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L a g

Nr 1066

om ändring av sparbankslagen

Given i Helsingfors den 1 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 13 § 4 mom., 18 § 2 och

3 mom., 26 § 1 mom., 39 och 40 § samt 48 § 1 mom. samt
fogas till 15 § ett nytt 2 mom., till 26 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2—7 mom.

blir 3—8 mom., och till lagen nya 40 a—40 l § som följer:

13 §
— — — — — — — — — — — — —

Grundfonden kan betalas tillbaka med stöd
av 39 § 1 mom., om grundfonden nedsätts i
syfte att utbetala medel till grundfondsan-
delsägarna, med stöd av 113 § 2 mom., om
banken upplöses, eller om en grundfondsan-
delsägare med stöd av 71 §, 83 § 2 mom. eller
89 § 5 mom. har rätt till inlösning av
grundfondsandelen.

15 §
— — — — — — — — — — — — —

Egna grundfondsandelar som innehas av en

sparbank medför inte några rättigheter i
sparbanken.

18 §
— — — — — — — — — — — — —

En sparbank eller dess dotterföretag får inte
mot vederlag förvärva en annan sparbanks
grundfondsandelar eller moderbankens
grundfondsandelar. Ett avtal som strider mot
detta förbud är ogiltigt.

Bestämmelser om en sparbanks rätt att
förvärva och inlösa egna grundfondsandelar
finns i 40 a—40 1 §.
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26 §
Principalmötet beslutar om ökning av

grundfonden på förslag av styrelsen. Genom
principalernas beslut, i vilket nämns maxi-
miantalet grundfondsandelar av olika slag
som skall tecknas, vederlagets minimi- och
maximibelopp samt bemyndigandets giltig-
hetstid, kan styrelsen bemyndigas att besluta
om en ökning av grundfonden i dess helhet
eller till vissa delar. Bemyndigandet kan vara
i kraft högst fem år.

I ett beslut om nyemission skall nämnas
1) det belopp med vilket grundfonden skall

ökas eller det lägsta och det högsta beloppet
för ökningen,

2) av vilka slag de nya grundfondsande-
larna är, om det i banken finns eller kan finnas
grundfondsandelar av olika slag,

3) vem som har rätt att teckna grundfonds-
andelar,

4) teckningstiden samt den kortare tid,
minst en månad från teckningstidens början,
inom vilken de som har rätt att teckna
grundfondsandelar kan utöva sin rätt,

5) en grundfondsandels nominella belopp
samt det belopp som skall betalas för andelen,

6) den tid inom vilken grundfondsande-
larna skall betalas,

7) den grund enligt vilken de grundfonds-
andelar bjuds ut till teckning för vilka
teckningsrätten inte har använts inom utsatt
tid, samt den grund enligt vilken grundfonds-
andelarna vid överteckning skall fördelas, om
inte sparbankens styrelse ges beslutanderätt i
dessa frågor.
— — — — — — — — — — — — —

39 §
Grundkapitalet och grundfonden kan ned-

sättas i syfte att täcka förluster enligt fastställd
balansräkning till den del som avsättningarna
och reserverna, det fria egna kapitalet och
reservfonderna inte förslår. Grundfonden kan
dessutom nedsättas i syfte att utbetala medel
till grundfondsandelsägarna.

Vid nedsättning av grundkapitalet och
grundfonden iakttas i tillämpliga delar vad
som föreskrivs i 26 §. Vid nedsättning av
grundfonden i syfte att utbetala medel till
grundfondsandelsägarna, iakttas i tillämpliga
delar dessutom vad som föreskrivs i
73—76 §.

Grundfonden nedsätts genom sänkning av
grundfondsandelarnas nominella belopp eller
genom ogiltigförklaring av grundfondsande-
lar. Då grundfondsandelarnas nominella be-
lopp sänks skall stadgarna ändras på motsva-
rande sätt.

40 §
Beslut om nedsättning av grundkapitalet,

reservfonden och grundfonden förfaller, om
det inte anmäls för registrering inom en
månad.

