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Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 13, 79, 138 och 139 §, 147 § 1 mom.

samt 151 och 224 a §,
av dem 13 § sådan den lyder i lag 78/2016, 139 § sådan den lyder i lagarna 296/2015

och 339/2018, 147 § 1 mom. sådant det lyder i lag 885/2014 och 224 a § sådan den lyder
i lag 296/2015, samt

fogas till lagen en ny 142 a § som följer:

13 §

Begynnelsetidpunkten för ålderspension

Ålderspensionen börjar vid ingången av kalendermånaden efter den månad då arbetsta-
garen har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension och slutat i det arbete på basis
av vilket han eller hon ansöker om ålderspension. Ålderspension kan beviljas retroaktivt,
dock inte utan giltigt skäl för längre tid än för de tre månaderna före månaden för ansökan
om pension.

Om arbetstagaren fortsätter att arbeta efter att ha uppnått den övre åldersgränsen för för-
säkringsskyldigheten, beviljas ålderspension från ingången av kalendermånaden efter den
då pensionen har sökts.

Pension som tjänats in av arbetsinkomst på grundval av ett anställningsförhållande som
börjat under tiden för ålderspension beviljas på ansökan tidigast från ingången av kalen-
dermånaden efter den då arbetstagaren uppnått den övre åldersgränsen för försäkrings-
skyldigheten.

Om arbetstagaren har börjat arbeta före tiden för ålderspension och arbetet har fortsatt
vid sidan av den ålderspensionen, beviljas pension som tjänats in av inkomster av detta
arbete på ansökan från ingången av kalendermånaden efter den då pensionen har sökts, un-
der förutsättning att arbetet har upphört.

Om arbetstagaren har fått partiell förtida ålderspension, börjar ålderspensionen vid in-
gången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren har uppfyllt vad som fö-
reskrivs i 8 § och slutat med sitt huvudsakliga arbete som är försäkrat i enlighet med ar-
betspensionslagarna.

79 §

Betalningsprincipen och hänförande av arbetsinkomst

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten betraktas som inkomst för den kalendermå-
nad den betalats (betalningsprincipen). Om en snedvridning sker i pensionsbeloppet till
följd av att arbetsinkomsten betraktas som inkomst för den månad den betalats, kan arbets-
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inkomsten betraktas som inkomst för den kalendermånad den tjänades in. Närmare be-
stämmelser om tillämpning av betalningsprincipen utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

138 §

Arbetsgivarens skyldighet att ordna pensionsskydd för arbetstagarna

Arbetsgivaren ska ordna pensionsskydd i pensionskassan för en arbetstagare som avses
i 4 §, om arbetsgivaren har betalat arbetsinkomst enligt 78 § till arbetstagaren. Arbetsgi-
varen ska ordna pensionsskydd senast när arbetsinkomsten har betalats och innan arbets-
inkomsten enligt 12 § i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) ska anmälas till inkomst-
registret.

139 §

Anmälningar som krävs för ordnandet och skötseln av pensionsskydd

För ordnandet och skötseln av pensionsskyddet ska arbetsgivaren till pensionskassan
anmäla sina identifieringsuppgifter och sitt pensionsarrangemangsnummer samt namn, lö-
neuppgifter och personbeteckningar, eller andra identifieringsuppgifter för personer som
saknar personbeteckning, för sina anställda i ett anställningsförhållande enligt denna lag.
Uppgifterna ska anmälas inom den tid som anges i 12 § i lagen om inkomstdatasystemet.

142 a §

Fastställande av pensionsförsäkringsavgiften på basis av uppskattning

Om en arbetsgivare försummar sin skyldighet att anmäla löneuppgifter enligt 139 §,
kan pensionskassan för arbetstagaren göra en uppskattning av den lön som ska användas
som grund för arbetspensionsförsäkringsavgiften och fastställa arbetspensionsförsäk-
ringsavgiften utifrån den uppskattade lönen. Lönen uppskattas enligt de beräkningsgrun-
der som avses i 202 §.

147 §

Utsökning av pensionsförsäkringsavgifter

En pensionsförsäkringsavgift som påförts med stöd av denna lag är inklusive dröjsmåls-
ränta direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av sådana fordringar finns i lagen om
verkställighet av skatter och avgifter. Bestämmelser om indrivning av fordringar finns
dessutom i lagen om indrivning av fordringar (513/1999).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

151 §

Försummelseavgift

En arbetsgivare som inte har ordnat pensionsskydd senast den åttonde dagen i kalender-
månaden efter lönebetalningsmånaden är skyldig att betala en försummelseavgift som är
högst lika stor som pensionsförsäkringsavgiften för försummelsetiden. När försummelse-
avgiften fastställs ska hänsyn tas till försummelsetidens längd, om försummelsen varit
upprepad, om försummelsen varit uppsåtlig, arbetspensionsförsäkringsavgiften för för-
summelsetiden och arbetsinkomsterna för försummelsetiden.

