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Handels- och industriministeriets förordning

Nr 81

om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg
och äggprodukter

Given i Helsingfors den 24 januari 2006

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 §
livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995)

1 §

Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kom-
missionens direktiv 2005/48/EG av den 23
augusti 2005 om ändring av rådets direktiv
86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG
beträffande gränsvärden för vissa bekämp-
ningsmedelsrester i och på spannmål och

vissa produkter av animaliskt och vegetabi-
liskt ursprung.

2 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24
februari 2006.

Helsingfors den 24 januari 2006

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

Överinspektör Vesa Tuomaala

Kommissionens direktiv 2005/48/EG (32005L0048); EUT nr L 219; 24.8.2005, s. 29

13—2006 895029



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 82

om stöd för växthusproduktion 2006

Given i Helsingfors den 27 januari 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 5 mom.
i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1559/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verkställig-
heten av stöd för växthusproduktion enligt
3 kap. i statsrådets förordning om nationellt
stöd till södra Finland 2006 (28/2006) samt
4 kap. i statsrådets förordning om nordligt
stöd 2006 (29/2006).

2 §

Besittning av växthus

De växthus där den odling som utgör
grunden för ansökan om stöd bedrivs, skall
vara i den sökandens besittning den 1 maj
2006.

Om ett växthus under odlingssäsongen
efter det nämnda datumet övergår i eller utgår
ur den sökandens besittning, skall arbets-
krafts- och näringscentralens landsbygdsav-
delning samt i landskapet Åland länsstyrelsen
omedelbart underrättas om att besittningen
har överförts. Stödet betalas alltid till den som
besitter växthuset den 1 maj 2006.

3 §

Tekniska krav för växthusens konstruktion

Växthusens stomme och beklädnad skall

vara i sådant skick som odlingssäsongen
förutsätter och stå kvar året om med undantag
för de perioder då växthusen repareras.
Beklädnaden kan vara av glas, flerskiktsma-
terial som är avsett för växthus eller dubbel
plastfolie.

Om ansökan om undantag från de tekniska
kraven i fråga om växthusens konstruktion
bestäms i 27 § 3 mom. i lagen om nationella
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1559/2001) och i 9 § 2 mom. i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om ansök-
ningstider och ansökan beträffande nationella
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
2006 (40/2006).

4 §

Tekniska krav för odlingssäsong i växthus

Om stöd söks för en kort odlingssäsong,
dvs. för minst två och högst sju månaders
odling, skall växthusen vara försedda med
centraluppvärmning med vatten eller med
varmluftsapparater, vars effekt är minst 75
kW (65 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i
odling.

Om stöd söks för en lång odlingssäsong,
dvs. för över sju månaders odling, skall
växthusen vara försedda med centralupp-
värmning med vatten eller med varmluftsap-
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parater, vars effekt är minst 200 kW (165
Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling.
Dessutom skall växthusen vara försedda med
uppvärmnings- och ventilationsregleringsau-
tomatik.

5 §

Odlingsareal som är i användning

Växthusarealen är i odlingsanvändning om
den kulturväxt som berättigar till stöd har
placerats i växthuset på sin slutgiltiga växt-
plats den 1 maj 2006 och växthuset har en
normal odlingstemperatur med hänsyn till
tidpunkten och odlade växten.

Vid odling av sallat, dill och persilja i
kruka räknas också plantproduktionsfasen
som odlingsanvändning, även om odlingen
sker i separata växtkammare.

Som odlingsanvändning betraktas inte lag-
ring eller framläggande av färdiga produkter
som köpts utanför företaget eller är egenod-
lade och som säljs som sådana till konsu-
menterna och inte heller förvaring eller
lagring av fleråriga kruk- och gruppväxter
samt grönväxter.

6 §

Beräknande av och anmälan om växthusareal

Växthusarealen beräknas på basis av växt-
husets yttre mått. I växthusarealen inkluderas
inte butiksutrymmen, trädgårdscentral med
växthuskonstruktion, förbindelsegångar mel-
lan de egentliga växthusen, packeri- och
lagerutrymmen eller andra liknande utrym-
men. Av arealerna för ett växthus som
används för försäljning anses endast de
arealer som används under de odlingssä-
songer då växthuset är i odlingsanvändning
enligt 5 § berättiga till stöd.

