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Republikens presidents förordning

Nr 46

om ikraftträdande av samförståndsavtalet med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen
rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt av avtalet om
rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella
tjänstemän som skall tillämpas med stöd av sidoskriften i anslutning därtill samt av lagen
om ikraftträdande av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen

Given i Helsingfors den 19 januari 2001

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Det i Rom den 16 november 1998 mellan

republiken Finlands regering och Västeuro-
peiska försvarsmaterielgruppens medlemslän-
der ingångna samförståndsavtalet rörande ett
system för samarbete om forskning och
teknologi i Europa samt avtalet om rättslig
ställning för Västeuropeiska unionen, natio-
nella ombud och internationella tjänstemän
som skall tillämpas med stöd av sidoskriften
i anslutning därtill, som godkänts av riks-
dagen den 28 november 2000 och godkänts
av republikens president den 4 januari 2001

träder i kraft internationellt för Finlands del
den 3 februari 2001 så som därom har
överenskommits.

2 §
Lagen om godkännande av de bestämmel-

ser som hör till området för lagstiftningen i
samförståndsavtalet med Västeuropeiska för-
svarsmaterielgruppen rörande ett system för
samarbete om forskning och teknologi i
Europa samt i avtalet om rättslig ställning för
Västeuropeiska unionen, nationella ombud
och internationella tjänstemän som skall
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tillämpas med stöd av sidoskriften i anslut-
ning därtill, given den 4 januari 2001
(2/2001), träder i kraft den 3 februari 2001.

3 §
Andra bestämmelser i samförståndsavtalet

rörande ett system för samarbete om forsk-
ning och teknologi i Europa samt i avtalet om
rättslig ställning för Västeuropeiska unionen,

nationella ombud och internationella tjänste-
män som skall tillämpas med stöd av sido-
skriften i anslutning därtill än den som hör till
området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 3

februari 2001.

Helsingfors den 19 januari 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Statsminister Paavo Lipponen
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Statsrådets förordning

Nr 47

om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

Given i Helsingfors den 25 januari 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
ändras i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/1970) 54 §, sådan

den lyder i förordning 819/1995, 134/1998 och 725/2000, samt
fogas till 54 a §, sådan den lyder i förordning 836/1988 och i nämnda förordning 819/1995,

ett nytt 3 mom. och till 55 §, sådan den lyder i nämnda förordning 836/1988, ett nytt 2 mom.
som följer:

54 §
Grundlönen för en kyrkoherde är 10 928

mark i månaden. I en församling där det finns
minst två prästtjänster är kyrkoherdens grund-
lön 11 352 mark i månaden. Om kyrkoherden
har avlagt en högre högskoleexamen som
främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen
på församlingsfullmäktiges framställning
höja grundlönen till högst 11 252 mark i
månaden. I en församling där det finns minst
två prästtjänster kan kyrkostyrelsen på basis
av nämnda examen höja kyrkoherdens grund-
lön till högst 11 974 mark. I en församling
med fler än 10 000 medlemmar höjs grund-
lönen eller den på grund av examen höjda
grundlönen för kyrkoherden med 2,64 pro-
cent.

Grundlönen för en annan präst än kyrko-
herden är 9 472 mark i månaden. Om prästen
har avlagt en högre högskoleexamen som
främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen
på församlingsfullmäktiges framställning
höja grundlönen till högst 10 137 mark i
månaden. I en församling med fler än 10 000
medlemmar höjs grundlönen eller den på
grund av examen höjda grundlönen för en
annan präst än kyrkoherden med 5,70 procent.

Grundlönen för en diakon är 8 345 mark i

månaden. Om diakonen har avlagt en högre
högskoleexamen som främjar tjänsteutöv-
ningen kan kyrkostyrelsen på församlings-
fullmäktiges framställning höja grundlönen
till högst 8 786 mark i månaden. I en
församling med fler än 10 000 medlemmar
höjs grundlönen eller den på grund av examen
höjda grundlönen för en diakon med 5,69
procent.

