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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar 
om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäk
ringskassor 

PROPOSITIONENS HUVUDsAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om pen
sionsstiftelser och lagen om försäkringskas
sor ändras så att bestämmelser om delning 
av pensionsstiftelse fogas till lagen om pen
sionsstiftelser och om delning av pensions
kassa till lagen om försäkringskassor. 

Enligt förslaget skall överlåtelse av en 
pensionsstiftelses försäkringsbestånd och 
överföring av en pensionskassas ansvar i 
vissa fall jämställas med delning av ett ak
tiebolag. Delning av en pensionsstiftelse 
sker enligt förslaget när en pensionsstiftelses 
försäkringsverksamhet helt eller delvis utan 
likvidationsförfarande överlåts till en eller 
flera andra pensionsstiftelser och en delning 
av en pensionskassa på samma sätt när en 
pensionskassas ansvar helt eller delvis utan 
likvidationsförfarande överförs till en eller 
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flera andra pensionskassor under förutsätt
ning att den övertagande sammanslutningen 
är en ny pensionsstiftelse eller pensionskassa 
som grundas för detta ändamål. De tillgång
ar och skulder som i anslutning till delning
en övergår till den nya pensionsstiftelsen 
eller pensionskassan överförs till sitt bok
föringsvärde. 

styrelsen för en pensionsstiftelse eller en 
försäkringskassa skall upprätta en särskild 
delningsplan över den planerade delningen. 
Enligt förslaget skall också bestämmelser 
om skydd för borgenärer vid verkställande 
av delning fogas till lagarna. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Lagstiftning och pmxis 

Delning av aktiebolag 

Bestämmelser om delning av aktiebolag 
ingår i den ändring av lagen om aktiebolag 
som trädde i kraft den l september 1997. 
Bestämmelserna grundar sig på Europeiska 
gemenskapernas råds sjätte direktiv om del
ning av aktiebolag. 

Enligt 14 a kap. l § aktiebolagslagen kan 
ett aktiebolag (ursprungligt bolag) delas så 
att bolagets tillgångar och skulder helt eller 
delvis, utan likvidationsförfarande överförs 
till ett eller flera aktiebolag som därvid bil
das (övertagande bolag), varvid aktieägarna i 
det ursprungliga bolaget som vederlag får 
aktierna i det övertagande bolaget. Vederla
get får också bestå av pengar, annan egen
dom och förbindelser. Om ägaren av en ak
tie som medför rösträtt som vederlag erbjuds 
annat än motsvarande aktier i det övertagan
de bolaget, har han dock alltid rätt att i stäl
let för sådant vederlag få penningersättning, 
om inte något annat bestäms i bolagsord
ningen. 

Delningen kan ske så att 
l) alla tillgånger och skulder i det ursprun

gliga bolaget övergår till två eller flera över
tagande bolag, varvid det ursprungliga bola
get upplöses (total delning), eller 

2) en del av det ursprungliga bolagets till
gångar och skulder övergår till ett eller flera 
övertagande bolag (delvis delning). 

Det ursprungliga bolaget och de mottagan
de bolagen är solidariskt ansvariga för det 
ursprungliga bolagets skulder som har upp
kommit innan verkställaodet av delningen 
registrerades. 

De nya paragraferna möjliggör flexibla 
ändringar av företagsstrukturer som har ak
tiebolagsform utan att aktieägarnas och bor
genärernas ställning avviker från de allmän
na principerna och utgångspunkterna i akti
ebolagslagen. 

I lagen ingick redan före bestämmelserna 
om delning regler för fusion av aktiebolag. 
Vid fusion övergår det överlåtande aktiebo-

lagets samtliga tillgångar och skulder utan 
likvidationsförfarande till det övertagande 
bolaget, varvid det överlåtande bolagets ak
tieägare får aktier i det övertagande bolaget 
eller annan egendom som vederlag. En total 
delning av ett aktiebolag och rättsverknin
garna av delningen kan alltså ses som spe
gelbilden av en fusion. 

Delning av försäkringsbolag 

Bestämmelser om delning har 1997 fogats 
också till lagen om försäkringsbolag 
(106211979). De ingår i 16 b kap. och träd
de i kraft samtidigt som bestämmelserna om 
delning i aktiebolagslagen. 

Vid delningen överförs det ursprungliga 
bolagets försäkringsbestånd samt övriga till
gångar och skulder delvis eller helt, utan 
likvidationsförfarande till ett eller flera för
säkringsaktiebolag som därvid bildas, varvid 
aktieägarna i det ursprungliga bolaget som 
vederlag får aktierna i det övertagande bola
get eller annan egendom. Det ursprungliga 
bolagets styrelse skall också göra upp en 
särskild delningsplan. 

Om inte delningen kränker de förmåner 
som försäkringarna omfattar och om den 
inte anses äventyra en sund utveckling av 
försäkringsväsendet skall Försäkringsinspek
tionen enligt 16 b kap. 4 § 3 mom. lagen 
om försäkringsbolag ge sitt samtycke. I frå
ga om arbetspensionsförsäkringsbolag skall 
delningen dessutom enligt 29 § lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag (354/ 1997) 
vara motiverad med tanke på verkställighe
ten av arbetspensionssystemet Försäkrings
inspektionen har rätt att till samtycket foga 
de villkor som den anser nödvändiga för att 
trygga de förmåner som försäkringarna om
fattar eller en sund utveckling av försäk
ringsverksamheten. Det ursprungliga bolaget 
samt den som framställer en anmärkning har 
rätt att anföra besvär över beslutet hos hög
sta förvaltnin~sdomstolen. De övertagande 
bolagen beviljas koncession till den del ett 
försäkringsbestånd överförs på dem vid del
ningen, om inte Försäkringsinspektionen 
bestämmer något annat. 

Det ursprungliga bolaget och de överta-
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gande bolagen är solidariskt ansvariga för 
det ursprungliga bolagets skulder som inte 
har skiftats i delningsplanen och som har 
uppkommit innan verkstållandet av delnin
gen registrerades. Bolagets sammanlagda 
ansvar uppgår dock högst till värdet av den 
nettoe$e~dom som återstår för det eller 
övergar ttll det. 

Tillgångar och skulder som överförs 

När ett aktiebolag och ett annat i 3 § in
komstskattelagen nämnt inhemskt samfund 
delas med stöd av 52 c § näringsskattelagen 
(total delning), tillämpas vad som i 52 b § 
bestäms om fusion. Enligt denna paragraf 
anses samfundet inte upplösas vid beskatt
ningen. 

Härvid dras anskaffningsutgifter och andra 
avdragbara utgifter som inte dragits av vid 
beskattningen av det överlåtande bolaget av 
vid beskattningen av det övertagande bolaget 
på samma sätt som de skulle ha dragits av 
vid beskattningen av det överlåtande bola
get. Vinst som uppkommit vid fusion av 
bolag är inte skattepliktig inkomst och för
lust är inte en avdragbar utgift. I enlighet 
med detta överförs i det nämnda fallet ett 
överlåtande bolags tillgångar och skulder till 
sitt bokföringsvärde. 

Pensionsstiftelser 

En arbetsgivare är skyldig att för sina ar
betstagare och deras förmånstagare ordna 
pensionsskydd enligt lagen om pension för 
arbetstagare (395/1961). En arbetsgivare kan 
dessutom komplettera det lagstadgade pen
sionsskyddet enligt APL genom att ordna 
frivilliga tilläggspensioner och andra förmå
ner. 

Arbetsgivaren kan bl.a. ordna pensionss
kydd enligt APL och frivilligt tilläggspen
sionsskydd för sina arbetstagare och deras 
förmånstagare i en pensionsstiftelse. 

En pensionsstiftelse kan sköta en enda ar
betsgivares pensionsanordningar. I en sam
pensionsstiftelse kan flera arbetsgivare som 
hör till samma ekonomiska helhet (i allmän
het en koncern) sköta sina ovan nämnda 
pensionsanordningar. 