Växthusarealen anges endast en gång i
ansökan enligt den areal som är i stödberät-
tigad odling den 1 maj 2006.

I odlingsplanen anges växthusens odlings-
arealer specificerade enligt växthus och kul-
turväxt. I odlingsplanen skall också anges
tidpunkt och längd för de perioder då växthus

inte används för odling och undantagsar-
rangemang, såsom plastbyte. Sådana perioder
på högst två veckor då det görs arrangemang
eller ombyte av växtbestånd i växthusen
behöver inte anges i odlingsplanen. I fråga om
växter för vilka stöd söks i produktgrupp
anges i odlingsplanen bara de viktigaste
växterna som odlas i produktgruppen.

7 §

Fastställande av odlingssäsong

Odlingssäsongen består av de odlingstider
för stödberättigade växter som anges i od-
lingsplanen.

Den period då växthuset inte används i
odling dras av vid beräkning av odlingssä-
songens längd. Om växthuset står tomt i högst
två veckor på grund av byte av växtbestånd
eller arrangemang i växthuset, behöver dessa
uppehåll inte avdras från odlingssäsongens
längd.

Om det är uppehåll i odlingsplanen den 1
maj 2006 eller om odlingen består av
frilandsgurka, kinakål eller isbergsallat, kan
stöd för lång odlingssäsong beviljas, om den
odling som berättigar till stöd har pågått i
minst två månader före den 1 maj 2006 och
odlingen i övrigt i sin helhet uppfyller kraven
för beviljande av stöd för lång odlingssäsong
under 2006.

8 §

Normal jordbrukarsed på orten

Till normal jordbrukarsed på orten hör
inom växthusproduktionen att sådana växtar-
ter och växtsorter skall användas som lämpar
sig för växthusodling, att det vid planteringen
används ett plantmaterial vars omfattning och
beskaffenhet är tillräcklig samt att skötselåt-
gärder och odlingsförhållanden ombesörjs.
Till jordbrukarseden hör också att bärga
skörden.

Skörd som lämnats obärgad till följd av
skördeskada eller något motsvarande skäl
utgör inget hinder för beviljande av växthus-
stöd, om de andra åtgärder som hör till normal
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jordbrukarsed på orten har ombesörjts som sig
bör. Arbetskrafts- och näringscentralens
landsbygdsavdelning samt i landskapet Åland
länsstyrelsen skall dock underrättas skriftli-
gen om skördeskadan genast efter det att
skadan har inträffat. I anmälan skall orsaken
till skördeskadan eller motsvarande specifi-
ceras.

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
februari 2006. Åtgärder som verkställigheten
av förordningen förutsätter får vidtas innan
förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 januari 2006

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Suvi Ruuska
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Skattestyrelsens beslut

Nr 83

om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 2006

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

1 kap.

Allmän bestämmelse om förskotts-
innehållning

1 §
Förskottsinnehållning på lön och på annan

förskottsinnehållningspliktig inkomst verk-
ställs enligt vad som bestäms i 3—10, 12—
15 § i förordningen av den 20 december 1996
om förskottsuppbörd (1124/96) samt enligt
vad som bestäms i detta beslut.

2 kap.

Förskottsinnehållning på gemensamma
prestationer, sjöarbetsinkomst och

utlandsarbetsinkomst

2 §
Förskottsinnehållning på prestation som

utbetalas till två eller flera gemensamt verk-
ställs enligt 50 %. Om skatteverket ges en
utredning över ärendet, fördelar skatteverket
inkomsten och förskottsinnehållningen mel-
lan mottagarna.

3 §
På sjöarbetsinkomst som avses i 74 och

75 § i inkomstskattelagen (1535/92) verk-
ställs förskottsinnehållning enligt de innehåll-
ningsprocent som för sjöarbetsinkomst an-
tecknats i skattekortet på det sätt bestäms i 4,
5, 6 § samt 8 § 2 och 3 mom. i förordningen
om förskottsuppbörd. Från det på detta sätt
erhållna beloppet av förskottsinnehållning
avdras 34 euro för varje kalendermånad för

vilken löntagaren är berättigad till avdrag som
avses i 97 § 4 mom. i inkomstskattelagen
(cross-trade-avdrag).

