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L a g

Nr 1106

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Zambia om främjande av och skydd för investeringar

Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Helsingfors den 7
september 2005 mellan Republiken Finland
och Republiken Zambia ingångna överens-
kommelsen om främjande av och skydd för

investeringar gäller som lag sådana Finland
har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki

RP 51/2006
UtUB 12/2006
RSv 166/2006

165—2006 895029

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20060051


L a g

Nr 1107

om ändring av lagen om näringsförbud

Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 december 1985 om näringsförbud (1059/1985) 4 § 1 mom. och

21 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1220/1997, och
fogas till 21 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 182/2002, ett nytt 3 mom., varvid

de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 21 a §, sådan den lyder i nämnda lag
1220/1997, ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 21 b § som följer:

4 §

Förbudets innehåll

Den som meddelats näringsförbud får inte
1) själv eller genom mellanhänder driva en

rörelse som medför bokföringsskyldighet en-
ligt bokföringslagen,

2) vara bolagsman i ett öppet bolag eller
ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
eller personmedlem i en europeisk ekonomisk
intressegruppering,

3) vara styrelsemedlem, suppleant eller
verkställande direktör eller ha annan därmed
jämförbar ställning i ett samfund eller en
stiftelse,

4) själv eller genom mellanhänder faktiskt
leda ett samfund eller en stiftelse eller en
utländsk filial eller sköta dess förvaltning,

5) själv eller genom mellanhänder upprätta
avtal om aktiebolagsbildning eller vara stif-
tare av ett andelslag,

6) själv eller genom mellanhänder förvärva
på ägande eller avtal grundad bestämmande-
rätt i ett samfund som driver rörelse, eller

7) driva rörelse i Finland genom att
använda en i utlandet grundad sammanslut-
ning som mellanhand eller faktiskt leda en i

utlandet grundad sammanslutning som driver
rörelse i Finland i en omfattning som inte är
obetydlig eller förvärva bestämmande infly-
tande i en sådan sammanslutning.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Register

Rättsregistercentralen har ett för allmänt
bruk avsett register vars syfte är att tillgodose
offentligheten när det gäller näringsförbud
samt efterlevnaden och kontrollen av förbu-
den. I registret införs uppgifter om namn samt
personbeteckning och hemkommun för den
som meddelats näringsförbud eller tillfälligt
näringsförbud samt andra med tanke på
registrets syfte nödvändiga uppgifter om
förbudets innehåll, varaktighet och dess gil-
tighet i övrigt utifrån de uppgifter som
domstolen översänder med anledning av ett
avgörande om näringsförbud. Bestämmelser
om de uppgifter som domstolen skall över-
sända utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

Utan hinder av 16 § 3 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
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(621/1999) har var och en rätt att få uppgifter
om gällande näringsförbud i registret även i
form av kopior och utskrifter. Rättsregister-
centralen får lämna ut uppgifter med hjälp av
en teknisk anslutning eller annars elektroniskt
till domstolar och andra myndigheter som
behöver uppgifter för skötseln av sina lag-
stadgade uppgifter, till sammanslutningar
som bedriver kreditupplysningsverksamhet
samt till kredit- och finansinstitut och andra
sammanslutningar som i sin verksamhet
kontinuerligt behöver uppgifterna för bedöm-
ning av avtalsparters tillförlitlighet eller något
annat jämförbart ändamål som är godtagbart.
Innan en teknisk anslutning öppnas skall
mottagaren ge den registeransvarige en ut-
redning om skyddet av uppgifterna.

Uppgifter lämnas ut avgiftsfritt till de
myndigheter som avses i 2 mom.
— — — — — — — — — — — — —

21 a §

Tillsyn över att näringsförbud efterlevs

— — — — — — — — — — — — —
Skatte-, tull-, utsöknings- och lönegaranti-

myndigheterna, konkursombudsmannen samt
myndigheter som beviljar understöd och

förmåner av offentliga medel och myndighe-
ter som sköter tillstånds- och tillsynsuppgifter
som hänför sig till näringsverksamhet skall i
sin verksamhet uppmärksamma efterlevnaden
av näringsförbud.

