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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 3 § i lagen om skatteredovisning 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om skatteredovisning ändras så att intagspe-
rioderna för alla de skatter som ska redovisas 
enligt lagen om skatteredovisning motsvarar 

intagsperioden för de skatter som avses i 
skattekontolagen. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

————— 
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MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Allmänt 

Bestämmelser om intagsperioderna för 
skatter som ska redovisas finns i 3 § i lagen 
om skatteredovisning (532/1998). Med in-
tagsperiod avses den tid under vilken de skat-
ter och avgifter som redovisas till skatteta-
garna i den följande månadsredovisningen 
efter den dag då intagsperioden upphör har 
influtit eller återbetalats. Skattetagare enligt 
lagen om skatteredovisning är staten, kom-
munerna, församlingarna, Folkpensionsan-
stalten, skogsvårdsföreningarna och skogs-
centralerna. Längden på intagsperioderna en-
ligt lagen om skatteredovisning är en månad 
och perioderna infaller som följer: 

— Intagsperioden för skatter som avses i 
skattekontolagen (604/2009) börjar den 18 
dagen i varje kalendermånad och upphör den 
17 dagen i följande kalendermånad. 

— Intagsperioden för fastighetsskatten bör-
jar den 7 dagen i varje kalendermånad och 
upphör den 6 dagen i följande kalendermå-
nad. 

— Intagsperioden för andra skatter är en 
kalendermånad. 

Skatter som avses i skattekontolagen är 
t.ex. mervärdesskatt, förskottsinnehållning på 
löner och andra prestationer samt social-
skyddsavgifter. Skattekontoskatterna täcker 
cirka 80 procent av de skatter och avgifter 
som Skatteförvaltningen tar ut. Skatter för 
vilka intagsperioden är en kalendermånad är 
bl.a. förskottsskatt, kvarskatt och komplette-
ringar av förskottet. 

Belopp som under intagsperioden bokförts 
som betalda på Skatteförvaltningens bank-
konto och återbäringar som betalats till de 
skattskyldiga redovisas och betalas enligt 3 § 
3 mom. i lagen om skatteredovisning under 
kalendermånaden efter intagsperioden. Med 
stöd av finansministeriets beslut om betal-
ningstidpunkten för de belopp som skall re-
dovisas till skattetagarna (758/1998) redovi-
sar Skatteförvaltningen skatterna den 28 da-
gen i varje månad. Om denna dag inte infal-
ler på en bankdag är betalningsdagen följan-

de bankdag. Betalningsdagen infaller dock 
senast på den nästsista bankdagen i månaden. 

De skatteinkomster som bokförts på Skat-
teförvaltningens bankkonton står till statens 
förfogande innan de redovisas till andra skat-
tetagare. De skatter där staten är enda skatte-
tagare intäktsförs också i övrigt direkt till sta-
ten, och intagsperioderna har ingen betydelse 
för tidpunkten för intäktsföringen. Den be-
loppsmässigt största skatten som intäktsförs 
direkt till staten är mervärdesskatten. 
 
1.2 Redovisningsfördröjning till följd av 

intagsperioderna 

Med redovisningsfördröjning avses den 
genomsnittliga tiden mellan det att en avgift 
bokförs på Skatteförvaltningens konto och 
det att avgifterna redovisas till skattetagaren. 

Till följd av intagsperioderna, skatternas 
förfallodag och tidpunkten för redovisningen 
kan redovisningsdröjsmålet för en betalning 
vara nästan två månader. Den första förfallo-
dagen för exempelvis kvarskatt har sedan 
början av 1990-talet infallit i början av de-
cember och den andra förfallodagen i början 
av februari. Eftersom intagsperioden för 
kvarskatt är en kalendermånad, upphör in-
tagsperioden för den första posten av kvar-
skatten i slutet av december och för den 
andra posten i slutet av februari. Därför re-
dovisas kvarskatt som betalats den första för-
fallodagen till skattetagarna den 28 januari 
och kvarskatt som betalats på förfallodagen i 
februari den 28 mars. 

Förfallodagarna för fastighetsskatt infaller 
på motsvarande sätt för den första posten i 
mitten av september och för den andra posten 
i början av november. Förfallodagarna skat-
teåret 2013 är den 16 september och den 
4 november. Fastighetsskatt som betalats till 
Skatteförvaltningen på förfallodagen för den 
första posten redovisas till kommunerna till 
följd av intagsperioden den 28 oktober. Skatt 
som betalats på förfallodagen för den andra 
posten redovisas under betalningsmånaden, 
dvs. den 28 november. 

