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Lag

Nr 956

om ändring av 1 § lagen om gottgörelsen till republikens president

Given i Helsingfors den 9 november 2001

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 12 november 1999 om gottgörelsen till republikens president (1032/1999)
1 § 1 mom. som följer:

1 §
Den årliga gottgörelse som republikens
president uppbär för sitt ämbetsuppdrag är
102 000 euro. Dessutom utges till presidenten
160 000 euro om året för representation.
Presidenten skall därtill ges bostad i ett hus
som tillhör staten och vars underhåll, upp-

värmning och belysning samt inredning be-
kostas och för vilken den behövliga perso-
nalen avlönas med statsmedel.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 9 november 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Statsminister Paavo Lipponen
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Lag

Nr 957

om ändring av 47 a och 47 b § lagen om specialiserad sjukvård

Given i Helsingfors den 9 november 2001

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 47 a § 3 mom.

och 47 b § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1115/1999, som följer:

47 a §
— — — — — — — — — — — — —
Till en kommun eller samkommun som är
huvudman för ett sjukvårdsdistrikt eller en
hälsovårdscentral betalas på kalkylmässiga
grunder ersättning av statsmedel för kostnader
som föranleds av tjänstgöring som avses i
14 § förordningen om yrkesutbildade perso-
ner inom hälso- och sjukvården (564/1994),
utbildning enligt 4 § förordningen om till-
läggsutbildning för läkare inom primärvården
(1435/1993) och därmed jämförbar utbildning
samt för kostnader som föranleds av praktisk
tjänstgöring för legitimerade tandläkare enligt
6 § förordningen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården och därmed
jämförbar tjänstgöring. Ersättningen baserar
sig på antalet personer som utbildas och på
antalet utbildningsmånader. Ersättning beta-
las dock inte för tjänstgöring som avses i 14 §
förordningen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården till den del
tjänstgöringen överskrider sex månader, om
inte rättsskyddscentralen för hälsovården för-
utsätter en längre tjänstgöring.

47 b §
Bestämmelser om beloppet av ersättningen

för läkar- och tandläkarexamina, vikten av de
vetenskapliga publikationerna och deras pris
per enhet samt om de övriga grunderna för
och användningen av ersättningen utfärdas
genom förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet.
Länsstyrelsen betalar ersättning enligt 47 §

1 och 2 mom. till samkommuner som är
huvudmän för universitetssjukhus samt er-
sättning enligt 47 § 3 mom. till kommuner
eller samkommuner som är huvudmän för
verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvår-
den, till statliga sinnessjukhus och till andra
serviceproducenter. Till en serviceproducent
som avses i 47 a § 2 mom. betalar länssty-
relsen halvårsvis ersättning för läkarnas och
tandläkarnas specialiseringsutbildning ut-
gående från en ansökan som kommunen,
samkommunen, det statliga sinnessjukhuset
och någon annan serviceproducent har gjort
och som baserar sig på ett utbildningsprogram
som universitetet har godkänt. Länsstyrelsen
betalar halvårsvis den ersättning som avses i
47 a § 3 mom. till kommunen eller samkom-
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munen på grundval av en ansökan som
kommunen eller samkommunen gör.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 9 november 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Statsrådets förordning

Nr 958

om ändring av 6 och 7 a § sjukförsäkringsförordningen

Given i Helsingfors den 8 november 2001

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november (473/1963) 6 § 2 mom. och 7 a §,
dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 2 mom. i förordning 493/1978 och 7 a § i förordning
1325/1990, som följer:

6 §
— — — — — — — — — — — — —
Av kostnaderna för fysikalisk behandling
eller, försåvitt de överstiga av folkpensions-
anstalten fastställd taxa, av belopp enligt
taxan, ersättas tre fjärdedelar, till den del
kostnaderna eller beloppen enligt taxan över-
stiga i 8 § 1 mom. sjukförsäkringslagen
stadgat penningbelopp per behandlingsföre-
skrift. På grund av en och samma läkarordi-
nation ersättes fysikalisk behandling dock
högst för femton behandlingstillfällen, såvida
behandlingen meddelats inom tre månader
räknat från första behandlingstillfället.
— — — — — — — — — — — — —

7 a §
Har en försäkrad, hans nödvändiga följe-
slagare eller i 10 § 2 mom. sjukförsäkrings-

lagen avsedd medlem av en försäkrads
familj., en försäkrads förmyndare eller någon
annan som bör jämställas med dessa varit
tvungen att under resa övernatta i härbärge-
ringsrörelse eller på inkvarteringsställe som
anordnats för patienter vid en undersöknings-
eller behandlingsanstalt, mellan klockan 22
och 7 under en tid av minst fyra timmar,
betalas en övernattningspenning om 20,18
euro per person i dygnet, dock högst ett
belopp som motsvarar verkliga, nödvändiga
inkvarteringskostnader.