3 a §
Förskottsinnehållningen på utlandsarbets-

inkomst som avses i 77 § i inkomstskattela-
gen verkställs enligt 2,1 % på lönen av en i
Finland försäkrad person. Som grund för
förskottsinnehållningen används i stället för
arbetstagares utlandsarbetsinkomst den för-
säkringslön som avses i 7 § 5 mom. i lagen
om pension för arbetstagare, förutsatt att den
försäkrades pensionsskydd har ordnats an-
tingen obligatoriskt eller frivilligt i enlighet
med lagen om pension för arbetstagare, lagen
om pension för arbetstagare i kortvariga
arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om
pension för konstnärer och särskilda grupper
av arbetstagare (662/1985). I annat fall
används som grund penninglön.

3 kap.

Förskottsinnehållning på pension, livränta
och pensionsstöd

4 §
På pension, rehabiliteringsstöd som betalas

som arbetsoförmögenhetspension på viss tid,
livränta och pensionsstöd skall förskottsinne-
hållning verkställas enligt den personliga
procent som fastställts för den skattskyldige
för pension, om den skattskyldige företer ett
skattekort eller annat förordnande om per-
sonlig innehållningsprocent. Om utbetalaren
har fått uppgift om innehållningsprocenten för
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pension på det sätt som avses i 10 § i lagen
om förskottsuppbörd eller särskilt av skatte-
byrån, verkställs förskottsinnehållningen en-
ligt denna uppgift.

Har åt allmänt skattskyldig inte bestämts
någon personlig innehållningsprocent för för-
skottsinnehållning på pension då pension
börjar, skall förskottsinnehållning på pension
och livränta verkställas på det sätt som
bestäms om lön i 4, 5 och 6 § i förordningen
om förskottsuppbörd.

Har åt begränsat skattskyldig inte bestämts
någon personlig innehållningsprocent för en
pension som börjar, verkställs förskottsinne-
hållning enligt 40 procent. Någon förskotts-
innehållning skall likväl inte verkställas på
den av Folkpensionsanstalten utbetalda folk-
pensionen och allmänna familjepensionen.
Om någon förskottsinnehållningsprocent inte
bestämts för folkpensionen eller den allmänna
familjepensionen efter det att två månader
gått efter beviljandet av pensionen, verkställs
förskottsinnehållning enligt 20 procent.

Då prestation som avses ovan i 1 momentet
utbetalas utöver en tidigare betald dylik
prestation eller som engångsbetalning eller
retroaktivt för flera betalningsperioder, verk-
ställs förskottsinnehållning enligt 50 %. För-
skottsinnehållning verkställs dock inte, om
den här avsedda prestationen uppgår till högst
20 euro.

På förhöjningen av ovan i 1 mom. avsett
rehabiliteringsstöd och arbetsoförmögenhets-
pension som beviljats tills vidare verkställs
förskottsinnehållningen enligt 40 %.

5 §
På folkpension och på familjepension samt

pensionsstöd enligt familjepensionslagen
skall förskottsinnehållning verkställas med
nedan framställda begränsningar på det sätt
som bestäms i 4 §.

På efterlevandepension enligt familjepen-
sionslagen skall förskottsinnehållning verk-
ställas enligt 30 %, om utbetalaren inte har till
sitt förfogande de i 4 § avsedda förskottsin-
nehållningsuppgifterna om den skattskyldige.

På folkpension och familjepension samt
pensionsstöd enligt familjepensionslagen
skall förskottsinnehållning verkställas enligt
40 procent i de fall som avses i 4 § 4 mom.
Förskottsinnehållning verkställs dock inte,

om den här avsedda prestationen är högst 20
euro.

