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Lag

Nr 1210

om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

Given i Helsingfors den 21 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets
utvecklingscentral (1474/1995) 11 § samt
fogas till lagen nya 11 a—11 d och 16 a § som följer:

11 §

Finansiering av verksamheten

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag av
vilket skogscentralerna och utvecklingscen-
tralen beviljas statsunderstöd för omkostnader
för de åligganden som bestämts eller före-
skrivits för dem och för investeringsutgifter
som godkänts av jord- och skogsbruksmini-
steriet. På statsunderstödet tillämpas statsun-
derstödslagen (688/2001), om inte något
annat bestäms i denna lag.
Skogscentralernas och utvecklingscentra-
lens utgifter enligt 1 mom. kan till fullt belopp
finansieras med statsunderstöd.

11 a §

Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet i fråga om de stats-
understöd som avses i denna lag är jord- och
skogsbruksministeriet.

11 b §

Ansökan om statsunderstöd

Skogscentralerna och utvecklingscentralen
ansöker om statsunderstöd enligt denna lag
genom att tillställa jord- och skogsbruksmi-
nisteriet en preliminär budget och förslag till
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resultatmål för den tid under vilken statsun-
derstödet skall användas.

11 c §

Tillsyn över användningen av medel

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar
skogscentralernas och utvecklingscentralens
användning av medel. För verkställande av
övervakningen skall skogscentralerna och
utvecklingscentralen lämna jord- och skogs-
bruksministeriet de uppgifter och utredningar
som ministeriet ber om.

11 d §

Förvaltning och användning av medlen

Andra statliga medel än sådana som skogs-
centralerna och utvecklingscentralen beviljats
för sin verksamhet skall hållas åtskilda från
skogscentralernas och utvecklingscentralens
övriga medel på ett konto i statens betal-
ningsrörelsebank som får användas av skogs-
centralerna och utvecklingscentralen. Medel

får tas ut från kontot endast i den takt de
används för sitt ändamål.
I fråga om förvaltningen och redovisningen

av andra medel än sådana som skogcentra-
lerna och utvecklingscentralen har beviljats
för sin verksamhet skall iakttas vad som i
förordningen om statsbudgeten (1243/1992)
bestäms om redogörare. Jord- och skogs-
bruksministeriet kan dock utfärda närmare
administrativa föreskrifter om den redovis-
ning som avses i 52 § i förordningen och som
skogscentralerna och utvecklingscentralen
tillställer jord- och skogsbruksministeriet.

16 a §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag utfärdas genom förordning av
statsrådet.

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

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
Lagen tillämpas på statsunderstöd som

beviljas eller beträffande vilka förskott beta-
las ut efter lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Seppo Kääriäinen
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Statsrådets förordning

Nr 1211

om ändring av 2 § i statsrådets förordning gällande skärgårdskommuner och de
skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner

tillämpas

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet
ändras 2 § i statsrådets beslut av den 18 december 2003 gällande skärgårdskommuner och
de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner
tillämpas, som följer:

2 §
Bestämmelserna om skärgårdskommuner
tillämpas på öarna utan fast vägförbindelse
samt inom parentes särskilt nämnda öar och
andra områden med fast vägförbindelse i
följande kommuner:

Nyland

Ekenäs (även Bromarv, Trollshovda,
Lindö, Svedja-Öby och Odensö-Norrby-
Båsa), Helsingfors och Ingå (även Storram-
sjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Stävö).

Östra Nyland

Borgå (även Emsalö, Vässölandet och
Tirmo-Fagersta), Pernå (även Sarvsalö,
Kabböle-Isnäs, Tjuvö och Strömsland), Sibbo
(även Kitö och Löparö) och Strömfors (även
Svartholmen och Gäddbergsö).