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

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

Helsingfors den 8 november 2001

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

Regeringssekreterare Lauri Pelkonen
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 959

om lantmäteriverkets avgifter

Given i Helsingfors den 1 november 2001

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den
21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder
i lag 348/1994, 5 § lagen den 8 mars 1991 om lantmäteriverket (505/1991), sådant detta lagrum
lyder delvis ändrat i lag 1630/1993, samt 5 § 3 och 4 mom. lagen den 18 juli 1980 om
köpeskillingsregister och köpeskillingsstatistik över fastigheter (552/1980), sådana dessa
lagrum lyder i lag 1030/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om när lant-
mäteriverkets prestationer skall vara avgifts-
belagda och grunderna för avgifterna samt
storleken av fasta avgifter för offentligrätts-
liga prestationer.
Denna förordning tillämpas inte på de
avgifter för lantmäteriverkets prestationer om
vilka bestäms med stöd av lagen om fas-
tighetsförrättningsavgift (558/1995) eller fas-
tighetsregisterlagen (392/1985).

2 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer är
beslut och andra expeditioner
1) som gäller förvaltningsklagan,
2) i ärenden som gäller myndighetens
interna förvaltning eller den förvaltning som
lyder under denna,
3) till sakägaren i ärenden där denne enligt
lag har befriats från skyldighet att betala

avgift för myndighetens åtgärder eller expe-
ditioner, samt
4) då en ändringsansökan avvisas eller

förfaller, eller om ärendet utan att de mate-
riella frågorna ens delvis avgjorts återförvisas
till en lägre myndighet.
Därtill uppbärs ingen avgift för ett utdrag

eller en kopia som utan särskild begäran skall
ges sakägaren av en expedition eller annan
handling som förvaras hos myndigheten.

3 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda
offentligrättsliga prestationer för vilka i en-
lighet med bilagan till denna förordning
uppbärs en fast avgift som bestäms på basis
av det genomsnittliga självkostnadsvärdet är
1) godkännande av baskartan för detalj-

plan,
2) ändring av en bys namn,
3) ändring i byindelningen,
4) ändring av registerenhetens namn,
5) ändring av fastighetens art,
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6) utfärdande av inlösningstillstånd enligt
5 § 2 mom. (476/1996) inlösningslagen,
7) beviljande av tillstånd som avses i 59 §
1 mom. (603/1977) inlösningslagen till för-
handsbesittningstagande som lämnas särskilt,
8) överföring av en särskild rättighet som
avses i 72 c § (476/1996) inlösningslagen och
en anteckning om överföringen i fastighets-
registret, samt
9) överlåtande av uppgifter ur köpeskil-
lingsregistret över fastigheter till myndigheter
med stöd av lag eller förordning.

4 §

Avgiftsbelagda prestationer som prissätts
enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som lantmäte-
riverket prissätter enligt företagsekonomiska
grunder är
1) fixpunktsmaterial,
2) flyg- och satellitbildmaterial samt ut-
givningstillstånd som gäller detta,
3) terrängkartmaterial och atlaser samt
överlåtande av nyttjanderätter som gäller
dessa,
4) service som hör till samanvändningen av
geografisk information,
5) programvaror och överlåtande av nytt-
janderätter som gäller dem,
6) andra än i 3 § 9 punkten avsedda

prestationer som anknyter sig till köpeskil-
lingsregistret över fastigheter,
7) utbildningstjänster,
8) konsulttjänster och utredningar,
9) intyg,