Eftersom lagen om pensionsstiftelser sak
nar bestämmelser om delning, kan endast 
bestämmelserna i l 00 § lagen om pensions
stiftelser tillämpas vid en delning. Enligt 
dessa kan en pensionsstiftelse med Försäk-

ringsinspektionens samtycke överlåta sin 
försäkringsverksamhet eller en del av den 
till en annan pensionsstiftelse, en pension
skassa enligt lagen om försäkringskassor 
eller ett försäkringsbolag. Tillgångar och 
eventuella skulder som in~år i den försäk
ringsverksamhet som överlats skall då över
föras till den övertagande försäkringsanstal
ten till sitt gängse värde. För delningen skall 
i detta fall erläggas inkomstskatt. 

Pensionskassor enligt lagen om försäkrings
kassor 

En arbetsgivare kan ordna pensionsskydd 
enligt APL och frivilligt tilläggspensionss
kydd för sina arbetstagare och deras för
månstagare på samma sätt som i en pen
sionsstiftelse också i en pensionskassa enligt 
lagen om försäkringskassor. På motsvarande 
sätt som i en pensionsstiftelse kan en arbets
givares eller en koncerns pensionsanordnin
gar ordnas i en pensionskassa. En pensions
kassas verksamhetskrets kan dessutom om
fatta t.ex. en bransch. 

På motsvarande sätt som i l 00 § lagen om 
pensionsstiftelser, bestäms i 132 § lagen om 
försäkringskassor att en pensionskassa med 
Försäkringsinspektionens samtycke kan 
överlåta sitt ansvar eller en del av det tiii en 
annan pensionskassa eller ett försäkringsbo
lag. 

1.2. Bedömning av nuläget 

Eftersom arbetsgivarsamfunden för närva
rande kan delas antingen helt eller delvis 
utan skattepåföljder, borde också pensionss
tiftelserna och pensionskassorna kunna delas 
i anslutning till omstrukturerint?ar av arbets
givarens affärsverksamheter sa, att de när 
arbetsgivarbolaget delas kan delas på mots
varande sätt. 

2. Proposition mål och de viktigaste 
förslagen 

2.1. Mål och medel 

Målet för propositionen är att en pen
sionsstiftelse och en pensionskassa skall 
kunna delas enligt motsvarande principer när 
en pensionsstiftelse- eller en pensionskas
searbetsgivare omorganiserar sin affärsverk
samhet med hjälp av bestämmelserna om 
delning. I enlighet med detta föreslås att det 
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till lagen om pensionsstiftelser och lagen om 
försäkringskassor fogas bestämmelser om 
delning av pensionsstiftelser och pensions
kassor. En delning av en pensionsstiftelse 
eller en pensionskassa skall förrättas antin
gen som en total delning eller en delvis del
ning på samma sätt som vid delning av ett 
aktiebolag. Då är det möjligt att i anslutning 
till delningen tillämpa också samma prin
ciper i fråga om beskattningen som när det 
är fråga om de ovan nämnda andra samfun
den. 

2.2. De viktigaste rörslagen 

Delning av en enda arbetsgivares pensionss
tiftelse eller pensionskassa 

Enligt de föreslagna bestämmelserna sker 
delning av en pensionsstiftelses försäkrings
verksamhet, när en arbetsgivare som har si
na pensionsanordningar i pensionsstiftelsen 
beslutar att genomföra en total delning så att 
tillgångar och skulder överförs till två eller 
flera bolag som grundas, så att primärstif
telsen upplöses utan likvidationsförfarande 
och försäkringsverksamheten med tillgångar 
och skulder överförs till två eller flera nya 
pensionsstiftelser. Vidare skall en AB-pen
sionsstiftelse kunna delas så att bägge avdel
ningarnas försäkringsverksamhet överlåts till 
två pensionsstiftelser som grundas för ända
målet. Till denna del motsvarar delningen en 
total delning av ett aktiebolag då det ur
sprungliga aktiebolagets delas så att dess 
tillgångar och skulder när aktiebolaget upp
löses utan likvidationsförfarande i sin helhet 
överförs till de nya aktiebolag som grundas 
för ändamålet. 

Arbetsgivarsamfundet kan också genomgå 
en delvis delning så att en del av dess till
gångar och skulder övergår till ett eller flera 
nya arbetsgivarsamfund som grundas. I så 
fall kan det ursprungliga arbetsgivarsamfun·· 
dets pensionsanordningar fortsättningsvis 
skötas i primärstiftelsen. För de övriga ar
betsgivarsamfunden grundas nya pensionss
tiftelser. På motsvarande sätt skall en AB
pensionsstiftelse kunna delas så att den ena 
avdelningen överlåts till en pensionsstiftelse 
som grundas. Till övriga delar tillämpas vad 
som ovan sagts om total delning av en pen
sionsstiftelse. 

Sålunda anses inte t.ex. överlåtelse av en 
pensionsstiftelses försäkringsverksamhet till 
en pensionskassa eller ett försäkringsbolag 

vara delning av en pensionsstiftelse. 
På motsvarande sätt skall en pensionskassa 

kunna delas så att dess ansvarsskuld helt 
eller delvis och motsvarande tillgångar kan 
överföras till en eller flera pensionskassor 
som grundas. 

En överlåtande pensionsstiftelses verksam
hetskapital delas på det sätt som föreskrivs i 
pensionsstiftelsens stadgar. Om det inte 
finns en bestämmelse om detta i pensionss
tiftelsens stadgar, delas verksamhetskapitalet 
i samma relation som pensionsansvarsande
larna mellan primärstiftelsen och deu eller 
de I?ensionsstiftelser som grundas. Ovriga 
tillgangar, eventuella skulder och reserver 
delas alltid i samma relation som pension
sansvarsandelarna mellan de nämnda pen
sionsstiftelserna. Arbetsgivarens säkerheter 
för understödsavgifter delas enligt arbetsgi
varnas avtal. Detta gäller i tillämpliga delar 
också en pensionskassas motsvarande poster. 

En sampensionsstiftelse och en pensionskas
sa vars verksamhetskrets omfattar flera ar

betsgivare 

En sådan koncern bestående av arbetsgi
varsamfund och bildad enligt ABL som skö
ter sina pensionsanordningar i en sampen
sionsstiftelse eller pensionskassa kan omor
ganisera sin affärsverksamhet så att koncer
nen delas i två eller flera delar. Detta kan 
ske på många olika sätt, t.ex. så att det av 
den ursprungliga koncernen bildas två eller 
flera koncerner eller att endast ett bolag avs
kiljs från den ursprungliga koncernen. 

Delningen av en sampensionsstiftelse kan 
ske så att en verksam sampensionsstiftelses 
försäkringsbestånd överlåts helt till två eller 
flera sampensionsstiftelser eller pensionsstif
telser som grundas och i vilka skötseln av 
de nya koncernernas eller bolagens pension
sanordningar fortsätter. På motsvarande sätt 
kan en AB-sampensionsstiftelse delas så att 
bägge avdelningars försäkringsverksamhet 
överlåts till de två pensionsstiftelser som 
grundas. 

På motsvarande sätt som en enda arbetsgi
vares pensionsstiftelse skall också en AB
sampensionsstiftelse kunna genomgå en del
vis delning så att AB-sampensionsstiftelsens 
ena avdelning överförs till en pensionsstiftel
se som grundas. Delningen kan också ske så 
att skötseln av en koncerns pensionsanord
ningar fortsätter i den verksamma sampen
sionsstiftelsen eller pensionskassan. För de 
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övriga koncernerna grundas nya sampen
sionsstiftelser eller pensionskassor. Om ett 
enda bolag avskiljs från en koncern, grundas 
för skötseln av detta bolags pensionsanord
ningar en ny pensionsstiftelse eller pensions
kassa för en arbetsgivare. 

De ovan nämnda principerna för delning 
skall också tillämpas på pensionskassor. 