Grundlönen för en kantor är 8 463 mark i
månaden. Om kantorn har avlagt en högre
högskoleexamen som främjar tjänsteutöv-
ningen kan kyrkostyrelsen på församlings-
fullmäktiges framställning höja grundlönen
till högst 8 910 mark i månaden. I en
församling där det finns minst två prästtjäns-
ter på heltid och endast en kantorstjänst på
heltid höjs grundlönen eller den på grund av
examen höjda grundlönen för kantorn med
3,13 procent. I en församling med fler än
3 000 men högst 10 000 medlemmar höjs
grundlönen eller den på grund av examen
höjda grundlönen för en kantor med 1,17
procent. I en församling med fler än 10 000
medlemmar höjs grundlönen eller den på
grund av examen höjda grundlönen för en
kantor med 6,78 procent.

Om innehavaren av en extraordinarie tjänst
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inte har behörighet för motsvarande ordinarie
tjänst eller hans uppgifter väsentligen består
av undervisnings- och upplysningsarbete, är
hans grundlön högst 88,01 procent av den i
1—4 mom. stadgade grundlönen i enlighet
med vad kyrkostyrelsen bestämmer på för-
samlingsfullmäktiges framställning.

Ställer församlingen en bostad till förfo-
gande för en totalavlönad medlem av präs-
terskapet eller en kantor, skall den hyra som
uppbärs för bostaden avtalas så att den minst
motsvarar beskattningsvärdet.

54 a §
— — — — — — — — — — — — —

Grundlönerna i de löneklasser som avses i
1 och 2 mom. bestäms på följande sätt:

Löneklasser Grundlönen per månad

A 10 6 557 mark
A 11 6 683 mark
A 12 6 823 mark
A 13 6 962 mark
A 14 7 138 mark
A 15 7 339 mark

Löneklasser Grundlönen per månad

A 16 7 611 mark
A 17 7 938 mark
A 18 8 345 mark
A 19 8 786 mark

55 §
— — — — — — — — — — — — —

De ålderstillägg som betalas utöver de
grundlöner som nämns i 54 § 1—4 mom.
samt i 54 a § bestäms på följande sätt:

Ålderstillägg Tjänstgöring Ålderstill-
i år läggsprocent

1 1 5
2 4 5
3 8 5
4 11 4,5
5 15 3,5
6 18 2

Denna förordning träder i kraft den 1
februari 2001.

Löner enligt denna förordning utbetalas
från och med den 1 januari 2001.

Helsingfors den 25 januari 2001

Undervisningsminister Maija Rask

Förvaltningsdirektör Håkan Mattlin
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Statsrådets förordning

Nr 48

om ändring av 47 och 52 § vägtrafikförordningen

Given i Helsingfors den 25 januari 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/1982) 52 § 1 och 2 mom., sådana

de lyder i förordning 328/1994, samt
fogas till 47 §, sådan den lyder i nämnda förordning 328/1994, ett nytt 3 mom. som följer:

47 §
— — — — — — — — — — — — —

Ett tecken enligt 1 mom. 4 punkten som en
polisman ger från ett polisfordon som leder en
kortege eller som tryggar en korteges färd
betyder att vägtrafikanten skall ge kortegen fri
passage och vid behov stanna.

52 §
Föraren av ett utryckningsfordon som

avger föreskrivna ljud- och ljussignaler samt
föraren av fordon som hör till en kortege som
leds av ett polisfordon som avger sådana
signaler får i brådskande uppdrag avvika från
förbud, begränsningar och påbud som har
angetts med trafikanordningar.

Föraren av ett utryckningsfordon som
avger föreskrivna ljussignaler och föraren av

ett fordon som används i polisens, tullens
eller gränsbevakningsväsendets tjänsteupp-
drag får, om uppdraget absolut kräver det,
med iakttagande av särskild försiktighet
avvika från förbud, begränsningar och påbud
som har angetts med trafikanordningar och
som anger något annat än väjningsplikt. Han
får dock inte passera en trafiksignal som visar
rött ljus. Bestämmelserna i detta moment
gäller även föraren av fordon som hör till en
kortege som leds av ett polisfordon som avger
föreskrivna ljussignaler.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2001.

