,70 penni för varje skattöre som har 
påförts den försäkrade vid kommunalbeskatt
ningen för 1993. Försäkringspremien är dock 
3,20 penni för varje skattöre som har påförts 
den försäkrade vid kommunalbeskattningen till 
den del antalet skattören överstiger 80 000. Då 
försäkringspremien fastställs beaktas vad som 
stadgas i inkomstskattelagen ( l ). 

2§ 
Med avvikelse från vad i l § l mom. lagen 

om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), 
sådant det lyder i lag av den Il augusti 1978 
(613/78), stadgas om arbetsgivares sjukförsäk
ringsavgift uppbärs hos privata arbetsgivare 
och hos sådana statliga affärsverk på vilka 
tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87) i 
arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 1,45 procent 
av det till en arbetstagare mellan den l januari 
och den 31 december 1993 utbetalda, förskotts
uppbörd underkastade lönebeloppet. Hos stat
en och andra statliga inrättningar än de ovan 
nämnda affärsverken, hos landskapet Åland 
och de kommunala affärsverken samt hos 

2 321206M 

kommunerna och kommunalförbunden upp
bärs dock i arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 
2,70 procent och hos den evangelisk-lutherska 
kyrkan och dess församlingar och församlings
förbund samt hos ortodoxa kyrkosamfundet 
och dess församlingar uppbärs i sjukförsäkrings
avgift 4,20 procent av det förskottsuppbörd 
underkastade lönebelopp som har utbetalats till 
en arbetstagare den l januari 1993 eller senare 
samma år. 

3§ 
Med avvikelse från vad i 59 § l mom. 

sjukförsäkringslagen, sådant det lyder i lag av 
den 22 december 1967 (591167), stadgas om 
minimibeloppet för statens andel, skall staten 
1993 till fonden inbetala ett så stort belopp att 
fondens kapital vid kalenderårets utgång är 
åtta procent av sjukförsäkringens årliga total
kostnader. Staten skall 1993 månatligen i för
skott betala ett belopp som motsvarar 1112 av 
det belopp som det beräknas att staten skall 
betala under året i fråga. Om betalningen av 
statens andel stadgas närmare genom förord
ning. 

4§ 
Denna lag träder i kraft den l januari 1993. 
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3. 
Lag 

om höjd socialskyddspremie för personer med pensionsinkomst 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Hos en person som under 1993 får pensions

inkomst uppbärs, utöver vad som stadgas i 5 § 
l mom. lagen om temporär ändring av folk
pensionslagen ( /92) och l § lagen om sjuk
försäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 
1993 ( /92), i försäkringspremie enligt folk
pensionslagen 1,00 penni och i sjukförsäkrings
premie 2,00 penni av det skattöre som påförts 
vid kommunalbeskattningen för 1993. Höjning
en av försäkringspremierna får dock samman
lagt utgöra högst 3 procent av den skatteplik
tiga pensionsinkomsten. Överstiger höjningen 

4. 

av försäkringspremierna 3 procent, skall den 
överskjutande delen minskas i proportion till 
ovan nämnda pennibelopp. 

Beträffande förskottsuppbörden av höjning
en av försäkringspremier gäller vad som i lagen 
om förskottsuppbörd (418/59) stadgas om folk
pensionspremie. 

2 § 
Denna lag träder i kraft den l januari 1993 

och gäller till utgången av 1993. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för

utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Lag 
om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1993 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l§ 
Med avvikelse från vad i l § l mom. lagen 

om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), 
sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 
(613178), stadgas om arbetsgivares barnbidrags-

Helsingfors den 6 november 1992 

avgift, uppbärs avgiften inte mellan den l 
januari och den 31 december 1993. 