Om folkpension eller enligt familjepen-
sionslagen utgående annan pension än till
änka utgående begynnelsepension uppgår till
högst 75 euro i månaden eller den skattskyl-
dige får enligt familjepensionslagen utgående
barnpension som börjat före 1.7.1990 eller
endast enligt familjepensionslagen utgående
annan pension än till änka utgående begyn-
nelsepension, skall förskottsinnehållning inte
verkställas på pensionen, om folkpensions-
anstalten inte givits till förskottsinnehållning
förpliktande förordnande på det sätt som
avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd eller
särskilt av skattebyrån. Förskottsinnehållning
skall inte heller verkställas på folkpension
eller på pensionsstöd som högst motsvarar
folkpensionen och familjepension som avses
i 4 § 4 mom. och som utbetalas till person
som erhåller full folkpension eller enligt
familjepensionslagen utgående barnpension
som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt
familjepensionslagen utgående annan pension
än till änka utgående begynnelsepension som
influtit endast för betalningsåret.

Om folkpensionsanstalten utbetalar skatte-
pliktig pension retroaktivt för annan tid än
betalningsåret och den skattskyldige erhållit
av folkpensionsanstalten utbetald skattefri
pension för samma tid för vilken denna
skattepliktiga pension betalas, skall förskotts-
innehållningen verkställas enligt 15 % på
skillnaden mellan pensionerna. För pension
som utbetalas retroaktivt för betalningsåret
utgår förskottsinnehållningen enligt 15 % på
den retroaktiva pensionens hela belopp, likväl
högst skillnaden mellan pensionerna. Om den
tidigare betalda pensionen har varit skatte-
pliktig, skall förskottsinnehållningen på skill-
naden mellan pensionerna verkställas enligt
vad som bestäms i 4 § 4 mom.

4 kap.

Förskottsinnehållning på dagpenningsför-
mån, rehabiliteringspenning, försäkrings-

och skadeersättningar samt på
försäkringspremieåterbäringar

6 §
På dagpenningsförmån som med stöd av
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sjukförsäkringslagen utbetalas till en försäk-
rad, på rehabiliteringspenning med stöd av 30,
32 och 33 § lagen om Folkpensionsanstaltens
rehabiliteringsförmåner (566/2005) och reha-
biliteringspenningförmåner och på annan re-
habiliteringspenning än sådan som betalas
utöver pension, på enligt prövning utbetalt
rehabiliteringsunderstöd samt på annan er-
sättning som enligt sjukförsäkrings- eller
folkpensionslagen betalas för minskade in-
komster eller försämrad utkomst, skall för-
skottsinnehållning verkställas på det sätt som
bestäms i 4 och 5 § förordningen om för-
skottsuppbörd enligt den innehållningspro-
cent som fastställts för lön ökad med 2
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om prestationstagaren har ett graderat skat-
tekort, förhöjs innehållningsprocenten inte
med 2 procentenheter utan förskottsinnehåll-
ningen verkställs enligt minst 20 procent.
Innehållningsprocenten på ett ändringsskatte-
kort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen
om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda
förmåner förhöjs inte.

På partiell föräldrapenning som med stöd
av sjukförsäkringslagen utbetalas till den
försäkrade skall förskottsinnehållning verk-
ställas på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i
förordningen om förskottsuppbörd enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön.

Har prestationens utbetalare inte på det sätt
som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd
fått de uppgifter som behövs för verkställande
av innehållningen och den skattskyldige inte
företer sitt skattekort för prestationens utbe-
talare, verkställs förskottsinnehållning pro-
centuellt enligt följande:

Dagpenningsförmån enligt
sjukförsäkringslagen och
annan rehabiliteringspenning
änsådan som betalas utöver
pension, euro/dag

Förskottsinnehållnings-
procent

0,17—26 20
26,01—41 25
41,01—56 30
56,01—78 35
78,01—92 40
92,01—123 45

123,01— 50

På dagpenningsförmån om högst 15,20
euro som utbetalas med stöd av sjukförsäk-

ringslagen skall förskottsinnehållning, avvi-
kande från 1 och 3 mom. verkställas enligt
20 %. På moderskaps- och föräldrapenning
som till minimibelopp utbetalas till en skatt-
skyldig i förvärvsarbete skall förskottsinne-
hållning dock verkställas enligt 40 %. För-
skottsinnehållning verkställs likväl inte på
ovan i detta moment avsedda prestationer
eller på rehabiliteringspenning, om prestatio-
nen uppgår till högst 4 euro per dag.