Egentliga Finland

Finby (även Storby och Kolsjö), Halikko
(även Angelniemi och Angelansaari), Kimito
(även Kimito ö ), Merimasku (även Otava ö),
Nystad (även Pyhämaa-Lepäinen och Kitta-

maa), Pargas (även Stormälö, Lillmälö-Len-
holm, Stortervolandet, Lilltervo och Lemlax),
Pikis (även Harvaluoto), Tövsala (även Leik-
luoto, Kuuste, Mussalo-Lehtinen, Kaitainen
och Naurisluoto-Kuusisto), Villnäs (även
Lemsjöholm och Livonsaari) och Västanfjärd
(även Kimito ö).

Päijänne-Tavastland

Asikkala (även Vedentausta, Salonsaari,
Rutalahti och Vähä-Pulkkila).

Kymmenedalen

Kotka (även Tiutinen) och Pyttis (även
Mogenpört).

Södra Karelen

Parikkala (även Korpijärvi-Värtsi, Sarvi-
salo, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari,
Lahdenkylä och Harmaitsaari), Ruokolahti
(även Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietä-
välä och Kekäleenniemi) och Taipalsaari
(även Kirkkosaari, Rehula-Vehkataipale-Kat-
telussaari-Nieminen och Merenlahti).
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Södra Savolax

Hirvensalmi (även Puulasalo-Vahvaselkä-
Kilkinkylä-Väisälänsaari), Nyslott (även Pel-
lossalo-Pitkälä, Loikansaari, Liistonsaari,
Mikkolanniemi, Kommerniemi, Kiviapaja,
Oravi-Ahvensalmi och Sorsasalo) och S:t
Michel (även Hirvensalo, Keljunniemi, Pie-
kälänsaari, Pihlajasalo, Piskola, Pitkälahti,
Saukonsalo och Ylivesi).

Norra Savolax

Kuopio (även Soisalo ö, Talvisalo och
Varvisaari) och Tervo (även Linnonsaari,
Käpysaari, Lieteniemi och Hyvölä-Vekaro-
niemi).

Norra Karelen

Juuka (även Larinsaari-Koveronsaari, Ri-
toniemi och Ruottilansaari), Kesälahti (även
Sarvisalo, Pellavasniemi-Kiurusaari, Pöllän-
niemi-Lentteenniemi och Mustolanperä-Var-
monniemi), Lieksa (även Koli), Liperi (även

Tutjunniemi-Roukalahti-Niinikkosaari och
Siikasaari) och Rääkkylä (även Oravinsalo,
Varpasalo och Nieminen).

Österbotten

Korsholm (även Köklot, Replot och Vär-
lax), Larsmo (även Eugmo), Maxmo (även
Österö-Kvimo), Närpes (även Storön) och
Oravais (även Oxkangar).

Mellersta Finland

Joutsa (även Kälä-Ollinsalmi), Kivijärvi
(även Lokakylä och Talviaislahti), Korpilahti
(även Oittila och Putkilahti), Kuhmoinen
(även Pihlajakoski-Närvä-Ruolahti-Tehi) och
Luhanka (även Judinsalo-Klemettilä).

Kajanaland

Vaala (även Manamansalo).

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2005.

Helsingfors den 21 december 2004

Minister Hannes Manninen

Lagstiftningsråd Kari Parkkonen
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Finansministeriets förordning

Nr 1212

om tullverkets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 21 december 2004

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

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

1 §
Tullverkets i 6 § lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda
offentligrättsliga prestationer är i enlighet
med avgiftstabellen i bilagan till detta beslut
1) tullåtgärder som gäller fordonsklarering,
transitering, överlåtelse till fri omsättning,
hänförande till exportförfarande, uttag ur tull-
och provianteringslagret samt övriga tullåt-
gärder som nämns i avgiftstabellen,
2) beslut av Tullstyrelsen och tulldistrikt,
3) Tullaboratoriets undersökningar som
utförs på tullmyndighetens initiativ,
4) sådana utdrag ur och kopior av beslut
och övriga handlingar och tull- och andra
intyg som skall ges till parterna samt sänd-
ning, samt
5) övriga prestationer som nämns i avgifts-
tabellen.