10) utdrag och kopior,
11) sändande och postning av handlingar

och övrigt material,
12) sammankallande av ett icke konstitu-

erat delägarlags stämma och övriga arrange-
mang som avses i 10 § 2 mom. lagen om
samfälligheter (686/2000),
13) andra än i 1—12 punkten nämnda, till

fackområdet hörande prestationer som utförs
på beställning,
14) tillfällig användning av lokaliteter,

inventarier och utrustning som lantmäteriver-
ket förfogar över,
15) publikationer, samt
16) andra prestationer som är jämförbara

med de som nämns ovan.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002 och gäller till och med den 31
december 2003.
Genom denna förordning upphävs jord-

och skogsbruksministeriets beslut av den 18
december 1996 om när lantmäteriverkets
prestationer skall vara avgiftsbelagda och
grunderna för avgifterna samt storleken av de
avgifter som uppbärs för prestationerna
(1202/1996).
Avgifter enligt denna förordning får också

betalas med sedlar och metallmynt i mark
fram till utgången av februari 2002. Priset i
euro ändras då till mark genom att beloppet
multipliceras med 5,94573 och slutsumman
avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 1 november 2001

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare Martti Niemelä
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Bilaga

LANTMÄTERIVERKETS OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER MED FASTA
PRISER

1. Godkännand e a v ba ska r t an f ö r d e t a l j p l a n

Godkännande av baskartan för detaljplan: grundavgift 670 euro ökad med 55 euro för varje
10 ha eller del därav och med 100 euro för varje 200 ha eller del därav som överstiger 500
ha.
Godkännande av baskartan för stranddetaljplan: som ovan, men grundavgiften är 420 euro.
Godkännande av kompletteringskartläggning som baskarta: en avgift som fastställs på ovan
angivet sätt, minskad med 25 %.
Godkännande av grundkartan eller terrängkartan som baskarta för stranddetaljplan: 335 euro.

2. Änd r i n g a v r e g i s t e r e nh e t e n s n amn

Ändring av namn på en fastighet eller annan registerenhet: 67 euro.
Tilläggsavgift för varje övrig registerenhet vars namn ändras genom samma beslut: 17 euro.

3. Änd r i n g a v en by s namn

Ändring av en bys namn: 120 euro.
Tilläggsavgift för varje övrig by vars namn ändras genom samma beslut: 34 euro.

4. Ändring i byindelningen

Avgiften fastställs enligt den arbetstid som använts för producering av prestationen så att
arbetstidens pris är 50 euro per timme.

5. Änd r i n g a v f a s t i g h e t e n s a r t

Ändring av fastighetens art: 67 euro.
Tilläggsavgift för varje övrig fastighet vars art ändras genom samma beslut: 17 euro.

6. U t f ä r d and e a v i n l ö s n i n g s t i l l s t å nd

Utfärdande av tillstånd när sökanden har skaffat samtycke och utlåtanden enligt 8 § 1 mom.
inlösningslagen: 505 euro.
Utfärdande av tillstånd när sökanden inte har skaffat ovannämnda samtycken och utlåtanden:
840 euro.

7. B e v i l j a nd e a v t i l l s t å nd t i l l f ö r h and sb e s i t t n i n g s t a g and e s om
l ämna s s ä r s k i l t

Utfärdande av tillstånd när sökanden har skaffat samtycken och utlåtanden enligt 8 § 1 mom.
inlösningslagen: 335 euro.
Utfärdande av tillstånd när sökanden inte har skaffat ovan nämnda samtycken och utlåtanden:
670 euro.
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8. Öv e r f ö r i n g a v en s ä r s k i l d r ä t t i g h e t o ch en an t e c kn i n g om
öv e r f ö r i n g en i f a s t i g h e t s r e g i s t r e t

Överföring av särskild rättighet: 170 euro per beslut.
Anteckning om överföringen av särskild rättighet i fastighetsregistret: 34 euro per
nyttjanderättsenhet.

9. Uppg i f t e r u r köp e s k i l l i n g s r e g i s t r e t ö v e r f a s t i g h e t e r

Överlåtande av uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter till myndigheter med stöd
av lag eller förordning: 0,50 euro per fastighetsöverlåtelse.
Därtill debiteras kostnaderna för överlåtandet av uppgifterna.
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Statsrådets kanslis förordning

Nr 960

om avgifter för statsrådets kanslis prestationer

Given i Helsingfors den 6 november 2001

Statsrådets kansli har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter
till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter
som skall uppbäras för statsrådets kanslis
prestationer.

