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Høring - NOU 2005:15 - Obligatorisk tjenestepe nsjon.

Vi viser til brev datert 01.07.05. NOU2005:15 -Obligatorisk tjenestepensjon er en
omfattende innstilling med svært kort høringsfrist. Vi har derfor valgt å fokusere på
innstillingens punkt 11.4 - Kontrollordninger.

I forslag til lovtekst § 12.1 om kontroll og tilsyn står det:
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Sakser.

Et foretak skal i årsberetning, årsregnskapet eller i tilfelle den årlige
næringsoppgaven bekrefte at foretaket har pensjonsordning som er i samsvar med
minstekravene i loven her.

Vi mener at det for så vidt er greit at det gis en bekreftelse for det der. Vi synes imidlertid
forslaget om at det i de arbeidsoppgavene som arbeidsgiver skal sende inn til
ligningsmyndighetene legges inn et felt for å bekrefte at foretaket enten ikke er omfattet av
regelverket eller at det har en avtale som dekker minstekravet til tjenestepensjon, er
bedre. Det er gitt en god begrunnelse for dette i utredningen på side 187.

Dersom det legges inn en rubrikk på lønns- og trekkoppgavene som årlig sendes til
arbeidstakerne får arbeidstakerne en bekreftelse på at virksomheten har en avtale som
dekker minstekravet, eventuelt ikke er omfattet av regelverket. Det vil gjøre det mulig for
arbeidstakerne å kontrollere at de faktisk har en tjenestepensjonsordning når de har krav
på det. Vi synes derfor at det skal gå fram av loven om obligatorisk tjenestepensjon
(alternativt ligningslovens § 6-2) om at opplysningene skal framgå på lønns- og
trekkoppgaven.

Av innstillingen fremgår det også at dersom et foretak ikke oppfyller sin plikt til å ha
pensjonsordning kan arbeidstakerne kreve dom som pålegger foretaket å opprette slik
pensjonsordning/innbetale de tilskudd som foretaket skulle ha innbetalt i samsvar med
minstekravene i loven. Erfaring viser at det i dag finnes noen useriøse foretak. For å
forhindre at bedrifter bevisst unnlater å opprette pliktig pensjonsordning bør det etableres
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en straffebestemmelse mot de som står bak virksomhetene. Det vil si at det vil være
straffbart  å ikke opprette pliktig pensjonsordning - og betale inn korrekte innskudd.

Vi er av den oppfatning at dersom de ansatte blir trukket i lønn for pensjonsordning - bør
det etableres tilsvarende regler for oppbevaring av trekk for pensjonsordning som det i dag
er for skattetrekk.

Med vennlig hilsen
For NTL-Skatt
Stein Thorvaldsen
Leder

Erling roen
Sekretær