Vid nedsättning av grundkapitalet, reserv-
fonden eller grundfonden får beslut om
vinstutdelning fattas under de tre år som följer
efter registreringen av nedsättningen endast
med tillstånd av registermyndigheten, om inte
de ovan nämnda posterna av det egna
kapitalet sammanlagt har ökats med minst
nedsättningsbeloppet. I fråga om registermyn-
dighetens tillstånd gäller i tilllämpliga delar
73 § 3 mom. och 74 §. Vad som i de nämnda
lagrummen föreskrivs om borgenärer skall
vid tillämpningen av detta moment inte
tillämpas på insättare.

40 a §
En sparbank kan i enlighet med denna lag

besluta
1) att förvärva egna grundfondsandelar

(förvärv),
2) att en grundfondsandelsägare skall över-

låta sina grundfondsandelar till sparbanken
vederlagsfritt eller mot vederlag (inlösen).

I sparbankens stadgar kan i enlighet med
40 g § bestämmas om sparbankens rätt eller
skyldighet att förvärva eller lösa in grund-
fondsandelar.

Om förvärv eller inlösen genomförs så att
grundfonden nedsätts, iakttas dessutom vad
som föreskrivs i 39 §. De förvärvade eller
inlösta grundfondsandelarna skall samtidigt
ogiltigförklaras.

Då grundfondsandelar förvärvas eller löses
in med fritt eget kapital, kan för förvärv eller
inlösen användas endast sådant fritt eget
kapital enligt fastställd balansräkning som har
uppkommit efter inrättandet av grundfonden.

40 b §
Vad som i 40 d—40 g § föreskrivs om

förvärv och inlösen skall inte tillämpas då
sparbanken
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1) i enlighet med 60 § 3 mom. övertar ett
aktiebolag i sin ägo och på grundval av
fusionen får en egen grundfondsandel som
tillhör aktiebolaget i sin ägo,

2) löser in en grundfondsandel i enlighet
med 71 § 1 mom.,

3) på auktion köper en egen grundfonds-
andel som utmätts för sparbankens fordran,

4) får en egen grundfondsandel vederlags-
fritt.

40 c §
Sparbanken kan behålla, avyttra eller ogil-

tigförklara egna grundfondsandelar som den
har förvärvat, löst in eller fått på annat sätt.

I 40 j § föreskrivs om avyttring och i 40
k § om ogiltförklaring. I 40 l § föreskrivs om
skyldigheten att avyttra eller ogiltigförklara
egna grundfondsandelar som har förvärvats
eller lösts in i strid med denna lag.

40 d §
Beslut om förvärv och inlösen av sparban-

kens egna grundfondsandelar fattas av prin-
cipalmötet på förslag av styrelsen. I fråga om
möteshandlingar samt framläggande och sän-
dande av dem gällar i tillämpliga delar vad
som föreskrivs i 26 §.

Genom principalernas beslut, i vilket
nämns maximiantalet grundfondsandelar av
olika slag som skall förvärvas, vederlagets
minimi- och maximibelopp samt bemyndi-
gandets giltighetstid, kan styrelsen bemyndi-
gas att besluta om ett förvärv i dess helhet
eller till vissa delar. Bemyndigandet kan vara
i kraft högst 18 månader. Egna grundfonds-
andelar kan med stöd av bemyndigandet
förvärvas endast med fritt eget kapital.

40 e §
Om det från sparbankens synpunkt finns

vägande ekonomiska skäl, kan egna grund-
fondsandelar förvärvas och lösas in i något
annat förhållande än grundfondsandelsägar-
nas andelsinnehav (riktat förvärv och riktad
inlösen). Vid bedömningen av godtagbarhe-
ten i fråga om riktat förvärv och riktad inlösen
skall särskilt avseende fästas vid förhållandet
mellan det vederlag som erbjuds och andelens
gängse pris. Principalmötets beslut skall fattas
med sådan kvalificerad majoritet som avses i
9 §. Detsamma gäller ett bemyndigande som

innebär att styrelsen får förvärva och lösa in
andelar och som inte utesluter styrelsens rätt
att besluta om riktat förvärv eller riktad
inlösen.

Egna andelar kan lösas in i något annat
förhållande än grundfondsandelsägarnas an-
delsinnehav endast med samtliga grundfonds-
andelsägares samtycke. Dessutom kan i stad-
garna tas in ett sådant inlösenvillkor som
avses i 40 h §.

Om styrelsen föreslår att principalmötet
skall besluta om riktat förvärv eller riktad
inlösen eller att principalmötet skall bemyn-
diga styrelsen att förvärva andelar utan att
utesluta styrelsens rätt att besluta om riktat
förvärv, skall detta nämnas i möteskallelsen.

