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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
temporär ändring av folkpensionsanstaltens finansiering 1995 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det för 1995 
stiftas en lag om temporär ändring av folkpen
sionsanstaltens finansiering. För att trygga 
folkpensionsanstaltens finansiering föreslås att 
till folkpensionsanstalten 1995 redovisas 2 400 
milj. mk av intäkterna av mervärdesskatten. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
1995. Den skall tillämpas på mervärdesskatt 
som redovisas till folkpensionsanstalten för 
1995. Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1995 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge och föreslagna ändringar 

I finansieringen av folkpensionsförsäkringen 
och sjukförsäkringen deltar de försäkrade, ar
betsgivarna samt staten och kommunerna. Vid 
sidan om de lagstadgade andelarna deltar 
staten i finansieringen till den del de övriga 
intäkterna inte täcker kostnaderna. År 1993 
blev staten tvungen att som dylikt s.k. garan
tibelopp betala l 235 milj. mk till folkpensions
fonden. Med stöd av lagen om temporär 
ändring av folkpensionsanstaltens finansiering 
1994 (962/93) gottskrivs folkpensionsanstalten 
sammanlagt l 800 milj. mk av mervärdesskat
teintäkterna 1994. 

Den ekonomiska situationen i vårt land är 
fortfarande svår, särskilt när det gäller statse
konomin. Trots alla de sparåtgärder som vid
togs 1994 och de som ingår i budgetpropositi
onen för 1995 skulle staten 1995 bli tvungen att 
skjuta till ovan nämnda garantibelopp. I den 
rådande ekonomiska situationen är det inte 
möjligt att uppbära större belopp i vare sig 
arbetsgivaravgifter eller kommunernas folkpen
sions- och sjukförsäkringsavgifter än vad som 
har föreslagits i budgetpropositionen för 1995. 
Utgifterna i statsbudgeten för 1995 bör inte 
heller ökas. Sålunda måste behovet av medel 
för folkpensionsanstaltens fonder täckas på 
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något annat sätt. För att trygga folkpensions
anstaltens finansiering föreslås att 2 400 milj. 
mk av intäkterna av mervärdesskatten 1995 
redovisas till folkpensionsanstalten. I övrigt 
täcks underskottet genom det garantibelopp 
som staten betalar. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
att det stiftas en lag om temporär ändring av 
folkpensionsanstaltens finansiering 1995. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Det belopp på 2 400 milj. mk som 1995 skall 
redovisas till folkpensionsanstalten av intäkter
na av mervärdesskatten minskar i motsvarande 
grad det garantibelopp som staten betalar och 
statens intäkter av mervärdesskatten. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts vid finansministe
riet och i samarbete med social- och hälso
vårdsministeriet Folkpensionsanstalten och 
skattestyrelsen har kontaktats med anledning 
av propositionen. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslaget 

l §. Enligt l § l mom. mervärdesskattelagen 
(1501/93) skall mervärdesskatt betalas till stat
en på försäljning av varor och tjänster i 
Finland samt på import till Finland. För att 
trygga folkpensionsanstaltens finansiering 1995 
föreslås med avvikelse från stadgandet i l § l 
mom. mervärdesskattelagen att en del av 
intäkterna av mervärdesskatten för 1995 skall 
redovisas till folkpensionsanstalten. 

Den andel av mervärdesskatten som redovi
sas till folkpensionsanstalten skall begränsas i 
fråga om såväl tid som storlek. Enligt lagför
slaget skall 2 400 milj. mk av mervärdesskat
teintäkterna 1995 redovisas till folkpensionsan
stalten. 

2 §. Den andel av mervärdesskatten som 
tillkommer folkpensionsanstalten skall redovi
sas kalendermånadsvis. Varje kalendermånad 
redovisas 1112 av det belopp som enligt l § i 
lagförslaget skall redovisas till folkpensionsan
stalten år 1995. 

3 §. De månatliga posterna skall redovisas 
den dag försäkringspremiernas utdelning enligt 
lagen om skatteuppbörd (611/78) redovisas till 
folkpensionsanstalten. Enligt finansministeriets 
beslut (FM nr 7/05-30/79) som gäller inbetal
ningsdagen i fråga om redovisningar enligt 14 

och 18 §§ lagen om skatteuppbörd skall utdel
ningar till folkpensionsanstalten betalas till 
folkpensionsanstalten den 28 dagen varje må
nad, eller om denna är en helgdag eller en 
helgfri lördag, den första vardagen efter det. 
Om månadens sista dag råkar vara en helgdag 
eller måndag, eller om månaden har endast 28 
dagar, skall utdelningen betalas till pensions
anstalten redan före den 28 dagen i månaden så 
att den står till pensionsanstaltens förfogande 
senast föregående vardag. 

4 §. Administrativa åtgärder i anslutning till 
redovisning och utanordning skall skötas av 
skattestyrelsen eller, på dess förordnande, av 
länsskatteverk et. 

5 §. Paragrafen innehåller ett allmänt bemyn
digande att utfärda förordning beträffande 
verkställigheten av lagen. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 
1995. Den skall tillämpas på den mervärdes
skatt som redovisas till folkpensionsanstalten 
för 1995. 

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

Lag 
om temporär ändring av folkpensionsanstaltens finansiering 1995 

\ 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l§ 
Utan hinder av vad l§ l mom. mervärdes

skattelagen (1501193) stadgar om mervärdes
skattetagare skall, enligt vad som stadgas i 
denna lag, till folkpensionsanstalten 1995 av 
intäkterna av mervärdesskatten redovisas 2 400 
miljoner mark. 

2§ 
Folkpensionsanstaltens andel av mervärdes

skatten redovisas kalendermånadsvis. Varje ka-

lendermånad redovisas 1/12 av det belopp som 
nämns i l§. 

3§ 
De månatliga posterna skall redovisas den 

dag försäkringspremierna enligt lagen om skat
teuppbörd (611/78) redovisas till folkpensions
anstalten. 

4§ 
De redovisningar som avses i denna lag och 
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den därtill anslutna utanordningen sköts av 
skattestyrelsen eller, på dess förordnande, av 
länsskatteverket. 

5§ 
Närmare stadganden om verkställigheten av 

Helsingfors den 6 september 1994 

denna lag utfårdas vid behov genom förord
ning. 

6§ 
Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagen tillämpas på den mervärdesskatt som 

redovisas till folkpensionsanstalten för 1995. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Finansminister liro Viinanen 
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