2 §

Avgiftsfria prestationer

Statsrådets kanslis avgiftsfria prestationer
är
1) service som ges för statsrådets verk-
samhet och tryggande av verksamheten,
2) basinformationen om statsrådet och den
basservice som registratorskontoret och arki-
vet ger medierna och allmänheten,
3) handlingar som utfärdas av statsrådets
kansli i form av expeditioner,
4) verksamheten i och användningen av
statsrådets representationslokaler samt
5) förvaltnings-, ekonomi- och ämbets-
verksservice som i begränsad utsträckning ges
justitiekanslersämbetet och finansministeriet
med stöd av reciprocitetsprincipen.
Avgiftsfria är även andra prestationer för
vilka nedan inte har fastställts någon avgift.

3 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För styrkta kopior eller utdrag av hand-
lingar som förvaras i statsrådets kansli och
som utfärdas på särskild begäran uppbärs en
avgift om 1,50 euro per sida. För diariebevis
som utfärdas på särskild begäran uppbärs en
avgift om 8,50 euro.

4 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Statsrådets kanslis avgiftsbelagda presta-
tioner, för vilka kansliet fastställer en avgift
enligt företagsekonomiska grunder, är
1) publikationer, med undantag av officiell

distribution,
2) utredningar, sakkunnigarbete och med-

delande av upplysningar som inte hör till
sådan verksamhet som avses i 2 § 1 mom.
samt användning av lokaler, anordningar och
system då de kostnader som föranleds av
dessa inte är endast små,
3) kopior av mikrofilmer, fotografier, dior,

videor, kartor och ritningar samt andra mot-
svarande kopior som tagits för annan verk-
samhet än sådan som avses i 2 § 1 mom. samt
prestationer som avses i 5 §.
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5 §

Kopieringsavgifter

För andra än i 3 § angivna ljuskopior eller
motsvarande kopior av standardstorlek som
tagits direkt av en handling eller en mikrofilm
uppbärs 0,50 euro per sida. Då sådana kopior
som avses ovan sänds per post är minimi-
faktureringen 1,50 euro.

6 §

Portokostnader

För sändande av avgiftsbelagda prestatio-
ner uppbärs dessutom en ersättning som
bestäms med stöd av gällande porton och
kostnader som kan jämställas med dessa.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning är i kraft från och med
den 1 januari 2002 till och med den 31

december 2003. Genom denna förordning av
statsrådets kansli upphävs statsrådets kanslis
beslut av den 22 december 1993 om avgifter
för kansliets prestationer (1397/1993), stats-
rådets kanslis beslut av den 24 maj 1995 om
kopieringsavgifter (511/00/1995), statsrådets
kanslis beslut av den 15 december 1996 om
priset på videon Statsrådsborgen
(1183/29/98) samt statsrådets kanslis beslut
av den 8 februari 2001 om priset på hand-
boken valtioneuvoston esittelijän opas
(148/29/2001).

8 §

Övergångsbestämmelser

Avgifter som anges i denna förordning av
statsrådets kansli kan till utgången av februari
2002 också betalas med sedlar och metall-
mynt i mark. Härvid omräknas priset i euro
till mark så att det multipliceras med 5,94573
och slutsumman avrundas till närmaste pen-
nibelopp.

Helsingfors den 6 november 2001

Statsminister Paavo Lipponen

Regeringsråd Auni-Marja Vilavaara
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Finansministeriets förordning

Nr 961

om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 9 november 2001

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

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgifter för offentligrättsliga prestationer
inom skatteförvaltningen indrivs antingen
enligt avgiftstabellen i bilagan eller enligt
prestationens självkostnadsvärde som grundar
sig på prissättningsgrunderna i avgiftstabel-
len.
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner inom skatteförvaltningen som avses i 6 §
lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992) är i enlighet med avgiftstabellen
i bilagan:
1) sådana beslut av centralskattenämnden
eller någon annan myndighet inom skatteför-
valtningen som innehåller förhandsbesked
eller förhandsavgörande samt beslut om att
förhandsbesked eller förhandsavgörande inte
meddelas eller att ärendet lämnas utan pröv-
ning eller avskrivs,
2) beslut om sådan namngivning som avses
i 2 och 3 § inkomstskatteförordningen
(1551/1992),
3) beslut om skattelättnad för allmännyttiga
samfund,
4) beslut om rätt att dra av förlust i
inkomstbeskattningen,
5) beslut enligt 5 a § lagen om gottgörelse
för bolagskatt (1232/1988) om avdrag av
oanvända gottgörelser i inkomstbeskattning-
en, beslut enligt 6 d § om rätt att beakta