40 f §
I förvärvs- och inlösenbeslutet skall näm-

nas
1) om det är fråga om förvärv eller inlösen,
2) det antal eller maximiantal andelar av

olika slag som beslutet avser,
3) hos vem andelarna förvärvas eller löses

in och vid behov i vilken ordning samt, när
det är fråga om ett riktat förvärv, motive-
ringen till att det finns vägande ekonomiska
skäl enligt 40 e § för det riktade förvärvet,

4) den tid inom vilken de andelar som
förvärvet avser skall erbjudas banken eller
den dag då inlösen sker,

5) det vederlag som skall betalas för
andelarna och motiveringen till bestämmande
av vederlaget samt, om vederlaget består av
annan egendom än pengar, en utredning om
egendomens värde,

6) betalningstiden för vederlaget,
7) hur förfarandet påverkar sparbankens

eget kapital.

40 g §
Grundfondsandelsägare som enligt ett för-

värvsbeslut har rätt att sälja sin andel till
sparbanken skall innan den tid som utsatts för
erbjudande av andelen till banken börjar löpa
informeras om beslutet på samma sätt som en
kallelse till principalmöte utfärdas. Samtidigt
skall det ges information om hur och inom
vilken tid grundfondsandelsägarna kan ut-
nyttja sin rätt.

Sådan information som avses i 1 mom.
behöver inte ges om

2935Nr 1066



1) motsvarande information ingår i kallel-
sen till det principalmöte som skall besluta
om förvärvet eller finns tillgänglig på ett
principalmöte som grundfondsandelsägaren
deltagit i och som beslutar om förvärvet, eller
om

2) motsvarande information offentliggörs
på det sätt som avses i värdepappersmark-
nadslagen (495/1989).

Innehållet i förvärvsbeslutet och de i 26 §
5 mom. avsedda handlingarna om sparban-
kens ekonomiska ställning skall hållas till-
gängliga för grundfondsandelsägare som av-
ses i 1 mom. i denna paragraf under den tid
inom vilken andelarna skall erbjudas banken.
Denna skyldighet finns dock inte, om banken
har offentliggjort en i 6 kap. i värdepappers-
marknadslagen avsedd anbudshandling av
vilken motsvarande information framgår.

40 h §
I sparbankens stadgar kan bestämmas att

sparbanken har rätt eller skyldighet att för-
värva eller lösa in egna grundfondsandelar.

I stadgarna skall då anges
1) om det är fråga om förvärv eller inlösen,
2) om sparbanken har rätt eller skyldighet

att förvärva eller lösa in andelar,
3) vilka andelar bestämmelsen gäller och,

vid behov, i vilken ordning andelarna skall
förvärvas eller lösas in,

4) vilket förfarande som skall iakttas,
5) vilket vederlag som skall betalas för

andelarna eller på vilka grunder vederlaget
skall räknas ut,

6) vilka medel som kan användas för
betalning av vederlaget.

Inlösenvillkoret kan gälla sådana grund-
fondsandelar som givits ut innan villkoret
tagits in i stadgarna endast med dessa
grundfondsandelsägares samtycke.

Beslutet om förvärv eller inlösen av egna
grundfondsandelar på det sätt som avses i
denna paragraf fattas av sparbankens styrelse.
Om förvärv eller inlösen av andelar sker
genom nedsättning av grundfonden, fattas
beslutet dock av sparbankens principalmöte.

40 i §
Ett sådant beslut om förvärv eller inlösen

av egna grundfondsandelar får inte fattas att
det sammanlagda antalet egna grundfondsan-

delar som innehas av banken eller som utgör
pant i enlighet med 35 § i kreditinstitutslagen,
och de grundfondsandelar i moderbanken
som innehas av sparbankens dottersamman-
slutning kommer att överstiga en tiondel av
samtliga andelar.

40 j §
Principalmötet beslutar med iakttagande i

tilllämpliga delar av vad som föreskrivs i 26 §
om avyttring av egna grundfondsandelar som
innehas av sparbanken.

