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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 1125

om seriebiljettaxor för busstrafik

Given i Helsingfors den 10 december 2002

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. lagen
om tillståndspliktig persontrafik på väg av den 15 februari 1991 (343/1991), sådant detta lagrum
lyder i lag 662/1994:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på till-
ståndspliktig linjetrafik som idkas med buss
i hela landet, förutom på Åland, då trans-
portsträckan inte överskrider 100 kilometer.
Denna förordning gäller inte trafik som
sköts på grundval av ett avtal om köp som
träffats med kommunikationsministeriet,
länsstyrelsen eller kommunen. Mervärdes-
skatten ingår i transportavgifterna.

2 §

Seriebiljetter

I bussar i linjetrafik skall följande serie-
biljetter säljas med en prissänkning på 25
procent av grundpriset enligt bilagan till
denna förordning:
1) smartkort enligt kommunikationsmini-
steriets definition för 44 resor som gäller i 12
månader från och med inköpsdagen, samt

2) smartkort som berättigar endast till
skolresor under ett läsår, vars totalpris be-
stäms på basis av antalet företagna resor.

3 §

Tilläggsavgifter och prissänkningar

Utöver det i 2 § nämnda kan av passagerare
vid behov uppbäras en tilläggsavgift för
snabbtur eller en särskild nattavgift.
Snabbtursavgiften skall sänkas med 25

procent, om avgiften vid förhandsköp av
biljett ingår i seriebiljettpriset.
Vid skolskjutsar skall seriebiljetter säljas

med en prissänkning på 50 procent av
grundpriset till passagerare under 12 år.

4 §

Övriga bestämmelser

Passagerare skall på förhand informeras om
avgifterna och giltighetsvillkoren för biljet-
terna.
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Passagerare kan betala för resa, eller en
kortare resa, med en seriebiljett som berät-
tigar till resan.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2003.

Seriebiljetter som har köpts före denna
förordning bör godkännas utan prisförhöjning
under den giltighetstid som gällde vid tid-
punkten för inköpet.
Med denna förordning upphävs kommu-

nikationsministeriets förordning om seriebil-
jettaxor för busstrafik av den 15 december
2000 (1104/2000).

Helsingfors den 10 december 2002

Kommunikationsminister Kimmo Sasi

Avdelningschef, överdirektör Harri Cavén
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Bilaga

Resans maximilängd
km

Kalylerad grundpris
(pris för enkel resa)

euro

Smartkort
för 44 resor
euro

6 2,0303 67,00
9 2,2000 72,60
12 2,4727 81,60
16 2,7424 90,50
20 3,1818 105,00
25 3,7303 123,10
30 4,3212 142,60
35 4,8818 161,10
40 5,4000 178,20
45 5,8909 194,40
50 6,3515 209,60
60 7,4424 245,60
70 8,4606 279,20
80 9,4303 311,20
90 10,3303 340,90
100 11,1727 368,70
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Nr 1126 
 

Kommunikationsministeriets förordning 
om Kommunikationsverkets avgifter 

Given i Helsingfors den 11 december 2002 
————— 

 
Kommunikationsministeriet 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, 31 § lagen om 
posttjänster (313/2001), samt 26 a § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och da-
taskydd inom televerksamhet (565/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 681/2002, bestämt: 

 
1 § 

Tillämpningsområde 

I denna förordning bestäms om Kommuni-
kationsverkets avgiftsbelagda prestationer 
och grunderna för dessa samt om fasta avgif-
ter för offentligrättsliga prestationer. 
 

2 § 

Offentligrättsliga prestationer med fasta av-
gifter 

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgif-
ter till staten avsedda avgiftsbelagda offent-
ligrättsliga prestationer, för vilka Kommuni-
kationsverket uppbär fasta avgifter som be-
stäms i 6 § och 9–19 § i denna förordning, är: 

1) givande av rätt att inneha och använda 
andra radiosändare som är beroende av till-
stånd än sådana som avses i 4 §, 

2) tillsyn över andra icke tillståndspliktiga 
radiosändare än sådana som avses i 9 § 3 
mom., 

3) typgodkännande eller godkännande av 
radioanläggningar, 

4) kontroll av radiostationer, 
5) behörighetsexamen för radiokommuni-

kation och examen för erhållande av intyg 
om erkännande, 

6) behörighetsintyg för radiokommunika-
tion och intyg om erkännande, 

7) bemyndigande av teleentreprenörer, 
8) tillsyn över teleentreprenadverksamhet, 
9) rätt att använda ett telenäts nummerkod 

eller abonnentnummer, 
10) beviljande, ändring eller överföring av 

en nätkod eller annan kod för ett informa-
tionsnät, samt 

11) upprätthållande av användningsrätten 
för en nätkod eller annan kod för ett informa-
tionsnät.  

