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Lag

Nr 1047

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Given i Helsingfors den 3 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 5
kap. 7 § 1 mom. och 8 § 3 mom., 6 kap. 8 § 1 mom. samt 11 kap. 2 § 1 mom. och 3 § 2
mom. samt
fogas till 5 kap. 3 § ett nytt 5 mom. och till 7 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslös-
hetsdagpenning

3 §

Löntagares arbetsvillkor

— — — — — — — — — — — — —
Om en löntagare som tidigare fått i 2 mom.

avsedd inkomstrelaterad dagpenning eller
grunddagpenning har arbetat som företagare
över 16 månader, men dock högst 18 måna-
der, är den granskningsperiod som avses i 2
mom. de närmast föregående 26 månaderna.

7 §

Företagares arbetsvillkor

Företagares arbetsvillkor blir uppfyllt då en
person under de närmast föregående 48
månaderna (granskningsperiod) i sammanlagt
24 månader har arbetat som företagare i
företagsverksamhet som till sin omfattning
har varit väsentlig. Varje period som personen
har arbetat som företagare inräknas endast en
gång i arbetsvillkoret. Genom förordning av
statsrådet bestäms närmare om den arbetsin-
komst för försäkring enligt lagen om pension
för företagare eller lagen om pension för
lantbruksföretagare samt den arbetsförtjänst
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enligt lagen om pension för arbetstagare som
visar att företagsverksamheten är av väsentlig
omfattning.
— — — — — — — — — — — — —
En person som utträtt ur en företagarkassa
och anslutit sig till en löntagarkassa beviljas
inte arbetslöshetsdagpenning för företagare
innan han eller hon som medlem av en
företagarkassa uppfyllt det arbetsvillkor som
avses i 1 mom., om han eller hon varit
medlem av en löntagarkassa över 32 kalen-
derveckor eller såsom medlem av en lönta-
garkassa varit försäkrad på det sätt som avses
i 2 § och uppfyllt det arbetsvillkor som avses
i 3 §. Granskningsperioden för arbetsvillkoret
för företagare börjar då från den tidpunkt då
personen på nytt anslutit sig till en företa-
garkassa.

8 §

Försäkringsperioder som räknas företagare
till godo

— — — — — — — — — — — — —
I fråga om grunddagpenning inräknas i
arbetsvillkoret för företagare arbete som
utförts under de närmast föregående 28
månaderna och som inräknas i löntagares
arbetsvillkor.

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och
varaktighet

8 §

När dagpenningsperioden börjar från början

När en löntagare efter att ha blivit berät-
tigad till arbetslöshetsdagpenning har uppfyllt
arbetsvillkoret enligt 5 kap. 3 § 2 mom.,
börjar ovan nämnda maximitid räknas från
början och den lön som ligger till grund för
den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms
på nytt. Förfarandet är detsamma om en
företagare har uppfyllt arbetsvillkoret för
företagare. Efter inträdet av rätt till arbets-
löshetsdagpenning innan den maximitid som
bestäms i 7 § i detta kapitel gått ut inräknas
i arbetsvillkoret för företagare minst 12
månader långa perioder med arbete till den

del de ingår i den granskningsperiod som
nämns i 5 kap. 7 §.
— — — — — — — — — — — — —

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

2 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om en arbetslöshetsför-
mån skall lämna Folkpensionsanstalten och
arbetslöshetskassan de uppgifter som behövs
för beviljande och utbetalning av förmånen.
Den som får eller ansöker om en förmån är
dessutom skyldig att lämna Folkpensionsan-
stalten och arbetslöshetskassan de utredningar
som de begär och som behövs i synnerhet för
att konstatera att makar har separat ekonomi
och bor åtskils på det sätt som avses i 1 kap.
7 §. Den som ansöker om en förmån skall till
den företagarkassa som ger det utlåtande som
avses i 3 § ge de uppgifter som behövs för
utlåtandet.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Beslut om förmåner