Vid utbetalning av dagpenning och ersätt-
ning för förlorad förvärvsinkomst med stöd av
lagen om smittsamma sjukdomar (583/86)
verkställs förskottsinnehållning på det sätt
som bestäms ovan i 1, 3 och 4 mom.

Då pensionstagaren utöver pension får
rehabiliteringspenning verkställs förskottsin-
nehållningen på rehabiliteringspenningen en-
ligt 40 %. Om den pension som utbetalas
utöver rehabiliteringspenningen uppgår till
högst 75 euro i månaden och förskottsinne-
hållning inte skall verkställas på den enligt
5 § 3 mom., skall förskottsinnehållning inte
heller verkställas på rehabiliteringspenningen,
om utbetalaren inte fått ett särskilt förord-
nande av skattebyrån som förpliktar honom
att verkställa förskottsinnehållning.

Då ersättningar som avses ovan i 1, 2, 4 och
5 mom. utbetalas utöver tidigare utbetalda
ersättningar eller som engångsbetalning eller
för flera perioder samtidigt eller för annan tid
än skatteåret, skall förskottsinnehållning
verkställas enligt den innehållningsprocent
som anges i tabellen i 3 mom. Förskottsin-
nehållning verkställs enligt denna tabell även
på dagpenningar som utbetalas med stöd av
lagen om ersättning till lantbruksföretagare
för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
(118/91).

7 §
På förmåner som en i lagen om försäk-

ringskassor (1164/92) avsedd kassa betalt till
en medlem av sin kassa verkställs förskotts-
innehållning enligt följande:

1) på kompletteringsdagpenning som be-
talas av en sjukkassa som fungerar hos
arbetsgivaren verkställs förskottsinnehållning
på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i
förordningen om förskottsuppbörd enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön.
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2) på annan av en försäkringskassa betald
dagpenning än den som avses i 1 punkten
verkställs förskottsinnehållning på det sätt
som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om
förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön ökade med 2
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om prestationstagaren har ett graderat skat-
tekort, förhöjs innehållningsprocenten inte
med 2 procentenheter utan förskottsinnehåll-
ningen verkställs enligt minst 20 procent.
Innehållningsprocenten på ett ändringsskatte-
kort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen
om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda
förmåner förhöjs inte.

3) om försäkringskassan inte på det sätt
som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd
har erhållit de uppgifter som är nödvändiga
för verkställandet av innehållningen och om
den skattskyldige inte företer sitt skattekort
för betalaren, verkställs förskottsinnehåll-
ningen på ovan i 1 och 2 punkten avsedda
prestationer enligt procentsatsen i tabellen i
6 § 3 mom.

8 §
Då man med stöd av obligatorisk olycks-

falls- eller trafikförsäkring eller patientför-
säkring eller med stöd av lagen om ersättning
för brottsskador av statens medel (935/73)
betalar annan ersättning än pension eller
livränta åt en skadad, verkställs förskottsin-
nehållning på det sätt som bestäms i 4 och 5 §
i förordningen om förskottsuppbörd enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön
ökade med 2 procentenheter, dock enligt
minst 20 procent. Om prestationstagaren har
ett graderat skattekort, förhöjs innehållnings-
procenten inte med 2 procentenheter utan
förskottsinnehållningen verkställs enligt
minst 20 procent. Innehållningsprocenten på
ett ändringsskattekort som skattebyrån med
stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd
utfärdat för här avsedd förmån förhöjs inte.

Vid utbetalning av i 1 mom. angivna
prestationer utöver tidigare erlagda ersätt-
ningar eller som engångsbetalning eller för
flera perioder samtidigt eller retroaktivt för
annan tid än skatteåret verkställs förskotts-
innehållning enligt 50 %.

Förskottsinnehållning verkställs enligt
50 % eller såsom det bestäms om biinkomster
i 6 § i förordningen om förskottsinnehållning:

1) på ersättningar enligt 78 § i inkomst-
skattelagen (1535/92) som utbetalas med
anledning av en personskada;

2) på försäkringsutbetalningar av frivilliga
försäkringar som avses i 79 § i inkomstskat-
telagen;

3) på prestationer som erhållits som åter-
bäring eller genom återköp eller som änd-
ringsvärde av försäkringspremier för frivilliga
pensionsförsäkringar;

4) på i 81 § 2 mom. i inkomstskattelagen
avsedd avkastning av en pensionsförsäkring
med engångspremie och

5) på skattepliktiga ersättningar för vård-
dagar som betalas med stöd av en sjukhus-
försäkring.

