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Lag
om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 5 § 1
mom., 10 § och 27 § 2 mom. som följer:
5§
Den åldersgräns på 18 år som avses i 4 § 1 mom. i lagen om pension för företagare tillämpas på företagarverksamhet som avses i den lagen och som bedrivs av företagare födda
efter 1986, om verksamheten fortgår den 1 januari 2005 eller inleds därefter. Den övre åldersgräns för försäkringsskyldigheten som avses i det momentet tillämpas på företagarens
i den lagen avsedda företagarverksamhet, om den fortgår den 1 januari 2005 eller inleds
därefter och om den, tiden före nämnda tidpunkt medräknad, fortgår minst fyra månader
utan avbrott.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
10 §
Vad som i 37, 107, 107 a, 107 b och 108—111 § i lagen om pension för arbetstagare
föreskrivs om arrangemanget med sista pensionsanstalt tillämpas inte när den som ansöker
om pension får eller på basis av en ansökan som anhängiggjorts före den 1 januari 2004
har rätt att få pension som grundar sig på det egna arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet
eller den egna företagarverksamheten eller pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om
avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), och han eller hon ansöker om ny pension eller förlängning av en pension som beviljats tidigare. De nämnda bestämmelserna
tillämpas inte heller när pension som beviljats på basis av en före den 1 januari 2004 anhängiggjord ansökan och som senare avbrutits börjar betalas ut på nytt. Om en förmånslåtare vid sin död fick en sådan pension på vilken de ovannämnda bestämmelserna i lagen
om pension för arbetstagare inte har tillämpats, ska dessa bestämmelser inte heller tillämpas på familjepension som beviljas efter honom eller henne.
27 §
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
En företagare som avses i 1 mom. har rätt till oreducerad ålderspension vid fyllda 63 år.
Fortsätter företagaren dock i deltidsarbete efter att ha fyllt 65 år, omvandlas deltidspensionen vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken 65 års ålder uppnåtts till en
lika stor ålderspension. I pension på grundval av arbetsförtjänsterna intjänas då 1,5 procent per år under tiden mellan ingången av kalendermånaden efter den under vilken företagaren fyller 65 år och utgången av den kalendermånad under vilken företagaren fyller
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68 år. Börjar ålderspensionen för deltidsarbetet senare än från ingången av månaden efter
den under vilken 68 års ålder uppnåtts, höjs den uppskjutna pensionsdelen på det sätt som
föreskrivs i 9 § 3 mom. i lagen om pension för företagare, i den lydelse momentet hade
den 31 december 2016. Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas också när ny pension beviljas efter en sådan deltidspension i fråga om vilken pensionsfallet hade inträffat
före den 1 januari 2005.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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