— — — — — — — — — — — — —
Innan Folkpensionsanstalten och arbetslös-

hetskassan fattar beslut i ett arbetskraftspo-
litiskt ärende skall de begära ett arbetskrafts-
politiskt utlåtande enligt 4 §. En löntagarkassa
skall när den behandlar ett ärende enligt 5
kap. 7 § 3 mom. innan beslutet fattas begära
utlåtande från företagarkassan i fråga om
personens rätt att få förmåner som beviljas
företagare och om förmånens belopp. Den
företagarkassa som personen utträtt ur när han
eller hon anslutit sig till löntagarkassan skall
utan ogrundat dröjsmål ge ett utlåtande om
uppfyllandet av arbetsvillkoret för företagare,
den arbetsinkomst som den inkomstrelaterade
dagpenningen grundar sig på, förmånens fulla
belopp, inverkan av vinst från försäljning av
företagsegendom och om andra omständig-
heter som behövs för att avgöra ärendet och
betala förmånen. Löntagarkassan skall följa
utlåtandet om det inte finns särskilda skäl att
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avvika från det. Löntagarkassan skall sända
beslutet om den förmån som den beviljat med
stöd av arbetsvillkoret för företagare för
kännedom till den företagarkassa i vilken
personen som medlem senast uppfyllt arbets-
villkoret för företagare.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
Denna lags 5 kap. 7 § 3 mom. tillämpas på
en person som blir arbetslös eller inleder
sådan utbildning som avses i 10 kap. eller

arbetskraftspolitisk vuxenutbildning efter
denna lags ikraftträdande. När tiden som
medlem i en löntagarkassa räknas ut beaktas
också medlemskapstiden före lagens ikraft-
trädande. När denna lags 5 kap. 8 § 3 mom.
tillämpas beaktas också före lagens ikraftträ-
dande utfört arbete som inräknas i arbetsvill-
koret för löntagare, och när 6 kap. 8 § 1 mom.
tillämpas beaktas också före ikraftträdandet
utförda perioder med arbete som företagare.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Lag

Nr 1048

om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Given i Helsingfors den 3 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 25 §, sådan den
lyder i lag 946/2003, och
fogas till lagen en ny 25 a § och till 27 §, sådan den lyder i lag 913/2000 och i nämnda
lag 946/2003, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

25 §

Finansiering av förmåner som betalas av en
företagarkassa

För de av företagarkassan med stöd av 5
kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa betalda dagpenningarna och de av
företagarkassan med stöd av 9 kap. 6 § i lagen
om offentlig arbetskraftsservice betalda för-
tjänststöden betalas i statsandel ett belopp
som motsvarar grunddagpenningen och barn-
förhöjningarna enligt lagen om utkomstskydd
för arbetslösa.
Om inkomstrelaterad dagpenning betalas
jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa, betalas i stats-
andel ett belopp som motsvarar grunddag-
penningens och barnförhöjningens relativa
andel av varje full arbetslöshetsdagpenning
enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa. Om förtjänst-
stödet betalas minskat enligt lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice, betalas som stats-
andel ett belopp som motsvarar grunddag-
penningens och barnförhöjningens relativa
andel av varje full inkomstrelaterad dagpen-

ning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.
Vid finansieringen av de av företagarkas-

san med stöd av 5 kap. 3 § i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpen-
ningarna och förtjänststöden iakttas i tillämp-
liga delar det som i 4 och 5 § i lagen om
finansiering av arbetslöshetsförmåner be-
stäms om finansiering av inkomstrelaterade
dagpenningar och förtjänststöd.

25 a §

Finansiering av företagarförmåner som be-
talas av en löntagarkassa

För de av en löntagarkassa med stöd av 5
kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa betalda dagpenningarna och de av
löntagarkassan med stöd av 9 kap. 6 § i lagen
om offentlig arbetskraftsservice betalda för-
tjänststöden betalas i statsandel den andel som
bestäms i 25 § 1 och 2 mom. i denna lag.
Löntagarkassans andel är 5,5 procent av

varje arbetslöshetsdagpenning och varje för-
tjänstdel av förtjänststödet, om inte något
annat följer av 1 mom.
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Den företagarkassa i vilken mottagaren av
förmånen som medlem senast uppfyllt arbets-
villkoret enligt 5 kap. 7 § i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa finansierar skill-
naden mellan varje arbetslöshetsdagpenning
och förtjänststöd som utbetalts samt beloppen
enligt 1 och 2 mom. i denna paragraf.

