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Lag
om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 168 § 2 och 3 mom., 171 § 2 mom.
och 201 §, sådana de lyder, 168 § 2 mom. i lag 1363/2007 samt 168 § 3 mom., 171 § 2 mom.
och 201 § i lag 1121/2006, som följer:
168 §
Uppgörande av beräkningsgrunder
— — — — — — — — — — — — —
Grunderna för beräkning av ansvarsskulden
och pensionsansvaret ska omfatta grunderna
för det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen. Beräkningsgrunderna ska uppgöras så att det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret kan
minska pensionsanstaltens ansvarsskuld eller
pensionsansvar med högst ett belopp som
uppgår till tio procent av pensionsanstaltens
ansvarsskuld. Från detta belopp ska emellertid
dras av det ofördelade tilläggsförsäkringsansvar och det på försäkringstagarna fördelade
tilläggsförsäkringsansvar som avses i 14 § 2
mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, det tilläggsförsäkringsansvar som avses
i 43 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser
och i 79 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor, det utjämningsbelopp som avses i 14 § 3
mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i 79 § 3 mom. i lagen om försäkringskassor och de poster som enligt 139 § 2
mom. i lagen om pension för företagare inte
beaktas i premieansvaret, den ansvarsskuld
som uppstår av det tillläggspensionsskydd
som avses i 30 a § 1 mom. i lagen om inföRP 279/2014
ShUB 46/2014
RSv 305/2014

rande av lagen om pension för arbetstagare
(396/2006) samt ansvarsskulden enligt 138 § i
lagen om pension för företagare och 29 § i
lagen om införande av lagen om pension för
företagare (1273/2006). Det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret ska
vid varje pensionsanstalt vara lika stort i förhållande till den ovannämnda ansvarsskulden.
Grunden för den årliga förändringen av det till
aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret utgörs av andelen enligt aktiernas
genomsnittliga årsavkastning av tiondedelen
av den ansvarsskuld som avses ovan. Den
årliga förändringen granskas innan en eventuell minskning har gjorts till följd av tillämpningen av 170 och 171 § i denna lag. I beräkningsgrunderna ska tas in den årliga utjämningen mellan pensionsanstalterna av det till
aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvarets relativa andel som ett led i utredningen av kostnaderna enligt 179 §. Om det
till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret efter utjämningen underskrider
den ovannämnda nedre gränsen på tio procent,
ska underskridningen kompletteras genom
minskning av respektive pensionsanstalts
ofördelade tilläggsförsäkringsansvar eller tilläggsförsäkringsansvar.
Med aktiernas genomsnittliga årsavkastningsprocent avses den genomsnittliga årsav-
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kastningen, minskad med en procentenhet, av
de aktieplaceringar för pensionsanstalter med
verksamhet enligt denna lag och Sjömanspensionskassan som är föremål för handel på
en i 11 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) avsedd reglerad marknad i utvecklade stater. När den
genomsnittliga årsavkastningen beräknas kan
andelen av de ovannämnda placeringarna för
varje pensionsanstalt vara högst 20 procent.
Den genomsnittliga årsavkastningsprocenten
beräknas av Pensionsskyddscentralen utifrån
de uppgifter som pensionsanstalterna lämnat.
171 §
Komplettering av ålderspensionsansvaret
— — — — — — — — — — — — —
Om det sammanlagda beloppet av pensionsanstalternas
till
aktieavkastningen
bundna tilläggsförsäkringsansvar är större än
fem procent av deras sammanlagda belopp av
de i 168 § 2 mom. avsedda ansvarsskulder
eller pensionsansvar som utgör grunden för
beräkningen av till aktieavkastningen bundna
tilläggsförsäkringsansvar, ska den överskjutande andelen användas för kompletteringar
av de fonderade delar som avses i 1 mom. i
denna paragraf.
— — — — — — — — — — — — —

201 §
Uppgifter för komplettering av ålderspensionsåtagandena
Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Pensionsskyddscentralen rätt att
inom den tid och i den form som den bestämmer av pensionsanstalterna få de uppgifter
om respektive pensionsanstalts ansvarsskuld
eller pensionsansvar och solvenskapital som
behövs för beräkningen av den i 171 §
1 mom. avsedda avsättningskoefficienten för
pensionsansvaret samt de uppgifter om belopp och avkastning av aktieplaceringar som
är föremål för handel på en i 11 § i lagen om
beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar
avsedd reglerad marknad i utvecklade stater
som behövs för beräkning av den genomsnittliga årsavkastningsprocenten enligt 168 § 3
mom.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
På beräkningen av den genomsnittliga årsavkastningsprocenten för aktier för det sista
kvartalet 2016 och på fastställande av grunderna för det till aktieavkastningen bundna
tilläggsförsäkringsansvaret tillämpas 168 § i
lagen om pension för arbetstagare sådan paragrafen lydde den 31 december 2016.
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