dividendöverskott i inkomstbeskattningen
och beslut enligt 8 § om rätt att beakta
skatteöverskott i inkomstbeskattningen,
6) tillstånd till hållande av skattefritt lager

enligt 72 k § mervärdesskattelagen (1501/
1993) och som beviljas av skatteverk,
7) skattestyrelsens beslut som gäller till-

stånd att använda skatteuppgifter samt om att
inte ge tillstånd att använda uppgifter,
8) lämnande av skatteuppgifter för andra

ändamål än sådana som gäller beskattningen
med stöd av beslut som avses i punkt 7 och
bestämmelser som berättigar till erhållande av
uppgifter, samt
9) andra än ovan nämnda, på beställning

utförda specialprestationer som gäller an-
vändningen av skatteuppgifter och som ba-
serar sig på lag eller förordning.
Lämnande av uppgifter för ändamål som

gäller beskattningen är också lämnande av
uppgifter för befrielse från skatt eller för
sökande av ändring eller som redogörelse för
fullgörande av skatteplikt.

2 §

Prestationer som skall prissättas enligt
företagsekonomiska grunder

I lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992) avsedda övriga prestationer som
en myndighet inom skatteförvaltningen pris-
sätter enligt företagsekonomiska grunder är:
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1) statistik, publikationer och tryckalster,
2) undersöknings- och statistiksservice som
utförs på uppdrag,
3) överlåtelse av metoder, datasystem,
program och nyttjanderätt på beställning,
4) användning av lokaler som skatteför-
valtningen besitter samt ämbetsverksservice,
5) annonser och meddelanden i skatteför-
valtningens publikationer,
6) intyg, ljus- och andra kopior,
7) service i samband med utlämning av
allmänna skatteuppgifter,
8) avsändning och postning av handlingar
och annat material,
9) ombudstjänster för bevakning av skat-
tetagarnas intressen till den del de inte
tillhandahållas avgiftsfritt av myndigheter
inom skatteförvaltningen, samt

10) andra än ovan i denna paragraf
nämnda, med dessa jämförbara specialtjänster
och prestationer som beställts av kunder.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002 och gäller högst till utgången av
2003.
Vid betalning av avgifter enligt denna

förordning kan till utgången av februari 2002
som betalningsmedel också användas sedlar
och metallmynt i mark. I detta fall ändras
priset i euro till pris i mark genom att det
multipliceras med talet 5,94573 och slutsum-
man avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 9 november 2001

Minister Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman Helena Ikonen
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AVGIFTSTABELL 

över skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer 

Prestation 
 
1) Centralskattenämndens förhandsavgörande, om sökanden är  

— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en 
beskattningssammanslutning och förhandsavgörandet gäller annan 
beskattning en sådan som avses nedan 

 
 
 505 euro 

— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en närings-
sammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen 
av gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller 
mervärdesbeskattning i anslutning till dessa eller då sökanden är en an-
nan skattskyldig 

 
 
 
 
 1 345 euro 

Om givandet av förhandsavgörande förutsätter att synnerligen omfattande 
utredning görs uppbärs med avvikelse från ovan 
Med omfattande utredning avses ett arbete som kräver minst 30 timmar ex-
pertarbete. 

 
 2 018 euro 

För ett ärende i vilket centralskattenämnden beslutar att inte meddela för-
handsavgörande, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ären-
det uppbärs en behandlingsavgift 

 
 
 50 euro 

2) Annat förhandsbesked eller förhandsavgörande av en myndighet inom 
skatteförvaltningen 

 

Förhandsbesked, om sökanden är  

— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en 
beskattningssammanslutning och förhandsbeskedet gäller annan 
beskattning en sådan som avses nedan 

 
 
 202 euro 

— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en närings-
sammanslutning och förhandsbeskedet gäller inkomstbeskattning av 
gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller då 
sökanden är en annan skattskyldig 

 
 
 
 673 euro 

Om givandet av förhandsbesked förutsätter att synnerligen omfattande ut-
redning görs uppbärs med avvikelse från ovan 
Med omfattande utredning avses ett arbete som kräver minst 30 timmar ex-
pertarbete. 