2 §
För visum, även för negativt beslut,
uppbärs expeditionsavgifter enligt beslut av
Europeiska unionens råd och i enlighet med
avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.
Avgift uppbärs ändå inte:
1) av personer som inbjudits av riksdagen
eller av Finlands regering,
2) av innehavare av diplomatpass eller
tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till
Finland eller via Finland
3) av medlemmar av personalen vid i
Finland ackrediterade diplomatiska och där-
för jämförbara beskickningar samt vid i

Finland verkande konsulat med utsänd konsul
eller av medlemmar av deras familjer,
4) av barn som antecknas i en förälders

resedokument,
5) av personer som genom beslut av

statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på
grund av behov av skydd eller av vägande
humanitära skäl,
6) av personer som med stöd av en

internationell överenskommelse erhåller vi-
sum utan avgift, och inte heller av personer
som deltar i möten som anordnas i Finland av
Förenta Nationerna och dess underorgan, av
Europarådet, av Europeiska unionen eller av
Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa,
7) av Finlands honorärkonsuler,
8) av medborgare i tredje land som är gifta

med medborgare i ett EU-land samt deras
minderåriga barn; direktiv 68/360/EEG arti-
kel 9, eller
9) om de personer, som deltar i samarbetet

av räddning-, polis-, gränsbevaknings- och
tullmyndigheter.
Visum kan beviljas utan avgift
1) till följd av storolyckor och motsvarande

situationer, då humanitära skäl talar för det,
2) till skolungdoms- och ungdomsgrupper

som deltar i undervisnings-, kultur- eller
idrottsevenemang och som inbjudits av ar-
rangörerna och vilkas medlemmar är under 18
år,
3) till samarbetspartnern av ambassaden

eller Finska myndigheten, vid kultur- och
studerandebytet sant samarbetet av medbor-
gerliga organisationer,
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4) då när saken/besöket har ett märkvärdigt
värde för förhållanden mellan Finland och
den främmande staten; samt
5) när medges ett nytt visum till personen
därför att det har hänt ett tekniskt eller något
annat fel i givandet av det tidigare medgett
visum.

3 §
För meddelandet av klassificerings- och
ursprungsbesked samt andra upplysningar
som gäller tillämpningen av tullagstiftning
uppbärs särskilda, i art. 11 av tullkodex
nämnda utgifter.

4 §
För användning av tullverkets fordon på
grund av en avgiftsbelagd övervakningspres-
tation uppbärs en särskild ersättning enligt
avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.
Avgift för fordonsklarering uppbärs för
inkommande eller avgående fartyg och luft-
fartyg endast en gång, även om klareringen
skulle omfatta flera olika åtgärder. Avgiften
uppbärs endast en gång även om fartyget eller
luftfartyget anländer till och avgår från landet
inom en och samma timme.
Avgiften för mottagande av förhandsbe-
sked angående Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbrukets export, dvs.
EUGFJ-export, inkluderar transiteringsavgif-
ten.

Prestationer som skall prissättas enligt före-
tagsekonomiska grunder

5 §
Sådana i 7 § lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedda prestationer som
tullverket prissätter enligt företagsekono-
miska grunder är

1) laboratorieundersökningar som utförs på
beställning av en kund eller en annan
myndighet,
2) utbildning som tullverket arrangerar för

utomstående,
3) lämnande av uppgifter ur ADB-register

och databaser, arkivundersökningar och sta-
tistiska undersökningar samt övriga informa-
tionstjänster på beställning av utomstående,
om inte prestationen enligt andra bestämmel-
ser är avgiftsfri,
4) statistik och publikationer,
5) annan än sedvanlig handledning som ges

till en kontantkund för ifyllande av tullde-
klaration samt sakkunnighjälp som gäller
planering av tullklareringen samt övrig före-
tagsservice,
6) användning av tullverkets lokaler, ma-

teriel och utrustning,
7) sådana utdrag ur och kopior av beslut

och övriga handlingar och tull- och andra
intyg som ges till andra än parterna samt
sändning, samt
8) blanketter.

Särskilda stadganden

6 §
För godkännande av en utländsk valutaen-

het som betalningsmedel och för växling av
valuta till euro uppbärs de kostnader som
föranletts.