Helsingfors den 25 januari 2001

Kommunikationsminister Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd Jarmo Hirsto
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 49

om ändring av 5 § undervisningsministeriets beslut om grunderna för vissa avgifter som
tas ut av elever och studerande

Given i Helsingfors den 23 januari 2001

I enlighet med undervisningsministeriets beslut
ändras i undervisningsministeriets beslut av den 22 december 1998 om grunderna för vissa

avgifter som tas ut av elever och studerande (1096/1998) 5 § 2 mom. som följer:

5 §
— — — — — — — — — — — — —

Den fasta examensavgift som avses i 7 §
4 mom. lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning och som tas ut av den som deltar i
yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina

och specialyrkesexamina som avläggs i form
av fristående examina är 300 mark.

Denna förordning träder i kraft den 1
februari 2001.

Helsingfors den 23 januari 2001

Undervisningsminister Maija Rask

Undervisningsråd Arja Mäkeläinen
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 50

om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral
Tapio

Given i Helsingfors den 25 januari 2001

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § lagen
den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) och
8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta
lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om skogs-
centralernas och Skogsbrukets utvecklings-
central Tapios (utvecklingscentralen) avgifts-
fria och avgiftsbelagda prestationer och om
betalningsgrunderna för dem samt om skogs-
centralernas avgiftsbelagda offentligrättsliga
prestationer.

2 §

Skogscentralernas offentligrättsliga
prestationer

Skogscentralernas avgiftsfria offentligrätts-
liga prestationer är de prestationer som räknas
upp i bilaga 1 till denna förordning.

Skogscentralernas avgiftsbelagda offentlig-
rättsliga prestationer, för vilka uppbärs en fast
avgift, är de prestationer som räknas upp i
bilaga 2 till detta beslut.

Skogscentralernas avgiftsbelagda offentlig-
rättsliga prestationer, för vilka uppbärs en

avgift som motsvarar prestationens självkost-
nadsvärde, är:

1) sådana kostnader för tvångsutförande
som avses i 15 § 3 mom. samt 20 § 2 och 3
mom. skogslagen (1093/1996),

2) utlåtande med stöd av 15 kap. 8 a § 2
mom. kyrkoordningen (1055/1993) till kyr-
korådet om en skogsplan som gjorts upp av
någon annan än skogscentralen,

3) värdering av skogsskada som avses i
17 § statsrådets förordning om ersättning för
skador som orsakats av hjortdjur (1162/
2000),

4) anvisning av träd som skall utmätas och
säljas ur samfälld skog för delägarlagets
skulder,

5) handräckning till en myndighet när det
särskilt har föreskrivits att handräckningen är
avgiftsbelagd,

6) bistående av jord- och skogsbruks-
ministeriet vid tillsyn över och kontroll av
iakttagandet av lagen om handel med skogs-
odlingsmaterial (684/1979), samt

7) utdrag och kopior av dokument som
förvaras vid skogscentralen och som ersätter
separata beslut, intyg eller motsvarande do-
kument i original.
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3 §

Skogscentralernas och utvecklingscentralens
prestationer för främjande verksamhet

Skogscentralernas och utvecklingscentra-
lens prestationer för främjande verksamhet,
för vilka uppbärs en avgift som motsvarar
prestationens självkostnadsvärde, är följande
på beställning eller annars på uppdrag base-
rade prestationer:

1) rådgivning, utbildning och information,
2) konsulttjänster,
3) fackmannahjälp, samt
4) publikationer och utredningar.
Skogscentralernas och utvecklingscentra-

lens prestationer för främjande verksamhet,
för vilka med avvikelse från självkostnadsvär-
det uppbärs följande avgifter när det är fråga
om statsbidragsverksamhet:

1) de totalkostnader som orsakas av
användningen av datasystem och tjänster för
framtagande av information, samt

2) utgifter som ansluter sig till genomfö-
randet av Europeiska gemenskapernas fon-
ders och nationella utvecklingsprojekt och
som har godkänts av den som fattat finan-
sieringsbeslutet.

Främjande verksamhet som skogscentra-

lerna och utvecklingscentralen bedriver på
eget initiativ är avgiftsfri.