21 b §

Patent- och registerstyrelsens uppgifter

Patent- och registerstyrelsen skall se till att
den som meddelats näringsförbud inte under
den tid förbudet är i kraft antecknas i
handelsregistret eller stiftelseregistret i ett
sådant uppdrag som den som meddelats
näringsförbud inte får sköta enligt 4 §. Om
den som meddelats näringsförbud enligt
registret sköter ett sådant uppdrag när förbu-
det träder i kraft, skall i registret antecknas
uppgifter om förbudet och hur länge det varar.
Anteckningen skall strykas efter att förbudet
har upphört att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
Om näringsförbud meddelas på basis av en

sådan försummelse eller ett sådant brott som
avses i 3 § och som har begåtts innan denna
lag träder i kraft, gäller i fråga om förbudets
innehåll också vad som föreskrivs i 4 § 5 och
7 punkten.

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Leena Luhtanen
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L a g

Nr 1108

om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 18 § 1 mom. i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga

om beskattningsuppgifter (1346/1999) som följer:

18 §

Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ
lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av
sekretesskyldigheten på eget initiativ lämna ut
beskattningsuppgifter jämte identifierings-
uppgifter om den skattskyldige

1) till en statlig eller kommunal myndighet,
något annat offentligt samfund eller någon
annan sammanslutning eller stiftelse som
avses i 29 kap. 9 § 2 mom. i strafflagen
(39/1889), om det finns skäl att misstänka att
någon har gjort sig skyldig till en brottslig
gärning som avses i 29 kap. 5—8 § i
strafflagen och uppgifterna kan behövas för
utredning av brottet,

2) till en statlig eller kommunal myndighet
eller en sammanslutning som sköter offentliga
uppgifter, för fullgörande av en sådan till-
synsskyldighet som hänför sig till myndig-
hetens eller sammanslutningens i lag eller
förordning föreskrivna uppgifter, om det finns
skäl att misstänka att det har begåtts ett brott

för vilket det strängaste föreskrivna straffet är
fängelse i mer än sex månader och uppgif-
terna kan behövas för utredning av brottet,

3) till en myndighet, en pensions- eller
olycksfallsförsäkringsanstalt eller en motsva-
rande sammanslutning eller stiftelse som
sköter verkställigheten av lagstadgat pen-
sions- eller olycksfallsförsäkringsskydd, för
fullgörande av en sådan tillsynsskyldighet
som hänför sig till anstaltens, sammanslut-
ningens eller stiftelsens i lag eller förordning
föreskrivna uppgifter, om det finns skäl att
misstänka att en arbetsgivare eller någon
annan som enligt lag eller förordning är
betalningsskyldig inte har fullgjort sin betal-
ningsskyldighet enligt lagen eller förord-
ningen,

4) till polisen, när det vid skattekontrollen
i anslutning till en person som meddelats
näringsförbud har upptäckts omständigheter
som kan vara av betydelse för tillsynen över
efterlevnaden av näringsförbudet.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Leena Luhtanen
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Statsrådets förordning

Nr 1109

om ändring av förordningen om näringsförbudsregistret

Given i Helsingfors den 7 december 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,
upphävs i förordningen av den 13 februari 1998 om näringsförbudsregistret (121/1998) 6 §

samt
ändras 1 §, 2 § 2 mom. och 4 § som följer:

1 §
Utöver vad som bestäms i 21 § 1 mom. i

lagen om näringsförbud (1059/1985) skall i
näringsförbudsregistret på grundval av dom-
stolens meddelande antecknas de uppgifter
som avses i 2—5 §.

2 §
— — — — — — — — — — — — —

I uppgiften skall anges
1) den domstol som har meddelat avgö-

randet, dagen för avgörandet samt övriga
uppgifter som behövs för att kunna identifiera
avgörandet,

2) de omständigheter som anges i 21 §
1 mom. i lagen om näringsförbud inbegripet
undantag som domstolen med stöd av 4 §
3 mom. i nämnda lag har bestämt beträffande
näringsförbudets innehåll.