 
 

3 § 

Offentligrättsliga prestationer enligt själv-
kostnadsvärdet 

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner, för vilka Kommunikationsverket uppbär 
en avgift som det fastställer enligt prestatio-
nens självkostnadsvärde, är: 

1) skyddande av radiomottagningsstationer 
mot störningar, 

2) förnyad kontroll av telenät som byggts 
av teleentreprenörer, 

3) frekvensplanering i anslutning till det 
militära försvaret, 

4) tillsyn över postföretagets postförmed-
ling, 

5) sådan koordinering av satellitsystem 
som gjorts av Internationella teleunionen el-
ler någon annan internationell organisation, 
samt 
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6) tillsyn över kränkningar av dataskyddet 
vilka riktas mot telekommunikation och da-
tasystem.      

 
 

4 § 

Offentligrättsliga prestationer som avviker 
från självkostnadsvärdet 

 
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-

ner, för vilka Kommunikationsverket uppbär 
en i 6 § 3 mom. lagen om grunderna för av-
gifter till staten avsedd avgift som avviker 
från prestationens självkostnadsvärde, är föl-
jande prestationer: 

1) beviljande av rätt att inneha och använda 
tillståndspliktiga radiosändare när dessa är 
anslutna till basstationer i mobilnät, 

2) beviljande av rätt att inneha och använda 
tillståndspliktiga radiosändare när dessa är 
anslutna till basstationer för sådana person-
sökningssystem som används i den allmänna 
televerksamheten, 

3) beviljande av rätt att inneha och använda 
tillståndspliktiga radiosändare när dessa är 
anslutna till basstationer för TFTS-systemet, 

4) beviljande av rätt att inneha och använda 
tillståndspliktiga radiosändare när dessa är 
anslutna till radiosystem i fasta accessnät 
som fungerar inom de frekvensområden som 
Kommunikationsverket fastställer, 

5) beviljande av rätt att inneha och använda 
tillståndspliktiga radiosändare när dessa är 
anslutna till basstationer för myndighetsra-
dionätet (VIRVE), 

6) givande av rätt att inneha och använda 
tillståndspliktiga radiosändare när dessa är 
anslutna till radiosondsystem inom meteoro-
logisk radiokommunikation, samt 

7) givande av rätt att inneha och använda 
tillståndspliktiga radiosändare när dessa är 

anslutna till basstationer för GSM-R-
radiosystemet. 

 
 

5 § 

Avgiftsbelagda prestationer som prissätts en-
ligt företagsekonomiska grunder 

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till 
staten avsedda prestationer som Kommunika-
tionsverket prissätter enligt företagsekono-
miska grunder är:  

1) prestationer av bedömningsorganet i an-
slutning till säkerställandet av den sameuro-
peiska specifikationsmotsvarigheten för tele-
terminalutrustning eller radioanläggningar, 

2) självvald radioamatöridentifikation,  
3) de trycksaker som inte hör till sådan in-

formationsverksamhet som bedrivs med små 
kostnader,  

4) den utbildning som inte hör till sådan in-
formationsverksamhet som bedrivs med små 
kostnader,  

5) ljuskopior, elektriska upptagningar eller 
andra kopior eller utdrag eller duplikat ur nå-
got av Kommunikationsverkets dokument,  

6) sådant sändande av dokument för vars 
del kostnaderna inte ingår i avgifterna för 
någon annan avgiftsbelagd prestation som 
nämns i detta beslut, samt 

7) andra prestationer av Kommunikations-
verket vilka grundar sig på uppdrag. 

 
 
 

6 § 

Tillståndsavgifter för radiosändare 

För rätten att inneha och använda radiosän-
dare som är beroende av tillstånd uppbärs år-
ligen tillståndsavgift enligt följande:  

 
 
 

1) Amatörradiosändare eller signalförstärkare som är avsedd för sändande 
av ljudradioprogram (högst 0,5 W) 

 
16,00 euro

2) VHF/UHF-stationer i landmobiltrafik, VHF/UHF-sändare på fartyg eller 
luftfartyg eller fjärrmätnings-, fjärrstyrnings-, eller kontrollsändare, eller 
andra fjärrmätningssändare än radiosändare som är anslutna till radio-
sondsystem inom meteorologisk radiokommunikation 

 
 
 