4 §

Skogscentralernas och utvecklingscentralens
affärsverksamhets prestationer

Skogscentralernas och utvecklingscentra-
lens avgiftsbelagda prestationer som prissätts
på företagsekonomiska grunder är andra
prestationer än de som nämns i 2 och 3 §.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
februari 2001 och är i kraft till den 31
december 2001.

Förordningen tillämpas på ärenden som
anhängiggjorts under dess giltighetstid.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets beslut av den 30
oktober 1996 om skogscentralernas och
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios av-
giftsbelagda prestationer (782/1996) sådan
det lyder ändrat i beslut av den 18 mars 1999
(359/1999).

Helsingfors den 25 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Överinspektör Leena Ahola
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                Bilaga 1 
 

Skogscentralernas avgiftsfria offentligrättsliga prestationer 

1) anmälan om användning av skog enligt 14 § 1 mom. skogslagen (1093/1996), 
2) anmälan om anläggande av plantbestånd enligt 14 a § 1 mom. skogslagen, 
3) avverknings- och förnyelseplan enligt 12 § 2 mom. skogslagen, 
4) beslut om ersättning för inskränkningar i tagande av virke till husbehov enligt 12 § 3 

mom. skogslagen, 
5) beslut enligt 8 § 4 mom. skogslagen om att skyldigheten att åstadkomma återväxt förfal-

ler, 
6) undantagslov enligt 11 § skogslagen, 
7) förhandlingsplikt enligt 15 § 1 mom. och beslut om ställande av säkerhet enligt 15 § 2 

mom. skogslagen, 
8) utfärdande och upphävande av behandlingsförbud enligt 16 § skogslagen, 
9) beslut om korrigerande åtgärder, föreläggande av vite eller hot om tvångsutförande enligt 

20 § 1 mom. skogslagen, 
10) beslut om finansiering enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996, 

nedan finansieringslagen), 
11) beslut om upphörande av vård- och underhållningsskyldigheten och avstående från in-

drivning av lån enligt 18 § finansieringslagen, 
12) beslut om indragning av finansiering och återkrav av stöd samt uppsägning av lån enligt 

28 § finansieringslagen, 
13) planering och genomförande av projekt för vård av skogsnaturen enligt 20 § 2 mom. fi-

nansieringslagen, 
14) skriftlig anmärkning enligt 22 § 2 mom. och förpliktelse enligt 22 § 3 mom. lagen om 

skogsvårdsföreningar (534/1998), 
15) anmälning till föreningsregistret enligt 19 § lagen om skogsvårdsföreningar, 
16) val av revisor för delägarlaget för en samfälld skog enligt 33 § lagen om samfällda sko-

gar (37/1991)  
17) utlåtande enligt 4 § 2 mom. förordningen om samfällda skogar (767/1999), 
18) intyg enligt 20 § 1 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) till den skattskyl-

dige och skattemyndigheten över de villkor för skattelättnad som anges i 14 och 14 a § in-
komstskattelagen för gårdsbruk, intyg till skogsägare över att villkoren för första gallring är 
uppfyllda samt utlåtande enligt 20 § 2 mom. till den skattskyldige och skattemyndigheten om 
beloppen av de utgifter som anges i 13 § 1 mom. 2 och 5 punkten inkomstskattelagen för 
gårdsbruk och om villkoren för avdrag av dem, 

19) intyg enligt 14 § 2 mom. lagen om överlåtelseskatt (931/1996), 
20) beslut enligt 9 § 1 mom. lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog 

(263/1991), 
21) underrättelse till markägarna enligt 2 § 1 mom., meddelande enligt 3 § 2 mom., behand-

ling av ansökan om ersättning och utlåtande om ansökan enligt  4 §  samt indrivning av kost-
nader för tvångsutförande enligt 5 § 1 mom. förordningen om bekämpning av insekt- och 
svampskador i skog (1046/1991), 

22) bistående av skogsforskningsinstitutet enligt 1 § 2 mom. förordningen om övervakning i 
fråga om växtsjukdomar och skadedjur som orsakar skogsskador (1045/1991), samt 