Ikraftträdande

7 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2005 och gäller till utgången av 2006.

Helsingfors den 21 december 2004

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman Ismo Mäenpää
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                   Bilaga 
 

AVGIFTSTABELL 

om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer 

 
I TULLÅTGÄRDER 
 
1. Fordonsklarering 
Flygtrafik 
Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar: 
1.1 På Helsingfors-Vanda, Tammerfors-Birkala och på Åbo flyg-

stationer kl. 23.00—07.00 ................................................................. 33 euro
1.2 På Helsingfors-Malms, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-

Torneå, Kittilä, Kronoby, Kuopio, Villmanstrands, Mariehamns, 
Uleåborgs, Björneborgs, Rovaniemi och Vasa flygstationer samt 
Ärtholmens (Helsingfors) helikopterplan kl. 17.00—07.00.............. 71 euro

1.3 Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet...................... 82 euro
  
Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla 
veckodagar: 
1.4 På ovan nämnda flygstationer kl. 17.00—7.00 ................................. 42 euro
1.5 Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet...................... 71 euro
  
Fartygstrafik 
Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla 
veckodagar: 
1.6 kl. 16.00—07.00................................................................................ 28 euro
Klarering på platsen av ovan nämnda fartyg vid andra hamnar: 
1.7 Från måndag till fredag kl. 07.00—16.00 ......................................... 68 euro/h
1.8 Andra tider......................................................................................... 88 euro/h
  
2. Transitering som genomförs av någon annan än en godkänd 

expeditör, med undantag av följebrev och elektroniskt 
lämnade transiteringsdeklarationer 

Transitering utan säkerhet och transitering vid vilken används samlad 
säkerhet: 
2.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid ............................. 9 euro
2.2 Lördagar och helger........................................................................... 11 euro
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Transitering vid vilken används individuell säkerhet eller fast säkerhet: 
2.3 Under allmän tjänstetid ..................................................................... 16 euro
2.4 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid ............................. 21 euro
2.5 Lördagar och helger........................................................................... 25 euro
  
3. Sådan överlåtelse till fri omsättning som inte sker i samband 

med hemförtullning, med undantag av sådan överlåtelseorder 
som givits elektroniskt 

3.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid ............................. 15 euro
3.2 Lördagar och helger........................................................................... 18 euro
  
4. Hänförande till exportförfarande, med undantag av 

hänförandet till exportförfarande av godkänd exportör eller 
elektroniskt hänförande till exportförfarande 

4.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid samt på Helsing-
fors-Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborgs och Vasa flygstation 
utanför normal öppethållningstid ...................................................... 7 euro

4.2 Lördagar och helger........................................................................... 9 euro
  
5. Uttag ur tullager eller provianteringslager 
5.1 Under allmän tjänstetid, per anmälan................................................ 6 euro
5.2 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan........ 8 euro
5.3 Lördagar och helger, per anmälan ..................................................... 10 euro
  
6. EUGFJ-export 
6.1 Under allmän tjänstetid, per anmälan................................................ 15 euro
6.2 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan........ 21 euro
6.3 Lördagar och helger, per anmälan ..................................................... 25 euro
  
7. Övriga tullåtgärder 
7.1 Överföring till skattefri butik, per anmälan....................................... 6 euro
7.2 Av orsak som har samband med varuhavaren och lagerhållaren 

nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i 
tullager eller annat lager godkänt av tullverket eller i tillfälligt 
lager ................................................................................................... 68 euro/h

7.3 Lossningstillstånd beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänste-
tid....................................................................................................... 8 euro
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7.4 Förstöring under tullkontroll, behandling av provpartier så att de 
inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt 
andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har sam-
band med kunden ............................................................................... 68 euro/h

7.5 Användning av tullverkets fordon för utförande av en övervak-
ningsprestation, om avståndet från expeditionsplatsen i en riktning 
har varit över 10 km........................................................................... 34 cent/km

7.6 Om den beställda åtgärden av orsak som inte har något samband 
med tullmyndigheten inte har kunnat inledas på överenskommen 
tid, uppbärs för väntetiden ................................................................. 68 euro/h

  
8. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer och sund-

hetskontroll av växter (frukter, bär och grönsaker) 
8.1 
 
8.1.1 
 
8.1.2 

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för växter 
som importerats till gemenskapen: 
för det första varupartiet ....................................................................
 
för de följande varupartierna .............................................................

