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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finans
iering 1996 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det för 
1996 stiftas en lag om temporär ändring av 
Folkpensionsanstaltens finansiering. För att 
trygga Folkpensionsanstaltens finansiering 
föreslås att till Folkpenionsanstalten 1996 re
dovisas 2 400 milJ. mk av intäkterna av 
mervärdesskatten. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
1996. Den skall tillämpas på mervärdesskatt 
som redovisas till Folkpensionsanstalten för 
1996. 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1996 och avses bli behandlad 
1 samband med den. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

I finansieringen av folkpensionsförsäk
ringen och sjukförsäkringen deltar de försäk
rade, arbetsgivarna samt staten och kommu
nerna. Vid sidan om de lagstadgade andelar
na deltar staten i finansieringen till den del 
de övriga intäkterna inte täcker kostnaderna. 
År 1994 blev staten inte tvungen att betala 
ett s.k. garantibelopp. Inte heller under in
nevarande år torde Folkpensionsanstalten be
höva något garantibelopp. Med stöd av lagar 
om temporär ändring av Folkpensionsanstal
tens finansiering 1994 och 1995 (962/93 och 
1108/94) gottskrivs Folkpensionsanstalten 
av mervärdesskatteintäkterna sammanlagt 
l 800 milj. mk 1994 och sammanlagt 2 400 
milj. mk 1995. 

Trots alla de sparåtgärder som vidtogs 
1995 och de som ingår i budgetproposi
tionen för 1996 skulle staten 1996 bli tvung
en att skjuta till ovan nämnda garantibelopp. 
Detta i synnerhet därför att regeringen före
slår att den försäkrades folkpensionsför
säkringsavgift slopas 1996. Då det har an
setts att det inte går att röra arbetsgivarav
gifterna måste behovet av medel för Folk
pensionsanstaltens fonder täckas . på något 
annat sätt. För att trygga Folkpenstonsanstal-
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tens finansiering föreslås att 2 400 milj. mk 
av intäkterna av mervärdesskatten 1996 re
dovisas till Folkpensionsanstalten då som för 
1995. I övrigt täcks det eventuella under
skottet 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 1996. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Det belopp på 2 400 milj. mk som 1996 
skall redovisas till Folkpensionsanstalten av 
intäkterna av mervärdesskatten minskar i 
motsvarande grad det garantibelopp som 
staten betalar och statens mtäkter av mervär
desskatten. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts vid finansminis
teriet 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. mervärdesskattela
gen (1501!93) skall mervärdesskatt betalas 
till staten på försäljning av varor och tjänster 
i Finland samt på tmport till Finland. För att 
trygga Folkpensionsanstaltens finansiering 
1996 föreslås med avvikelse från stadgandet 
i l § l mom. mervärdesskattelagen att en 
del av intäkterna av mervärdesskatten för 
1996 skall redovisas till Folkpensionsanstal
ten. 

Den andel av mervärdesskatten som redo
visas till Folkpensionsanstalten skall begrän
sas i fråga om såväl tid som storlek. Enligt 
lagförslaget skall 2 400 milj. mk av mervär
desskatteintäkterna 1996 redovisas till Folk
pensionsanstalten. 

2 §. Den andel av mervärdesskatten som 
tillkommer Folkpensionsanstalten skall redo
visas kalendermanadsvis. Varje kalendermå
nad redovisas 1112 av det belopp som enligt 
l § i lagförslaget skall redovtsas till Folk
pensionsanstalten år 1996. 

3 §. De månatliga posterna skall redovisas 
den dag försäkrmgspremiernas utdelning 
enli~t lagen om skatteuppbörd (611/78) re
dovtsas ttll Folkpensionsanstalten. Enligt fi
nansministeriets beslut (FM nr 7/05-30/79) 

som gäller inbetalningsdagen i fråga om re
dovisningar enligt 14 och 18 § § lagen om 
skatteuppbörd skall utdelningar till Folkpen
sionsanstalten betalas till Folkpensionsanstal
ten den 28 dagen varje månad, eller om 
denna är en helgdag eller en helgfri lördag, 
den första vardagen efter det. Om månadens 
sista dag råkar vara en helgdag eller mån
dag, eller om månaden har endast 28 dagar, 
skall utdelningen betalas till pensionsanstal
ten 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 länsskatteverket 

5 §. Paragrafen innehåller ett allmänt be
myndigande att utfärda förordning beträffan
de verkställigheten av lagen. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången 
av 1996. Den skall tillämP.as på den mervär
desskatt som redovisas ttll Folkpensionsan
stalten för 1996. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

om temporär ändring av Folk~e!sfonsanstaltens finansiering 1996 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

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

desskattelagen (1501/93) stadgar om mervär
desskattetagare skall, enligt vad som stadgas 
i denna lag, till Folkpensionsanstalten 1996 
av intäkterna av mervärdesskatten redovisas 
2 400 miljoner mark. 

2 § 
Folkpensionsanstaltens andel av mervär

desskatten redovisas kalendermånadsvis. 
Varje kalendermånad redovisas 1112 av det 
belopp som nämns i l §. 

3 § 
De månatliga posterna skall redovisas den 

dag försäkringspremierna enligt lagen om 
skatteuppbörd (611/78) redovisas till Folk
pensionsanstalten. 

4§ 
De redovisningar som avses i denna lag 

och den därtill anslutna utanordningen sköts 
av skattestyrelsen eller, på dess förordnande, 
av länsskatteverket 

5 § 
Närmare stadganden om verkställigheten 

av denna lag utfårdas vid behov genom för-
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ordning. 

6 § 
Denna lag träder i kraft den l januari 

1996. 

Helsingfors den 5 september 1995 

Lagen tillämpas på den mervärdesskatt 
som redovisas till Folkpesionsanstalten för 
1996. 

Republikens President 
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