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Regeringens proposition tilJ Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om pension 
för lantbruksföretagare ändras så att special
stadgandena som gäller bestämmande av ar
betsinkomsten för en nyetablerad företagare 
upphävs. Under de två första företagaråren är 

den arbetsinkomst som avses i lagen om 
pension för lantbruksföretagare i detta nu för 
en nyetablerad företagare i regel lika stor som 
basarbetsinkomsten. 

Lagen avses träda i kraft den l maj 1995. 

MOTIVERING 

l. Nuläget och föreslagna 
ändringarna 

stadgandena om bestämmande av arbetsin
komsten för en nyetablerad företagare ingår i 8 
b § 4 mom. lagen om pension för lantbruksfö
retagare (LFÖPL 467/69). Enligt detta lagrum 
uppgår den årliga arbetsinkomsten av odlad 
jordbruksjord minst till beloppet av basarbet
sinkomsten under de två första företagaråren. 
Avvikelse från detta kan göras bara på de 
villkor som anges i 8 b § 5 mom. LFÖPL. 

Efter två år kan arbetsinkomsten för en 
nyetablerad företagare enligt 8 g§ 2 mom. 
LFÖPL justeras att motsvara förhållandena på 
brukningsenheten även om de omständigheter 
som inverkar på arbetsinkomsten inte har 
ändrats väsentligt. 

Syftet med det gällande stadgander är att 
hindra alltför låga arbetsinkomster för nyetab
lerade företagare samt de försämringar i so
cialskyddet som detta leder till i det skede 
produktionen på brukningsenheten ännu inte 
stabiliserat sig. 

Basarhetsinkomsten har visat sig vara alltför 
hög i synnerhet på gårdar där det finns bara en 
företagare. Ganska ofta har odlaren därför 
sänkt sin arbetsinkomst efter det han inte 
längre är bunden vid basarbetsinkomsten. Med 
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beaktande av den allmänna inkomststrukturut
vecklingen inom lantbruket är det inte ens i 
fråga om nyetablerade företagare längre moti
verat att avvika från möjligheten att bestämma 
arbestinkomsten inom normalområdet. 

Med stöd av vad som ovan nämns föreslås 
att specialstadgandena gällande bestämmande 
av arbetsinkomsten för en nyetablerad företa
gare, dvs 8 b § 4 mom. och 8 g § 2 mom. 
LFÖPL, upphävs. Efter lagändringen kan ock
så en nyetablerad företagare bestämma sin 
arbetsinkomst inom ramen för de allmänna 
stadganden om arbetsinkomst som ingår i 
LFÖPL. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Bland Lantbruksföretagarnas pensionsan
stalts försäkrade finns uppskattningsvis l 500 
nyetablerade företagare. Ungefär 500 av den 
antas söka sänkning på grundval av den 
föreslagna lagändringen. Detta leder till en 
minskning av försäkringspremieinkomsten med 
cirka 0,5 miljoner mark på årsnivå, vilket på 
motsvarande sätt höjer statens andel. Den 
sänkning av arbetsinkomsten som ändringen 
medför kommer i sinom tid att inverka på 
företagarens pension. 



2 1994 rd - RP 365 

3. Propositionens verkningar i fråga 
om organisation 

Propositionen inverkar på bestämmandet av 
arbetsinkomsten på enskilda brukningsenheter. 
Den har inga organisatoriska verkningar. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. I 
beredningen har deltagit företrädare för jord
och skogsbruksministeriet, Centralförbundet 
för lant- och skogsbruksproducenter MTK, 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralför
bund och pensionsskyddscentralen. Propositio
nen baserar sig på ett förslag som utarbetats av 
den av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts 
styrelse tillsatta LFÖPL-arbetsinkomstarbets
gruppen. 

5. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l maj 1995. 
Den tillämpas om arbetsinkomsten skall fast
ställas eller justeras efter lagändringen. Det 
nuvarande stadgandet tillämpas på den arbets
inkomst som skall bestämmas för tiden före 
lagändringen. De arbetsinkomster för en nyeta
blerad företagare som har fastställts före lag
ändringen kan efter ikraftträdandet på ansökan 

. av· den försäkrade justeras att motsvara de 
faktiska förhållandena på brukningsenheten 
även om de omständigheter som inverkar på 
arbetsinkomsten inte har ändrats väsentligt. 

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

Lag 
om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs i lagen den 14 juli 1969 om 

pension för lantbruksföretagare ( 467 /69) 8 b § 4 
m om. och 8 g§ 2 mom., sådana de lyder i lag 
av den 29 december 1989 (1312/89). 

2§ 
Denna lag träder i kraft den l maj 1995. 

Helsingfors den 24 januari 1995 

Denna lag tillämpas om arbetsinkomsten 
skall fastställas eller justeras för tiden efter 
denna lags ikraftträdande. 

En nyetablerad företagare kan justera sin 
arbetsinkomst att motsvara denna lag även om 
de omständigheter som inverkar på arbetsin
komsten inte har förändrats väsentligt på det 
sätt som avses i 8 g § l mom. 

Vid förhinder för Republikens President 

statsminister 

ESKO AHO 

Social- och hälsovårdsminister Jorma Huuhtanen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 b§ 

För den tid under vilken gårdsbruk på bruk- (upphävs) 
ningsenheten inte fortgått utan avbrott i två år 
uppgår den årliga arbetsinkomsten av odlad 
jordbruksjord minst till beloppet av basarbetsin-
komsten. 

8 g§ 

Den arbetsinkomst som har fastställts för en (upphävs) 
gårdsbruksidkare som avses i 8 b § 4 mom. kan 
efter den tid som anges i momentet justeras så 
att den motsvarar arbetsinkomsten enligt förhål-
landena på brukningsenheten, även om de om-
ständigheter som inverkar på arbetsinkomsten 
inte har förändrats väsentligt på det sätt som 
avses i l mom. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1995. 
Denna lag tillämpas om arbetsinkomsten skall 

fastställas eller justeras för tiden efter denna lags 
ikraftträdande. 

En nyetablerad företagare kan justera sin 
arbetsinkomst att motsvara denna lag även om 
de omständigheter som inverkar på arbetsin
komsten inte har förändrats väsentligt på det 
sätt som avses i 8 g § l mom. 