18,50 euro
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3) fartygs eller luftfartygs satellitjordstationer eller MF/HF-stationer 40,35 euro
4) VHF/UHF-fyrsändare 60,55 euro
5) icke-koordinerade satellitjordstationssändare i fast trafik eller andra fasta 

VHF/UHF-sändare i landmobiltrafik, dock inte basstationssändare i mo-
bilnät, i TFTS-systemet, i myndighetsradionätet (VIRVE) eller i person-
sökningssystem som används i den allmänna televerksamheten, eller 
basstationssändare i GSM-R-radiosystemet för järnvägarna 

 
 
 
 

72,30 euro
6) rundradiosändare med låg effekt (högst 300 W), LF/MF-fyrsändare eller 

andra radiolänksändare än sändare som är anslutna till radiosystemet i ett 
fast accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Kommunika-
tionsverket fastställer 

 
 
 
107,65 euro

7) fasta MF/HF-sändare, rundradiosändare med mellanhög eller hög effekt 
(över 300 W) eller andra radarsändare än radarsändare på fartyg eller 
luftfartyg 

 
 
156,40 euro

8) koordinerade satellitjordstationssändare i fast trafik 178,30 euro
 
 
 
 
För rätten att inneha och använda andra än 

i 1 mom. eller 7 § avsedda radiosändare som 
är beroende av tillstånd uppbärs tillståndsav-
gift, på samma sätt som en tillståndsavgift 
uppbärs enligt 1 mom. för närmast motsva-
rande utrustning.  

 
7 § 

Frekvensavgifter 

För rätten att inneha och använda radiosän-
dare som är beroende av tillstånd och anslut-

na till basstationer i mobilnät, radiosystem i 
fasta accessnät som fungerar inom de frek-
vensområden som Kommunikationsverket 
fastställer, personsökningssystem som an-
vänds i den allmänna televerksamheten, 
TFTS-systemet eller myndighetsradionätet 
(VIRVE) eller GSM-R-radiosystemet för 
järnvägarna eller tillståndspliktiga radiosän-
dare när dessa är anslutna till radiosondsy-
stem inom meteorologisk radiokommunika-
tion uppbärs årligen en frekvensavgift enligt 
följande schema:  

 
 

1) mobiltelenät K1*K2*K3* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
2) radiosystem i fasta accessnät K1*K2* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
3) personsökningssystem K1*K2* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
4) TFTS-systemet K1* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
5) myndighetsradionätet (VIRVE) K1*K2*K3*K4*(frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
6) radiosondsystemet K1*K4* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
7) GSM-R-radiosystemet för järnvägarna K1*K2*K3*K4* (frekvens-

band/25 kHz) *1 896,30 euro
 
 
Ett frekvensband består av det totala antalet 

radiofrekvensband som har anvisats ett ra-
diosystem.  

K1 är en frekvensbandskoefficient vars 
storlek bestäms enligt det frekvensområde 
som har anvisats tillståndshavaren. Frek-
vensbandskoefficienterna är:  

 

Frekvensområde K1 
under 470 MHz 1    
470—960 MHz 0,8 
960—3000 MHz 0,6 
3000—11000 MHz 0,5 
11000—40000 MHz 0,4 
K2 är en täckningsområdeskoefficient som 

bestäms enligt det område där en tillstånds-
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havare har rätt att använda ett radiosystem. 
Koefficienten är av storleken 1 inom det om-
råde med användningsrätt som täcker hela 
Finland. Täckningsområdeskoefficienten för 
ett begränsat område med användningsrätt 
utgörs av summan av arealerna för ett områ-
de med användningsrätt och ett nedan defini-
erat skyddsområde dividerat med Finlands 
areal.  

K3 är en startkoefficient som bestäms en-
ligt den tidpunkt då användningsrätten för de 
frekvenser som anvisats tillståndshavarens 
radiosystem trädde i kraft. Startkoefficienter-
na är:  

 
Användningstid  K3 
1:a faktureringsåret 0,1 UMTS1 

mobiltelefonnät 
0,2 andra 

2:a faktureringsåret 0,1 UMTS-
mobiltelefonnät  
0,2 andra 

3:e faktureringsåret 0,4  
4:e faktureringsåret 0,6  
5:e faktureringsåret 0,8  
6:e faktureringsåret eller  
senare faktureringsår 1  

 
K4 är en koefficient för separata nät vil-

kens storlek bestäms särskilt på basis av an-
vändningsändamålet för det separata nätet. 
Koefficienterna för separata nät är:  