4 §
I registret skall antecknas också uppgift om

upphörande av tillfälligt näringsförbud med
stöd av 11 § 2 mom. i lagen om näringsför-
bud.

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007.

Helsingfors den 7 december 2006

Justitieminister Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd Liisa Lehtimäki
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Statsrådets förordning

Nr 1110

om tingsrätternas domkretsar

Given i Helsingfors den 7 december 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med
stöd av 21 § 1 mom. 4 punkten i tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993), sådan den
lyder i lag 629/2005:

1 §
Till tingsrätternas domkretsar enligt 21 § 1

mom. 4 punkten i tingsrättslagen (581/1993)
hör en eller flera kommuner enligt vad som
bestäms i denna förordning.

2 §
Kommunerna hör till tingsrätternas dom-

kretsar enligt följande:

Björneborgs tingsrätt: Björneborg, Harja-
valta, Huittinen, Kiikoinen, Kjulo, Kumo,
Lavia, Luvia, Nakkila, Norrmark, Påmark,
Sastmola, Siikainen, Säkylä, Ulvsby och
Vampula,

Borgå tingsrätt: Askola, Borgnäs, Borgå,
Mörskom och Sibbo,

Brahestad tingsrätt: Brahestad, Kalajoki, Me-
rijärvi, Pyhäjoki, Siikajoki och Vihanti,

Esbo tingsrätt: Esbo och Grankulla,

Forssa-Loimaa tingsrätt: Alastaro, Aura,
Forssa, Humppila, Jockis, Koski Tl, Loimaa,
Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tammela,
Tarvasjoki, Yläne och Ypäjä,

Heinola tingsrätt: Hartola, Heinola, Mänty-
harju, Pertunmaa och Sysmä,

Helsingfors tingsrätt: Helsingfors,

Hyvinge tingsrätt: Hyvinge och Nurmijärvi,

Idensalmi tingsrätt: Idensalmi, Keitele, Kiu-
ruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Var-
paisjärvi och Vieremä,

Ikalis tingsrätt: Honkajoki, Hämeenkyrö, Ika-
lis, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö
och Parkano,

Imatra tingsrätt: Imatra, Parikkala, Rautjärvi
och Ruokolahti,

Joensuu tingsrätt: Eno, Ilomants, Joensuu,
Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Outo-
kumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä och
Tohmajärvi,

Jyväskylä tingsrätt: Joutsa, Jyväskylä, Jyväs-
kylä landskommun, Keuruu, Laukaa, Leivon-
mäki, Luhanka, Multia, Petäjävesi, Toivakka
och Uurainen,

Jämsä tingsrätt: Jämsä, Jämsänkoski, Korpi-
lahti, Kuhmoinen och Muurame,

Kajana tingsrätt: Hyrynsalmi, Kajana,
Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi och
Sotkamo,
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Karleby tingsrätt: Halsua, Himanka, Kannus,
Karleby, Kaustby, Kelviå, Lestijärvi, Loch-
teå, Perho, Toholampi, Ullava och Vetil,

Kauhajoki tingsrätt: Bötom, Jurva, Kauha-
joki, Kurikka, Storå och Östermark,

Kauhava tingsrätt: Alahärmä, Alajärvi, Evi-
järvi, Kauhava, Kortesjärvi, Lappajärvi, La-
pua, Vimpeli och Ylihärmä,

Kemijärvi tingsrätt: Kemijärvi, Pelkosen-
niemi, Salla och Savukoski,

Kemi-Torneå tingsrätt: Kemi, Keminmaa,
Kolari, Pello, Simo, Tervola, Torneå och
Övertorneå,

Korsholms tingsrätt: Jakobstad, Kaskö, Kors-
holm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby,
Larsmo, Malax, Närpes, Nykarleby, Oravais,
Pedersöre och Vörå-Maxmo,

Kotka tingsrätt: Fredrikshamn, Kotka, Mie-
hikkälä och Virolahti,

Kouvola tingsrätt: Anjalankoski, Elimä, Iitti,
Jaala, Kouvola, Kuusankoski och Valkeala,

