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Lag
om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 48 e och 48 g §, sådana de lyder, 48 e § i
lag 174/2009 och 48 g § i lag 443/2012, samt
fogas till lagen en ny 48 h § som följer:
6 kap.
Pensionsansvaret och täckandet av det
samt solvenskapitalet
48 e §
Om en pensionsstiftelse som bedriver frivillig tilläggspensionsverksamhet står för åtagandet att täcka en biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning på placeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna,
ska pensionsstiftelsen utöver pensionsansvaret ständigt ha en tillräcklig kapitalbas för att
uppfylla det sammanräknade minimikapitalkravet som i enlighet med 83 v—83 y § i
lagen om försäkringskassor (1164/1992) beräknats för olika försäkringsklasser (kapitalbasens minimibelopp).
Kapitalbasen ska motsvara typen av risk
och tillgångarnas sammansättning i samtliga
tilläggspensionsarrangemang. De tillgångar
som hör till kapitalbasen får inte vara bundna
vid förutsebara ansvarsförbindelser.

Till pensionsstiftelsens kapitalbas enligt
1 mom. hänförs följande poster:
1) fonderna för bundet och fritt eget kapital,
2) eget kapital som bildats av överskott
från räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,
3) den avskrivningsdifferens som upptagits i balansräkningen med stöd av 5 kap. 12 §
1 mom. i bokföringslagen samt de frivilliga
reserver som avses i 15 § i det kapitlet, samt
4) den positiva skillnaden mellan tillgångarnas verkliga värden och bokföringsvärden i
balansräkningen, till den del skillnaden inte
kan anses vara av exceptionell karaktär.
Från pensionsstiftelsens kapitalbas enligt
1 mom. ska följande poster dras av:
1) räkenskapsperiodens förlust och förlusten från tidigare räkenskapsperioder,
2) den positiva skillnaden mellan tillgångarnas bokföringsvärden och verkliga värden i
balansräkningen,
3) den andel av anskaffningsutgiften för
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immateriella tillgångar som inte har upptagits
som kostnad i resultaträkningen,
4) alla med skulder jämställbara poster
som inte upptagits i balansräkningen och i
fråga om vilka prestationsskyldigheten ska
anses sannolik, samt
5) eventuell maximal förlust som derivatavtal kan orsaka pensionsstiftelsen.
Finansinspektionen får av särskilda skäl
förbjuda pensionsstiftelsen att delvis eller
helt och hållet hänföra poster som avses i
3 mom. 4 punkten till stiftelsens tillgångar
enligt 1 mom.
Finansinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om
1) vilka poster som ska hänföras till eller
dras av från kapitalbasen, och
2) hur de beräkningar som gäller uppfyllandet av kraven på kapitalbasen ska göras
och när beräkningarna ska ges in.
48 g §
Om beloppet av en pensionsstiftelses kapitalbas enligt 48 e § 2 och 3 mom. understiger
kapitalbasens minimibelopp enligt 48 e §
1 mom., ska pensionsstiftelsen utan dröjsmål
för godkännande till Finansinspektionen ge
in en plan för återställande av en sund finansiell ställning. Av planen ska det framgå hur
pensionsstiftelsen inom ett år ska uppfylla
minimikapitalkravet.
48 h §
En förutsättning för att pensionsstiftelsen
ska kunna hänföra den post enligt 48 a §
2 mom. 5 punkten som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt till solvenskapitalet är
att pensionsstiftelsen i riskhanteringsplanen
enligt 48 d § beskriver vad som eftersträvas
genom posten, vilka konsekvenser posten har
för pensionsstiftelsens placeringsplan, solvens,

placeringsfördelning och avkastningsförväntningar samt i vilka situationer solvensen förstärks genom understödsavgifter eller sänkningar av understödsavgifterna begränsas.
Den post som baserar sig på arbetsgivarens
tillskottsplikt ska dimensioneras med beaktande av det genomförbara mål som uppställts
för den. Pensionsstiftelsen ska följa hur de
mål som i riskhanteringsplanen uppställts för
användningen av posten uppnås. Pensionsstiftelsen kan inte hänföra posten till sitt solvenskapital om pensionsstiftelsens verksamhet inte
motsvarar riskhanteringsplanen.
Om en post som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt har hänförts till solvenskapitalet ska pensionsstiftelsen följa förhållandet mellan sin solvens och den genomsnittliga solvensnivån för arbetspensionssystemet.
Om pensionsstiftelsens solvens försvagas i
förhållande till den genomsnittliga nivån för
solvensen inom arbetspensionssystemet så att
avvikelsen i betydande grad ökar riskerna för
pensionsstiftelsens verksamhet, ska pensionsstiftelsen begränsa användningen av tilläggsförsäkringsansvaret för att sänka understödsavgifterna eller stärka solvenskapitalet genom tilläggsavgifter.
Av en pensionsstiftelses solvenskapital ska
det belopp som motsvarar solvensgränsen bestå av andra poster än den som nämns i
1 mom. Finansinspektionen kan dock tillåta
att denna post i två års tid hänförs till solvenskapitalet i de situationer som avses i 23 §
i lagen om beräkning av solvensgränsen för
pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden även om solvenskapitalet underskrider solvensgränsen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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