Ett separat nät ...................................K4 
1) myndighetsradionätet(VIRVE)  
och GSM-R-radiosystemet för  
järnvägarna ..........................................1 
2) radiosondsystemet ........................0,1 
Det skyddsområde som nämns ovan i 4 

mom. består av en 20 kilometer bred zon 
som omringar det område med användnings-
rätt som anvisats ett radiosystem. Ett skydds-
område omfattar dock inte havsområden eller 
områden som överskrider riksgränsen. Ett 
område som sträcker sig till ett område där 
en tillståndshavare har rätt att använda ett 
annat motsvarande radiosystem betraktas inte 
heller som ett skyddsområde ifall tillstånds-
havarna sinsemellan koordinerar använd-
ningen av frekvenser. Vid bestämmande av 
täckningsområdeskoefficient för radiosyste-
                                                       
 1 Universal Mobile Telecommunications System 

met i ett fast accessnät beaktas skyddsområ-
det inte.  

För frekvensreservering som beviljats för 
radiofrekvenser som behövs för användning-
en av tillståndspliktiga radiosändare när des-
sa är anslutna till basstationer för radiosy-
stem i fasta accessnät uppbärs en frekvens-
avgift enligt samma grunder som för rätten 
att inneha och använda tillståndspliktiga ra-
diosändare när dessa är anslutna till bassta-
tioner för radiosystem. Den frekvensavgift 
som uppbärs består av den årliga frekvensav-
giften multiplicerad med det antal månader 
frekvensreserveringen har varit i kraft divide-
rad med tolv. 

På ändringar i frekvensband eller områden 
med användningsrätt som anvisats en till-
ståndshavare tillämpas samma startkoeffici-
ent som den som tillämpas på sådana frek-
vensband och områden med användningsrätt 
som redan är i bruk.  

 
 

8 § 

Frekvensplaneringsavgift 

För frekvensplanering i anslutning till det 
militära försvaret uppbärs årligen av för-
svarsmakten en frekvensplaneringsavgift på 
grundval av den genomsnittliga kostnad per 
arbetstimme som föranleds av utförandet av 
prestationen och på grundval av det antal ar-
betstimmar per år som använts för att produ-
cera prestationen. Den genomsnittliga kost-
naden per arbetstimme är 98,45 euro. 

  
9 § 

Tillsynsavgifter för radiosändare 

För icke tillståndspliktiga radiosändare, 
som har tillverkats i Finland eller tullklare-
rats eller på annat sätt importerats för salu-
hållande eller användning i landet skall av 
tillverkaren eller importören uppbäras till-
synsavgift enligt följande:  

1) radiosändare med en sändareffekt på 
högst 10 mW eller radiostyrningssystem för 
miniatyrmodell 3,35 euro  

2) radiosändare med en sändareffekt större 
än 10 mW 8,40 euro  
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Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
uppbärs tillsynsavgift av innehavaren till icke 
tillståndspliktiga radiosändare, om för en en-
skild sändare i bruk inte tidigare betalts till-
synsavgift eller om Kommunikationsverkets 
tidigare anteckning om godkännande av ra-
diosändaren försvunnit, skadats eller annars 
blivit oidentifierbar.  

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
uppbärs tillsynsavgift dock inte för följande 
icke tillståndspliktiga radiosändare:  

1) mobilteleapparater i ett allmänt telenät 
och andra radiosändare i nätet än sådana som 
är beroende av tillstånd när de är anslutna till 
basstationen i nätet,  

2) abonnentutrustning som är ansluten till 
radiosystemet i ett fast accessnät som funge-
rar inom frekvensområden som Kommunika-
tionsverket fastställer, samt  

3) radiosändare vilka genom det sameuro-
peiska förfarandet enligt de beslut och re-
kommendationer av Europeiska gemenska-
perna eller Europeiska Radiokommittén 
(ERC) som separat satts i kraft i Finland har 
konstaterats uppfylla de krav som ställts på 
dem och vilka har försetts med anteckningar 
i enlighet med kraven i förfarandet.  
 
 

10 § 

Avgifter för godkännande av radioanlägg-
ningar 

För typgodkännande av radioanläggningar 
eller godkännande av enskilda anläggningar 
uppbärs en avgift för godkännande enligt föl-
jande:  

1) nationellt typgodkännande av radioan-
läggningar 285,90 euro  

2) typgodkännande av produktgrupper av 
radioanläggningar eller svåra och tidskrävan-
de nationella typgodkännanden 571,85 euro  

3) godkännande av enskilda radioanlägg-
ningar 84,10 euro.  

Om den fasta avgift för godkännande som 
bestäms i 1 mom. och som baserar sig på de 
av prestationen föranledda genomsnittliga 
kostnaderna i ett enskilt fall är oskäligt hög 
eller låg i jämförelse med de kostnader som 
typgodkännandet eller godkännandet föran-
leder Kommunikationsverket, uppbärs i stäl-

let för den fasta avgiften för godkännande en 
avgift enligt prestationens självkostnadsvär-
de.  