Från en sampensionsstiftelse som i sin 
bokföring följer det arbetsgivarspecifika sys
temet överförs till den eller de sampen
sionsstiftelser som grundas de ifrågavarande 
arbetsgivarnas tillgångar, pensionsansvar, 
tilläggsförsäkringsansvar, eventuella skulder, 
reserver och verksamhetskapitaL Arbetsgiva
rens eller arbetsgivarnas säkerheter för ull
derstödsavgifter delas enligt arbetsgivarnas 
avtal. 

Från en sampensionsstiftelse som i sin 
bokföring följer ett utjämnande system 
överförs till den eller de pensionsstiftelser 
som grundas de ifrågavarande arbetsgivarnas 
pensionsansvar och tilläggspensionsansvar. 
Verksamhetskapitalet delas på det sätt som 
föreskrivs i pensionsstiftelsens stadgar. Om 
det inte finns en bestämmelse om detta i 
pensionsstiftelsens stadgar, delas verksam
hetskapitalet i samma relation som pension
sandelarna mellan den ursprungliga sampen
sionsstiftelsen och dt<Jl eller de I;?ensionsstif
telser som grundas. Ovriga tillgangar, even
tuella skulder och reserver delas alltid i sam
ma relation som pensionsansvarsandelarna 
mellan de nämnda pensionsstiftelserna. Ar
betsgivarens eller arbetsgivarnas säkerheter 
för understödsavgifterna delas enligt arbets
givarnas avtal. 

Pensionskassorna följer det utjämnande 
systemet i sin bokföring. Vid delning av en 
pensionskassa iakttas därför i tillämpliga 
delar vad som ovan nämnts om sampen
sionsstiftelser som följer det utjämnande sys
temet. 

V ad som ovan i övrigt nämns om delning 
av en pensionsstiftelse för en enda arbetsgi
vare tillämpas också vid delning av en sam
pensionsstiftelse för en koncern eller mots
varande. För skötseln av pensionsanordnin
garna för de nya koncerner och underkon
cerner som uppstår vid omstruktureringen av 
en koncern grundas nya pensionsstiftelser, 
sampensionsstiftelser eller pensionskassor. 
En förutsättning skall dock liksom i andra 
delningssituationer vara att tillgångar och 
skulder överförs till sitt bokföringsvärde till 
de nya pensionsstiftelser och pensionskassor 
som grundas. 

3. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Propositionen bedöms inte har direkta eko
nomiska verkningar. 

4. Beredningen av propositionen 

Vid beredningen av propositionen har förs
lagen i en promemoria av pensionsstiftel
searbetsgruppen 1999 beaktats (Social- och 
hälsovårdsministeriet,arbetsgruppspromemo
rior 1999: 17). Försäkringskasseföreningen 
och Pensionsstiftelseföreningen - PSF r.f. 
har hörts i samband med beredningen. 

Utlåtande om promemorian av pensionss
tiftelsearbetsgruppen 1999 har givits av fi
nansministeriet, Försäkringsinspektionen, 
Pensionsskyddscentralen, Arbetspensi ansans
talternas Förbund, Pensionsstiftelseförenin
gen PSF och Försäkringskasseföreningen. 

Lagförslaget har dessutom sänts på remiss 
till justitieministeriet och handels- och in
dustriministeriet. 

5. Ikraftträdande 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lagen om pensionsstiftelser 

88 §. I 5 mom. bestäms om det verksam
hetskapital som skall överföras. Enligt lag
rummet skall vid köp av sådana förmåner 
som baserar sig på lagen om pension för 
arbetstagare till en B-pensionsstiftelse eller 
till en AB-pensionsstiftelses B-avdelning 
från en sådan försäkringsanstalt som avses i 
l mom. i den situation som avses i 78 § l 
mom. (nödvändig upplösning av en pen
sionsstiftelse), sådant verksamhetskapital 
som avses i 48 a § överföras till minst ett 
belopp som motsvarar den i 48 b § l mom. 
avsedda solvensgränsen, dock högst solvens
gränsens dubbla belopp, så som social- och 
hälsovårdsministeriet närmare bestämmer. 
Vid köp av en förmån i de situationer som 
avses i l 00 § l m om. (frivillig överlåtelse 
av försäkringsverksamhet) skall så som soci
al- och hälsovårdsministeriet närmare be
stämmer av verksamhetskapitalet på motsva
rande sätt överföras solvensgränsens dubbla 
belopp. Förfarandet skall enligt förslaget 
vara detsamma vid delvis överlåtelse av för
säkringsverksamheten. 

Vid delning av en enda arbetsgivares pen
sionsstiftelse och en sampensionsstiftelse 
som i sin bokföring följer det utjämnande 
systemet delas verksamhetskapitalet på det 
sätt som föreskrivs i pensionsstiftelsens stad
gar. Om det i pensionsstiftelsens stadgar inte 
finns någon bestämmelse om detta, delas 
verksamhetskapitalet i samma relation som 
pensionsansvarsandelarna mellan den över
låtande pensionsstifteslen och den eller de 
övertagande pensionsstiftelserna. 

Eftersom det föreslås i propositionen att 
det i l 00 § skall ingå en bestämmelse om 
delning av pensionsstiftelser, föreslås att det 
till 88 § 5 mom. fogas en ny mening enligt 
vilken bestämmelserna i momentet inte till
lämpas på en överlåtelse av en pensionsstif
telses försäkringsverksamhet när den sker i 
enlighet med l 00 §. 

Rubriken för 11 kap. Rubriken skall enligt 
förslaget kompletteras med ett omnämnande 
av delning. 

100 §.Det föreslås att till paragrafen fogas 
bestämmelser om delning av en enda arbets
givares pensionsstiftelse. 

Enligt gällande 100 § 1-3 mom. kan en 
pensionsstiftelse med Försäkringsinspektio
nens samtycke överlåta sin försäkringsverk
samhet eller en del av den till en annan pen
sionsstiftelse, en pensionskassa enligt lagen 
om pensionskassor eller ett försäkringsbolag. 
För de tillgångar och eventuella skulder som 
då överförs används det gängse värdet. 
Overlåtelse av försäkringsverksamheten till 
gängse värden kan medföra skattepåföljder 
för pensionsstiftelsen. För de fasti&heter och 
aktier som överlåts måste överlatelseskatt 
betalas. 

Ett aktiebolag som i egenskap av arbetsgi
vare hör till en pensionsstiftelse kan delas 
helt eller delvis i enlighet med bestämmel
serna i lagen om aktiebolag. Reglerna för 
delningen möjliggör en så flexibel ändring 
av företagsstrukturerna som möjligt utan att 
aktieägarnas och borgenärernas ställning av
viker från de allmänna principerna i lagen 
om aktiebolag. En total delning av ett aktie
bolag kan ske utan skattepåföljder. 

En arbetsgivare som sköter sina pensionsa
nordningar i en pensionsstiftelse kan besluta 
att verkställa en total delning så att arbetsgi
varens tillgångar och skulder utan likvida
tionsförfarande överförs till två eller flera 
bolag som bildas. I en sådan situation skall 
pensionsstiftelsens försäkringsverksamhet 
delas så att också pensionsstiftelsens försäk
ringsverksamhet med tillgångar och skulder 
utan likvidationsförfarande överförs till två 
eller flera pensionsstiftelser som grundas. 
Vidare skall en AB-pensionsstiftelse kunna 
delas så att de bägge avdelningarnas försäk
ringsverksamhet överlåts till två pensions
stiftelser som grundas. Delningen motsvarar 
i detta fall total delning av ett aktiebolag. 

Delning av ett aktiebolag kan också ske så 
att det ursprungliga aktiebolagets tillgånger 
och skulder delvis, utan likvidationsförfaran
de överförs till ett eller flera nya aktiebolag 
som bildas. På motsvarande sätt föreslås att 
en del av försäkringsverksamheten vid del
ning av en pensionsstiftelse utan likvida
tionsförfarande kan överlåtas till en eller 
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flera andra pensionsstiftelser som grundas. 
En AB-pensionsstiftelse kan delas delvis så 
att den ena avdelningens försäkringsverk
samhet överlåts till en pensionsstiftelse som 
grundas. Delningen motsvarar då en delvis 
delning av ett aktiebolag. 

