Betänkande ShUB 2/2020 rd─ RP 37/2020 rd

BetänkandeShUB 2/2020 rd─ RP 37/2020 rd

Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär sänkning under år
2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär sänkning under år 2020
av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare (RP 37/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande.
Sakkunniga
Utskottet har hört
- regeringsråd Inka Hassinen, social- och hälsovårdsministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av
- Pensionsskyddscentralen
- Finlands näringsliv rf
- Finanssiala ry
- Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Akava, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
- Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf.
Inget yttrande av
- finansministeriet
- Finansinspektionen
- Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
- Sjömanspensionskassan.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att det stiftas en lag om temporär sänkning under år 2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare. Arbetsgivarens betalningsandel av arbetspensionsförsäkringsbolagens försäkringsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare avses temporärt sänkas med 2,6 procentenheter. Avgiftsnedsättningen ska enligt förslaget gälla från den 1 maj
till den 31 december 2020. När det gäller årsavgiften för pensionsstiftelser, pensionskassor och
Sjömanspensionskassan sänks på motsvarande sätt årsavgiftens utjämningsdel. Nedsättningen av
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försäkringsavgiften hänför sig till arbetsgivarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och
påverkar inte arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.
Den minskning i utjämningsavsättningen som avgiftsnedsättningen medför ska amorteras genom
en temporär höjning under åren 2022—2025 av arbetsgivarens betalningsandel av den försäkringsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare som arbetspensionsförsäkringsbolagen tar ut
och av utjämningsdelen för den årsavgift som pensionsstiftelserna, pensionskassorna och Sjömanspensionskassan tar ut.
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till utgången av 2025.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Regeringen föreslår att det stiftas en lag om temporär sänkning av arbetsgivarens försäkringsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare med 2,6 procentenheter. Den sänkta avgiften ska gälla den 1 maj—31 december 2020. Utjämningsdelen av pensionsstiftelsernas och pensionskassornas årsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare och utjämningsdelen av årsavgiften enligt
lagen om sjömanspensioner sänks i motsvarande grad. Ökning i ansvarsskulden till följd av avgiftssänkningen kompenseras genom att arbetsgivares försäkringsavgift höjs 2022—2025 och
pensionsstiftelsernas, pensionskassornas och Sjömanspensionskassornas utjämningsdel av årsavgiften höjs. Under den tid som avgiftssänkningen gäller får arbetspensionsförsäkringsbolagen
inte dela ut eventuella kundgottgörelser.
Arbetsmarknadens centralorganisationer Finlands näringsliv, Kommunarbetsgivarna KT, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
och Akava ry lade den 18 mars 2020 fram ett förslag till regeringen om åtgärder för att trygga företagsverksamheten, sysselsättningen och försörjningen i den ekonomiska kris som corona-virusepidemin orsakar. Organisationerna anser att Finlands ekonomi till följd av coronavirusepidemin har hamnat i en situation som äventyrar förutsättningarna för företagsverksamhet, sysselsättningen och människornas försörjning. Den tillfälliga sänkningen av arbetsgivares pensionsavgifter ingår i de samlade åtgärder som organisationerna föreslår. Den 20 mars 2020 fattade regeringen beslut om de samlade åtgärder som kommer att vidtas.
Social- och hälsovårdsutskottet anser att de föreslagna ändringarna är nödvändiga och relevanta.
Följaktligen tillstyrker utskottet lagförslaget utan ändringar.
Coronaviruspandemin och de undantagsförhållanden som införts till följd av den har betydande
konsekvenser för Finlands ekonomi. På grund av undantagsförhållandena har företagen avsevärt
försämrade verksamhetsmöjligheter. Antalet meddelanden om permittering har ökat snabbt sedan de första veckorna i mars, och en del företag har varit tvungna att i stället för permitteringar
också tillgripa uppsägningar. De senaste uppgifterna visar att det den 1 april 2020 fanns ungefär
58 000 nya permitterade och 9 000 nya arbetslösa på grund av coronavirusläget. Omkring 3330
arbetstagare berördes av de samarbetsförhandlingar som hade inletts fram till den 2 april 2020 på
grund av coronavirusläget.
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Utskottet välkomnar att man med en temporär sänkning av arbetspensionsavgifterna kan medverka till att underlätta för arbetsgivare inom den privata sektorn som hamnat i en svår situation på
grund av coronaviruspandemin. Samtidigt betonar utskottet att avgiftssänkningen proportionsmässigt är en skälig åtgärd i förhållande till de totala inkomsterna från arbetspensionsavgifter.
Med sänkningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare
minskar, enligt propositionen, avgiftsinkomsterna för 2020 med 1,05 miljarder euro, vilket är cirka 7 procent av de totala avgiftsinkomsterna. Detta gäller om man utgår från att lönesumman för
2020 minskar med 2,5 procentenheter jämfört med 2019 till följd av coronakrisen. Avgiftssänkningen ska enligt planerna också kompenseras med avgiftshöjningar 2022—2025.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 37/2020 rd utan ändringar.
Helsingfors 3.4.2020
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande Anu Vehviläinen cent
vice ordförande Mia Laiho saml
medlem Pekka Aittakumpu cent
medlem Kim Berg sd
medlem Kaisa Juuso saf
medlem Arja Juvonen saf
medlem Noora Koponen gröna
medlem Hanna-Leena Mattila cent
medlem Ilmari Nurminen sd
medlem Veronica Rehn-Kivi sv
medlem Minna Reijonen saf
medlem Heidi Viljanen sd
medlem Sofia Virta gröna.
Sekreterare var
utskottsråd Sanna Pekkarinen.
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