 
11 § 

Kontrollavgifter för radiostationer 

För idrifttagningskontroll eller ändrings-
kontroll av radioanläggningar eller radiosta-
tioner uppbärs en kontrollavgift om 840,95 
euro.  

 
12 § 

Avgifter för examen för radiokommunikation 

Följande avgift för examen för radiokom-
munikation uppbärs varje gång examinanden 
deltar:  

1) allmän examen för radiooperatörer inom 
sjöfarten (General Operator's Certificate 
GOC) eller allmän examen för radiotelefo-
nister 75,70 euro  

2) begränsad examen för radiooperatörer 
inom sjöfarten (Restricted Operator's Certi-
ficate ROC) eller radioexamen för högsjö-
skeppare eller begränsad examen för radiote-
lefonister 67,30 euro  

3) radioexamen för kustskeppare 45,40 
euro  

4) GOC- eller ROC-examen för erhållande 
av intyg om erkännande 37,85 euro  

5) delexamen för radioamatörexamen 12,95 
euro, 

För delexamen för en examen som avses i 
1–4  punkten uppbärs av examinanden hälf-
ten av motsvarande examensavgift avrundad 
till närmaste fem eller tio cent varje gång han 
deltar.  

För andra än i 1 mom. nämnda examina el-
ler delexamina uppbärs examensavgift i en-
lighet med den avgift som enligt 1 mom. 
uppbärs för den mest jämförbara examen el-
ler delexamen.  

 
13 § 

Avgifter för intyg över radiokommunika-
tionsexamen 

För ett behörighetsintyg som utfärdas över 



 Nr 1126 
  
   

 

4595

en examen som avses i 12 § 1 mom. 1–3 och 
5 punkten uppbärs en avgift om 43,75 euro.  

För ett intyg om erkännande som utfärdas 
över en examen som avses i 12 § 1 mom. 4 
punkten uppbärs en avgift om 28,60 euro.  

 
14 § 

Registreringsavgifter för teleentreprenad-
verksamhet  

För bemyndigande av en person eller ett fö-
retag att utöva teleentreprenadverksamhet el-
ler för ändring av entreprenadklassen i ett 
bemyndigande uppbärs en registreringsavgift 
om 50 euro.  

 
15 § 

Tillsynsavgifter för teleentreprenadverksam-
het 

Av teleentreprenörer uppbärs årligen en 
tillsynsavgift för teleentreprenadverksamhet 
enligt följande:  

1) teleentreprenörer som har bemyndigande 
att bygga inomhusnät för telefoner på entre-
prenad 240 euro  

2) teleentreprenörer som har bemyndigande 
att bygga centralantennsystem på entreprenad 
240 euro  

3) teleentreprenörer som har bemyndigande 
att bygga inomhusnät för telefoner och cen-
tralantennsystem på entreprenad 400 euro  

4) teleentreprenörer som har bemyndigande 
att bygga endast egna teleinomhusnät på ent-
reprenad 20 euro  

5) teleentreprenörer som har bemyndigande 
att på entreprenad bygga ett sådant separat 
nät som nämns i beslutet om bemyndigande 
20 euro. 

Av teleentreprenörer som har bemyndigan-
de för en engångsentreprenad uppbärs en till-
synsavgift om 20 euro.  

 
 
 

16 § 

Avgifter för numrering av telenäten 

För rätten att använda nummerkod eller 
abonnentnummer uppbärs av teleföretaget el-
ler innehavaren till ett servicenummer eller 
en datanätskod årligen avgifter för numrering 
av telenäten enligt följande:  

 
 