27 §

Betalning av andelar

— — — — — — — — — — — — —
Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till

en löntagarkassa ett belopp som motsvarar
den andel som en företagarkassa i enlighet
med 25 a § 3 mom. finansierar, och debiterar
företagarkassan motsvarande belopp när so-
cial- och hälsovårdsministeriet och arbetsmi-
nisteriet har fastställt finansieringsandelarna i
enlighet med 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Lag

Nr 1049

om ändring av 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Given i Helsingfors den 3 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 §
5 mom., sådant det lyder i lag 947/2003, och
fogas till 5 §, sådan den lyder i lag 1301/2002, ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om finansieringen av för-
måner som betalas av en företagarkassa, om
finansieringen av företagarförmåner som be-
talas av en löntagarkassa, om statsandel till en
arbetslöshetskassas förvaltningskostnader,
om arbetslöshetsförsäkringsfondens andel
samt om betalningen av statsandelen och
arbetslöshetsförsäkringsfondens andel finns i
lagen om arbetslöshetskassor.

5 §

Finansiering av förtjänststöd

— — — — — — — — — — — — —
Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till

arbetslöshetskassan som sin andel av varje
förtjänststöd skillnaden mellan det betalda
förtjänststödet och beloppen enligt 1 och 2
mom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Lag

Nr 1050

om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Given i Helsingfors den 3 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 2 kap.
2 § 3 mom., 5 kap. 6 § 3 mom. 3 punkten och 7 kap. 5 § 3 mom. samt
fogas temporärt till 7 kap. en ny 5 a § som följer:

2 kap.

Principer inom offentlig arbetskraftsservice

2 §

Ordning för verkställighet och användning av
sysselsättningsanslag

— — — — — — — — — — — — —
Inom gränserna enligt statsbudgeten kan
statliga ämbetsverk och inrättningar, kommu-
ner och samkommuner samt enskilda, sam-
manslutningaroch stiftelser av sysselsättnings-
anslagen anvisas eller beviljas anslag för
investeringar, lönekostnader, ersättningar
som betalas till en person för tryggande av
försörjningen samt för annan sysselsättnings-
främjande verksamhet. Vid beviljande av
ersättning för tryggande av försörjningen i
fråga om personer som ämnar bli företagare
tillämpas 1 och 2 mom. inte.

5 kap.

Jobbsökarplan

6 §

Arbetskraftsbyråns skyldigheter

— — — — — — — — — — — — —
En jobbsökarplan utgör förutsättning för
— — — — — — — — — — — — —
3) att sysselsättningsstöd skall beviljas en

arbetslös arbetssökande för tryggande av
försörjningen,
— — — — — — — — — — — — —

7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av
sysselsättningsanslag

5 §

Sysselsättningsstöd för tryggande av försörj-
ningen

— — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet utfärdas

närmare bestämmelser om förutsättningarna
för beviljande av sysselsättningsstöd enligt 1
och 2 mom. När arbetskraftsbyrån beviljar
stöd enligt 1 och 2 mom. kan den dessutom
uppställa villkor som är nödvändiga med
tanke på den som skall sysselsättas och syftet
med stödet.

5 a §

Försök med startpeng

Sysselsättningsstöd kan i form av startpeng
som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten beviljas
andra enskilda kunder än arbetslösa arbets-
sökande. I fråga om villkoren för beviljande
av stöd bestäms närmare genom förordning av
statsrådet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
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Lagens 7 kap. 5 a § gäller till och med den
31 december 2006. Med stöd av paragrafen
beviljat sysselsättningsstöd kan dock betalas
högst till och med den 31 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Sinikka Mönkäre
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RP 233/2004

FiUB 31/2004

RSv 192/2004

Riksdagens beslut 

192/2004 rd
om ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin

proposition med förslag till ändring av fullmakt

för statsrådet att uppta lån (RP 233/2004 rd).