 
 

76 euro/ 
varuparti 
17 euro/ 

varuparti
8.2 
8.2.1 
 
8.2.2 

Sundhetskontroll av växter som importerats till gemenskapen: 
för det första varupartiet ....................................................................
 
för de följande varupartierna .............................................................

 
66 euro/ 

varuparti 
11 euro/ 

varuparti
8.3 
 
8.3.1 
 
8.3.2 

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer samt sundhets-
kontroll av växter som importerats till gemenskapen: 
för det första varupartiet ....................................................................
 
för de följande varupartierna .............................................................

 
 

91 euro/ 
varuparti 
17 euro/ 

varuparti
8.4 Noggrannare kontroll av växter som importerats till gemenskapen, 

då brister upptäckts vid införselkontrollen.........................................
 

180 euro/ 
varuparti

8.5 Ytterligare kontroll efter förbättrande åtgärder samt för växter 
som importerats från gemenskapen eller från andra länder ..............

 
76 euro/ 

varuparti
8.6 Kontroll för sundhetscertifikat av barrträdsvarupartier som 

importeras från Ryska federationen (fr.o.m. 1.3.2005) .....................
 

3,50 euro/intyg
8.7 Förädlingsintyg ................................................................................. 19 euro/ 

varuparti
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II TULLSTYRELSENS BESLUT 
   
1. Förhandsavgöranden 
1.1 Förhandsavgörande om accisbeskattningen: 
1.1.1 Vilket har krävt tullaboratorieundersökning..................................... 450 euro/ 

vara
1.1.2 Vilket inte har krävt tullaboratorieundersökning.............................. 350 euro/ 

vara
1.2 Annat förhandsavgörande som gäller beskattning: 
1.2.1 När det är fråga om kommersiell verksamhet................................... 350 euro
1.2.2 När sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kom-

mersiell verksamhet .......................................................................... 110 euro
1.3 Beslut om att inte ge förhandsavgörande.......................................... 30 euro
  
2. Beslut som gäller registrering och beskattning 
2.1 Beslut om godkännande som registrerad kund hos tullverket: 
2.1.1 Beslut som gäller en sedvanlig kund ............................................... 650 euro
2.1.2 Beslut i vilket säkerhetsklassen är F och tulldistriktet fastställt 

säkerheten ........................................................................................
 

310 euro
2.1.3 Beslut i vilket säkerhetsklassen är F utan fastställd säkerhet ........... 94 euro
2.1.4 Ändring av beslutstypen mellan grupperna 2.1.1 – 2.1.3: 

Ändringsbeslut från ett billigare beslut till ett dyrare beslut: 
avgiften är skillnaden mellan besluten priser 
Ändringsbeslut från ett dyrare beslut till ett billigare beslut; 
ingen avgift 

2.1.5 En mindre ändring av ovan nämnda beslut ...................................... 130 euro, dock  
högst avgiften för 

beslutet

2.1.6 Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsan- 
sökningar ..........................................................................................

 
130 euro, dock 

högst avgiften för 
beslutet

2.2 Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig: 
2.2.1 Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig ............... 1 200 euro
2.2.2 Förlängning av giltighetstiden för eller mindre ändring av ovan 

nämnt beslut .................................................................................... 130 euro
2.2.3 Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsan- 

sökningar ........................................................................................ 130 euro
2.3 Tillstånd som gäller auktoriserad lagerhållare enligt lagen om 

påförande av accis: 
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2.3.1 Tillstånd som gäller harmoniserade acciser .................................... 580 euro
2.3.1.1 Därtill för varje fristående lager ......................................................