Både vid total och delvis delning förutsätts 
att tillgångarna och skulderna överförs till 
sitt bokföringsvärde. 

Primärstiftelsens verksamhetskapital delas 
på det sätt som föreskrivs i pen
sionsstiftelsens stadgar. Om det inte finns 
någon bestämmelse om detta i pensionsstif
telsens stadgar, delas verksamhetskapitalet i 
samma relation som pensionsansvarsandelar
na mellan primärstiftelsen och den eller de 
pensionsstiftelser som grundas. Arbetsgiva
rens säkerheter för understödsavgifter delas 
enligt arbetsgivarnas avtal. 

Delning av pensions~tiftelser skall. e~ligt 
förslaget alltsa ske enhgt samma pnnctper 
som delning av ett aktiebolag. I enlighet 
med detta jämställs överlåtelse av en pen
sionsstiftelses försäkringsverksamhet med 
delning av ett aktiebolag i de fall då en pen
sionsstiftelses försäkringsverksamhet överlåts 
till en eller flera nya pensionsstiftelser som 
grundas för detta ändamål. En ytterligare 
förutsättning är att tillgångar och skulder 
överförs till sitt bokförin~svärde. Om försäk
ringsverksamheten överlats till en annan re
dan verksam försäkringsanstalt, kan överlå
telsen inte anses vara en sådan delning som 
avses i denna proposition. 

Vid delning av en pensionsstiftelse krävs 
Försäkringsinspektionens samtycke till över
låtelsen av försäkringsverksamhet liksom i 
andra överlåtelse- eller ansvarsöverföringssi
tuationer. 

Till 2 mom. fogas enligt förslaget allmän
na bestämmelser om alternativa delningssätt 
för pensionsstiftelser vilka i princip motsva
rar de alternativa delningssätten för aktiebo
lag och försäkringsaktiebolag. 

Till 3 mom. fogas bestämmelser om skyl
dighet för pensionsstiftelsens ledning att 
godkänna ett delningsavtaL Bestämmelsen 
överensstämmer med den gällande bestäm
melsen om fusion. 

I 4 mom. bestäms till vilka värden till
gångarna överförs till den eller de överta
gande pensionsstiftelserna. Enligt förslaget 
bestäms i 4 mom. att värden som inte av
skrivits i bokföringen kan tillämpas i fråga 
om de tillgångar som överförs om en pen
sionsstiftelse delas så som föreskrivs i l 

mom. Detta motsvarar de bestämmelser som 
tillämpas när delning av ett aktiebolag sker 
utan likvidationsförfarande. 

Eftersom en delning på grund av sina 
verkningar kan anses vara en spegelvänd 
fusion, bestäms i 5 mom. att motsvarande 
bestämmelser om grundande av en pensions
stiftelse, Försäkringsinspektionens samtycke 
till åtgärden, kungörelser, utlåtanden, tings
rättens tillstånd, anmälningar till Försäk
ringsinspektionen och andra myndigheter 
samt registrering som tillämpas vid fusion 
av pensionsstiftelse också tillämpas vid del
ning av en pensionsstiftelse. 

Eftersom 52 a - 52 e § näringsskattelagen 
om inkomst av näringsverksamhet med stöd 
av 52 § i lagen tillämpas också på fusioner, 
fissioner, verksamhetsöverlåtelser som gäller 
andra inhemska samfund som avses i 3 § in
komstskattela~en än aktiebolag, föreslås att 
en delning pa motsvarande sätt, när pen
sionsstiftelsens arbetsgivare är ett nämnt an
nat samfund, skall vara möjlig enligt samma 
principer som när arbetsgivaren är ett aktie
bolag. 
l 07 §. Till paragrafen fogas enligt förslaget 
bestämmelser om skyldighet för pensions
stiftelsens styrelse att upprätta en delnings
plan samt innehållet i denna plan. 

Med tanke på borgenärerna är det nödvän
digt att de tillgångar och skulder som delas 
mellan olika pensionsstiftelser specificeras i 
en delningsplan. A v samma anledning måste 
det finnas regler för delning av sådana till
gångar som inte har eller inte har kunnat 
beaktas i delningsplanen. Likaså skall de 
föreslagna bestämmelserna täcka sådana si
tuationer där inte heller primärstiftelsens 
samtliga ansvar har bokförts i delningspla
nen eller där det efter delningen uppdagas 
nya ansvar som hör till primärstiftelsen. 

Eftersom också de pensionsstiftelser som 
uppstår som resultat av delningen skall vara 
solventa och klara av sina utfästelser, före
slås att utredningar om detta också skall in
gå i delningsplanen. Delningsplanen skall 
vara en del av delningsavtalet 

I överensstämmelse med detta ingår i 2-4 
mom. bestämmelser om innehållet i del
ningsplanen, pensionsstiftelsernas inbördes 
ansvarsförhållanden samt skydd för utomstå
ende borgenär. 

125 §. Enligt förslaget fogas bestämmelser 
om delning av sampensionsstiftelser till den
na paragraf. 

En i lagen om aktiebolag avsedd koncern 
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som sköter sina arbetspensionsarrangemang i 
en sampensionsstiftelse kan omorganisera 
sin affärsverksamhet så att koncernen delas i 
två eller flera delar. Detta kan t.ex. ske så 
att två eller flera koncerner bildas av den 
ursprungliga koncernen eller att endast en 
arbetsgivare avskiljs från den ursprungliga 
koncernen. 

Delning av en sampensionsstiftelse sker så 
att hela försäkringsverksamheten överlåts till 
två eller flera sampensionsstiftelser eller 
pensionsstiftelser som grundas och dessa 
fortsätter sköta de nya koncernernas eller 
bolagens pensionsanordningar. På motsva
rande sätt sker delning av en AB-sampen
sionsstiftelse så att bägge avdelningars för
säkringsverksamhet överlåts till två sampen
sionsstiftelser som grundas. Delningen mot
svarar i detta fall en total delning. 

En AB-sampensionsstiftelse kan också de
las delvis så att den ena avdelningen över
förs till en pensionsstiftelse som bildas. Här
vid kan den andra avdelningens pensionsa
nordningar fortsättningsvis skötas i den ur
sprungliga sampensionsstiftelsen. För den 
avdelning som överförs grundas en ny pen
sionsstiftelse. 

Delning av en sampensionsstiftelse kan 
också ske så att skötseln av en koncerns 
pensionsanordningar fortsätter i den urs
prungliga sampensionsstiftelsen. För de and
ra koncernerna grundas nya sampensionsstif
telser. Om endast ett bolag avskiljs från en 
koncern, grundas för skötseln av detta bo
lags pensionsanordningar en ny pensionsstif
telse för en enda arbetsgivare. I dessa fall är 
delningen en delvis delning. 

V ad som ovan sagts om omorganisering 
av en koncerns affärsverksamhet skall enligt 
förslaget på motsvarande sätt gälla också 
omorganisering av andra arbetsgivare som 
avses i 115 § lagen om pensionsstiftelser. 

Från en sampensionsstiftelse som i sin 
bokföring följer det arbetsgivarspecifika sys
temet överförs de aktuella arbetsgivarnas 
tillgångar, pensionsansvar, tilläggspension
sansvar, eventuella skulder, reserver och 
verksamhetskapital till den eller de pensions
stiftester som grundas. Arbetsgivarens eller 
arbetsgivarnas säkerheter för understödsav
gifter delas enligt arbetsgivarnas avtal. 