23) fattandet av beslut om ersättning enligt  5 §  statsrådets förordning om ersättning för 
skador som orsakats av hjortdjur (1162/2000).  
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                Bilaga 2 
 

 
Skogscentralernas offentligrättsliga prestationer med fasta priser 

Beslut som fattas på ansökan är avgiftsbelagda också i sådana fall då ansökan avslås. Om 
avgiften för ett avslagsbeslut enligt självkostnadsvärdet är mindre än den fasta avgiften, upp-
bärs avgiften enligt självkostnadsvärdet. Avgifterna inkluderar inte av fakturering föranledda 
kostnader, vilka uppbärs separat. Avgifterna är följande: 
 

1) beviljande av undantag från den föreskrivna tidsfristen för anmälan om 
användning av skog 

 
          330 mk

2) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 21 § 
2 mom. skogslagen (1093/1996), avgift per ansökan 

 
          750 mk

3) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 14 § 
1 mom. lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), nedan fi-
nansieringslagen, avgift per ansökan 

 
 
          750 mk

4) finansieringsbeslut som avser låneansökan i enlighet med finansieringsla-
gen, avgift per delägarfastighet eller per sådan helhet av fastighet som avses i 
12 § 3 mom. finansieringslagen  

 
 
          150 mk

5) meddelande till delägarna i samfälld skog om delägarlagets första stäm-
ma, när den samfällda skogen har införts i fastighetsregistret, avgift per del-
ägare 

 
            40 mk

6) fastställande av gränserna för skogsvårdsförenings verksamhetsområde        1 000 mk
7) beslut om befrielse från skogsvårdsavgift 

— avgiften bestäms på grundval av skogsmark 
— med zoner avses de zoner som nämns i 8 § lagen om skogsvårdsföreningar 
(534/1998) 
— den lägsta avgift som uppbärs är 500 mk 
— avgiften kan uppgå till högst 80 000 mk per skogscentral 
 
I zonen    
II zonen        
III zonen        
IV zonen        
 

Avgiften skall vid behov sänkas så att den är rimlig i synnerhet i förhållande 
till de skogsvårdsavgifter som enligt uppskattning skall uppbäras för området. 
Avgiften kan sänkas så att den motsvarar de minskade kostnaderna t.ex. när 
sökanden har haft rätt att betala en fjärdedel av skogsvårdsavgiften och när 
områdets användningssätt inte motsvarar klassificering i skogsskatteförord-
ningen (1208/1991). 

 
 
 
 
 
 
 
       10 mk/ha 
         6 mk/ha 
         2 mk/ha 
         1 mk/ha 

8) tillståndsbeslut som gäller användningen av medel ur skogsvårdsföre-
nings reservfond 

          
          300 mk

9) intyg över muntlig begäran om verkställande av officiell virkesmätning             70 mk
10) intyg över muntlig begäran om att ett ärende som gäller virkesmätning 

skall avgöras av mätningsnämnden 
          
            70 mk

 
 
       



Kommunikationsministeriets förordning

Nr 51

om Vägförvaltningens avgifter

Given i Helsingfors den 25 januari 2001

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

1 §

Offentligrättsliga prestationer till själv-
kostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner som Vägförvaltningen utför är

1) tillstånd att använda allmän väg som
tillfällig landnings- och startbana för flygplan,

2) tillstånd för specialanvändning av mo-
torvägar,

3) undantagslov under menförestid,
4) tillstånd till undantag från förbudet i

41 § 3 mom. lagen om allmänna vägar,
5) tillstånd för specialtransporter, samt
6) tillstånd till transportdirigerare vid spe-

cialtransporter.
För de prestationer som nämns i 1 mom.

uppbärs fasta avgifter enligt bifogade avgifts-
tabell.

2 §

Offentligrättsliga prestationer till nedsatt
självkostnadspris

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner enligt 6 § 3 mom. lagen om grunderna för
avgifter till staten för vilka Vägförvaltningen
uppbär en fast avgift till ett lägre belopp än
prestationens självkostnadsvärde enligt den
bifogade avgiftstabellen är

1) tillstånd att på ett vägområde utföra
arbeten som avses i 53 § lagen om allmänna
vägar,

2) tillstånd att permanent placera trafik-
regleringsanordning på allmän väg,

3) anslutningstillstånd, samt
4) avgift för ett nekande beslut.

