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L a g

1462/2011

om ändring av 11 och 12 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 11 § 2 mom.,

sådant det lyder i lag 1100/2008, samt
ändras 11 § 3 mom. och 12 §, sådana de lyder i lag 1100/2008, som följer:

11 §
— — — — — — — — — — — — —

Det pensionsutdrag för företagare som ut-
färdas 2008 innehåller uppgifter om de i 69 §
1 mom. 1—4 punkten i lagen om pension för
företagare avsedda företagarverksamheterna
och andra arbetsförtjänster samt förmåner un-
der de tio kalenderår som föregår utfärdandet
av pensionsutdraget. År 2009 innehåller pen-
sionsutdraget motsvarande uppgifter för de
nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de sju
och år 2012 för de sex år som föregår utfär-
dandet av pensionsutdraget. De uppgifter
som avses i 69 § 1 mom. 3 och 4 punkten i

den lagen uppges dock inte i pensionsutdra-
get för år som föregått 2005.

12 §
Den preskriptionstid på fem år som avses i

106 §, 107 § 4 mom. och 121 § i lagen om
pension för företagare tillämpas från och med
ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är
denna preskriptionstid tio år, 2009 nio år,
2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När
preskriptionstiderna räknas ut beaktas också
tiden innan lagen om pension för företagare
trädde i kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Helsingfors den 22 december 2011
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