Från en sampensionsstiftelse som i sin 
bokföring följer det utjämnande systemet 
överförs ifrågavarande arbetsgivares pen
sionsansvar och tilläggspensionsansvar till 
den eller de nya sampensionsstiftelser som 

grundas. Sampensionsstiftelsens verksam
hetskapital delas på det sätt som bestäms i 
pensionsstiftelsens stadgar. Om det i pen
sionsstiftelsens stadgar inte finns någon be
stämmelse om detta, delas verksamhetskapi
talet i samma relation som pensionsansvar
sandelarna mellan den ursprungliga pen
sionsstiftelsen och dt<P eller de pensionsstif
telser som grundas. Ovriga tillgångar, even
tuella skulder och reserver delas alltid i sam
ma relation som pensionsansvarsandelarna 
mellan de nämnda pensionsstiftelserna. Ar
betsgivarens eller arbetsgivarnas säkerheter 
för understödsavgifter delas enligt arbetsgi
varnas avtal. 

För skötseln av de nya koncerner och ull
derkoncerner som bildas vid omorganise
ringen av en koncern grundas nya pensions
stiftelser eller sampensionsstiftelser. Till
gångar och skulder överförs till sitt bok
föringsvärde till de pensionsanstalter som 
grundas liksom i de ovan nämnda delnings
situationerna. 

1.2. Lagen om pensionskassor 

Rubriken för 12 kap. Enligt förslaget kom
pletteras rubriken med ett omnämnande om 
delning. 

132 a §. En bestämmelse om delning av 
en pensionskassa skall enligt forslaget ingå i 
den nya 132 a §. 

Enligt l mom. skall en pensionskassa kun
na delas utan likvidationsförfarande, om ett 
aktiebolag som är delägare i kassan delas i 
enlighet med lagen om aktiebolag. Vid del
ningen iakttas de regler om överföring av 
ansvaret eller en del av det som finns i la
gen om pensionskassor. En del av ansvaret 
kan överföras till en eller flera nya pension
skassaor som bildas. Delning sker också när 
det ansvar som en eller flera av pensionskas
sans delägare har överförs till en eller flera 
pensionskassor som bildas. 

Paragrafens l mom. motsvarar i tillämpli
ga delar de ändringar som enligt förslaget 
skall göras i l 00 § och 125 § l m om. lagen 
om pensionsstiftelser. 

Bestämmelsen i 2 mom. motsvarar i sak 
det föreslagna 100 § 2 mom. lagen om pen
sionsstiftelser. Vid delning av en pension
skassa kan tillgångarna överföras till sitt 
bokföringsvärde. 

I 4 mom. föreskrivs att bestämmelserna i 
132 § 2 och 3 mom. lagen om försäkrings
kassor om ett verksamhetskapital enligt la-
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gen om pension för arbetstagare inte skall 
gälla delning av en pensionskassa. Be
stämmelsen motsvarar de föreslagna änd
ringarna av 88 § 5 mom. lagen om pen
sionsstiftelser 

På motsvarande sätt som i l 00 § 5 mo m. 
lagen om pensionsstiftelser, föreskrivs i 5 
mom. att bestämmelserna i 132 § 4-6 mom. 
samt 133-139 § om fusion av en pension
skassa i tillämpliga delar skall tillämpas ock
så vid delning av en pensionskassa. 

Eftersom 52 a - 52 e § näringsskattelagen 
om inkomst av näringsverksamhet med stöd 
av 52 § i lagen tillämpas också på fusioner, 
fissioner, verksamhetsöverlåtelser som gäller 
andra inhemska samfund som avses i 3 § in
komstskattelagen än aktiebolag, föreslås att 
en delning på motsvarande sätt, när pension
skassans delägare är ett nämnt annat sam
fund, skall vara möjlig enligt samma prin
ciper som när delägaren är ett aktiebolag. 

l. 

140 §. Till denna paragraf fogas motsva
rande bestämmelser om upprättande av en 
delningsplan och skydd för borgenär som till 
107 § lagen om pensionsstiftelser. 

142 §. Bestämmelserna om delning i la
gens 13 kap. gäller inte pensionskassornas 
verksamhet. Eftersom bestämmelserna om 
delning av en pensionskassa enligt förslaget 
skall ingå i 12 kap., föreslås en förtydligan
de hänvisning till bestämmelserna om del
ning av pensionskassor i den nya 132 a §. 

2. Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

En sedvanlig ikraftträdelsebestämmelse har 
tagits in i propostionen. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 

om ändring av lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 88 § 5 mom., rub

riken för 11 kap., 100 §och 125 § l mom., av dessa lagrum 88 § 5 mom. sådant det lyder i 
lag 1323/1997 och 100 §sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt 

fogas till lagen en ny 107 §, i stället för den 107 § som upphävts genom lag 616/1997, 
som följer: 

88 § 

Vid köp av sådana förmåner som motsva
rar pensioner och andra förmåner som base
rar sig på lagen om pension för arbetstagare 
till en B-pensionsstiftelse eller till en AB
pensionsstiftelses B-avdelning från en sådan 
försäkringsanstalt som avses i l mom. i den 
situation som avses i 78 § l mom., skall 
sådant verksamhetskapital som avses i 
48 a § överföras till minst ett belopp som 
motsvarar den i 48 b § l mom. avsedda sol
vensgränsen, dock högst solvensgränsens 
dubbla belopp, så som närmare bestäms ge-

209186C 

nom förordning av social- och hälso
vårdsministeriet Vid köp av en förmån i de 
situationer som avses i l 00 § l m om. skall 
så som närmare bestäms genom förordning 
av social- och hälsovårdsministeriet av verk
samhetskapitalet på motsvarande sätt överfö
ras solvensgränsens dubbla belopp. Förfaran
det är detsamma vid delvis överlåtelse av 
försäkringsverksamheten. Bestämmelserna i 
detta moment tillämpas likväl inte på över
låtelse av försäkringsverksamheten vid del
ning som sker enligt l 00 §. 
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11 kap. 

Fusion och delning av pensionsstiftelse samt 
överlåtelse av försäkringsverksamheten 

100 § 
En pensionsstiftelse (överlåtande pen

sionsstiftelse) kan med Försäkringsinspek
tionens samtycke träffa avtal om fusion med 
en annan pensionsstiftelse (övertagande pen
sionsstiftelse), genom vilket den överlåtande 
pensionsstiftelsens försäkringsverksamhet, 
som omfattar pensionsansvar, övriga skulder 
och tillgångar, utan likvidationsförfarande 
övergår till den övertagande pensionsstiftel
sen. En pensionsstiftelse (överlåtande pen
sionsstiftelse) kan likaså med Försäkringsin
spektionens samtycke överlåta sin försäk
ringsverksamhet till en annan pensionsstif
telse, pensionskassa enligt lagen om för
säkringskassor ( 1164/ 1992) eller ett försä
kringsbolag (övertagande försäkringsanstalt), 
varvid skall beaktas bestämmelsen i 88 § 5 
mom. om överföring av verksamhetskapita
let En pensionsstiftelse (primärstiftelse) kan 
också med Försäkringsinspektionens sam
tycke delas utan likvidationsförfarande så att 
den överlåter sin försäkringsverksamhet eller 
en del av den till en pensionsstiftelse som 
grundas (övertagande pensionsstiftelse) eller 
flera pensionsstiftelser som grundas, om ett 
aktiebolag som är arbetsgivare i pensions
stiftelsen delas i enlighet med 14 a kap. l § 
lagen om aktiebolag. 

Delningen kan ske så att 
l) hela försäkringsverksamheten samt alla 

övriga till&ångar och skulder i primärstiftel
sen övergar till två eller flera övertagande 
pensionsstiftelser som grundas för detta än
damål, varvid primärstiftelsen upplöses, eller 

2) en del av försäkringsverksamheten och 
de tillgångar och skulder som ansluter sig 
till den övergår till en eller flera pensions
stiftelser som grundas för detta ändamål. 