Genom principalernas beslut, i vilket
nämns maximiantalet grundfondsandelar av
olika slag som skall avyttras, bemyndigandets
giltighetstid samt vederlagets minimi- och
maximibelopp, kan styrelsen bemyndigas att
besluta om avyttrande i dess helhet eller till
vissa delar. Bemyndigandet kan vara i kraft
högst fem år.

40 k §
Styrelsen kan besluta att ogiltigförklara

egna grundfondsandelar som innehas av
sparbanken. Ogiltigförklaringen skall utan
dröjsmål anmälas för registrering. Andelarna
är ogiltiga när anmälan har registrerats.

Grundfonden skall nedsättas med det be-
lopp som motsvarar de ogiltigförklarade
andelarnas nominella belopp, dock så att
grundfondens belopp skall vara minst lika
stort som det sammanlagda beloppet av
grundfondsandelarnas nominella belopp. Det
belopp som motsvarar nedsättningen av
grundfonden överförs från grundfonden till
reservfonden.

40 l §
Egna grundfondsandelar som har förvär-

vats eller lösts in i strid med denna lag skall
avyttras utan obefogat dröjsmål, dock senast
ett år efter förvärvet.

Om den sammanlagda andelen egna grund-
fondsandelar som innehas av en sparbank och
dess dottersammanslutningar överstiger en
tiondel av samtliga andelar till följd av att
andelarna har förvärvats på ett sådant sätt som
avses i 40 b §, skall de andelar som överstiger
den nämnda andelen avyttras inom tre år från
förvärvet.

Om grundfondsandelarna inte har avyttrats
inom den tid som anges i 2 mom., skall de
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förklaras ogiltiga. Grundfondsandelar som
innehas av sparbanken skall förklaras ogiltiga
före sådana grundfondsandelar i moderban-
ken som innehas av en dottersammanslutning.

48 §
Förvaltningsrådet skall övervaka styrelsens

och verkställande direktörens förvaltning av
sparbanken och ge principalmötet sitt utlå-
tande om bokslutet och revisionsberättelsen
samt om styrelsens förslag som avser inrät-
tande, ökning eller nedsättning av grundfon-
den och förvärv, inlösen eller avyttring av
sparbankens egna grundfondsandelar. Styrel-
sen och verkställande direktören skall ge

förvaltningsrådet och dess medlemmar de
upplysningar som dessa anser vara nödvän-
diga för skötseln av sitt uppdrag. En medlem
av förvaltningsrådet skall begära upplysning-
arna vid förvaltningsrådets sammanträde. I
stadgarna kan bestämmas att förvaltningsrå-
det beslutar om ärenden som avser en
betydande inskränkning eller utvidgning av
verksamheten eller en väsentlig ändring av
sparbankens organisation. Förvaltningsrådet
kan ge styrelsen anvisningar i frågor som är
av stor betydelse eller principiellt viktiga.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos
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L a g

Nr 1067

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens
pensionsfond

Given i Helsingfors den 1 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 29 juni 2006 om ändring av lagen om statens pensionsfond (531/2006)

3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

— — — — — — — — — — — — —
Det belopp som avses i 5 § 1 mom. i lagen

om statens pensionsfond och som överförs ur
fonden till statsbudgeten utgör 2006 och 2007
högst 40 procent av den utgift som samma år

föranleds av pensioner som grundar sig på
anställning som omfattas av statens pensions-
system.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos
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L a g

Nr 1068

om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi

Given i Helsingfors den 1 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skydda barn och
trygga deras grundläggande rättigheter genom
att främja åtgärder som kan användas till att
blockera åtkomsten till webbplatser med
barnpornografi vilka upprätthålls utomlands.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) webbplats med barnpornografi sprid-

ning via internet av bild som på ett sedlig-
hetssårande sätt visar barn, och med

2) teleföretag ett sådant nätföretag som
avses i 2 § 17 punkten eller ett sådant
tjänsteföretag som avses i 2 § 19 punkten i
kommunikationsmarknadslagen (393/2003)
och som är skyldigt att söka koncession enligt
4 § i nämnda lag, eller göra en televerksam-
hetsanmälan enligt 13 § i samma lag.

3 §

Teleföretagens rätt att bestämma om de
tjänster de tillhandahåller

Teleföretagen har rätt att erbjuda sina
tjänster så att de inte kan användas till att få
åtkomst till webbplatser med barnpornografi.

