Lag
om ändring av 11 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 11 kap. 3 § 2 mom. och 3 mom. 4, 5 och 11 punkten, sådana de lyder i lag 535/2019, samt
fogas till 11 kap. 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 535/2019, en ny 12 punkt som följer:
11 kap.
Beloppet av dagpenningsförmånerna
3§
Löneinkomst
——————————————————————————————
Som lön betraktas i 13 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda löner, arvoden och
ersättningar på vilka förskottsinnehållning ska verkställas, arvoden till idrottsutövare, löner som
avses i 4 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) och personlig ersättning till en artist eller sportutövare som avses i 3 § i den lagen, löner för utlandsarbete enligt 77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) på vilka förskottsinnehållning ska verkställas
i enlighet med 13 § i lagen om förskottsuppbörd, kompletteringsdagpenning som betalas av en
sådan sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992) och betjäningsavgifter
som fås på basis av en anställning. Som lön betraktas också sådant vederlag för arbete som har
avtalats att delvis eller helt gottgöras som i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen avsedd dividend
som grundar sig på en arbetsinsats.
Som lön betraktas dock inte
——————————————————————————————
4) en i 66 § 3 mom. i inkomstskattelagen avsedd förmån som uppkommer genom användning
av en anställningsoption eller en prestation som är baserad på ett anställningsförhållande och
som fastställs enligt förändringen av värdet på bolagets aktier, om inte det avtalade teckningspriset för en aktie som tecknas med en anställningsoption väsentligt understiger aktiens gängse
värde då anställningsoptionen ges, och om inte en sådan anställningsoption används inom ett år
från det att anställningsoptionen gavs, eller om inte det är fråga om en sådan premie som enligt
5 punkten betraktas som vederlag för arbete,
5) en premie som ges i form av aktier i arbetsgivarbolaget eller i ett annat bolag som hör till
samma koncern som arbetsgivarbolaget eller till samma ekonomiska sammanslutning av motsvarande slag, och förutsatt att aktierna noteras på en av myndigheterna övervakad reglerad
marknad eller en av myndigheterna övervakad multilateral handelsplattform, eller ges i form av
en placeringsdeposition eller på något annat motsvarande sätt, eller ges helt eller delvis i form
av pengar i stället för aktier, om värdet på den förmån som fås i form av en premie beror på hur
värdet på aktierna utvecklas under en period på minst ett år från det att premien utlovas till det
att den ges,
——————————————————————————————
11) poster som med stöd av bolagsstämmans beslut betalas till en anställd i form av vinstutdelning eller som kontant vinstpremie, förutsatt att den kontanta vinstpremien betalas till hela
personalen och att syftet inte är att med hjälp av den ersätta det lönesystem som förutsätts i ett

kollektivavtal eller arbetsavtal, och att grunderna för bestämmande av den kontanta premien
överensstämmer med 10 punkten och med 2 § 2 och 3 punkten i personalfondslagen och att
bolagets fria kapital är större än det sammanlagda beloppet av den kontanta vinstpremie och
den utdelning som ska betalas till aktieägarna och vilka bestäms vid bolagsstämman,
12) en vinstandel eller utdelning som en delägare i ett bolag har lyft, om inte något annat följer
av 2 mom.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
Helsingfors den 30 december 2019
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