Om pensionskassan anser att en arbetsgivare har försummat att ordna pensionsskydd
enligt denna lag, ska pensionskassan hos Statskontoret göra en ansökan om påförande av
försummelseavgift. Statskontoret avgör genom sitt beslut huruvida arbetsgivaren har för-
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summat sin skyldighet att ordna pensionsskydd enligt denna lag och påför en försummel-
seavgift som betalas till den pensionskassa som ansökt om påförande av försummelseav-
gift. Pensionskassan svarar för att ta ut försummelseavgiften. Finansinspektionen medde-
lar pensionskassan närmare föreskrifter om hur pensionskassan ska behandla den inbetal-
da försummelseavgiften och de kostnader som hänför sig till den.

Pensionskassan kan avstå från att göra en ansökan enligt 2 mom., om försummelsen inte
kan anses vara uppsåtlig och det uppskattade avgiftsbeloppet är högst 215,98 euro eller om
den som är skyldig att ordna pensionsskydd har visat genom sitt förfarande att den inte har
haft för avsikt att försumma sin försäkringsskyldighet, eller om försummelseavgift inte
kan påföras av en orsak som anges i 4 mom. Statskontoret avstår helt eller delvis från att
påföra försummelseavgift, om försummelsen inte kan anses vara uppsåtlig och om det
vore oskäligt att påföra avgiften med hänsyn till de omständigheter som nämns i 1 mom.
eller av någon annan särskild orsak.

Försummelseavgift kan inte påföras den som är misstänkt för samma gärning i en för-
undersökning eller åtalsprövning eller i ett brottmål som behandlas vid en domstol. För-
summelseavgift kan inte heller påföras den som åtalats för samma gärning, om åtalet har
avgjorts i domstol genom ett beslut som vunnit laga kraft.

Vad som i denna lag föreskrivs om delgivning av beslut i 107 § 4 mom., sökande av
ändring i 125 §, tid för sökande av ändring i 127 §, grundbesvär över debitering i 128 §,
inlämnande av besvärsskrift i 129 §, rättelse av beslut i samband med att ändring söks i
130 §, överföring av besvär till besvärsinstans i 131 §, besvär som inkommit efter besvärs-
tidens utgång i 132 §, verkställighet av beslut i 133 § 2 mom., undanröjande av ett lag-
akraftvunnet beslut i 137 §, dröjsmålsränta på pensionsförsäkringsavgift i 146 §, utsök-
ning av pensionsförsäkringsavgifter i 147 § och konkursbons ansvar för pensionsförsäk-
ringsavgifter i 147 a § tillämpas även på ärenden som gäller försummelseavgift.

Pensionskassan ska debitera en av Statskontoret påförd försummelseavgift utan dröjs-
mål efter att avgiftsbeslutet vunnit laga kraft. Pensionskassan ska ta ut försummelseavgif-
ten inom de fem kalenderår som omedelbart följer på det år då avgiften debiterades, annars
preskriberas rätten till avgiften.

224 a §

Tid som ska beaktas vid beräkningen av tjänstgöringstid

Vid beräkningen av tjänstgöringstiden enligt denna lag beaktas av sådan lön enligt 78 §
som betalats under en och samma kalendermånad en dag för varje del som överstiger 40
euro så att för varje kalendermånad beaktas dock högst 30 dagar.

De dagar som ska beaktas vid beräkningen av tjänstgöringstiden omvandlas till måna-
der på det sätt som föreskrivs i 224 §.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Denna lag tillämpas på löner och vederlag som betalats den 1 januari 2019 eller däref-

ter.
Bestämmelserna om försummelseavgift tillämpas på försummelser som skett den 1 ja-

nuari 2020 och därefter. För den tid som föregår detta tillämpas på försummelse att ordna
pensionsskydd och på förhöjning på grund av försummelse lagen om sjömanspensioner i
den lydelse den hade den 31 december 2018.

Om de uppgifter enligt denna lag som krävs för att fastställa arbetspensionsförsäkrings-
avgiften inte i tid står till pensionskassans förfogande på grund av en funktionsstörning i
inkomstdatasystemet eller i en till systemet hänförlig dataöverföring till pensionskassan
som uppdagats före den 31 december 2020, kan pensionskassan för att arbetspensionssys-
temets etablerade funktion ska kunna fortgå uppskatta arbetstagarens lönebelopp som lig-
ger till grund för arbetspensionsförsäkringsavgiften och fastställa arbetspensionsförsäk-
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ringsavgiften på grundval av den uppskattade lönen. Lönen ska uppskattas enligt de be-
räkningsgrunder som avses i 202 § i denna lag. När pensionskassan har fått tillgång till de
ovannämnda behövliga uppgifterna ska arbetspensionsförsäkringsavgiften utan dröjsmål
korrigeras så att den motsvarar uppgifterna i inkomstdatasystemet .

Helsingfors den 19 december 2018
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