Intagsperioden för skattekontoskatter, från 
den 18 dagen i varje månad till den 17 dagen 
i följande månad, har dimensionerats så att 
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den är optimal med tanke på redovisningen 
av influtna medel och Skatteförvaltningens 
nuvarande datasystem. Förfallodagen för 
skattekontoskatter är vanligen den 12 dagen i 
varje månad, och skatterna redovisas den 28 
dagen i samma månad. Inbetalningar till sta-
tens betalningsrörelsebanker står huvudsakli-
gen till Skatteförvaltningens förfogande re-
dan samma dag och inbetalningar till andra 
banker huvudsakligen följande bankdag, vil-
ket betyder att redovisningsfördröjningen är 
något under 16 dagar. Förfallodagen för skat-
tekontoskatter kan dock infalla också den 14 
i månaden till följd av veckoslut och dagen 
för betalning av redovisningarna kan på mot-
svarande sätt i februari infalla den 25 dagen, 
och därför kan den intagsperiod som upphör 
den 17 dagen i praktiken inte förlängas för att 
fördelningen av inbetalningarna samt bokfö-
ringen och redovisningen av skattemedlen 
ska kunna säkerställas. Däremot inflyter skat-
terna huvudsakligen senast dagen efter för-
fallodagen, och av de skattekontoskatter som 
inflyter under en månad är det således endast 
cirka 3 procent som inte redovisas. 

Intagsperioden för skattekontoskatter har 
visat sig fungera väl i förhållande till Skatte-
förvaltningens tidtabeller och det finns inga 
hinder för att använda motsvarande intagspe-
riod också för andra skatter. 
 
 
 
1.3 Belopp som ska redovisas från olika 

intagsperioder 

År 2012 tog Skatteförvaltningen ut skatter 
och avgifter till skattetagarna till ett nettobe-
lopp av sammanlagt 49,8 miljarder euro. Av 
detta belopp uppgick de skatter som ska för-
delas på, dvs. redovisas till flera skattetagare 
till 34,2 miljarder euro, varav 23,8 miljarder 
euro redovisades vidare till andra än statliga 
skattetagare. Av de belopp som ska redovisas 
till andra än staten var närmare 85 procent, 
dvs. 20 miljarder euro, skattekontoskatter, 
huvudsakligen förskottsinnehållningar. 

I fastighetsskatt redovisades cirka 1,3 mil-
jarder euro till kommunerna. I skatter vars in-
tagsperiod är en kalendermånad redovisades 
cirka 2,5 miljarder euro till andra än staten. 
 

2  Föreslagen ändring 

Det föreslås att 3 § i lagen om skatteredo-
visning ändras så att intagsperioden för de 
skatter som ska redovisas enligt lagen om 
skatteredovisning börjar den 18 dagen i varje 
kalendermånad och upphör den 17 dagen i 
följande kalendermånad. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

Förslaget ökar närmast de belopp som i 
februari, september och december ska redo-
visas till andra än statliga skattetagare. Re-
dovisningarna i mars, oktober och januari 
minskar i stället i motsvarande grad. Det är 
huvudsakligen redovisningen av fysiska per-
soners inbetalningar av kvarskatt den andra 
förfallodagen som ska redovisas i februari i 
stället för mars. Inbetalningar av den första 
posten av fastighetsskatten ska redovisas i 
september i stället för oktober och fysiska 
personers inbetalningar av kvarskatt den för-
sta förfallodagen ska redovisas i december i 
stället för januari. Konsekvenserna för olika 
skattetagargrupper är som följer: 

I februari i stället för mars och i januari i 
stället för december ska 

— 200 miljoner euro redovisas till kom-
munerna, 

— 10 miljoner euro redovisas till försam-
lingarna, 

— 20 miljoner euro redovisas till Folkpen-
sionsanstalten. 

I september i stället för oktober ska till 
kommunerna redovisas 500 miljoner euro. 

Dessutom ska i stället för i januari cirka 20 
miljoner euro i skogsvårdsavgifter redovisas 
till skogsvårdsföreningarna i december året 
innan. 

Till följd av tidigareläggningen av redovis-
ningarna till övriga skattetagare går staten 
miste om cirka 100 000 euro i ränteinkomster 
per år, räknat enligt en räntesats på 0,1 pro-
cent. Att den förlorade ränteinkomsten är så 
liten beror på att den allmänna räntenivån är 
låg. Om räntenivån stiger exempelvis till 
1 procent, kommer de förlorade ränteinkoms-
terna att uppgå till cirka 1 miljon euro per år. 

De år då den huvudsakliga betalningsdagen 
för fysiska personers kompletteringar av för-
skott till följd av veckoslut flyttas från den 
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sista dagen i januari till februari, redovisas 
kompletteringarna till dessa delar redan i feb-
ruari i stället för i mars. Beloppet av de tidi-
garelagda redovisningarna är för kommuner-
nas del cirka 100 miljoner euro, för försam-
lingarnas del 5 miljoner euro och för Folk-
pensionsanstaltens del 10 miljoner euro. På 
motsvarande sätt ska i samfunds komplette-
ringar vissa år av samma orsak till kommu-
nerna redovisas cirka 100 miljoner euro och 
till församlingarna något under 10 miljoner 
euro i maj i stället för juni. 

Förslaget har inga konsekvenser för de to-
tala beloppen av skatter som ska redovisas. 
Det föreslås att förskottsåterbäringar på 
andra skatter än samfundsskatter och rundra-
dioskatt för samfund fortfarande ska dras av i 
redovisningen för den månad då beskattning-
en slutförs. 

De kostnader som ändringar i datasystemen 
till följd av de ändrade intagsperioderna or-
sakar Skatteförvaltningen uppgår till cirka 
15 000 euro. 
 