 
 1 345 euro 

Andra förhandsavgöranden  

— då förhandsavgörandet gäller mervärdesbeskattning  135 euro 

— då förhandsavgörandet gäller arvs- eller gåvobeskattning, fastig-
hetsbeskattning, överlåtelsebeskattning eller lotteribeskattning 

 
 202 euro 
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— då förhandsavgörandet gäller förskottsuppbörd, arbetsgivares social-
skyddsavgift,  

 
 67 euro 

— källskatt för begränsad skattskyldig eller källskatt på ränteinkomst  135 euro 

— andra förhandsavgöranden  202 euro 

För ett ärende i vilket en myndighet inom skatteförvaltningen beslutar att 
inte meddela förhandsbesked eller förhandsavgörande, att inte uppta ansö-
kan till prövning eller att avskriva ärendet uppbärs en behandlingsavgift på 

 
 
 50 euro 

3) Beslut om sådan namngivning som avses i 2 och 3 § inkomstskatteför-
ordningen 

 
 202 euro 

4) Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund  202 euro 

5) Beslut om rätt att dra av förlust i inkomstbeskattningen  202 euro 

6) Beslut i enlighet med 5 a § lagen om gottgörelse för bolagskatt 
(1232/1988) om avdrag av oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen, i 
enlighet med 6 d § om rätt att beakta dividendöverskott i inkomstbeskatt-
ningen och i enlighet med 8 § om rätt att beakta skatteöverskott 

 
 
 
 202 euro 

7) Tillstånd till hållande av skattefritt lager enligt 72 k § 
mervärdesskattelagen (1501/1993) som beviljas av skatteverk 

 
 202 euro 

8) Skattestyrelsens beslut som gäller tillstånd att använda 
beskattningsuppgifter samt om att inte ge tillstånd att använda uppgifter 

 
 336 euro 

9) Lämnande av beskattningsuppgifter som avses i 1 § 8 punkten i 
finansministeriets förordning per dokument 

 

— intyg  8,40 euro 

— avskrift av eller utdrag ur beskattningsuppgifter 
riktigheten bestyrkt för den senare 
dock minst 

0,5 euro/sida 
 1 euro/sida 
 5 euro 

— om arbetet tar över ½ h, uppbärs för lämnande av uppgifter  38 euro/h 

— vid masslämnande av uppgifter i form av kopior uppbärs utöver den 
tidsbaserade avgiften för arbete 

 
3,35 cent/sida 

10) Lämnande av beskattningsuppgifter som avses i 1 § 8 punkten i 
finansministeriets förordning i maskinellt läsbar form 

 

För lämnande av beskattningsuppgifter i maskinellt läsbar form uppbärs en 
avgift enligt prestationens självkostnadsvärde, som fastställs enligt följande: 

 

— lämnande av uppgifter per behandlad enhet 2,23 cent/enhet 

— lämnande av beskattningsuppgifter för fastställnings- eller 
planeringsarbete de kostnader som förorsakas skatteförvaltningen 
enligt prestationens självkostnadsvärde 
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11) Andra offentligrättsliga prestationer inom skatteförvaltningen som av-
ses i 1 § finansministeriets förordning och som inte specificerats i avgiftsta-
bellen 

 

Prestationens pris bestäms på basis av de totala kostnader som produktionen 
av prestationen medfört. Om inte annat bestämts uppbärs för det expertarbe-
te inom skatteförvaltningen som utförts för att genomföra prestationen 

 
 
 84 euro/h 

och som självkostnadspris för kontorsarbete  38 euro/h 

 
 
 
 
 
 
 



Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 962

om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor
(CAP-stöd), förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar för år 2001 samt tilläggsstöd för

maltkorn för år 2000

Utfärdat i Helsingfors den 8 november 2001

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om
Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik

JSM:s
föreskrifts-
samling
nr utfärdat träder i kraft

JSM:s förordning om utbetalning av stöd för
jordbruksgrödor (CAP-stöd), förskott på tjur-
bidrag och bidrag för stutar för år 2001 samt
tilläggsstöd för maltkorn för år 2000 . . . . . . . . 87/01 8.11.2001 16.11.2001

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling.
Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral,
(Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Helsingfors den 8 november 2001

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Lantbruksråd Olli-Pekka Peltomäki
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