3 §

Avgiftsbelagda företagsekonomiska
prestationer

Följande prestationer är sådana övriga
prestationer som avses i 7 § lagen om
grunderna för avgifter till staten och som
Vägförvaltningen prissätter enligt företags-
ekonomiska grunder:

1) försäljning av metoder, datasystem,
program, audiovisuella produkter och mot-
svarande som producerats vid Vägförvalt-
ningen och överlåtelse av nyttjanderätten till
dem samt drifts- och stödtjänster,

2) undersöknings- och statistiktjänster som
grundar sig på uppdrag,

3) utnyttjande av Vägförvaltningens per-
sonal i utbildnings-, konsulterings- och andra
sakkunniguppgifter samt utbildningstjänster,

4) Vägförvaltningens publikationer som är
till salu,

5) specialtjänster för väganvändare,
6) kopiering, annan avskrift samt sändande

av handlingar, samt
7) användning av utrymmen som Vägför-

valtningen förfogar över.
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4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2001 och gäller till utgången av 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs trafik-
ministeriets beslut av den 16 november 1994
(1007/1994) om vägverkets fasta avgifter.

Helsingfors den 25 januari 2001

Kommunikationsminister Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd Kaisa Leena Välipirtti
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Bilaga

AVGIFTSTABELL

Prestation Avgift mk

Tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 53 § lagen om
allmänna vägar

på bygdeväg utanför tätort 590
på andra allmänna vägar 910

Tillstånd att permanent placera trafikregleringsanordning på allmän väg
vägvisare, signaler, trafikmärken 460
vägvisning till serviceanläggningar 910

Tillstånd att använda allmän väg som tillfällig landnings- och startbana för
flygplan 400

Tillstånd för specialanvändning av motorvägar 400

Undantagslov under menförestid 400

Anslutningstillstånd
bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 520
anslutning för näringsidkare 1 040

Tillstånd till undantag från förbudet i 41 § 3 mom. lagen om allmänna vägar
skydds- och biområden 400

Tillstånd för specialtransporter
då vikterna i 20, 21, 23 och 30 b—30 e § förordningen om användning
av fordon på väg överskrids

vikten högst 90 ton 400
vikten över 90 ton, dock högst 200 ton 900
vikten över 200 ton 2 000

då inom ramarna för de allmänt för ett fordon tillåtna vikterna på väg
höjden är över 7 meter eller bredden över 6 meter 400

andra tillstånd 150
tilläggsrutt eller förhandsbeslut om transportmöjlighet hälften av

tillståndsavgiften
övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 1 500

Tillstånd för transportdirigerare vid specialtransporter
kort för transportdirigerare 400
duplikat av kortet 100

Nekande beslut gällande de tillstånd som nämns i tabellen 50
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Finansministeriets förordning

Nr 52

om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier

Given i Helsingfors den 25 januari 2001

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 27 § förmögenhetsskattelagen
av den 30 december 1992 (1537/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 1085/2000:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på uträkningen
av det matematiska värdet och beskattnings-
värdet av aktier i inhemska aktiebolag.
Förordningen tillämpas inte på aktier som
avses i 26 § 1 mom. och 28 § förmögenhets-
skattelagen (1537/1992).

2 §

Uträkning av nettotillgångarna

Vid uträkningen av beskattningsvärdet av
aktier som avses i 27 § förmögenhetsskatte-
lagen avdras från bolagets nettotillgångar
även den dividend som enligt beslut skall
delas ut för räkenskapsperioden.