Ett avtal om fusion (fusionsavtal) samt ett 
avtal om delning ( delningsav tal) skall god
kännas av de arbetsgivare som hör till pen
sionsstiftelserna och av pensionsstiftelsernas 
styrelser eller, om pensionsstiftelserna har ett 
förvaltningsråd av förvaltningsråden. Ett av
tal om överlåtelse av försäkringsverksamhe
ten skall godkännas av arbetsgivarna som 
hör till den överlåtande pensionsstiftelsen 
och den överlåtande pensionsstiftelsens sty
relse eller, om pensionsstiftelsen har ett för
valtningsråd, av förvaltningsrådet. Om för-

säkringsverksamheten överlåts till en annan 
pensionsstiftelse, skall arbetsgivarna som hör 
till den övertagande pensionsstiftelsen och 
den övertagande penstOnsstiftelsens styrelse 
eller, om pensionsstiftelsen har ett förvalt
ningsråd, förvaltningsrådet också godkänna 
avtalet. Beslut om fusion, delning och över
låtelse av försäkringsverksamheten kan fattas 
även om den överlåtande pensionsstiftelsen 
har trätt i likvidation. Vid överlåtelse av en 
del av försäkringsverksamheten skall på 
motsvarande sätt iakttas vad som bestäms 
om överlåtelse av försäkringsverksamhet 

Om en pensionsstiftelse delas så som 
föreskrivs i l och 2 mom., kan värden som 
inte har avskrivits i bokföringen tillämpas i 
fråga om de tillgångar som överförs. 

Vad som i 101-106 § föreskrivs om fu
sion av pensionsstiftelse skall i tillämpliga 
delar iakttas också i fråga om delning av 
pensionsstiftelse. 

Paragrafens 1-5 mom. tillämpas också 
när den arbetsgivare som skall genomgå del
ning är något annat inhemskt samfund som 
avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/ 1992) 
än ett aktiebolag. 

107§ 
En primärstiftelses styrelse skall upprätta 

en delningsplan som ingår i delningsavtalet 
Delningsplanen skall innehålla 
l) förslag till hur de tillgångar och skulder 

som hör till den försäkringsverksamhet som 
skall delas och som överförs vid delningen 
skall fördelas mellan de pensionsstiftelser 
som deltar i delningen, 

2) utredning om omständigheter som kan 
vara av betydelse vid bedömning av den 
egendom som tillfaller en övertagande pen
sionsstiftelse och som kvarstår i primärstif
telsen, samt 

3) utredning om att de pensionsstiftelser 
som deltar i delningen efter delnin$en upp
fyller de krav som i 6 kap. ställs pa täckan
det av pensionsansvaret och solvensen. 

Om det vid delning uppdagas tillgångar 
som inte är skiftade enligt delningsplanen, 
tillhör dessa primärstiftelsen och de överta
gande pensionsstiftelserna i samma relation 
som deras pensionsansvarsandelar. 

Primärstiftelsen och de övertagande pen
sionsstiftelserna är solidariskt ansvariga för 
de primärstiftelsens skulder som inte har 
skiftats enligt delningsplanen och som har 
uppkommit innan verkställaodet av delning
en registrerades. Pensionsstiftelsens samman-
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lagda ansvar uppgår dock högst till värdet 
av den nettoegendom som återstår för den 
eller övergår till den. 

125 § 
Om en arbetsgivare utträder eller utesluts 

ur en sampensionsstiftelse, skall denna ar
betsgivares pensionsansvar och de tillgångar 
som täcker ansvaret överlåtas på en annan 
pensionsstiftelse, en pensionskassa eller ett 
försäkringsbolag med iakttagande i tillämpli
ga delar av 11 kap. Detsamma gäller en ar
betsgivare som upphör med den verksamhet 
inom vilken de personer som hör till pen
sionsstiftelsens verksamhetskrets är verksam 

2. 

ma, om inte social- och hälsovårdsministe
riet har gett samtycke enligt 78 § 3 mom. 
till att pensionsstiftelsen fortsätter verksam
heten för denna arbetsgivares del. En sam
pensionsstiftelse kan också med Försäk
ringsinspektionens samtycke delas utan lik
vidationsförfarande så att den till en eller 
flera pensionsstiftelser som grundas överlåter 
sin försäkringsverksamhet i dess helhet eller 
i fråga om en viss eller vissa arbetsgivare. 
Vad som i 100 och 107 § bestäms om del
ning av pensionsstiftelse tillämpas också på 
delning av sampensionsstiftelse. 

Denna lag träder i kraft den 
2000. 

Lag 

om ändring av lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 november december 1992 om försäkringskassor (1164/1992) rubri

ken för 12 kap. och 142 § samt 
fogas till lagen en ny 132 a § och en ny 140 §, i stället för den 140 § som upphävts ge

nom lag 615/1997, som följer: 

12 kap. 

Fusion och ansvarsöverföring samt delning 
av en försäkringskassa 

132 a§ 
En pensionskassa (primärkassa) kan med 

Försäkringsinspektionens samtycke delas 
utan likvidationsförfarande så att den enligt 
132 § överlåter sin försäkringsverksamhet 
eller en del av den till en pensionskassa som 
grundas (övertagande pensionskassa) eller 
flera pensionskassor som grundas, om ett 
aktiebolag som är delägare delas i enlighet 
med 14 a kap. l § lagen om aktiebolag. 

Delningen kan ske så att 
l) hela ansvaret och alla tillgångar och 

skulder i primärkassan övergår till två eller 
flera övertagande pensionskassor som grun-

das för detta ändamål, varvid primärkassan 
upplöses, eller 

2) en del av ansvaret och de tillgångar och 
skulder som ansluter sig tiH det övergår till 
två eller flera pensionskassor som grundas 
för detta ändamål. 

Om en pensionsstiftelse delas så som 
föreskrivs i l och 2 mom., kan värden som 
inte har avskrivits i bokföringen tillämpas i 
fråga om de tillgångar som överförs. 

Denna lag 132 § 2 och 3 mom. tillämpas 
inte på delning av en pensionskassa. 

Vad som i 132 § 4-6 mom. och 133-139 
§ föreskrivs om fusion av pensionskassa 
skall i tillämpliga delar iakttas också i fråga 
om delning av pensionskassa. 

Paragrafens 1-5 mom. tillämpas också 
när den delägare som skall genomgå en del
ning är något annat inhemskt samfund som 
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avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/1992) 
än ett aktiebolag. 

140 § 
En primärkassas styrelse skall upprätta en 

delningsplan som ingår i delningsavtalet. 
Delningsplanen skall innehålla 
l) förslag till hur de tillgångar och skulder 

som hör till det ansvar som skall delas och 
som överförs vid delningen skall fördelas 
mellan de pensionskassor som deltar i del
ningen, 

2) utredning om omständigheter som kan 
vara av betydelse vid bedömning av den 
egendom som tillfaller en övertagande pen
sionskassa och som kvarstår i primärkassan, 
samt 

3) utredning om att de pensionskassor som 
deltar i delningen efter delningen uppfyller 
de krav som ställs i 7 kap. på täckaodet av 
ansvarsskulden och solvensen. 

Om det vid delning uppdagas tillgångar 
som inte är skiftade enligt delningsplanen, 
tillhör dessa primärkassan och de överta-

Helsingfors den 30 juni 2000 

gande pensionskassorna i samma relation 
som deras ansvarsandelar. 

Primärkassan och de övertagande pen
sionskassorna är solidariskt ansvariga för 
primärkassans skulder som inte har skiftats 
enligt delningsplanen och som har upp
kommit innan verkställaodet av delningen 
registrerades. Pensionskassans sammanlag
da ansvar uppgår dock högst till värdet av 
den nettoegendom som återstår för den eller 
övergår till den. 

13 kap. 

Delning 

142 § 
Andra försäkringskassor än pensionskassor 

kan delas så som bestäms i detta kapitel. 
Om delning av pensionskassor bestäms i 
132 a§. 

Denna lag träder i kraft den 
2000. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Social- och hälsovårdsminister M aija Perho 
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Bilaga 

l. 