4 §

Kartläggning av webbplatser med barnpor-
nografi

Polisen kan utarbeta, föra och uppdatera en
förteckning över webbplatser med barnpor-
nografi.

Polisen begär och tar emot uppgifter för
detta ändamål från bland annat medborgar-
organisationer, privatpersoner, teleföretag
och myndigheter.

5 §

Informationsskyldighet

Polisen skall utarbeta ett meddelande som

RP 99/2006
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omtalar att åtkomsten till webbplatsen är
blockerad av ett skäl som avses i denna lag.
Polisen kan utarbeta meddelandet i samarbete
med teleföretagen. Meddelandet skall visas
varje gång som åtkomsten till webbplatsen
blockeras. Av meddelandet skall framgå

1) att åtkomsten till webbplatsen är block-
erad,

2) skälen till att åtkomsten blockeras,
3) information om vem som vid behov kan

kontaktas, och
4) kontaktuppgifterna till dem som avses i

3 punkten.

6 §

Sekretess och utlämnande av uppgifter

De förteckningar som polisen utarbetar

enligt 4 § är sekretessbelagda. På tystnads-
plikten för de anställda hos teleföretagen och
övriga som handlar för teleföretagens räkning
tillämpas 23 och 35 § i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Utöver vad som bestäms i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet har
polisen rätt att lämna ut information till
teleföretagen från den förteckning som avses
i 4 §.

7 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Susanna Huovinen
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Republikens presidents förordning

Nr 1069

om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige om folkbokföring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de

bestämmelser i överenskommelsen som hör till området av lagstiftningen

Given i Helsingfors den 1 december 2006

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av region- och
kommunministern, föreskrivs:

1 §
Den i Stockholm den 1 november 2004

ingångna överenskommelsen mellan Dan-
mark, Finland, Island, Norge och Sverige om
folkbokföring, som godkänts av riksdagen
den 15 november 2005 och av republikens
president den 2 december 2005, träder i kraft
den 1 januari 2007 så som därom har
överenskommits.

2 §
Lagen av den 2 december 2005 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till

området för lagstiftningen i överenskommel-
sen mellan Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige om folkbokföring (955/2005)
träder i kraft den 1 januari 2007.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2007.

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Region- och kommunminister Hannes Manninen

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 96/2006)
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Statsrådets förordning

Nr 1070

om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om hemkommun

Given i Helsingfors den 30 november 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med
stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 2 december 2005 om ändring av lagen om
hemkommun (956/2005):

1 §
Lagen av den 2 december 2005 om ändring

av lagen om hemkommun (956/2005) träder
i kraft den 1 januari 2007.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2007.

Helsingfors den 30 november 2006

Region- och kommunminister Hannes Manninen

Lagstiftningsråd Terhi Lehtonen
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Statsrådets förordning

Nr 1071

om ikraftträdande av lagen om ändring av befolkningsdatalagen

Given i Helsingfors den 30 november 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med
stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 2 december 2005 om ändring av
befolkningsdatalagen (957/2005):

1 §
Lagen av den 2 december 2005 om ändring

av befolkningsdatalagen (957/2005) träder i
kraft den 1 januari 2007.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2007.

Helsingfors den 30 november 2006

Region- och kommunminister Hannes Manninen

Lagstiftningsråd Terhi Lehtonen
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Skattestyrelsens beslut

Nr 1072

om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med
beskattningen för år 2007

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 2006

Skattestyrelsen har med stöd av 64 § och 76 § i inkomstskattelagen den 30 december 1992
(1535/1992), sådan 76 § lyder i lagen 1549/1995, bestämt:

1 §
Naturaförmåner som erhållits av arbetsgi-

vare i hemlandet eller utomlands skall vär-
deras enligt följande grunder:

Bostadsförmån och rätt att använda elström

2 §
Penningvärdena av bostadsförmån och däri ingående uppvärmning i en bostad med

centralvärme är följande:

a) Huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda), förmånens värde

Bostaden blivit färdig: Förmånens värde euro/mån

före år 1961 130,00 ≠ + 8,00 ≠ per kvadratmeter
åren 1961–1983 120,00 ≠ + 6,45 ≠ per kvadratmeter
år 1984 eller senare 130,00 ≠ + 7,06 ≠ per kvadratmeter

b) Övriga delar av landet, förmånens värde

Bostaden blivit färdig: Förmånens värde euro/mån

före år 1984 80,00 ≠ + 4,90 ≠ per kvadratmeter
åren 1984–1991 86,00 ≠ + 5,58 ≠ per kvadratmeter
år 1992 eller senare 87,00 ≠ + 6,57 ≠ per kvadratmeter

Värdet av bostadsförmån i bostäder som
avses i lagen om användning, överlåtelse och
inlösen av aravahyresbostäder och aravahy-
reshus (1190/93) är, avvikande från 1 mom.,
högst den hyra som uppbärs för bostaden.