Om en ovan i denna paragraf avsedd
prestation utgör kapitalinkomst, verkställer
man förskottsinnehållningen enligt 28 % med
stöd av § 15 i förordningen om förskotts-
uppbörd (957/2004).

9 §
På ersättningar för inkomstbortfall under

rehabiliteringstiden som utbetalas med stöd
av lagen om rehabilitering som ersätts enligt
lagen om olycksfallsförsäkring (625/91) och
lagen om rehabilitering som ersätts enligt
trafikförsäkringslagen (626/91) verkställs för-
skottsinnehållning enligt vad som bestäms i
4 § och 8 § 1 och 2 momentet.

5 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskydds-
förmåner för arbetslösa, på strejkunder-

stöd och på alterneringsersättning

10 §
Förskottsinnehållningen på inkomstrelate-

rad dagpenning och utbildningsdagpenning
som är lika stort som inkomstrelaterad dag-
penning och vilka utbetalas med stöd av lagen
om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),
utbildningsstöd som är lika stort som in-
komstrelaterad dagpenning och som utbetalas
med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts-
service (1295/2002) samt på startpeng enligt
lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002) skall verkställas enligt bestäm-
melserna i 4, 5 eller 6 § i förordningen om
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förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön, ökade med 2
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om den inkomstrelaterade dagpenningen,
utbildningsdagpenningen eller utbildningsstö-
det utbetalas förhöjda med stöd av 6 kap. 3 §
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002), skall de innehållningsprocent
som fastställts för lön med avvikelse från det
ovanstående dock ökas med 4 procentenheter.
Även förskottsinnehållning på tillägg för
sysselsättningsplan som hänför sig till in-
komstrelaterad dagpenning enligt 6 kap. 3 a §
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(459/2005) och till utbildningsstöd enligt 9
kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice (458/2005) skall verkställas enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön,
ökade med 4 procentenheter. Om prestations-
tagaren har ett graderat skattekort, förhöjs
innehållningsprocenten inte med 2 eller 4
procentenheter utan förskottsinnehållningen
verkställs enligt minst 20 procent. Innehåll-
ningsprocenten på ett ändringsskattekort som
skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om
förskottsuppbörd utfärdat förhöjs inte.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 20
procent:

1) på grunddagpenning som utbetalas med
stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002), på förhöjningsdel som hänför
sig till grunddagpenning enligt 6 kap. 1 § i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(459/2005) och på tillägg för sysselsättnings-
plan samt på utbildningsdagpenning som är
lika stor som grunddagpenning;

2) på arbetsmarknadsstöd, resebidrag, ut-
bildningsdagpenning som är lika stor som
arbetsmarknadsstöd och utbildningsstöd vilka
utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd
för arbetslösa (1290/2002) samt på syssel-
sättningsstöd som betalas till en arbetslös
arbetssökande som deltar i arbetslivsträning,

3) på utbildningsstöd enligt lagen om
offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) som
är lika stort som grunddagpenning;

4) på dagtraktamente som betalas till
personkunder och handikappade personkun-
der i samband med yrkesvals- och karriär-
planeringsservice enligt förordningen om för-
måner som hör till offentlig arbetskraftsser-
vice (1346/2002)

Förskottsinnehållning verkställs emellertid
inte på ovan i 2 mom. avsedda prestationer,
om beloppet av prestationen är högst 4 euro
per dag.

Vid utbetalning av prestationer som avses
i 1 eller 2 mom. utöver tidigare betalningar
eller för annan tid än den december månad
som föregår skatteåret, verkställs förskotts-
innehållning avvikande från 1 eller 2 mom.
enligt procentsatsen i följande tabell:

Ersättning enligt lagen om
utkomstskydd för arbetslösa,
euro/dag

Förskottsinnehållnings-
procent

0,17—26 20
26,01—39 25
39,01—51 30
51,01—66 35
66,01—100 40

100,01—156 45
156,01— 50

Om den som betalar ut prestationen inte på
det sätt som avses i 10 § i lagen om
förskottsuppbörd har fått de uppgifter som
behövs för innehållningen och den skattskyl-
dige inte företer sitt skattekort för utbetalaren,
verkställs förskottsinnehållning också på pre-
stationer som avses i 1 mom. enligt tabellen
i 4 mom. ovan.