Kuopio tingsrätt: Juankoski, Kaavi, Karttula,
Kuopio, Maaninka, Nilsiä, Rautalampi, Rau-
tavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuus-
niemi och Vesanto,

Kuusamo tingsrätt: Kuusamo, Suomussalmi
och Taivalkoski,

Lahtis tingsrätt: Artsjö, Asikkala, Hollola,
Hämeenkoski, Kärkölä, Lahtis, Nastola, Ori-
mattila, Padasjoki och Pukkila,

Lapplands tingsrätt: Enare, Enontekis, Kit-
tilä, Muonio, Sodankylä och Utsjoki,

Lojo tingsrätt: Karislojo, Karkkila, Lojo,
Nummi-Pusula, Sammatti och Vichtis,

Lovisa tingsrätt: Lappträsk, Liljendal, Lovisa,
Pernå, Pyttis och Strömfors,

Nurmes tingsrätt: Juuka, Lieksa, Nurmes och
Valtimo,

Nyslotts tingsrätt: Enonkoski, Heinävesi, Ke-
rimäki, Nyslott, Punkaharju och Savonranta,

Nystadsregionens tingsrätt: Gustavs, Laitila,
Mynämäki, Nystad, Pyhäranta, Tövsala och
Vehmaa,

Pargas tingsrätt: Dragsfjärd, Houtskär, Iniö,
Kimito, Korppo, Nagu, Pargas och Västan-
fjärd,

Pieksämäki tingsrätt: Hankasalmi, Kangas-
niemi och Pieksämäki,

Raseborgs tingsrätt: Ekenäs, Hangö, Ingå,
Karis, Kyrkslätt, Pojo och Sjundeå,

Raumo tingsrätt: Eura, Euraåminne, Kiukai-
nen, Lappi och Raumo,

Riihimäki tingsrätt: Hausjärvi, Janakkala,
Loppi och Riihimäki,

Rovaniemi tingsrätt: Posio, Ranua och Ro-
vaniemi,

Salo tingsrätt: Bjärnå, Finby, Halikko, Kii-
kala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Pertteli, Salo,
Somero och Suomusjärvi,

Seinäjoki tingsrätt: Alavus, Etseri, Ilmajoki,
Jalasjärvi, Kuortane, Lehtimäki, Nurmo, Sei-
näjoki, Soini, Töysä och Ylistaro,

S:t Michel tingsrätt: Hirvensalmi, Jorois,
Juva, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, S:t
Michel och Sulkava,

Tammerfors tingsrätt: Birkala, Juupajoki,
Kangasala, Kuhmalahti, Kuru, Lempäälä,
Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, Punka-
laidun, Ruovesi, Tammerfors, Vammala, Ve-
silahti, Vilppula, Virdois, Ylöjärvi och Äetsä,

Tavastehus tingsrätt: Hattula, Hauho, Kal-
vola, Lammi, Pälkäne, Renko, Tavastehus
och Tuulos,

Toijala tingsrätt: Akaa, Kylmäkoski, Urjala
och Valkeakoski,

Tusby tingsrätt: Kervo, Mäntsälä, Träskända
och Tusby,
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Uleåborgs tingsrätt: Haukipudas, Ii, Karlö
Kempele, Kestilä, Kiiminki, Limingo, Lumi-
joki, Muhos, Oulunsalo, Piippola, Pudasjärvi,
Pulkkila, Pyhäntä, Rantsila, Tyrnävä, Uleå-
borg, Utajärvi, Vaala, Yli-Ii och Ylikiiminki,

Vanda tingsrätt: Vanda,

Varkaus tingsrätt: Leppävirta och Varkaus,

Vasa tingsrätt: Laihela, Lillkyro, Storkyro
och Vasa,

Villmanstrands tingsrätt: Joutseno, Lemi,
Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Taipal-
saari, Villmanstrand och Ylämaa,

Ylivieska tingsrätt: Alavieska, Haapajärvi,
Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Oulainen, Py-
häjärvi, Reisjärvi, Sievi och Ylivieska,