3 §

Värdering av tillgångar

Vid uträkning av ett bolags nettotillgångar
anses som värdet av anläggningstillgångarna
och utgifter med lång verkningstid den del
som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen.
Som värdet av omsättningstillgångarna anses
anskaffningsutgiften minskad med det avdrag
för värdenedgång som avses i 28 § 1 mom.
lagen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet (360/1968). Som värdet av in-
vesteringstillgångarna anses det samman-
lagda beloppet av anskattningsutgiften och
den uppskrivning som avses i 5 § 6 punkten
lagen om beskattning av näringsverksamhet,
minskat med det avdrag för värdenedgång
som avses i 29 § lagen om beskattning av

inkomst av näringsverksamhet. Som värdet av
fordringar anses det nominella värdet, i fråga
om fordringar i utländsk valuta dock det värde
som avses i 5 kap. 3 § bokföringslagen
(1336/1997), och som värdet av övriga
finansieringstillgångar anskaffningsutgiften,
efter de avdrag för värdenedgång som avses
i 17 § lagen om beskattning av inkomst av
näringsverksamhet. Ett bolags fastighet,
byggnad eller konstruktion som inte hör till
omsättnings- eller investeringstillgångarna
värderas dock till beskattningsvärdet för det
år som föregått skatteåret, om detta värde är
större än den icke avskrivna delen av an-
skaffningsutgiften, och värdepapper som inte
hör till omsättnings- eller investeringstillgån-
garna värderas till deras sammanlagda be-
skattningsvärde för det år som föregått
skatteåret, om detta värde är större än
summan av den icke avskrivna delen av
anskaffningsutgiften för värdepappren.

Tillgångar som hör till annan än närings-
verksamhet värderas på motsvarande sätt i
tillämpliga delar på det sätt som avses i denna
paragraf. I fråga om ett bolag vars räken-
skapsperiod löper ut den 30 september eller
tidigare betraktas vid tillämpningen av denna
paragraf i avvikelse från 1 mom. som
beskattningsvärdet av bolagets fastighet,
byggnad eller konstruktion samt det samman-
lagda beskattningsvärdet av värdepapper be-
skattningsvärdet för året före det år som
föregick skatteåret.

4 §

Värdering av skulder

Skulder värderas till sitt nominella värde.
Om skulden är bunden till index eller någon
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annan jämförelsegrund skall som dess värde
anses värdet enligt den ändrade jämförel-
segrunden. Skulder i utländsk valuta värderas
på det sätt som avses i 5 kap. 3 § bokfö-
ringslagen.

5 §

Begränsning av ökning av beskattnings-
värdet.

Vid uträkningen av det maximala beloppet
av det beskattningsvärde som avses i 27 §
3 mom. förmögenhetsskattelagen anses be-
skattningsvärdet utgöra medelvärdet av be-
skattningsvärdet för skatteåret och det före-
gående året om beskattningsvärdet för före-
gående år är noll.

6 §

Det matematiska värdet och beskattnings-
värdet av aktierna i ett nytt bolag

Som det matematiska värdet och beskatt-
ningsvärdet av aktierna i ett nytt bolag, som
inte kan anses ha blivit grundat i syfte att
fortsätta med verksamheten inom en affär, ett
yrke, jordbruk eller skogsbruk, en samman-
slutning eller ett samfund som redan funnits
och vars första räkenskapsperiod inte har löpt
ut före skatteåret, anses aktiernas nominella
värde eller, om inget nominellt värde finns,
aktiernas bokföringsmässiga motvärde eller,
på yrkande av bolaget eller dess delägare,
aktiernas teckningspris, om detta är högre än
det nominella värdet eller det bokföringsmäs-
siga motvärdet.

7 §

Ändring av verksamhetsform

Om tillgångar och skulder, som hör sam-
man med en tidigare idkad verksamhet, vid
ändringar i verksamhetsformen har överförts
med samma värden till ett aktiebolag som
grundats, räknas bolagets nettotillgångar ut på
basis av det sista bokslutet före skatteåret för
den verksamhet som skall överföras. Om bara
en del av tillgångarna och skulderna överförts
till aktiebolaget när företagsformen ändrades,
beaktas bara de överförda tillgångarna och
skulderna.

