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ÄNDRINGAR I FASTSTÄLLANDET AV KyPL-PENSIONSAVGIFTER, ARBETSGIVARNAS FÖRSÄKRINGSANVISNINGAR OCH ANMÄLNINGAR TILL ANSTÄLLNINGSREGISTRET
Verksamheten vid Kyrkans centralfonds pensionsbyrå har i sin helhet överförts till Kommunernas pensionsförsäkring, Keva (cirkulär 1/2010). I enlighet med det avtal som ingåtts
med Kyrkans centralfond har Keva också inlett inspektionen av kyrkans arbetsgivare. En
anvisning i ärendet finns i cirkulär 1/2009. Som bilaga till detta cirkulär finns även en lista
över de handlingar som ligger till grund för inspektionen. Under 2009 har inspektioner
utförts i 103 församlingar.
I samband med inspektionerna har man noterat skillnader i tolkningen av 3 § i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL) och lagen om kommunala pensioner
(KomPL). Paragraferna har sedan 1.1.2005 haft samma innehåll. Tolkningsskillnaderna har
gällt pensionsförsäkring för verksamhet som är av hobbynatur eller bygger på uppdragseller konsultavtal och andra motsvarande arrangemang. Till dessa delar ändras de anvisningar som getts i cirkulär 32/2004 som följer:

Verksamhet av hobbynatur inom ramen för KyPL
Arvoden för verksamhet av hobbynatur som betalas till 18 år fyllda klubb- och lägerledare
eller hjälpledare på konfirmationsläger omfattas av KyPL. Från och med 1.1.2010 ska arbetsgivaren och arbetstagaren betala pensionsavgifter på dessa och arvodena ska anmälas
till anställningsregistret.

Uppdragsarvoden inom ramen för KyPL
Från och med början av år 2005 faller uppdrags- och konsultavtal och andra motsvarande
arrangemang under KyPL, då verksamheten utövas som en privatperson, yrkesutövare
eller under firmanamn och personen inte har FöPL-försäkring för denna verksamhet.
Om kännetecknen för ett anställningsförhållande inte uppfylls utifrån de faktiska omständigheterna omfattar KyPL:s tillämpningsområde inte sådana företagare som har försäkring i enlighet med pensionslagen för företagare (FöPL) eller pensionslagen för lantbruksföretagare (LFöPL) eller (för personer födda före år 1961) har ett av Pensionsskyddscentralen före år 2002 utfärdat beslut om befrielse från försäkringsplikt.
Att en person inte omfattas av KyPL bevisas med hjälp av kopia på försäkringsbrev, pensionsavgift eller beslut om befrielse.
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Om personen inte kan uppvisa bevis på FöPL- eller LFöPL-försäkring eller beslut om befrielse, faller verksamheten inom ramen för KyPL och på arvodena innehålls löntagarens
pensionsavgift och betalas arbetsgivarens pensionsavgift och anställningsförhållandet
anmäls till anställningsregistret.
En uppdragshavare utan företagarpensionsförsäkring omfattas av KyPL även i det fall att
han eller hon har utdrag ur förskottsuppbördsregistret och FO-nummer.
Till KyPL hör även sådan verksamhet som på grund av arbetsinkomstens ringa belopp
(under 6775,60 € år 2010) inte omfattas av FöPL; personen behöver alltså inte ta någon
FöPL-försäkring av denna anledning. Att verksamheten omfattas av KyPL medför i detta
sammanhang inga andra förpliktelser för arbetsgivaren än pensionsavgiften och det avtal
som ingåtts om verksamheten ändras inte till ett arbetsavtal.
Det finns skäl att fråga efter FöPL-intyg genast i det skede då man beställer köptjänsten
och att en gång per år kontrollera att sporadiska fakturerare är försäkrade. Då man ingår
avtal för längre tid kontrolleras försäkringen i samband med att avtalet ingås. Taxiföretagare utgör ett undantag från skyldigheten att kontrollera FöPL-försäkring: på grund av
deras tillståndsförfarande behöver försäkringen inte kontrolleras separat i samband med
enskilda fakturor.

Nya anvisningar för anmälningar till anställningsregistret
Ovan nämnda ändringar medför ändringar i anvisningarna för anmälan till anställningsregistret. De uppdaterade anmälningsanvisningarna bifogas.

KyPL-pensionsavgifter och anvisningar för betalningen av dem
I övriga delar gäller anvisningarna i cirkulär 32/2004 om KyPL-pensionsavgifter och betalningen av dem fortsättningsvis.
Närmare information om inspektionerna:
inspektionschef Jarmo Helminen
inspektör Satu Ruuskanen
e-postadress:

020 614 2387
020 614 2834
fornamn.efternamn@keva.fi

Närmare information om anmälningstrafiken till anställningsregistret:
registerchef Arja Kettinen
020 614 2613
gruppchef Kaija Reunanen
020 614 2709
e-postadress:
kirkon.palvelussuhderekisteri@keva.fi
Närmare information om betalningen av KyPL-avgifterna:
kontorschef Heikki Kämäräinen
09-1802 217
redovisningssekreterare Sirpa Eskola
09-1802 224
e-post
fornamn.efternamn@evl.fi
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