Åbo tingsrätt: Lemo, Lundo, Masku, Meri-
masku, Nousis, Nådendal, Pemar, Pikis,
Reso, Rimito, Rusko, Sagu, S:t Karins, Vahto,
Velkua, Villnäs och Åbo,

Ålands tingsrätt: Brändö, Eckerö, Finström,
Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kum-
linge, Kökar, Lemland, Lumparland, Marie-
hamn, Saltvik, Sottunga, Sund och Vårdö,

Äänekoski tingsrätt: Kannonkoski, Karstula,
Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Pih-
tipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Viitasaari
och Äänekoski.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1 april

2007.
Genom denna förordning upphävs
1) statsrådets beslut om tingsrätternas

domkretsar (1623/1991) jämte ändringar,
2) statsrådets beslut 1171/2001,
3) statsrådets beslut om vissa domkrets-

arrangemang 845/2002,
4) statsrådets beslut om vissa domkrets-

arrangemang 556/2003,
5) statsrådets beslut om vissa domkrets-

arrangemang 632/2005 och
6) statsrådets förordning om vissa dom-

kretsarrangemang 147/2006.
Utan hinder av vad som föreskrivs i denna

förordning hör Harjavalta, Huittinen, Kjulo,
Kumo, Punkalaidun, Säkylä och Vampula till
Kumo tingsrätt samt Artsjö, Askola, Mänt-
sälä, Orimattila och Pukkila till Orimattila
tingsrätt till och med den 30 september 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 december 2006

Justitieminister Leena Luhtanen

Regeringsråd Heikki Liljeroos
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Justitieministeriets förordning

Nr 1111

om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser

Given i Helsingfors den 7 december 2006

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 § i tingsrättslagen av den
28 juni 1993 (581/1993), sådan den lyder i lag 629/2005:

1 §
Tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser är följande:

Tingsrätt Kansli
(f=filialkansli)

Sammanträdesplats

Björneborg Björneborg Björneborg
Kumo (f) Kumo

Borgå Borgå Borgå

Brahestad Brahestad Brahestad

Esbo Esbo Esbo

Forssa-Loimaa Forssa Forssa
Loimaa (f) Loimaa

Heinola Heinola Heinola
Mäntyharju

Helsingfors Helsingfors Helsingfors

Hyvinge Hyvinge Hyvinge

Idensalmi Idensalmi Idensalmi

Ikalis Ikalis Ikalis
Kankaanpää

Imatra Imatra Imatra
Parikkala

Joensuu Joensuu Joensuu
Ilomants
Kitee
Outokumpu
Tohmajärvi

Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä

Jämsä Jämsä Jämsä
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Kajana Kajana Kajana
Kuhmo

Karleby Karleby Karleby
Kannus
Kaustby

Kauhajoki Kauhajoki Kauhajoki
Kurikka

Kauhava Kauhava Kauhava
Alajärvi
Lapua

Kemijärvi Kemijärvi Kemijärvi

Kemi-Torneå Kemi Kemi
Torneå (f) Torneå

Ylitornio

Korsholm Vasa Vasa
Kristinestad (f) Kristinestad
Jakobstad (f) Jakobstad

Kotka Kotka Kotka
Fredrikshamn (f) Fredrikshamn

Kouvola Kouvola Kouvola
Anjalankoski
Elimä
Kuusankoski

Kuopio Kuopio Kuopio
Nilsiä (f) Nilsiä
Suonenjoki (f) Suonenjoki

Kuusamo Kuusamo Kuusamo
Suomussalmi
Taivalkoski

Lahtis Lahtis Lahtis
Orimattila (f) Orimattila

Lappland Sodankylä Sodankylä
Enare
Kittilä
Muonio
Utsjoki

Lojo Lojo Lojo

Lovisa Lovisa Lovisa

Nurmes Nurmes Nurmes
Lieksa

Nyslott Nyslott Nyslott
Heinävesi
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Nystadsregionen Mynämäki Mynämäki
Nystad (f) Nystad