2§ 
Denna lag träder i kraft den l januari 1993. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Social- och hälsovårdsminister Jorma Huuhtanen 
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Bilaga 

Lag 
om temporär ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt 3 § 2 mom., 5 § l mom., 6 §, 59 § 2 mom. och 62 § folkpensionslagen av den 

8 juni 1956 (347/56), 
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 59§ 2 mom. i lag av den 30 april 1982 (307/82), 

5 § l mom. i lag av den 29 december 1972 (956/72), 6 § delvis ändrad genom lagar av den 4 
november 1960 och den 28 juli 1978 (466/60 och 588/78) samt 62 § i lag av den 5 februari 1982 
(l 03/82), som följer: 

Gällande lydelse 

Arbetsgivare erlägger, i enlighet med vad 
därom särskilt stadgas, i arbetsgivares folkpen
sionsavgift 4,25 procent av det förskottsinne
hållning underkastade lönebeloppet. Har belop
pet av de normala avskrivningar som vid stats
beskattningen skattskyldig arbetsgivare som id
kar affärsverksamhet uppgivit i skattedeklaratio
nen för senast verkställd beskattning och som 
han gjort på anskaffningsutgiften för förslitning 
underkastade anläggningstillgångar varit större 
än 200 000 mark och samtidigt minst JO och 
högst 30 procent av det belopp som han under 
samma skatteår utbetalt i löner, är avgiftens 
storlek under det kalenderår som följer på den 
senast verkställda beskattningen likväl 4, 75 pro
cent av det förskottsinnehållning underkastade 
lönebeloppet. Har beloppet av dylik arbetsgiva
res ovan avsedda avskrivningar varit större än 
200 000 mark och samtidigt över 30 procent av 
de utbetalda lönernas belopp, är sagda avgift 
5,25 procent av det förskottsinnehållning under
kastade lönebeloppet. 

5§ 
Försäkringspremien utgår med två penni per 

den försäkrade vid kommunalbeskattningen 
påfört skattöre. 

6§ 
Försäkringspremie påföres icke försäkrad: 

Föreslagen lydelse 

3§ 

En privat arbetsgivare skall, enligt vad därom 
stadgas särskilt, i arbetsgivares folkpensionsav
giftfrån den l januari 1993 till den 31 december 
samma år betala 2,40 procent av det förskotts
uppbörd underkastade lönebeloppet. Vad som 
ovan sägs om fastställande av folkpensionsavgift 
för privata arbetsgivare gäller i tillämpliga delar 
även sådana statliga affärsverk på vilka lagen 
om statens affärsverk tillämpas (627187). Hos 
staten och andra statliga inrättningar än de ovan 
nämnda affärsverken samt hos landskapet Åland, 
kommunala affärsverk, kommunerna och kom
munalförbunden, den evangelisk-lutherska kyrk
an och dessförsamlingar ochförsamlingsförbund 
samt hos det ortodoxa kyrkosamfundet och dess 
församlingar uppbärs i folkpensionsavgift 3,95 
procent av det förskottsuppbörd underkastade 
lönebelopp som utbetalats till en arbetstagare. 

5§ 
Försäkringspremien är 1,80 penni för varje 

skattöre som har påförts den försäkrade vid 
kommunalbeskattningen, med beaktande av vad 
som stadgas i inkomstskattelagen ( l ). 

6§ 
Försäkringspremie påförs inte en försäkrad 
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Gällande lydelse 

l) som vid inkomstårets utgång icke fyllt 16 
år; 

2) som vid inkomstårets ingång fyllt 63 år; 
3) som under inkomståret eller del därav varit 

befunnen arbetsoförmögen enligt denna lag; 
4) som under inkomståret eller del därav 

åtnjutit arbetslöshetspension; eller 
5) som avlidit under inkomståret. 
Försäkringspremie skalllikväl påföras 63-årig 

eller som arbetsoförmögen befunnen försäkrad, 
om till hans beskattningsbara inkomst vid kom
munalbeskattningen räknats även värdet av det 
arbete, som hans annat än i l mom. avsedda 
hemmavarande barn eller annan familjemedlem 
utfört till förmån för hans hushåll, på grundvalen 
av det antal skattören som motsvarar denna 
inkomst. 

Föreslagen lydelse 

som vid skatteårets utgång inte har fyllt 16 år 
eller som har avlidit under inkomståret. 

