Lag
om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 32 § 2 mom., 38 § 1 mom.
3 punkten, 74 § 1 mom., 77 § 3 mom., 86 § 1 och 3 mom., 103 och 113 a § samt 137 § 1 mom.,
av dem 32 § 2 mom., 38 § 1 mom. 3 punkten och 77 § 3 mom. sådana de lyder i lag 75/2016,
103 § sådan den lyder i lag 704/2016 och 113 a § sådan den lyder i lag 681/2011, som följer:
32 §
Ålderspensionens belopp
——————————————————————————————
Om lantbruksföretagarens ålderspension börjar senare än från ingången av kalendermånaden
efter den under vilken den lägsta åldern för ålderspension har uppnåtts, höjs den pension som
tjänats in fram till utgången av månaden före begynnelsetidpunkten för den första ålderspensionen med 0,4 procent för varje månad med vilken begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts
upp till en senare tidpunkt än kalendermånaden efter den under vilken den lägsta åldern för
ålderspension har uppnåtts (uppskovsförhöjning). Lantbruksföretagaren har inte rätt till uppskovsförhöjning efter det att den första ålderspension som han eller hon beviljats enligt en arbetspensionslag har börjat.
——————————————————————————————
38 §
Ålderspensionen och dess belopp efter partiell förtida ålderspension
Partiell förtida ålderspension ändras till ålderspension när lantbruksföretagaren beviljas ålderspension. Ålderspensionens belopp beräknas då utifrån följande delar:
——————————————————————————————
3) den pension som tjänats in genom lantbruksföretagarverksamhet under det år då den partiella förtida ålderspensionen började fram till det att ålderspensionen började, den pension som
tjänats in under den i 71 § avsedda tiden med invalidpension som upphört och på basis av de i
74 § avsedda inkomster som ligger till grund för förmåner för oavlönad tid samt den förmån
som tjänats in enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden
för vård av barn under tre år eller för tiden för studier.
——————————————————————————————
74 §
Oavlönad tid som berättigar till pension
Oavlönad tid berättigar till pension, om lantbruksföretagaren före ingången av pensionsfallsåret har haft minst 12 566,70 euro i arbetsförtjänster. Vid verkställigheten av denna lag tillämpas på oavlönad tid som berättigar till pension 74 § i lagen om pension för arbetstagare. Om
lantbruksföretagaren har fått vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner

(1276/2000), beaktas dock som inkomst som berättigar till pension 65 procent av 523,61 euro
för varje hel månad för vilken lantbruksföretagaren har fått sådant stöd.
——————————————————————————————
77 §
Beviljande av pension på tidigare grunder och engångsförhöjning av pension
——————————————————————————————
Engångsförhöjningen beräknas utifrån det sammanlagda beloppet av lantbruksföretagarens
löpande pensioner enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn. Förhöjningen bestäms
enligt lantbruksföretagarens ålder vid ingången av året för förhöjningen. Förhöjningsprocenten
är 25 om lantbruksföretagaren vid ingången av året för förhöjningen är högst 31 år. Förhöjningsprocenten sjunker med 1,0 procentenheter för varje därpå följande levnadsår.
86 §
Pensionsansökan
Lantbruksföretagaren ska ansöka om pension hos pensionsanstalten genom en ansökan vars
innehåll har fastställts av Pensionsskyddscentralen och med uppgifter som är nödvändiga för
avgörandet av pensionsärendet. Om pensionsanstalten redan har de uppgifter som behövs för
att avgöra pensionsärendet, kan pensionsanstalten avgöra ärendet också utifrån en ansökan av
annat slag från lantbruksföretagaren. Till ansökan ska fogas den utredning som behövs för att
pensionsärendet ska kunna avgöras.
——————————————————————————————
Närmare bestämmelser om ansökan om pension utfärdas genom förordning av statsrådet.
103 §
Sökande av ändring
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen (673/2016) och lagen om rättegång i försäkringsdomstolen (677/2016).
Ändring i ett beslut som en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen har meddelat med
stöd av denna lag får sökas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Ändring i ett beslut
som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har meddelat i ett besvärsärende får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen. Bestämmelser om ändringssökande finns i 9 kap. och i
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).
113 a §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning av retroaktivt beviljad primär förmån eller annan pension
Om pensionstagaren retroaktivt, efter det att beslutet har meddelats, har beviljats en primär
förmån eller pension som avses i 94 § i lagen om pension för arbetstagare eller sådan pension
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som avses i 91 a § 1 och 2 mom. i den lagen, kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.
137 §
Utredning av kostnader och beslut om kostnadsfördelning
Pensionsskyddscentralen utreder de kostnader som avses i 136 § med iakttagande av vad som
föreskrivs i 183 § i lagen om pension för arbetstagare. När kostnaderna utreds beaktas dock inte
Sysselsättningsfondens i 182 § i den lagen avsedda andel av arbetspensionskostnaderna.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President

Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
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