Värdet av en i 76 § 5 punkten i inkomst-
skattelagen (1549/95) avsedd bostadsförmån
som erhållits utomlands är lika med bostadens
gängse hyra, likväl högst 50 procent av värdet
av naturaförmånen för en i 1 mom. avsedd
bostad på huvudstadsregionen som blivit
färdig år 1984 eller senare.

Om löntagare som är anställd hos resebyrå

eller researrangör och som enligt arbetsavtalet
har förflyttningsskyldighet måste byta tjänst-
göringsort och bostad under utlandstjänstgö-
ringen på order från arbetsgivaren under
kalenderåret, beräknas värdet av bostadsför-
månen enligt 25 m2.

3 §
Såsom året då bostaden blivit färdig be-

traktas det år då byggnaden blivit färdig. Har
byggnaden totalrenoverats, betraktas såsom
året då bostaden blivit färdig byggnadens
renoveringsår.
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4 §
Om löntagaren själv står för uppvärm-

ningskostnaderna i en bostad med central-
värme, nedsätts förmånens värde i 2 § med
1,17 ≠ per kvadratmeter i månaden.

5 §
Penningvärdet av bostadsförmån och däri

ingående uppvärmning i en bostad med
ugnsuppvärmning är 3,31 ≠ per kvadratmeter
i månaden. Om löntagaren själv står för
uppvärmningskostnaderna, är förmånens
värde 2,26 ≠ per kvadratmeter i månaden.

6 §
Värdet av till bostadsförmån hörande obe-

gränsad rätt att använda elström är 0,51 ≠ per
kvadratmeter i månaden. Förmånens värde
omfattar inte eluppvärmning av bostaden.

Vid värdering av bostadsförmånen jäm-
ställs en bostad med eluppvärmning med en
bostad med centralvärme.

7 §
Penningvärdet av bostadsförmån i samfällt

rum jämte värme och belysning i ett rum med
centralvärme är 94,00 ≠ per månad. I ett rum
med ugnsuppvärmning är penningvärdet av
förmånen 34,00 ≠ per månad.

8 §
Vid beräkning av bostadsförmånens pen-

ningvärde inräknas i bostadens areal de
egentliga boningsrummen och de byggnads-
utrymmen som ansluter sig till löntagarens
eller hans familjs boende, såsom bastu,
simbassäng och hobbyrum. Garage räknas
inte in i bostadsarealen.

Vid beräkning av bostadsförmånens pen-
ningvärde beträffande bostad som blivit fär-
dig före år 1961 inräknas för den del som
överstiger 150 kvadratmeter hälften av ut-
rymmen som avses i 1 mom. i bostadsarealen.

9 §
Om hyresnivån för bostäder i en kommun

konstaterats vara lägre än de värden som
angetts i 2 § 1 mom., kan dessa värden sänkas
allmänt i kommunen, dock med högst 20
procent.

På motsvarande sätt kan i 2 § 1 mom.
avsedda värden av bostadsförmån eller deras

värden som ändrats i enlighet med 1 mom. i
denna paragraf sänkas på grund av bostadens
läge i kommunen, dock med högst 20 procent.

Garageförmån

10 §
Penningvärdet av uppvärmt garage eller

plats i ett uppvärmt parkeringshus är 59,00 ≠
per månad i huvudstadsregionen och 38,00 ≠
per månad i övriga delar av landet. Penning-
värdet för kallt garage eller plats i ett kallt
parkeringshus är 38,00 ≠ per månad i huvud-
stadsregionen och 30,00 ≠ per månad i övriga
delar av landet.