dock sammanlagt högst ...................................................................
150 euro 
900 euro

2.3.2 Tillstånd som gäller endast nationella acciser ................................. 450 euro
2.3.2.1 Därtill för varje fristående lager ......................................................

dock sammanlagt högst ...................................................................
150 euro 
650 euro

2.3.3 Tillstånd som gäller tillverkare som har leveranser bara i hem-
landet ............................................................................................... 50 euro

2.4 Tillstånd som gäller registrerade näringsidkare och skatte-
representanter enligt lagen om påförande av accis: 

2.4.1 Tillstånd som gäller harmoniserade acciser .................................... 430 euro
2.4.2 Tillstånd som gäller endast nationella acciser ................................. 320 euro
2.5 Tillstånd som gäller centralisering av accisbeskattningen, 

givande av accisdeklaration, betalning av accis, förordnande av 
uppdragsgivare till accisskyldig och tillstånd att lämna 
ledsagardokument utan underskrift ................................................. 240 euro

2.6 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 
nämnda beslut gällande påförande av accis.....................................

130 euro/ 
dock högst avgiften 

för tillståndet 

2.7 Avslagsbeslut som gäller ansökan om beslut gällande punkterna 
2.5—2.8. ..........................................................................................

130 euro, 
dock högst avgiften 

för tillståndet 

  
3. Beslut om tullupplagring och tullförfarande 
3.1 Beslut om friområde och frilager ................................................... 430 euro
3.2 Beslut som gäller tullförfarande med ekonomisk verkan ............... 72 euro
3.3 Tillstånd som gäller centraliserad förtullning.................................. 270 euro
3.4 Förlängning giltighetstiden för eller mindre ändring av ovan 

nämnt beslut eller tillstånd ..............................................................
 

130 euro, 
dock högst avgiften 

för tillståndet 

  
III TULLDISTRIKTS BESLUT 
  
1. Tillstånd som gäller tullupplagring och tullförfaranden 
1.1 Tillstånd att inrätta tullager och tillfälliga lager ................................ 280 euro
1.2 Tillstånd till periodfakturering .......................................................... 40 euro
1.3 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 

nämnda beslut, eller avslagsbeslut ....................................................
 

105 euro dock 
högst avgiften 
för tillståndet

1.4 Beslut som gäller ändring av friområdets gränser ............................. 100 euro
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2. Övriga tillstånd och visum 
2.1 Tillstånd att i bokföringen avskilja råämnen som används vid till-

verkningen......................................................................................... 150 euro
2.2 Tillstånd till undantag i fråga om tullvägar eller allmänna trafik-

platser, vilket beviljats andra än privatpersoner ................................ 100 euro
2.3 Förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag 

som gäller klareringsskyldigheten vid annat förfarande än för-
enklat förfarande................................................................................ 33 euro

2.4 Tillstånd till behandling av tullagervaror .......................................... 125 euro
2.5 Tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen ............................... 110 euro
2.6 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 

nämnda beslut....................................................................................
 

51 euro 
dock högst avgiften 

för tillståndet

2.7 Förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet ............... 36 euro
2.8 Befrielse från skatt på motorfordon................................................... 28 euro
2.9 Intyg över befrielse från farledsavgift ............................................... 18 euro
2.10 Eskorterartillstånd ............................................................................. 31 euro
2.11 Förtullningsbok ................................................................................ 14 euro
  
2.12 Visum 
2.12.1 Engångsvisum högst 15 dagar ........................................................... 35 euro
2.12.2 Genomresevisum............................................................................... 35 euro
2.12.3 Engångsvisum som gemensamt visum högst 15 dagar ..................... 35 + 1 

euro/person
2.12.4 Genomresevisum som gemensamt visum ......................................... 35 + 1 

euro/person
  
IV TULLLABORATORIETS PRESTATIONER 
  
1. Laboratorieundersökningar på tullmyndighetens initiativ: 
1.1 Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde ......... 410 euro/ 

varuparti
1.2 Kontroll av vattenhalten av fjäderfäkött............................................ 410 euro/ 