8 §

Ändring av aktiekapitalet och antalet aktier

Under skatteåret företagen höjning och
sänkning av aktiekapitalet, inlösen, annat
förvärv samt överlåtelse av bolagets aktier,
liksom även ändring av aktiernas nominella
värde eller bokföringsmässiga motvärde,
beaktas när aktiernas beskattningsvärde räk-
nas ut, om teckningstiden för aktier vid
nyemission har löpt ut eller aktierna har
förvärvats eller överlåtits före utgången av
skatteåret eller om någon annan förändring
antecknats i handelsregistret före utgången av
skatteåret. Härvid räknas bolagets nettotill-
gångar ut så, att till nettotillgångarna läggs
bolagets nya inbetald kapital och det belopp
som fåtts vid överlåtelse av aktier och avdras
det belopp som betalts till bolagets aktieägare
på grund av sänkning av aktiekapitalet och
inlösen och förvärv av aktier.

En akties beskattningsvärde erhålls så att
de nya nettotillgångarna divideras med det
nya antalet aktier.

När beskattningsvärdet bestäms omvandlas
aktiernas beskattningsvärde för föregående år
till ett jämförligt belopp så, att till aktiernas
sammanräknade beskattningsvärde för före-
gående år läggs bolagets nya inbetalda kapital
och beloppet av det kapital som bolaget
betalat aktieägarna på grund av sänkning av
aktiekapitalet och inlösen och anskaffning av
aktier dras av. Aktiestockens på så sätt
erhållna nya värde divideras med det nya
antalet aktier.

9 §

Det matematiska värdet av aktier som
tecknats efter räkenskapsperiodens utgång

Om aktiekapitalet höjts efter den senast
avslutande räkenskapsperioden under det år
som föregått skatteåret, anses som det mate-
matiska värdet under skatteåret av de nya
aktier som tecknats i samband med höjningen
aktiernas nominella värde eller, om inget
nominellt värde finns, aktiernas bokförings-
mässiga motvärde eller, på yrkande av bola-
get eller dess delägare, aktiernas tecknings-
pris, om detta är högre än det nominella
värdet eller det bokföringsmässiga motvärdet.
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10 §

Fusion och delning av bolag och andra
ändringar

Fusion och delning av bolag och motsva-
rande förändringar beaktas separat vid uträk-
ningen av det matematiska värdet och be-
skattningsvärdet.

Har fusion trätt i kraft efter räkenskaps-
periodens utgång under det år som föregår
beskattningsåret, fastställs inget beskattnings-
värde för det överlåtande bolaget.

Ett övertagande bolags och ett vid kom-
binationsfusion bildat nytt bolags nettotill-
gångar erhålls så att det övertagande bolagets
och de överlåtande bolagets nettotillgångar
räknas ihop. Till det övertagande bolagets
tillgångar räknas dock inte de aktier som
bolaget äger i det överlåtande bolaget. Om
fusionsvederlaget bildas av annat än det
övertagande bolagets aktier, beaktas detta
likaså som en faktor som minskar det
övertagande bolagets tillgångar. En akties
beskattningsvärde erhålls så att de nettotill-
gångar som erhållits på detta sätt delas med
antalet aktier som det övertagande bolaget
eller det nya bolaget har i marknaden.

Om fusionen trätt i kraft vid utgången av
den räkenskapsperiod för vilken dividenden
delas ut och dividenden kan tas ut under det
kalenderår under vilken räkenskapsperioden

utgått, uträknas även det matematiska värdet
av aktier för skatteåret på det sätt som avses
i 3 mom.

Vid uträkningen av beskattningsvärdet och
det matematiska värdet av det överlåtande
bolagets och det övertagande bolagets aktier
beaktas delning av bolaget genom att i
tillämpliga delar tillämpa principerna i denna
paragraf.

11 §

Avrundning av beskattningsvärdet

Det på ovan nämnt sätt erhållna beskatt-
ningsvärdet av en aktie avrundas på ett
ändamålsenligt sätt.

12 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31
januari 2001.

Förordningen tillämpas första gången när
aktiernas beskattningsvärde och matematiska
värde bestäms för skatteåret 2002.

Genom denna förordning upphävs finans-
ministeriets beslut av den 29 december 1994
om grunderna för beskattningsvärdet av af-
färsaktier (1539/1994).

Helsingfors den 25 januari 2001

Minister Suvi-Anne Siimes

Överinspektör Kari Aaltonen
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