På deltidstillägg som utbetalas med stöd av
lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002) verkställs förskottsinnehåll-
ningen på följande sätt:

Deltidstillägg euro/månad Förskottsinnehållnings-
procent

0,17—505 20
505,01—673 25
673,01— 30

11 §
På skattepliktiga strejkunderstöd som en

arbetsmarknadsorganisation utbetalat med an-
ledning av en stridsåtgärd eller på annat
motsvarande understöd verkställs förskotts-
innehållning enligt procentsatserna i tabellen
i 10 § 4 mom.

12 §
På alterneringsersättning som avses i lagen

om alterneringsledighet (1305/2002) och la-
gen om försök med alterneringsersättning
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(1663/95) verkställs förskottsinnehållningen
enligt bestämmelserna i 4, 5 och 6 § i
förordningen om förskottsuppbörd enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön
minskade med 3 procentenheter. Innehåll-
ningsprocenten på ett graderat skattekort eller
ett ändringsskattekort som skattebyrån med
stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd
utfärdat för här avsedd förmån minskas inte.

På alterneringsersättningen som avses ovan
i 1 mom. verkställs förskottsinnehållningen
enligt 20 procent, om dess belopp baserar sig
på grunddagpenning i enlighet med lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.

6 kap.

Förskottsinnehållning på stöd för hemvård
av barn och på stöd för privat vård av barn

samt på stöd för närståendevård

13 §
På stöd för vård av barn i hemmet och på

stöd för närstående som betalas till föräldrar
till handikappade eller sjuka minderåriga barn
verkställs förskottsinnehållning på det sätt
som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om
förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön ökade med 2
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om prestationstagaren har ett graderat skat-
tekort, förhöjs innehållningsprocenten inte
med 2 procentenheter utan förskottsinnehåll-
ningen verkställs enligt minst 20 procent.
Innehållningsprocenten på ett ändringsskatte-
kort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen
om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedd
förmån förhöjs inte.

Erhåller den skattskyldige samtidigt annan
inkomst på vilken förskottsinnehållning skall
verkställas och innehållningen verkställs en-
ligt den i 1 § nämnda innehållningsprocenten
för huvudsyssla, verkställs förskottsinnehåll-
ningen på stöd för vård av barn i hemmet och
på ovan i 1 momentet avsett stöd för
närståendevård enligt vad som bestäms om
biinkomster i 6 § i förordningen om förskotts-
uppbörd.

Folkpensionsanstalten skall verkställa för-
skottsinnehållning på stöd för privat vård av
barn som betalts till barnets vårdare som står
i arbetsförhållande till barnets förälder eller

annan försörjare på det sätt som bestäms i 4
och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd
i enlighet med innehållningsprocent som
fastställts för lön.

Folkpensionsanstalten skall verkställa för-
skottsinnehållning på partiell vårdpenning på
det sätt som i 6 § i förordningen om
förskottsuppbörd bestäms om biinkomst.

Kommunen skall verkställa förskottsinne-
hållning på kommunalt tillägg som den
betalar på hemvårdsstöd eller på stöd för
privat vård som betalas till anställd vårdare på
det sätt som i 6 § i förordningen om
förskottsuppbörd bestämts om biinkomst.

Folkpensionsanstalten och kommunen
skall verkställa förskottsinnehållning på stöd
för privat vård och kommunalt tillägg som
betalts till annan vårdproducent än anställd
vårdare som inte införts i förskottsuppbörds-
registret på det sätt som bestäms i 10 § och
15 § 3 mom. i förordningen om förskotts-
uppbörd.

7 kap.