Kostförmån

11 §
Kostförmånens värde är 5,00 ≠ per måltid,

om summan av de direkta kostnader som för
anskaffning av förmånen åsamkats arbetsgi-
varen och momsen på dessa kostnader uppgår
till minst 5,00 ≠ och högst 8,40 ≠. Om
summan understiger 5,00 ≠ eller överstiger
8,40 ≠, anses förmånens värde vara detsamma
som summan av de direkta kostnaderna och
momsen på dessa kostnader.

12 §
Direkta kostnader är råvaror som använts

vid tillagning av måltid samt löner för
tillagning och servering av måltid jämte
socialkostnader. Har arbetsgivaren kommit
överens med måltidsstället om anordning av
arbetsplatsmåltid (avtalsmåltid), betraktas det
belopp som arbetsgivaren betalat till måltids-
stället som den direkta kostnaden för målti-
den.

Såsom direkta kostnader betraktas inte
kostnader för mattransport till matstället.

Ersättning som den skattskyldige betalt för
måltiden till arbetsgivaren tas inte i beaktande
vid uträkning av de direkta kostnaderna, utan
den dras av från kostförmånens penningvärde.

13 §
Såsom penningvärde för kostförmån för

personalen på sjukhus, skola, daghem eller
annan motsvarande anstalt i samband med
anstaltsmåltid anses 3,75 ≠ per måltid. Värdet
av kostförmån som personalen i en skola,
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daghem eller motsvarande inrättning får i
samband med övervakning av elevernas eller
vårdtagarnas bespisning är 3,00 ≠ per måltid.

Penningvärdet av den kostförmån som
personalen på hotell- och restaurangbran-
schen samt flygpersonalen erhållit under
flygningen anses vara 4,25 ≠ per måltid.

14 §
Värdet av förmån som erhållits i form av

måltidskupong eller annat motsvarande be-
talningssätt med ett nominellt värde av högst
8,40 ≠, som inte har samband till avtalsmål-
tid, är 75 % av måltidskupongens nominella
värde, dock minst 5,00 ≠. Måltidskupong med
ett nominellt värde av över 8,40 ≠ värderas
upp till dess nominella värde.

Förutsättningen för att en måltidskupong
enligt 1 mom. skall värderas till 75 procent
av dess nominella värde är att den endast kan
användas för måltid och att man inte får
pengar, livsmedel eller andra förnödenheter
mot den. I annat fall värderas kupongen till
dess nominella värde. Löntagaren kan få
endast en kupong värderad på ovan nämnt sätt
per sådan faktisk arbetsdag i hemlandet,
under vilken arbetsgivaren inte på annat sätt
kan ordna en måltid som motsvarar arbets-
platsmåltid.

Förmån med fritt uppehälle

15 §
Värdet av förmån med fri bostad, kost,

belysning och värme är 380,00 ≠ per månad
i ett rum och 365,00 ≠ per månad i ett samfällt
rum.

16 §
För person i sjömanstjänst är penningvär-

det av i egenskap av sjöman erhållen natu-
raförmån 10,00 ≠ per dygn eller högst
225,00 ≠ per månad.

Bilförmån

17 §
Om löntagaren eller hans familj använder

arbetsgivarens person- eller paketbil för pri-
vatkörning, betraktas den förmån han erhållit
som bilförmån. Värdet av bilförmån fastställs
i olika åldersgrupper enligt det år då bilen har
tagits i bruk och som framgår av registerut-
draget enligt följande:

a) Åldersgrupp A (bilar som tagits i bruk
åren 2005–2007)

Fri bilförmån:
Det månatliga värdet av förmån utgör

1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
255,00 euro eller 17 cent per kilometer.

Förmån att använda bil:
Det månatliga värdet av förmån utgör

1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
90,00 euro eller 6 cent per kilometer.

b) Åldersgrupp B (bilar som tagits i bruk
åren 1992–2004)

Fri bilförmån:
Det månatliga värdet av förmån utgör

1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
270,00 euro eller 18 cent per kilometer.

Förmån att använda bil:
Det månatliga värdet av förmån utgör

1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
100,00 euro eller 7 cent per kilometer.

c) Åldersgrupp C (bilarna som tagits i bruk före år 1992)

Månatligt
värde

Värde enligt körjournal eller annan till-
förlitligt utredning som lagts fram av den

skattskyldige eller skattemyndigheten

euro/mån grundvärde
euro/mån

+ värde per kilometer
euro/km

– fri bilförmån 714,00 249,00 0,31
– förmån att använda bil 444,00 249,00 0,13
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Användning av värde per kilometer förut-
sätter körjournal eller annan tillförlitlig ut-
redning om antalet kilometer som körts med
bilen. Värdet av bilförmånen kan höjas vid
beskattningens verkställande om det är up-
penbart att privatkörningarna kommer att
överstiga 18 000 kilometer om året.