59§ 

Folkpensionsfondens tillgångar skall vid ka
lenderårets utgång utgöra minst 1/10 av de 
sammanlagda årliga kostnaderna för folkpen
sionsförsäkringen. Om intäkterna av folkpen
sionsförsäkringen, i vilka även inräknas presta
tioner i enlighet med 62 § i denna lag, inte 
förslår härtill, betalas den bristande delen av 
statens medel. 

62 § 
staten, kommunerna och pensionsanstalten 

svarar envar för sin andel av kostnaderna för 
pensionernas tilläggsdelar. Kommuns andel be
stäms enligt den bärkraftsklass den med stöd 
av lagen om bärkraftsklassificering av kommu
nerna (665/67) tillhör och utgör i 

l klassen ·················· 8,0 procent 
2 

" ·················· 10,0 
" 3 

" ·················· 11,5 
" 4 ·················· 12,5 

5 
" ·················· 14,2 

" 6 .................. 15,4 
7 

" ·················· 17,9 
" 8 ·················· 21,1 
" 9 .................. 21,9 

lO ·················· 26,7 
" 

Folkpensionsfondens tillgångar skall vid ka
lenderårets utgång utgöra minst fyra procent av 
de sammanlagda årliga kostnaderna för folk
pensionsförsäkringen. Om intäkterna av folk
pensionsförsäkringen, i vilka även inräknas 
prestationer i enlighet med 62 § i denna lag, 
inte förslår härtill, betalas den bristande delen 
av statens medel. Dessutom skall staten till 
folkpensionsfonden betala ett så stort belopp att 
fondens betalningsberedskap är tillräckligt tryg
gad vid varje tillfälle. 

62§ 
För de sammanlagda kostnaderna för pensio

nernas tilläggsdelar svarar staten, kommunerna 
och folkpensionsanstalten. 

En kommun skall till folkpensionsanstalten av 
kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar betala 
1,47 penni per skattöre av det sammanlagda 
antal skattören som bestämts vid den ordinarie 
beskattning som genomförts i kommunen det 
föregående året. Kommunen skall betala in 1112 
av beloppet till länsskatteverket senast den JO 
dagen i varje kalendermånad. Angående betal
ning, debitering, återbetalning av prestation som 
betalts till ett för högt belopp eller utan fog, 
höjning av prestation, dröjsmålspåfö/jer, upp
börd, indrivning, redovisning och ändringssö
kande i fråga om kommunerna gäller i övrigt i 
tillämpliga delar vad i lagen om arbetsgivares 
socialskyddsavgift ( 366/63) och lagen om skat-
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Gällande lydelse 

av de inom kommunen varje månad utbetal
da tilläggsdelarnas sammanlagda belopp, likväl 
så att kommunens andel dividerad med det 
antal skattören som påförts vid den föregående 
år verkställda kommunalbeskattningen inte 
överstiger ett av statsrådet fastställt maximibe
lopp. Pensionsanstaltens andel i kostnaderna är 
högsta 74,1 procent av det sammanlagda be
loppet utbetalda tilläggsdelar, medan staten 
svarar för återstoden av kostnaderna för till
läggsdelarna. 

Föreslagen lydelse 

teuppbörd (611178) stadgas om arbetsgivares 
socialskyddsavgift, med undantag för det anmäl
nings- och avdragsförfarande som stadgas i 5 § l 
mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift. 
Närmare stadganden om kommunens redovisning 
för 1993 kan ges genom förordning. 

Pensionsanstaltens andel av kostnaderna för 
pensionernas tilläggsdelar är 52,0 procent av det 
sammanlagda beloppet av de utbetalda tilläggs
delarna. staten svarar för kostnaderna för 
tilläggsdelarna i den mån de inte täcks genom 
kommunens prestationer och pensionsanstaltens 
andel. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1993. 
Vad som stadgas i 3 § 2 mom. tillämpas på 

arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som 
utbetalas 1993, och vad som stadgas i 5 § l 
mom. vid beskattningen för 1993. stadgandena i 
6 §, 59 § 2 mom. och 62 § är i kraft till och med 
den 31 december 1993. 