Lag 

om ändring av lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (177411995) 88 ~ 5 mom., rub

riken för Il kap., 100 §, och 125 § l mom., av dessa lagrum 88 § 5 mom. sadant det lyder 
i lag 1323/1997 och l 00 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt 

fogas till lagen en ny 107 § i stället för den 107 §, som upphävts genom lag 61611997, 
som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

88 § 

Vid köp av sådana förmåner som motsva
rar pensioner och andra förmåner som base
rar sig på lagen om pension för arbetstagare 
till en B-pensionsstiftelse eller till en AB
pensionsstiftelses B-avdelning från en sådan 
försäkringsanstalt som avses i l mom. i den 
situation som avses i 78 § l mom., skall 
sådant verksamhetskapital som avses i 48 a 
§ överföras till minst ett belopp som mots
varar den i 48 b § l mom. avsedda sol
vensgränsen, dock högst solvensgränsens 
dubbla belopp, så som social- och hälso
vårdsministeriet, närmare bestämmer. Vid 
köp av en förmån i de situationer som avses 
i 100 § l mom. skall så som social- och 
hälsovårdsministeriet närmare bestämmer av 
verksamhetskapitalet på motsvarande sätt 
överföras solvensgränsens dubbla belopp. 
Förfarandetär detsamma vid delvis överla
telse av försäkringsverksamheten. 

Vid köp av sådana förmåner som motsva
rar pensioner och andra förmåner som base
rar sig på lagen om pension för arbetstagare 
till en B-pensionsstiftelse eller till en AB
pensionsstiftelses B-avdelning från en sådan 
försäkringsanstalt som avses i l mom. i den 
situation som avses i 78 § l mom., skall 
sådant verksamhetskapital som avses i 
48 a § överföras till minst ett belopp som 
motsvarar den i 48 b § l mom. avsedda sol
vensgränsen, dock högst solvensgränsens 
dubbla belopp, så som närmare bestäms ge
nom förordning av social- och hälso
vårdsministeriet Vid köp av en förmån i de 
situationer som avses i l 00 § l mo m. skall 
så som närmare bestäms genom förordning 
av social- och hälsovårdsministeriet av verk
samhetskapitalet på motsvarande sätt överfö
ras solvensgränsens dubbla belopp. Förfaran
det är detsamma vid delvis överlåtelse av 
försäkringsverksamheten. Bestämmelserna i 
detta moment tillämpas likväl inte på över
låtelse av försäkringsverksamheten vid del
ning som sker enligt JOO §. 
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Gällande lydelse 

11 kap. 

Fusion av pensionsstiftelse och överlåtelse 
av försäkringsvemsamheten 

100 § 
En pensionsstiftelse (överlåtande pen

sionsstiftelse) kan med social- och hälso
vårdsministeriets samtycke träffa avtal om 
fusion med en annan pensionsstiftelse (över
tagande pensionsstiftelse), genom vilket den 
överlåtande pensionsstiftelsens försäk
ringsverksamhet, som omfattar pensionsan
svar, övriga skulder och tillgångar, utan lik
vidationsförfarande övergår till den överta
gande pensionsstiftelsen. En pensionsstiftelse 
( överlatande pensionsstiftelse) kan likaså 
med ministeriets samtycke överlåta sin för
säkringsverksamhet till en annan pensions
stiftelse, pensionskassa enligt lagen om för
säkringskassor (1164/1992) eller ett försäk
ringsbolag (övertagande försäkringsanstalt), 
varvid skall beaktas bestämmelsen i 88 § 5 
mom. om överföring av verksamhetskapita
let 

Föreslagen lydelse 

11 kap. 

Fusion och delning av pensionsstiftelse samt 
överlåtelse av försäkringsvemsamheten 

100§ 
En pensionsstiftelse (överlåtande pen

sionsstiftelse) kan med Försäkringsinspek
tionens samtycke träffa avtal om fusion med 
en annan pensionsstiftelse (övertagande pen
sionsstiftelse), genom vilket den överlåtande 
pensionsstiftelsens försäkringsverksamhet, 
som omfattar pensionsansvar, övriga skulder 
och tillgångar, utan likvidationsförfarande 
övergår till den övertagande pensionsstiftel
sen. En pensionsstiftelse (överlåtande pen
sionsstiftelse) kan likaså med Försäkringsin
spektionens samtycke överlåta sin försä
kringsverksamhet till en annan pensionsstif
telse, pensionskassa enligt lagen om försä
kringskassor (1164/1992) eller ett försä
kringsbolag (övertagande försäkringsans
talt), varvid skall beaktas bestämmelsen i 88 
§ 5 mom. om överföring av verksamhetska
pitalet En pensionsstiftelse ( primärstiftelse) 
kan också med Försäkringsinspektionens 
samtycke delas utan likvidationsförfarande 
så att den överlåter sin försäkringsverksam
het eller en del av den till en pensionsstiftel
se som grundas (övertagande pensionsstiftel
se) eller flera pensionsstiftelser som grundas, 
om ett aktiebolag som är arbetsgivare i pen
sionsstiftelsen delas i enlighet med J4 a kap. 
J § lagen om aktiebolag. 

Delningen kan ske så att 
J) helaförsäkringsverksamheten samt alla 

övriga tillgångar och skulder i primärstiftel
sen övergår till två eller flera övertagande 
pensionsstiftelser som grundas för detta än
damål, varvid primärstiftelsen upplöses, eller 

2) en del av försäkringsverksamheten och 
de tillgångar och skulder som ansluter sig 
till den övergår till en eller flera pensionss
tiftelser som grundas för detta ändamål. 

Ett avtal om fusion (fusionsavtal) samt 
ett avtal om delning (delningsavtal) skall 
godkännas av de arbetsgivare som hör till 
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Gällande lydelse 

Ett fusionsavtal skall godkännas av de ar
betsgivare som hör till pensionsstiftelserna 
och av pensionsstiftelsernas styrelser eller, 
om pensionsstiftelserna har ett förvaltnings
råd av förvaltningsråden. Ett avtal om över
låtelse av försäkringsverksamheten skall 
godkännas av arbetsgivarna som hör till den 
överlåtande pensionsstiftelsen och den över
låtande pensionsstiftelsens styrelse eller, om 
pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, av 
förvaltningsrådet. Om försäkringsverksam
heten överlåts till en annan pensionsstiftelse, 
skall arbetsgivarna som hör till den överta
gande pensionsstiftelsen och den övertagan
de pensionsstiftelsens styrelse eller, om pen
sionsstiftelsen har ett förvaltningsråd av för
valtningsrådet också godkänna avtalet. Be
slut om fusion och överlåtelse av försäk
ringsverksamheten kan fattas även om den 
överlåtande pensionsstiftelsen har trätt i lik
vidation. 

Vid överlåtelse av en del av försäkrings
verksamheten skall på motsvarande sätt iakt
tas vad som stadgas om överlåtelse av för
säkringsverksamhet. 

Föreslagen lydelse 

pensionsstiftelserna och av pensionsstiftel
sernas styrelser eller, om pensionsstiftelserna 
har ett förvaltningsråd av förvaltningsråden. 
Ett avtal om överlåtelse av försäkringsverk
samheten skall godkännas av arbetsgivarna 
som hör till den överlåtande pensionsstiftel
sen och den överlåtande pensionsstiftelsens 
styrelse eller, om pensionsstiftelsen har ett 
förvaltningsråd, av förvaltningsrådet. Om 
försäkringsverksamheten överlåts till en an
nan pensionsstiftelse, skall arbetsgivarna 
som hör till den övertagande pensionsstiftel
sen och den övertagande pensionsstiftelsens 
styrelse eller, om pensionsstiftelsen har ett 
förvaltningsråd, förvaltningsrådet också god
känna avtalet. Beslut om fusion, delning och 
överlåtelse av försäkringsverksamheten kan 
fattas även om den överlåtande pensionsstif
telsen har trätt i likvidation. Vid överlåtelse 
av en del av försäkringsverksamheten skall 
på motsvarande sätt iakttas vad som bestäms 
om överlåtelse av försäkringsverksamhet 

Om en pensionsstiftelse delas så som 
föreskrivs l och 2 mom., kan värden som 
inte har avskrivits i bokföringen tillämpas i 
fråga om de tillgångar som öveiförs. 