Pargas Åbo Åbo
Dragsfjärd
Kimito
Nagu
Pargas

Pieksämäki Pieksämäki Pieksämäki
Kangasniemi

Raseborg Ekenäs Ekenäs
Kyrkslätt

Raumo Raumo Raumo
Eura

Riihimäki Riihimäki Riihimäki

Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi

Salo Salo Salo
Somero

Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki
Alavus
Jalasjärvi

S:t Michel S:t Michel S:t Michel
Juva

Tammerfors Tammerfors Tammerfors
Mänttä
Orivesi
Vammala

Tavastehus Tavastehus Tavastehus
Pälkäne

Toijala Akaa Akaa

Tusby Träskända Träskända

Uleåborg Uleåborg Uleåborg
Muhos
Pudasjärvi
Pulkkila

Vasa Vasa Vasa

Vanda Vanda Vanda

Varkaus Varkaus Varkaus

Villmanstrand Villmanstrand Villmanstrand
Luumäki

Ylivieska Ylivieska Ylivieska
Haapajärvi (f) Haapajärvi
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Åbo Åbo Åbo

Åland Mariehamn Mariehamn

Äänekoski Äänekoski Äänekoski
Saarijärvi
Viitasaari

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 april

2007.
Genom denna förordning upphävs justitie-

ministeriets beslut om tingsrätternas kansli-
och sammanträdesplatser (821/1993) jämte
ändringar.

I fråga om Raseborgs tingsrätt tillämpas
förordningen dock redan från och med den 1
januari 2007. Utan hinder av vad som
föreskrivs i denna förordning är vidare Kumo

tingsrätts kansli i Kumo och sammanträdes-
platser i Kumo och i Huittinen, Björneborgs
tingsrätts kansli och sammanträdesplats i
Björneborg, Lahtis tingsrätts kansli och sam-
manträdesplats i Lahtis och Orimattila tings-
rätts kansli och sammanträdesplats i Orimat-
tila till och med den 30 september 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 december 2006

Justitieminister Leena Luhtanen

Regeringsråd Heikki Liljeroos
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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 1112

om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikations-
verkets avgifter

Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 21 december 2005 om vissa av

Kommunikationsverkets avgifter (1175/2005) 8 § och 9 § 1 mom., sådana de lyder, 8 § delvis
ändrad i förordning 129/2006 och 9 § 1 mom. i förordning 58/2006, samt

fogas till förordningen en ny 8 a § som följer:

8 §

Avgifter för numrering av kommunikationsnäten

Den numreringsavgift som avses i 49 § i kommunikationsmarknadslagen är årligen följande:

1) avgift för abonnentnummer:
nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,20 euro/anslutning
nummer i ett allmänt mobilnät 0,20 euro/anslutning

2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 15 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 3 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 600 euro
tresiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 35 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 7 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 1 400 euro
femsiffrigt allmänt operatörsprefix 2 000 euro

3) avgift för riktnummer i mobilnät:
tresiffrigt riktnummer 10 000 euro
fyrsiffrigt riktnummer 2 000 euro
femsiffrigt riktnummer 400 euro

4) avgift för servicenummer och avgift för en nationell abonnentnummerserie i ett fast
telefonnät:
fyrsiffrigt nummer i ett enskilt teleområde 600 euro
minst femsiffrigt nummer i ett enskilt teleområde 120 euro
tresiffrigt nationellt nummer 25 000 euro
fyrsiffrigt nationellt nummer 5 000 euro
femsiffrigt nationellt nummer 1 000 euro
minst sexsiffrigt nationellt nummer 200 euro

5) avgift för datanätskod (DNIC): 8 000 euro
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6) avgift för teknisk kod:
internationell signaleringspunktkod 1 600 euro
nationell signaleringspunktkod 0,8 euro
kod för sluten användargrupp (CUG) 0,8 euro
centrex-teleföretagskod 35 euro
mobil nätkod (MNC) 340 euro
teleföretagskod 170 euro

7) avgift för kortmeddelandeservicenummer:
femsiffrigt kortmeddelandeservicenummer 120 euro
sexsiffrigt kortmeddelandeservicenummer 80 euro

8) avgift för abonnentnummerserie i telexnät 40 euro

Den avgift för abonnentnummer som avses
i 1 mom. 1 punkten tas ut på basis av antalet
anslutningar till teleföretagets nät på uttags-
årets första dag. I anslutningsantalet inklu-
deras även de abonnentnummer som används
enbart i inkommande eller utgående samtals-
riktning.