1) avgift för abonnentnummer:  
nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,36 euro/ anslutning 
nationellt portabelt nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,72 euro/ anslutning 
nummer i ett allmänt mobiltelefonnät 0,36 euro/ anslutning 
2) avgift för operatörsprefix:  
tresiffrigt fjärrprefix 35 000 euro 
fyrsiffrigt fjärrprefix 7 000 euro 
femsiffrigt fjärrprefix 1 400 euro 
tresiffrigt utlandsprefix 70 000 euro 
fyrsiffrigt utlandsprefix 14 000 euro 
femsiffrigt utlandsprefix 2 800 euro 
femsiffrigt allmänt operatörsprefix 4 200 euro 
3) avgift för riktnummer i mobiltelefonnät:  
tresiffrigt riktnummer 35 000 euro 
fyrsiffrigt riktnummer 7 000 euro 
femsiffrigt riktnummer 1 400 euro 
4) avgift för specialnäts riktnummer:  
tresiffrigt riktnummer 35 000 euro 
fyrsiffrigt riktnummer 7 000 euro 
femsiffrigt riktnummer 1 400 euro 
5) avgift för servicenummer:  
fyrsiffrigt servicenummer i ett enskilt teleområde 1 000 euro 
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minst femsiffrigt servicenummer i ett enskilt teleområde 200 euro 
tresiffrigt nationellt servicenummer 43 000 euro 
fyrsiffrigt nationellt servicenummer 8 600 euro 
femsiffrigt nationellt servicenummer 1 720 euro 
minst sexsiffrigt nationellt servicenummer 344 euro 
6) avgift för datanätskod (DNIC) 11 350 euro 
7) avgift för tekniskt teleföretagsprefix:  
Internationell signaleringspunktkod 1 680 euro 
nationell signaleringspunktkod  0,8 euro 
CUG-prefix  0,8 euro 
centrex-teleföretagsprefix 35 euro 
MNC-teleföretagsprefix 340 euro 
NCC-teleföretagsprefix 170 euro 
8)avgift för kortmeddelandeservicenummer: 
femsiffrigt kortmeddelandeservicenummer 120 euro 
sexsiffrigt kortmeddelandeservicenummer   80 euro 
 
Av den som ansöker om ett nationellt portabelt telefonnummer uppbärs en registreringsav-

gift enligt följande:  
1) beviljande av rätt att använda 1–9 nummer 17 euro 
2) beviljande av rätt att använda 10–1000 nummer 50 euro 
3) beviljande av rätt att använda över 1000 nummer 170 euro 
 
 
Den avgift för abonnentnummer som avses 

i 1 mom. 1 punkten uppbärs på basis av anta-
let anslutningar till teleföretagets nät vid 
uppbördsårets första dag.  

I avgift för servicenummer inom ett enskilt 
teleområde uppbärs inom Ålands teleområde 
en tiondedel och i övriga Finland, förutom 
inom Nylands 1, Åbo- och Björneborgs eller 
Tavastlands teleområden, sex tiondedelar av 
den avgift för servicenummer inom ett en-
skilt teleområde som fastställs i 1 mom. 5 
punkten.  

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

I avgift för operatörsprefix, avgift för mo-
bilnäts riktnummer, avgift för specialnäts 
riktnummer och avgift för servicenummer 
uppbärs under det första faktureringsåret 
hälften av de avgifter som fastställs i 1 mom. 
2–5 punkten.  

 
 

17 § 

Avgifter för informationsnätskoder  

För beviljande, ändring eller överföring av 

en nätkod för informationsnätet Internet upp-
bärs en nätkodsavgift om 53,80 euro.  

För rätten att använda nätkoden för infor-
mationsnätet Internet uppbärs årligen 16,80 
euro i avgift för upprätthållande av nätkoden.  

 
 

18 § 

Tillsynsavgifter i fråga om kränkningar av 
dataskyddet 

 
För Kommunikationsverkets tillsyn och 

andra prestationer enligt 26 a § lagen om in-
tegritetsskydd vid telekommunikation och 
dataskydd inom televerksamhet tas av telefö-
retag som gjort televerksamhetsanmälan eller 
beviljats koncession med stöd av 5 § kom-
munikationsmarknadslagen årligen ut en till-
synsavgift som utgör 0,01 procent av företa-
gets årliga omsättning från televerksamhet 
som kräver televerksamhetsanmälan eller 
koncession under den senast avslutade redo-
visningsperioden, dock minst 500 euro. Om 
företagets verksamhet upphör mitt i ett ka-
lenderår återbärs inte den tillsynsavgift som 
har tagits ut.   
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Om den redovisningsperiod som utgör 
grund för fastställandet av tillsynsavgiften 
avviker från kalenderåret, omvandlas om-
sättningen så att den motsvarar omsättningen 
för ett år genom att den multipliceras med ta-
let 12 och divideras med redovisningsperio-
dens längd i månader. 

Kommunikationsverket har rätt att av tele-
företagen få de uppgifter som behövs för 
fastställandet av avgiften. Om avgiften upp-
bärs under det första året av verksamheten el-
ler om företaget inte har ett fastställt bokslut 
för den allmänna televerksamhet som det har 
bedrivit eller om de uppgifter som företaget 
gett är bristfälliga, kan Kommunikationsver-
ket fastställa avgiftens storlek. 