Vad som i 101-106 §föreskrivs om fu
sion av pensionsstiftelse skall i tillämpliga 
delar iakttas också i fråga om delning av 
pensionsstiftelse. 

Paragrafens 1-5 mom. tillämpas också 
när den arbetsgivare som skall genomgå del
ning är något annat inhemskt samfund som 
avses i 3 § inkomstskattelagen (1535!1992) 
än ett aktiebolag. 

107§ 
En primärstiftelses styrelse skall upprätta 

en delningsplan som ingår i delningsavtalet. 
Delningsplanen skall innehålla 
l) förslag till hur de tillgångar och skul

der som hör till den försäkringsverksamhet 
som skall delas och som öveiförs vid del
ningen skall fördelas mellan de pensionsstif
telser som deltar i delningen, 

2) utredning om omständigheter som kan 
vara av betydelse vid bedömning av den 
egendom som tillfaller en övertagande pen
sionsstiftelse och som kvarstår i primärstif
telsen, samt 

3) utredning om att de pensionsstiftelser 
som deltar i delningen efter delningen upp
fyller de krav som i 6 kap. ställs på täckan-
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Gällande lydelse 

125 § 
Om en arbetsgivare utträder eller utesluts 

ur en sampensionsstiftelse, skall denna ar
betsgivares pensionsansvar och de tillgångar 
som täcker ansvaret överlåtas på en annan 
pensionsstiftelse, en pensionskassa eller ett 
försäkringsbolag med iakttagande i tillämpli
ga delar av 11 kap. Detsamma gäller en ar
betsgivare som upphör med den verksamhet 
inom vilken de personer som hör till pen
sionsstiftelsens verksamhetskrets är verksam
ma, om inte social- och hälsovårdsministeri
et har gett samtycke enligt 78 § 3 mom. till 
att pensionsstiftelsen fortsätter verksamheten 
för denna arbetsgivares del. 

Föreslagen lydelse 

det av pensionsansvaret och solvensen. 
Om det vid delning uppdagas tillgångar 

som inte är skiftade enligt delningsplanen, 
tillhör dessa primärstiftelsen och de överta
gande pensionsstiftelserna i samma relation 
som deras pensionsansvarsandelar. 

Primärstiftelsen och de övertagande pen
sionsstiftelserna är solidariskt ansvariga för 
de primärstiftelsens skulder som inte har 
skiftats enligt delningsplanen och som har 
uppkommit innan verksfällandet av delning
en registrerades. Pensionsstiftelsens samman
lagda ansvar uppgår dock högst till värdet 
av den nettoegendom som återstår för den 
eller övergår till den. 

125 § 
Om en arbetsgivare utträder eller utesluts 

ur en sampensionsstiftelse, skall denna ar
betsgivares pensionsansvar och de tillgångar 
som täcker ansvaret överlåtas på en annan 
pensionsstiftelse, en pensionskassa eller ett 
försäkringsbolag med iakttagande i tillämpli
ga delar av 11 kap. Detsamma gäller en ar
betsgivare som upphör med den verksamhet 
inom vilken de personer som hör till pen
sionsstiftelsens verksamhetskrets är verksam
ma, om inte social- och hälsovårdsministe
riet har gett samtycke enligt 78 § 3 mom. 
till att pensionsstiftelsen fortsätter verksam
heten för denna arbetsgivares del. En sam
pensionsstiftelse kan också med Försäk
ringsinspektionens samtycke delas utan lik
vidationsfölfarande så att den till en eller 
flera pensionsstiftelser som grundas överlåter 
sin försäkringsverksamhet i dess helhet eller 
i fråga om en viss eller vissa arbetsgivare. 
Vad som i JOO och 107 § bestäms om del
ning av pensionsstiftelse tillämpas också på 
delning av sampensionsstiftelse. 

Denna lag träder i kraft den 
2000. 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 november december 1992 om försäkringskassor (1164/1992) rubri

ken för 12 kap. och 142 § samt 
fogas tilllagen en ny 132 a§ och en ny 140 §,i stället för den 140 §som upphävts ge

nom lag 615/1997, som följer: 

Gällande lydelse 

12 kap. 

Fusion och ansvarsövelforing 

209186C 

Föreslagen lydelse 

12 kap. 

Fusion och ansvarsöverföring samt delning 
av en rorsäkringskassa 

132 a§ 
En pensionskassa (primärkassa) kan med 

Försäkringsinspektionens samtycke delas 
utan likvidationsförfarande så att den enligt 
132 § överlåter sin försäkringsverksamhet 
eller en del av den till en pensionskassa som 
grundas (övertagande pensionskassa) eller 
flera pensionskassor som grundas, om ett 
aktiebolag som är delägare delas i enlighet 
med 14 a kap. l § lagen om aktiebolag. 

Delningen kan ske så att 
l) hela ansvaret och alla tillgångar och 

skulder i primärkassan övergår till två eller 
flera övertagande pensionskassor som grun
das för detta ändamål, varvid primärkassan 
upplöses, eller 

2) en del av ansvaret och de tillgångar 
och skulder som ansluter sig till det övergår 
till två eller flera pensionskassor som grun
das för detta ändamål. 

Om en pensionsstiftelse delas så som fö
reskrivs i l och 2 mom., kan värden som 
inte avskrivits i bokföringen tillämpas i frå
ga om de tillgångar som överförs. 

Denna lag 132 § 2 och 3 mo m. tillämpas 
inte på delning av en pensionskassa. 

Vad som i 132 § 4--6 mom. och 
133-139 § föreskrivs om fusion av pen
sionskassa skall i tillämpliga delar iakttas 
också i fråga om delning av pensionskassa. 

Paragrafens 1-5 mom. tillämpas också 
när den delägare som skall genomgå en del
ning är något annat inhemskt samfund som 
avses i 3 § inkomstskattelagen (153511992) 
än ett aktiebolag. 
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Gällande lydelse 

142 § 

RP 95/2000 rd 

Föreslagen lydelse 

140 § 
En primärkassas styrelse skall upprätta en 

delningsplan som ingår i delningsavtalet. 
Delningsplanen skall innehålla 
l) förslag till hur de tillgångar och skul

der som hör till det ansvar som skall delas 
och som överförs vid delningen skall förde
las mellan de pensionskassor som deltar i 
delningen, 

2) utredning om omständigheter som kan 
vara av betydelse vid bedömning av den 
egendom som tillfaller en övertagande pen
sionskassa och som kvarstår i primärkassan, 
samt 

3) utredning om att de pensionskassor 
som deltar i delningen efter delningen upp
fyller de krav som ställs i 7 kap. på täckan
det av ansvarsskulden och solvensen. 

Om det vid delning uppdagas tillgångar 
som inte är skiftade enligt delningsplanen, 
tillhör dessa primärkassan och de överta
gande pensionskassorna i samma relation 
som deras ansvarsandelar. 

Primärkassan och de övertagande pen
sionskassorna är solidariskt ansvariga för 
primärkassans skulder som inte har skiftats 
enligt delningsplanen och som har uppkom
mit innan verksrällandet av delningen regi
strerades. Pensionskassans sammanlagda 
ansvar uppgår dock högst till värdet av den 
nettoegendom som återstår för den eller 
övergår till den. 

13 kap. 

Delning 

142 § 
Andra försäkringskassor än pensionskas

sor kan delas så som detta kapitel stadgar. 
Andra försäkringskassor än pensionskas

sor kan delas så som bestäms i detta kapitel. 
Om delning av pensionskassor bestäms i 
132 a§. 

Denna lag träder i kraft den 
2000. 