Om arbetstagarens arbete är sådant att han
använder flera olika naturaförmånsbilar under
månaden, beräknas grundvärdet enligt den bil
som han använt den största delen av månaden.

Bilförmån som fåtts utomlands hör till
åldersgrupp C.

18 §
Med grundvärde avses i åldersgrupperna A

och B procentandelen som uträknats på basis
av bilens nyanskaffningspris. Med nyanskaff-
ningspris avses det allmänna rekommende-
rade pris som var gällande för bilmodellen vid
ingången av den månad då bilen togs i bruk
och som importören eller, då denna saknas,
partihandeln uppgett minskat med 3 400,00 ≠.
Av detta pris beräknar man den i 17 § nämnda
procentuella andelen. Det erhållna värdet
avrundas nedåt till närmaste 10 euro.

19 §
Om arbetskörslorna med naturaförmånsbi-

len överstiger 30 000 kilometer under ett
kalenderår eller om arbetstagaren måste byta
naturaförmånsbilen på det sätt som avses i
17 § 3 mom., utgör förmånens grundvärde 80
procent av grundvärdet enligt 17 och 18 §.

20 §
I åldersgrupperna A och B beaktas vid

bestämmande av bilförmånens värde den
extra utrustning som skaffats i bilen utom
vanliga vinterdäck och biltelefon. Som värdet
på biltelefon betraktas värdet på mobiltelefon.

Värdet av extra utrustning läggs till bilens
nyanskaffningspris till den del utrustningens
värde överstiger 850,00 ≠. Om den rabatt som
arbetsgivaren fått på extra utrustning över-
stiger en sedvanlig kassa- eller annan dylik
rabatt, används som extra utrustningens värde
det allmänna rekommenderade priset.

21 §
Det är fråga om fri bilförmån när arbets-

givaren står för kostnaderna för bilen. Det är

fråga om förmånen att använda bil när
löntagaren själv betalar åtminstone bränsle-
kostnaderna för bilen.

Ersättning som löntagaren betalar till ar-
betsgivaren för bilkostnaderna dras av från
penningvärdet av fri bilförmån eller förmånen
att använda bil.

22 §
Vid värdering av bilförmån räknas använd-

ning av bilen för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen till privatkörning.

23 §
Penningvärdet av bilförmån skall höjas

med 390,00 euro per månad eller 26 cent per
kilometer, om bilen körs av en av arbetsgi-
varen anställd chaufför.

24 §
Av körjournal som avses i 17 § skall

framgå hur många kilometer som dagligen
under skatteåret körts med bilen.

Om arbetskörslorna med bilen skall föl-
jande uppgifter dagligen antecknas i körjour-
nalen:

– tidpunkten i början och i slutet av
körningen,

– körningens avfärds- och ankomstplats
samt vid behov rutten,

– utslaget på vägmätaren i början och i
slutet av körningen,

– körsträckan,
– ändamålet med körningen och
– bilens användare.

Telefonförmån

25 §
Penningvärdet av telefonförmån som upp-

kommer av att arbetsgivaren bekostat en
telefon i löntagarens hem är 20,00 ≠ per
månad. Förmånens värde täcker kostnaderna
för samtalen.

Värdet av naturaförmån som uppkommer
av att arbetsgivare bekostat en mobiltelefon
till löntagaren är 20,00 ≠ per månad. Förmå-
nens värde täcker kostnaderna för samtalen,
textmeddelandena och multimediemeddelan-
dena.
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Tillämpning av det gängse värdet

26 §
Såsom penningvärde av sådan förmån, vars

gängse pris uppenbarligen understiger pen-
ningvärdet enligt detta beslut eller som inte
nämnts ovan, skall anses dess gängse värde.

Ikraftträdande

27 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2007 och tillämpas vid verkställandet av
förskottsinnehållning under 2007 och vid
beskattningen för år 2007.

Helsingfors den 24 november 2006

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Merja Hartikka-Simula
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