Förskottsinnehållning på studiestöd och
stöd för vuxenutbildning

14 §
På studiepenning som avses i 2 § i lagen

om studiestöd (65/94) skall förskottsinnehåll-
ning verkställas enligt 10 procent. Förskotts-
innehållning skall dock verkställas endast om
studiepenningen uppgår till minst 170 euro i
månaden.

15 §
På vuxenutbildningsstöd enligt lagen om

vuxenutbildningsstöd (1276/2000) skall för-
skottsinnehållning verkställas enligt 20 pro-
cent.

8 kap.

Förskottsinnehållning på prestation enligt
lagen om lönegaranti och statstjänste-

mannalagen

16 §
På prestation som med stöd av lagen om

lönegaranti (866/98) och 7 § i förordningen
om lönegaranti (868/98) såsom lönegaranti
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utbetalas till arbetstagare verkställs förskotts-
innehållning procentuellt enligt följande:

Om prestationen är minst 20 euro och högst
5 000 euro, är förskottsinnehållningen 30
procent. På den del av prestationen som
överstiger 5 000 euro är förskottsinnehåll-
ningen 50 procent.

Om utbetalaren är ett i 3 a § 2 mom. i lagen
om lönegaranti (1587/92) avsett konkursbo,
verkställs förskottsinnehållning enligt vad
som bestäms i 4, 5 och 6 § i förordningen om
förskottsuppbörd.

På periodiskt återkommande ersättning
som utbetalas med stöd av statstjänsteman-
nalagen (750/94) verkställs förskottsinnehåll-
ning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 §
i förordningen om förskottsuppbörd.

9 kap.

Förskottsinnehållning på idrottsmans
arvode

17 §
På idrottsmans arvode verkställs förskotts-

innehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och
6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

10 kap.

Förskottsinnehållning på avträdelse
ersättning för lantbruksföretagare

18 §
På avträdelseersättning enligt lagen om

avträdelseersättning för lantbruksföretagare
(1330/92) verkställs förskottsinnehållning en-
ligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i
förordningen om förskottsuppbörd.

11 kap.

Förskottsinnehållning på sysselsättnings-
penning till fånge i öppen anstalt

19 §
På sysselsättningspenning till fånge som

avtjänar straff i öppen anstalt verkställs
förskottsinnehållning enligt vad som bestäms
i 4 och 5 § i förordningen om förskottsupp-
börd.

12 kap.

Övriga bestämmelser om verkställande av
förskottsinnehållning

20 §
Då arbetsministeriet underlydande service-

central för små arbetsgivare fungerar som
hushållsombud, verkställs förskottsinnehåll-
ningen enligt innehållningsprocent i följande
tabell:

Lön euro/dag Förskottsinnehållnings-
procent

4,00—22,00 30
22,01—27,80 35
27,81—38,90 40
38,91—55,60 45
55,61— 50

21 §
Förskottsinnehållning på annan än ovan i

detta beslut nämnd förvärvsinkomst verkställs
enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i
förordningen om förskottsuppbörd.

Om utbetalaren inte förfogar över de
uppgifter om prestationsmottagaren, vilka
behövs för att förskottsinnehållning skall
kunna verkställas, verkställs förskottsinne-
hållningen enligt vad som bestäms i 3 § i
förordningen om förskottsuppbörd.

22 §
Kredit- och finansinstitut kan vid beräk-

ning av förskottsinnehållning underkastad
ränta eller eftermarknadsgottgörelse nedsätta
förskottsinnehållningens belopp med den på
utlandet indriven skatt som gottskrivs vid
slutlig beskattning.

23 §
Förskottsinnehållning skall verkställas till

ett lägre belopp än vad i detta beslut är
bestämt, om den skattskyldige i god tid innan
prestationen utbetalas företer ett skattekort
som utvisar detta eller annat motsvarande
förordnande som skattebyrån utfärdat.

På den skattskyldiges anhållan skall för-
skottsinnehållning verkställas till ett större
belopp än vad i detta beslut är bestämt.
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13 kap.

Ikraftträdande

24 §
Detta beslut träder i kraft den 1 februari

2006. Genom detta beslut upphävs Skatte-
styrelsens beslut av den 30 december 2004
(7/2005) jämte ändringen av den 28 juni 2005
(501/2005).

Helsingfors den 25 januari 2006

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Riitta Roos
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