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Statsrådets förordning

864/2012

om ändring av statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för
betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala

pensionsanstalten

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av

statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten
(784/2010) 1 §, 2 § 1 mom. och 3 § som följer:

1 §

Överföring av de medel som behövs för
betalning av statens pensioner

Det belopp som behövs för betalning av
statens pensioner överförs till den kommu-
nala pensionsanstalten på basis av en beräk-
ning. Till den kommunala pensionsanstalten
betalas månatligen en tolftedel av de anslag i
statsbudgeten som är avsedda för betalning
av de pensioner som den kommunala pen-
sionsanstalten ska betala ut under ifrågava-
rande år.

Finansministeriet överför på förhand de
medel som behövs för betalningen av statens
pensionsutgift till den kommunala pensions-
anstalten så att medlen står till den kommu-
nala pensionsanstaltens förfogande den dag
täckningen debiteras. Medlen överförs tre
gånger i månaden. Den första månatliga pos-
ten överförs innan det förskott som avses i
183 § 2 mom. i lagen om pension för arbets-
tagare (395/2006) ska redovisas till Pensions-
skyddscentralen. Den andra månatliga posten
betalas innan förskottsinnehållningarna på de
pensioner som betalades ut föregående må-
nad ska redovisas till skattemyndigheten.
Den tredje månatliga posten överförs före

den allmänna pensionsutbetalningsdagen. Be-
loppet av den första månatliga posten mot-
svarar Pensionsskyddscentralens uppgifter
om förskotten. Beloppet av den andra månat-
liga posten är uppskattningsvis det belopp
som behövs för att betala förskottsinnehåll-
ningen och sådana poster som inte betalas på
den allmänna pensionsutbetalningsdagen. Be-
loppet av den tredje månatliga posten är upp-
skattningsvis det belopp som behövs för att
betala pensionerna på den allmänna pensions-
utbetalningsdagen.

Finansministeriet fastställer på förslag från
den kommunala pensionsanstalten före varje
år beloppet av de summor som ska betalas
ifrågavarande år vid varje överföring av
medel samt utbetalningsdagarna. När bokslu-
tet för den kommunala pensionsanstalten har
färdigställts fastställer finansministeriet be-
loppet av den korrigeringspost som ska beta-
las eller ersättas på basis av det föregående
årets faktiska pensionsutgifter, och betal-
ningen eller ersättningen erläggs i samband
med den tredje betalningsposten i mars. På
det sammanlagda beloppet av de poster som
betalats ut till ett för högt eller för lågt belopp
räknas det för tiden mellan den 1 juli och
betalningsdagen en ränta som är lika hög som
den effektiva nominella räntekostnad för sta-



ten för den långfristiga upplåningen i euro
som avses i 56 § i förordningen om statsbud-
geten (1243/1992). När det gäller det förskott
som redovisats till Pensionsskyddscentralen
för det sista kvartalet räknas ovannämnda
ränta för tiden mellan den 15 november och
betalningsdagen på det sammanlagda belop-
pet av de poster som betalats till ett för högt
eller för lågt belopp. Den betalning eller er-
sättning inklusive ränta som avses i det beslut
enligt 184 § i lagen om pension för arbetsta-
gare som Pensionsskyddscentralen meddelat
året efter att pensionerna betalats ut, och som
gäller fördelningen av kostnader enligt 183 §
i den lagen, och som har betalats till eller
erhållits av Pensionsskyddscentralen, betalas
ut i samband med den tredje betalningsposten
i mars. På beloppet av betalningen eller er-
sättningen räknas ovannämnda ränta för tiden
mellan betalningsdagen för betalningen eller
ersättningen och betalningsdagen för den
tredje betalningsposten i mars.

2 §

Kostnadsersättning som staten betalar

Av arbetsgivarens pensionsavgift enligt
135 § i lagen om statens pensioner
(1295/2006) betalar statens pensionsfond er-
sättning till den kommunala pensionsanstal-
ten för skötseln av de uppgifter som före-
skrivs i 143 § i den lagen. Finansministeriet
fastställer storleken på ersättningen enligt vad

som föreskrivs i statsrådets förordning om
grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift
(863/2012).
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Ersättning för kostnader under övergångspe-
rioden som ska betalas till den kommunala

pensionsanstalten

Statens pensionsfond betalar en särskild
ersättning till den kommunala pensionsan-
stalten som motsvarar självkostnadsvärdet
enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter
till staten för de kostnader som den kommu-
nala pensionsanstalten har före år 2013 för
överföringen av verkställigheten av arbetsgi-
varens pensionsavgift från Statskontoret till
den kommunala pensionsanstalten. Dessa
kostnader betalas senast i april 2013, och på
kostnaderna beräknas för tiden mellan den 1
september 2012 och betalningsdagen en ränta
som är lika stor som den effektiva nominella
räntekostnad för staten för den långfristiga
upplåningen i euro som avses i 56 § i förord-
ningen om statsbudgeten. Den kommunala
pensionsanstalten ska lägga fram en beräk-
ning av kostnaderna för finansministeriet.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2012

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd Marja Isomäki
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