Riksdagen har beslutat

berättiga statsrådet att, på de villkor som

statsrådet bestämmer, ta upp lån så att

statsskuldens nominella värde tills vida-

re får uppgå till sammanlagt högst

73 miljarder euro och så att beloppet av

den kortfristiga skuld som utgörs av lån

med en giltighetstid på högst 12 månader

då lånen upptas får uppgå till högst

10 miljarder euro av ovan nämnda be-

lopp och att statsrådet, inom de gränser

statsrådet bestämmer, kan ge finansmi-

nisteriet eller Statskontoret i uppdrag att

besluta om upplåningen,

berättiga statsrådet eller, inom de grän-

ser statsrådet bestämmer, finansministe-

riet eller Statskontoret att utöver vad som

nämns ovan enligt egen prövning an-

vända kredit med en giltighetstid på högst

12 månader för att trygga statens betal-

ningsberedskap och för att täcka det fi-

nansieringsbehov som påkallas av en

ändamålsenlig skötsel av säsongartade

utgiftstoppar i statens betalningsrörelse

och av statens kassaplaceringar,

berättiga statsrådet eller, inom de grän-

ser statsrådet bestämmer, finansministe-

riet eller Statskontoret att enligt egen

prövning ingå ränte- och valutaväx-

lingsavtal och andra derivatavtal som be-

hövs i riskhantering i anslutning till sta-

tens skuldhantering, och

berättiga statsrådet att använda upplå-

ningsfullmakter och övriga fullmakter en-

ligt detta beslut från och med den 1 ja-

nuari 2005 tills vidare och berättiga

statsrådet att redan före detta datum vid-

ta nödvändiga förberedande åtgärder för

upplåningen.

Helsingfors den 1 december 2004

På riksdagens vägnar

Markku Koski

talman

Jarmo Vuorinen

generalsekreterare

Nr 1051
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Statsrådets förordning

Nr 1052

om ändring av förordningen om Finlands Akademi

Given i Helsingfors den 2 december 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
ändras i förordningen av den 30 september 1994 om Finlands Akademi (856/1994) 15 och
16 §, sådana de lyder, 15 § i förordning 1268/1997 och 16 § delvis ändrad i nämnda förordning
1268/1997, samt
fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1268/1997, ett nytt 2 mom. som följer:

10 §
— — — — — — — — — — — — —
Av generaldirektören krävs utmärkt för-
måga att använda finska i tal och skrift samt
nöjaktig förmåga att använda svenska i tal och
skrift.

15 §
Av överdirektören med ansvar för forsk-
ningsärenden krävs doktorsexamen eller lär-
domsprov som berättigar till doktorsgrad,
förtrogenhet med forskningspolitiska plane-
ringsuppgifter samt i praktiken visad ledar-
förmåga.
Av överdirektören med ansvar för förvalt-
ningen krävs högre högskoleexamen, förtro-
genhet med administrativa uppgifter samt i
praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet
av ledarskap.

16 §
Tjänsten som generaldirektör tillsätts för

högst fem år i sänder. Republikens president
utnämner generaldirektören på framställning
av statsrådet.
Generaldirektören har professors titel.
Den som utnämns till tjänsten som gene-

raldirektör och som tidigare på annat sätt än
för en viss tid eller tidsbegränsat utnämnts till
en statlig tjänst, är tjänstledig från denna
tjänst under den tid han eller hon innehar
generaldirektörstjänsten.

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2005.

Helsingfors den 2 december 2004

Undervisningsminister Tuula Haatainen

Direktör Sakari Karjalainen
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Statsrådets förordning

Nr 1053

om ändring av 7 § i förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Given i Helsingfors den 2 december 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat från föredragning av jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1583/1994) 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 369/2000, som följer:

7 §
Förvärvarens inkomster av annat än gårds-
bruk och kompletterande verksamhet till
gårdsbruket som bedrivs på lägenheten vilka
uppskattas ha en varaktig natur och avses i 9 §
1 mom. 3 punkten lagen om avträdelsestöd får
inte överstiga 50 000 euro om året. Som
annan inkomst betraktas i detta sammanhang
förvärvarens inkomster av annan förvärvs-
verksamhet än näringsidkande eller yrkesut-
övning enligt 3 § 1 mom. 2—4 punkten lagen

om finansiering av landsbygdsnäringar
(329/1999).
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2005.
På ansökningar som är anhängiga när

denna förordning träder i kraft tillämpas de
bestämmelser som gäller när förordningen
träder i kraft.

Helsingfors den 2 december 2004

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare Katriina Pessa
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Inrikesministeriets förordning

Nr 1054

om avgifter för notarius publicus prestationer

Given i Helsingfors den 26 november 2004

I enlighet med inrikesministeriets förordning föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari
1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om
när de prestationer som utförs av notarius
publicus vid ett ämbetsverk inom inrikesmi-
nisteriets förvaltningsområde skall vara av-
giftsbelagda, med undantag av de avgifter
som notarius publicus uppbär för styrkande av
köp och delgivning, om vilka bestäms sär-
skilt.

2 §

Avgiftsfria prestationer

För mottagande av utsaga om erkännande
som avses i 15 § lagen om faderskap
(700/1975) och för verkställande av hörande
samt mottagande av godkännande enligt 18 §
lagen om faderskap uppbärs ingen avgift.