 
19 § 

Postförmedlingens tillsynsavgifter 

För tillsynen över postföretagets postför-
medling uppbärs av postföretaget årligen en 
tillsynsavgift som är 2,46 promille av postfö-
retagets årliga postförmedlingsomsättning, 
dock minst 1 681,85 euro. 

Med omsättning avses i 1 mom. omsättning 
som har genomförts två år före året då till-
synsavgiften uppbärs. Som postförmedling 
betraktas sådan postförmedling som hör till 
tillämpningsområdet för lagen om posttjäns-
ter (313/2001). 

Tillsynsavgiften för en utövare av postför-
medling är 1 681,85 euro det år verksamhe-
ten inleds och 8 409,40 euro det andra året. 

 
 

20 § 

Avgifter för avslagsbeslut 

De  avgifter  som  avses  i 10–12 §, 14 och 
17 § i denna  förordning  uppbärs  även  för 
avslagsbeslut. 

 
 

21 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 janu-
ari 2003 och gäller till slutet av år 2005.  

Genom denna förordning upphävs kommu-
nikationsministeriets förordning av den 12 
december 2001 om Kommunikationsverkets 
avgifter (1245/2001). 

Om en prestation gäller ett ärende som bli-
vit anhängigt innan denna förordning träder i 
kraft, uppbärs avgift för prestationen 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 11 december 2002 

 
Kommunikationsminister Kimmo Sasi 

 
 
 
 

Kommunikationsråd Antti Kohtala   



Skattestyrelsens beslut

Nr 1127

om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med
beskattningen för år 2003

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 2002

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

1 §
Naturaförmåner som erhållits av arbetsgi-

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

Bostadsförmån och rätt att använda elström

2 §
Penningvärdena av bostadsförmån och däri ingående uppvärmning i en bostad med
centralvärme är följande:

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

Bostaden blivit färdig: Förmånens värde euro/mån

före år 1961 110,00 e + 7,40 e per kvadratmeter
åren 1961—1983 96,00 e + 6,24 e per kvadratmeter
år 1984 eller senare 97,00 e + 6,90 e per kvadratmeter

b) Övriga delar av landet, förmånens värde

Bostaden blivit färdig: Förmånens värde euro/mån

före år 1984 67,00 e + 4,56 e per kvadratmeter
åren 1984—1991 65,00 e + 5,23 e per kvadratmeter
år 1992 eller senare 69,00 e + 6,30 e per kvadratmeter
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Värdet av bostadsförmån i bostäder som
avses i lagen om användning, överlåtelse och
inlösen av aravahyresbostäder och aravahy-
reshus (1190/93) är, avvikande från 1 mom.,
högst den hyra som uppbärs för bostaden.
Värdet av en i 76 § 5 punkten inkomst-
skattelagen (1549/95) avsedd bostadsförmån
som erhållits utomlands är lika med bostadens
gängse hyra, likväl högst 50 procent av värdet
av naturaförmånen för en i 1 mom. avsedd
bostad på huvudstadsregionen som blivit
färdig år 1984 eller senare.

3 §
Såsom året då bostaden blivit färdig be-
traktas det år då byggnaden blivit färdig. Har
byggnaden totalrenoverats, betraktas såsom
året då bostaden blivit färdig byggnadens
renoveringsår.

4 §
Om löntagaren själv står för uppvärm-
ningskostnaderna i en bostad med central-
värme, nedsätts förmånens värde i 2 § med
1,05 e per kvadratmeter i månaden.

5 §
Penningvärdet av bostadsförmån och däri
ingående uppvärmning i en bostad med
ugnsuppvärmning är 3,02 e per kvadratmeter
i månaden. Om löntagaren själv står för
uppvärmningskostnaderna, är förmånens
värde 2,06 e per kvadratmeter i månaden.

6 §
Till bostadsförmån hörande obegränsad rätt
att använda elström är 0,43 e per kvadrat-
meter i månaden. Förmånens värde omfattar
inte eluppvärmning av bostaden.
Vid värdering av bostadsförmånen jäm-
ställs en bostad med eluppvärmning med en
bostad med centralvärme.

7 §
Penningvärdet av bostadsförmån i samfällt
rum jämte värme och belysning i ett rum med
centralvärme är 82,00 e per månad. I ett rum
med ugnsuppvärmning är penningvärdet av
förmånen 30,00 e per månad.

8 §
Vid beräkning av bostadsförmånens pen-

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

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

9 §
Om hyresnivån för bostäder i en kommun

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

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

Garageförmån

10 §
Penningvärdet av uppvärmt garage eller

plats i ett uppvärmt parkeringshus är 54,00 e
per månad i huvudstadsregionen och 35,00 e
per månad i övriga delar av landet. Penning-
värdet för kallt garage eller plats i ett kallt
parkeringshus är 35,00 e per månad i hu-
vudstadsregionen och 28,00 e per månad i
övriga delar av landet.