Avgift för servicenummer tas inte ut för
allmänt nödnummer eller motsvarande all-
männyttiga servicenummer.

Numreringsavgifterna faktureras årligen i
fyra poster 1.1—31.3, 1.4—30.6, 1.7—30.9
och 1.10—31.12. Avgifterna för kortmedde-
landenummer faktureras årligen i två poster
1.1—30.6 och 1.7—31.12.

8 a §

Registreringsavgift och årsavgift för ENUM-
domännamn

Med ENUM-domännamn avses ett domän-
namn som bildats av ett telefonnäts nummer
eller nummerområde. För registrering av
ENUM-domännamn och ändring av registre-
ringsuppgifter tas i registreringsavgift ut 4
euro.

För de ENUM-domännamn som är i kraft
på kalenderårets första dag tas i årsavgift ut
4 euro.

9 §

Domännamnsavgifter och intygsavgifter för
domännamnsregistret

En domännamnsavgift om 48 euro tas ut
för beviljande, ändring, överföring och för-
nyande av domännamn som avses i lagen om
domännamn (228/2003).
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007.

Om en prestation gäller ett ärende som
blivit anhängigt innan denna förordning trä-
der i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt
de bestämmelser som gäller vid ikraftträdan-
det.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2006

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman Rainer Salonen
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Skattestyrelsens beslut

Nr 1113

om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 2006

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

1 §

Undre gräns för förskott

Förskott fastställs inte, om dess belopp
skulle vara mindre än 170,00 euro.

2 §

Förskottets uppbördsrater

Förskott uppbärs, beroende på förskottets
storlek, i två eller flera jämnstora rater med
en cents noggrannhet som följer:

Förskottsbelopp som uppbärs euro Antal upp-
bördsrater

Uppbördsmånader

170,00—500,00 2 mars och september
över 500,00 men högst 1 700,00 3 februari, juli och november
över 1 700,00 men högst 10 000,00 6 februari, april, juni, augusti, oktober

och december
över 10 000,00 12 januari–december

3 §

Uppbörd av ändrat förskott

Vid ändring av förskott med stöd av 24 §
i lagen om förskottsuppbörd skall det ändrade
förskottet, minskat med beloppet av de redan
förfallna förskottsraterna, uppbäras i jämn-
stora rater. Raterna för ett förhöjt eller nytt
förskott uppbärs beroende på förskottets
storlek och på ändringens tidpunkt med
iakttagande i tillämpliga delar vad i 2 § har
stadgats om antalet uppbördsrater och upp-
bördsmånader. Raterna för ett nedsatt förskott
uppbärs under samma uppbördsmånader un-

der vilka man bestämt att uppbära raterna före
nedsättningen. Om det ändrade förskottet
efter avdrag av beloppet av de redan förfallna
förskottsraterna är mindre än 170,00 euro,
uppbärs det i en rat under den kalendermånad
som följer efter ändringen av förskottet.

Avvikande från vad som har bestämts ovan
i 1 mom. kan ett förskott som ska uppbäras
för säsongartad inkomst uppbäras under in-
flytningsmånaden eller i jämnstora rater under
inkomstens inflytningsperiod. Det samma
gäller för förskott som ska fastställas i
enlighet med 16 a § i lagen om beskattning
av begränsat skattskyldig för inkomst
(627/1978).
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4 §

Ikraftträdelse och tillämpningen

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2007.

Beslutet tillämpas vid uppbörd av förskott

för andra än de samfund som avses i 3 § och
de samfällda förmåner som avses 5 § in-
komstskattelagen (1535/1992) från och med
de förskott som fastställs för år 2007.

Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens
beslut om den undre gränsen och uppbörds-
raterna för förskott (922/2002).

Helsingfors den 1 december 2006

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Irma Korpela
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