3 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För notarius publicus prestationer uppbärs
följande fasta avgifter:
1) för protest 25 euro;
2) för öppning och stängning av tresorfack
42 euro för det första facket och för varje
följande fack 6 euro;

3) för styrkande av meritförteckning 30
euro;
4) för vederhäftighetsbetyg 13 euro;
5) för styrkande av riktigheten hos en

underskrift 6 euro per underskrift;
6) för styrkande av riktigheten hos en kopia

av en handling 2 euro per sida, dock högst 20
euro per handling; samt
7) för intyg (apostille) som avses i kon-

ventionen om slopande av kravet på legali-
sation av utländska allmänna handlingar
(FördrS 46/1985) 9 euro.
För kontroll i ett offentligt register i

samband med styrkande av riktigheten hos en
underskrift uppbärs en avgift som motsvarar
de kostnader som föranleds av kontrollen.
För andra prestationer uppbärs en avgift

som motsvarar den enskilda prestationens
självkostnadsvärde.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2005 och gäller till utgången av 2005.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan den träder
ikraft.
För en prestation som beställts innan denna

förordning har trätt i kraft uppbärs avgift
enligt den avgiftsförordning som gällde före
ikraftträdandet.

Helsingfors den 26 november 2004

Region- och kommunminister Hannes Manninen

Regeringsrådet Leena Lehtonen
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Nr 1055 
 

Inrikesministeriets förordning 
om parkeringsbot 

Given i Helsingfors den 30 november 2004 
————— 

 
I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. lagen den 3 april 

1970 om parkeringsbot (248/1970), sådant detta lagrum lyder i lag 969/2001: 
 

1 § 

Parkeringsbot är i följande kommuner och 
städer: 

 
Kommun/stad  Euro 
 
Esbo 40 
Forssa 15 
Hankasalmi 30 
Hangö 15 
Hartola 30 
Heinola 30 
Helsingfors 40 
Hyvinge 25 
Tavastehus 30 
Idensalmi 25 
Imatra 30 
Joensuu 35 
Joutsa 30 
Jyväskylä 35 
Jyväskylä landskommun 30 
Jämsä 30 
Jämsänkoski 30 
Träskända 40 
S:t Karins 15 
Kajana 25 
Kannonkoski 25 
Karstula 25 
Kaskö 20 
Grankulla 25 
Kemi 20 
Kervo 35 

Keuruu 30 
Kiikoinen 20 
Kinnula 25 
Kyrkslätt 25 
Kivijärvi 25 
Karleby 25 
Konnevesi 30 
Korpilahti 30 
Kotka 30 
Kouvola 30 
Kristinestad 20 
Kuhmoinen 30 
Kuopio 35 
Kuusamo 25 
Kuusankoski 30 
Kyyjärvi 25 
Lahtis 40 
Villmanstrand 30 
Laukaa 30 
Lavia 20 
Leivonmäki 30 
Lojo 30 
Luhanka 30 
S.t Michel 30 
Multia 30 
Muurame 30 
Mänttä 20 
Nådendal 20 
Nokia 25 
Närpes 20 
Uleåborg 40 
Petäjävesi 30 
Jakobstad 20 
Pihtipudas 30 
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Birkala 15 
Björneborg 35 
Borgå 30 
Punkalaidun 20 
Pylkönmäki 25 
Brahestad 25 
Reso 20 
Raumo 35 
Riihimäki 25 
Rovaniemi 40 
Saarijärvi 25 
Salo 25 
Nyslott 30 
Seinäjoki 25 
Siilinjärvi 30 
Sibbo 25 
Sjundeå 25 
Sumiainen 30 
Suodenniemi 20 
Suolahti 30 
Sysmä 30 
Ekenäs 15 
Tammerfors 40 
Toivakka 30 

Åbo 40 
Tusby 20 
Uurainen 30 
Vasa 30 
Valkeakoski 25 
Vammala 20 
Vanda 40 
Varkaus 20 
Viitasaari 30 
Ylöjärvi 15 
Äetsä 20 
Äänekoski 30 
 
 

2 §  

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 janu-
ari 2005. 

Genom denna förordning upphävs inrikes-
ministeriets förordning om parkeringsbot den 
19 maj 2004 (437/2004). 

