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Lag
om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i
Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland
och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) 4 § 2 mom., 6 §, 12 § 3
mom. samt 13 och 14 §,
av dem 4 § 2 mom. samt 13 och 14 § sådana de lyder i lag 687/2006 och 12 § 3 mom.
sådant det lyder i lag 557/2012, som följer:
4§
Rätten till överföring och pensionsrätt som överförs
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Överföringen gäller den pensionsrätt som den som är berättigad till överföring har tjänat in fram till beräkningsdagen för överföringsbeloppet, justerad enligt 96 § i lagen om
pension för arbetstagare. Överföringen gäller också tilläggsförmåner enligt 11 § i lagen
om pension för arbetstagare, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2006, samt
enligt 11 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och 11 § i lagen om pension för företagare (468/1969), i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2000,
med undantag för begravningsbidrag. Den pensionsrätt som överförs omfattar pensionsrättigheterna enligt de lagar, det pensionsreglemente och de pensionsstadgor som nämns i
8 § 4 mom. 3—5 och 7—9 punkten i lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse
punkterna hade den 31 december 2006, och enligt lagen om pension för arbetstagare samordnade och omvandlade så att de motsvarar rätt till pension vid 63 års ålder, i enlighet
med vad som föreskrivs i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004) och i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen
om kommunala pensioner (713/2004), i den lydelse den hade den 31 december 2016.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
6§
Ränta på överföringsbeloppet
På överföringsbeloppet betalas en årlig ränta på 3,1 procent, räknat från beräkningsdagen för överföringsbeloppet till den dag då överföringen till Europeiska unionens pensionssystem äger rum.

RP 120/2016
ShUB 25/2016
RSv 167/2016

1

1264/2016
12 §
Återföring av pensionsrätten
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Som kapitalvärde för pensionsrätt som enligt 1 mom. återförs till Finland används återföringsbeloppet. Utifrån kapitalvärdet beräknas pensionsrätten enligt de grunder som avses i 5 §. Dessa pensionsrättigheter sköts av Keva på samma sätt som de pensionsrättigheter som grundar sig på statlig anställning. Återföringsbeloppet intäktsförs till statens pensionsfond.
13 §
Återföringens rättsverkningar
På basis av återförd pensionsrätt har en person rätt till pension enligt pensionslagen för
den offentliga sektorn (81/2016) så att rätten att gå i ålderspension bestäms i enlighet med
10 § i pensionslagen för den offentliga sektorn. Vid bestämmande av pension som beviljas
på basis av en pensionsrätt som har överförts till Finlands arbetspensionssystem räknas
inte den återstående tid som avses i 83 § i pensionslagen för den offentliga sektorn som till
pension berättigande tid, och det belopp som har överförts till Finlands arbetspensionssystem beaktas inte i de inkomster för återstående tid som avses i 88 § i pensionslagen för den
offentliga sektorn.
14 §
Ändringssökande
Om en pensionstagare anser att den pension som på basis av detta kapitel har beviljats
honom eller henne inte överensstämmer med denna lag, får pensionstagaren söka ändring
i beslutet eller ansöka om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut så som bestäms i
pensionslagen för den offentliga sektorn.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Denna lag tillämpas på överföring av en pensionsrätt till Europeiska unionens pensionssystem, om beräkningsdagen för överföringsbeloppet är den 1 januari 2017 eller ett senare
datum.
Bestämmelserna i 13 § tillämpas även på en sådan pensionsrätt som återförts före
ikraftträdandet av denna lag.
Helsingfors den 21 december 2016
Republikens President
Sauli Niinistö
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