 

4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. Utlåtande om propositionen har begärts 
av Finlands Kommunförbund rf, Folkpen-
sionsanstalten, Kyrkostyrelsen och Kyrkosty-
relsen för den ortodoxa kyrkan i Finland. 
Propositionen har behandlats i delegationen 
för kommunalekonomi och kommunalför-
valtning. 
 
5  Ikraft trädande och t i l lämpning 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. De nya intagsperioderna tillämpas 
första gången i månadsredovisningen i sep-
tember 2013 så att för fastighetsskattens del 
används en intagsperiod som börjar den 
7 augusti och upphör den 17 september. För 
de övriga skatter som lagändringen gäller an-
vänds en intagsperiod som börjar den 
1 augusti och upphör den 17 september. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av 3 § i lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 3 §, sådan den lyder i lagarna 607/2009 och 

487/2012, som följer: 
 

3 § 

Intagsperiod och redovisningstidpunkt 

Intagsperioden för skatter som ska redovi-
sas börjar den 18 dagen i varje kalendermå-
nad och upphör den 17 dagen i följande ka-
lendermånad. 

De belopp som under intagsperioden för 
skatter som avses i skattekontolagen 
(604/2009) använts som betalning för skatter 
på skattekontot och de återbäringar som bok-
förts på skattekontot redovisas och redovis-
ningarna betalas under den kalendermånad 
då intagsperioden upphör. De belopp som 
under intagsperioden för andra skatter som 

ska redovisas enligt denna lag har bokförts 
som betalda på Skatteförvaltningens bank-
konto och de återbäringar som betalats till de 
skattskyldiga redovisas och redovisningarna 
betalas under den kalendermånad då intags-
perioden upphör. 

Förskottsåterbäringar på andra i lagen om 
beskattningsförfarande avsedda skatter än 
samfundsskatter och rundradioskatt för sam-
fund avdras i redovisningen för den månad 
då beskattningen slutförs. 

Bestämmelser om betalningstidpunkten för 
redovisningarna utfärdas genom förordning 
av finansministeriet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den .. 20  . 

————— 
 
 

Helsingfors den 8 maj 2013 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Finansminister Jutta Urpilainen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 

Lag 
om ändring av 3 § i lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 3 §, sådan den lyder i lagarna 607/2009 och 
487/2012, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Intagsperiod och redovisningstidpunkt 

Intagsperioden för skatter som avses i skat-
tekontolagen (604/2009) börjar den 18 dagen 
i varje kalendermånad och upphör den 17 da-
gen i följande kalendermånad. De belopp som 
under intagsperioden använts som betalning 
för skatter på skattekontot och de återbäringar 
som bokförts på skattekontot redovisas och 
redovisningarna betalas under den kalender-
månad då intagsperioden upphör. 

Intagsperioden för fastighetsskatten börjar 
den 7 dagen i varje kalendermånad och upp-
hör den 6 dagen i följande kalendermånad. 
Belopp som bokförts som betalda till Skatte-
förvaltningens bankkonto och återbäringar 
som betalts till de skattskyldiga under intags-
perioden redovisas och redovisningarna beta-
las under den kalendermånad då intagsperio-
den upphör. 

Intagsperiod för andra skatter som ska re-
dovisas i enlighet med denna lag är en kalen-
dermånad. Belopp som bokförts som betalda 
på Skatteförvaltningens bankkonto och åter-
bäringar som betalats till de skattskyldiga un-
der intagsperioden redovisas och betalas un-
der månaden efter intagsperioden. Förskotts-
återbäringar på andra i lagen om beskatt-
ningsförfarande avsedda skatter än samfunds-
skatter och rundradioskatt för samfund avdras 
dock i redovisningen för den månad då be-
skattningen slutförs. 

3 § 

Intagsperiod och redovisningstidpunkt 

Intagsperioden för skatter som ska redovi-
sas börjar den 18 dagen i varje kalendermå-
nad och upphör den 17 dagen i följande ka-
lendermånad. 

De belopp som under intagsperioden för 
skatter som avses i skattekontolagen 
(604/2009) använts som betalning för skatter 
på skattekontot och de återbäringar som bok-
förts på skattekontot redovisas och redovis-
ningarna betalas under den kalendermånad 
då intagsperioden upphör. De belopp som 
under intagsperioden för andra skatter som 
ska redovisas enligt denna lag har bokförts 
som betalda på Skatteförvaltningens bank-
konto och de återbäringar som betalats till 
de skattskyldiga redovisas och redovisning-
arna betalas under den kalendermånad då 
intagsperioden upphör. 

Förskottsåterbäringar på andra i lagen om 
beskattningsförfarande avsedda skatter än 
samfundsskatter och rundradioskatt för sam-
fund avdras i redovisningen för den månad 
då beskattningen slutförs. 
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Bestämmelser om betalningstidpunkten för 
redovisningarna utfärdas genom förordning 
av finansministeriet. 

Bestämmelser om betalningstidpunkten för 
redovisningarna utfärdas genom förordning 
av finansministeriet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den .. 20  . 

——— 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