 

Helsingfors den 30 november 2004  

 
 

Inrikesminister Kari Rajamäki 

 
 
 
 

Överinspektör Riitta Aulanko 
 
 
 



Skattestyrelsens beslut

Nr 1056

om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Utfärdat i Helsingfors den 22 november 2004

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom. 3 och 4 punkten i lagen den 20 december 1996
om förskottsuppbörd (1118/96) bestämt:

1 §
Förskottsinnehållning verkställs inte på
1) dividend och dividendersättning som i
33 a § i inkomstskattelagen (716/04) avsedda
offentligt noterade bolag betalar till andra än
fysiska personer och dödsbon;
2) dividend och dividendersättning som i
33 b § i inkomstskattelagen (716/04) avsedda
bolag som inte är offentligt noterade betalar;
3) ränta på andelskapital, placeringsandelar
och tilläggsandelar som andelslag betalar,
vinstandel i och ränta på grundfondsandelar
och placeringar i tillskottsfonder som in-
hemska sparbanker betalar samt ränta på
garantikapital som ömsesidiga försäkrings-
bolag och försäkringsföreningar betalar;
4) ränta som hör till tillämpningsområdet
för lagen om förskottsuppbörd, avkastning av
masskuldebrevslån som skall betraktas som
ränta, eftermarknadsgottgörelse, årlig avkast-
ning som betalas på avkastningsandel i
placeringsfond och på andel i fondföretag och
ersättning som betalas i stället för dessa samt
avkastningar som likställs med nämnda av-
kastningar, då dessa betalas till samfund eller
samfälld förmån som avses i inkomstskatte-
lagen eller till i nämnda lag angiven sam-
manslutning som införts i handelsregistret;
5) ränta som enligt 11 § i förordningen
(903/78) om skatteuppbörd erläggs på skat-
teåterbäring;

6) försenings- och dröjsmålsränta;
7) ränta på ersättning för expropriation;
8) köpvittnesarvode;
9) inlösnings- och förrättningsarvode;
10) arvode och provision för borgen;
11) reservistlön;
12) hittelön eller av kreditkortsföretag eller

kreditinstitut och penninginrättning utbetald
belöning för uppmärksamhet;
13) belöning för tips som myndighet betalt;
14) stipendium, understöd eller hederspris

som enligt 82 § i inkomstskattelagen
(1389/95) är skattepliktiga;
15) tävlingspris, om priset inte kan anses

utgöra lön eller ersättning för arbete enligt
lagen om förskottsuppbörd eller idrottsmans
arvode;
16) fiskerivårdsavgift som återbärs till

ägare av vattenområde;
17) belopp som utbetalts enligt Skattesty-

relsens beslut om grunderna för och beloppen
av resekostnadsersättningar som skall betrak-
tas såsom skattefria, fastän beloppet skulle
betalas utan annan ersättning eller på annan
grund än arbetsförhållande;
18) återbäring av lagstadgad försäkrings-

premie som betalas till fysisk person;
19) kapital på delägarlån som avses i

53 a § i inkomstskattelagen (475/98);
20) prestationer som betalts på basis av

sjukförsäkringslagen (364/63) och lagen om
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rehabilitering som ordnats av folkpensions-
anstalten (610/91) då de betalas på den
försäkrades fullmakt direkt till den som
producerar tjänsten;
21) kursvinst som fåtts vid växling av
utländsk valuta till finskt mynt;
22) frivillig pensionsförsäkring som arbets-
givaren tecknat för sin arbetstagare till den del
det belopp som arbetsgivaren årligen betalt är
högst 8 500 euro per arbetstagare.

2 §
Förskottsinnehållning verkställs inte på
inkomst av virkesförsäljning, om skogsbe-
skattningen i fråga om mottagaren av pre-
stationen verkställs på grundval av nettoin-
komsten av skogsbruket eller om mottagaren

är ett samfund, en samfälld förmån eller
någon som bedriver förmedling av trävirke
som sin näringsverksamhet.
Om en skogsvårdsförening fungerar som

en förmedlare av gemensam virkeshandel, är
föreningen skyldig att verkställa förskotts-
innehållning i stället för virkesköparna.

3 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2005. Beslutet tillämpas för första gången på
prestationer som betalas år 2005.
Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens

beslut den 26 juni 2003 om befrielse från
skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
(656/2003).

Helsingfors den 22 november 2004

Generaldirektör Jukka Tammi

Översinpektör Sari Wulff
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