varuparti
1.3 Andra varor ....................................................................................... 300 euro/ 

varuparti
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V ÖVRIGA TJÄNSTER 
  
1. Till parterna: 
1.1 Utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar: 
1.1.1 för den första sidan ............................................................................ 7,50 euro/sida
1.1.2 för de därpå följande sidorna............................................................. 65 cent/sida
1.2 Ovan nämnda styrkta utdrag och kopior: 
1.2.1 för den första sidan ............................................................................ 8 euro/sida
1.2.2 för de därpå följande sidorna............................................................. 1 euro/sida
1.3 Tull- och andra intyg ......................................................................... 21,50 euro/ 

intyg
1.4 Sändning: 
1.4.1 Brevförsändelse ................................................................................. 3,20 euro + 

porto
1.4.2 Paketförsändelse................................................................................ 5 euro + 

porto
1.4.3 Expeditionsavgiften uppbärs genom postförskott/ 

mottagningsbevis för sändning..........................................................
5,60 euro + 

porto
1.5 Telefaxförsändelser: 
1.5.1 för den första sidan i handlingen ....................................................... 9,50 euro/sida
1.5.2 för de därpå följande sidorna............................................................. 1,20 euro/sida
  
  
 
 
 



Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 1213

om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för
sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om

sjömanspensioner

Given i Helsingfors den 15 december 2004

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 21 december 2000 om
grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen
om sjömanspensioner (1176/2000) 2.3 punkten i bilaga 2, sådan den lyder i förordningen
414/2004, som följer:

Denna förordning träder i kraft den 31
december 2004, och den tillämpas första

gången vid fördelningen av kostnader som
hänför sig till år 2004.

Helsingfors den 15 december 2004

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre

Överinspektör Harri Isokorpi
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     BILAGA 2 
 
 
 
 
2.3. Koefficienter för fonderad ålderpension 
 
 

2004
1i  = 0,0202 

2004
2i  = 0,0000 

 



Skattestyrelsens beslut

Nr 1214

om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2005

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 2004

Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 1 mom. lagen av den 20 december 1996 om
förskottsuppbörd (1118/1996) bestämt:

1 §
På prestationer som betalas i januari 2005
skall förskottsinnehållning verkställas enligt
de innehållningsprocenter som var i kraft den
31 december 2004. Skattekort för huvudsyss-
la med en inkomstgräns tillämpas från och
med 1.2.2005. Om den skattskyldige har ett
skattekort som skattebyrån fastställt för år
2005, verkställs förskottsinnehållningen
likväl i enlighet med det. Vid beräkningen av
förskottsinnehållningens belopp skall man
inte ta i beaktande under år 2004 betalda
prestationer eller på dessa verkställda för-
skottsinnehållningar.

2 §
På löner, pensioner och andra i lagen om
förskottsuppbörd avsedda prestationer som
betalas den 1 februari eller senare under år
2005 tillämpas de innehållningsprocenter som
fastställts för år 2005. Vid beräkningen av
förskottsinnehållningens belopp 1.2.2005
eller senare skall man inte ta i beaktande i
januari 2005 betalda prestationer eller på
dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestäm-
melse om att förskottsinnehållningsprocenten
stiger med ökande inkomster (s.k. graderat
skattekort), skall löner, pensioner och andra
förskottsinnehållningspliktiga prestationer
som betalts i januari 2005 tas i beaktande vid
beräkningen av förskottsinnehållningens be-
lopp 1.2.2005 eller senare.

3 §
Förskottsinnehållningen verkställs på ovan

i 1 och 2 § angivet sätt
1) på lön som avses i 13 § lagen om

förskottsuppbörd;
2) på arbetsersättningar och bruksavgifter

som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd,
om inte prestationsmottagaren införts i för-
skottsuppbördsregistret;
3) samt på pensioner, förmåner och andra

förskottsinnehållningspliktiga prestationer,
om inte förskottsinnehållningens belopp be-
stämts genom förordning.

4 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2005.

Helsingfors den 20 december 2004

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Sari Wulff
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