Kostförmån

11 §
Kostförmånens värde är 4,60 e per måltid,

om summan av de direkta kostnader som för
anskaffning av förmånen åsamkats arbetsgi-
varen och momsen uppgår till minst 4,60 e
och högst 7,70 e. Om beloppet av de direkta
kostnaderna och momsen understiger 4,60 e
eller överstiger 7,70 e, anses förmånens värde
vara detsamma som summan av de direkta
kostnaderna och momsen.

12 §
Direkta kostnader är råvaror som använts

vid tillagning av måltid samt löner för
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tillagning och servering av måltid jämte
socialkostnader. Har arbetsgivaren kommit
överens med förplägnadsrörelsen om anord-
ning av arbetsplatsmåltid, betraktas det be-
lopp som arbetsgivaren betalat till förpläg-
nadsrörelsen som den direkta kostnaden för
måltiden.
Såsom direkta kostnader betraktas inte
kostnader för mattransport till matstället.
Ersättning som den skattskyldige betalt för
måltiden till arbetsgivaren tas inte i beaktande
vid uträkning av de direkta kostnaderna, utan
den dras av från kostförmånens penningvärde.

13 §
Såsom penningvärde för kostförmån för
personalen på sjukhus, skola, daghem eller
annan motsvarande anstalt i samband med
anstaltsmåltid anses 3,45 e per måltid. Värdet
av kostförmån som personalen i en skola,
daghem eller motsvarande inrättning får i
samband med övervakning av elevernas eller
vårdtagarnas bespisning är 2,76 e per måltid.
Penningvärdet av den kostförmån som
personalen på hotell- och restaurangbran-
schen samt flygpersonalen erhållit under
flygningen anses vara 3,91 e per måltid.

14 §
Värdet av förmån som erhållits i form av
måltidskupong eller annat motsvarande be-
talningssätt med ett nominellt värde av högst
7,70 e, som kan användas på flera än två
måltidsställen, är 75 % av måltidskupongens
nominella värde, dock minst 4,60 e. Måltids-
kupong med ett nominellt värde av över
7,70 e värderas upp till dess nominella värde.
Förutsättningen för att en måltidskupong
enligt 1 mom. skall värderas till 75 procent
av dess nominella värde är att den endast kan
användas för måltid och att man inte får
pengar, livsmedel eller andra förnödenheter
mot den. I annat fall värderas kupongen till
dess nominella värde. Löntagaren kan få
endast en kupong värderad på ovan nämnt sätt
per sådan faktisk arbetsdag i hemlandet,
under vilken arbetsgivaren inte på annat sätt
kan ordna en måltid som motsvarar ar-
betsplatsmåltid.

Förmån med fritt uppehälle

15 §
Värdet av förmån med fri bostad, kost,

belysning och värme är 346,00 e per månad
i ett rum och 333,00 e per månad i ett samfällt
rum.

16 §
För person i sjömanstjänst är penningvär-

det av i egenskap av sjöman erhållen natu-
raförmån 9,20 e per dygn eller högst
207,00 e per månad.

Bilförmån

17 §
Om löntagaren eller hans familj använder

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

a) Åldersgrupp A (bilar som tagits i bruk
åren 2001—2003)

Fri bilförmån:
Det månatliga värdet av förmån utgör

1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
240,00 euro eller 16 cent per kilometer.

Förmån att använda bil:
Det månatliga värdet av förmån utgör

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

b) Åldersgrupp B (bilar som tagits i bruk
åren 1992—2000)

Fri bilförmån:
Det månatliga värdet av förmån utgör

1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
250,00 euro eller 17 cent per kilometer.

Förmån att använda bil:
Det månatliga värdet av förmån utgör

1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
100,00 euro eller 7 cent per kilometer.
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c) Åldersgrupp C (bilarna som tagits i bruk före år 1992)

Månatligt
värde

Värde enligt körjournal eller
annan tillförlitligt utredning som
lagts fram av den skattskyldige
eller skattemyndigheten

euro/mån
grundvärde
euro/mån

+ värde per kilometer
euro/km

I bilklassen,
slagvolym högst 1600 cm3

— fri bilförmån 428,00 128,00 0,20
— förmån att använda bil 254,00 128,00 0,08

II bilklassen,
slagvolym högst 2000 cm3

— fri bilförmån 555,00 195,00 0,24
— förmån att använda bil 360,00 195,00 0,11

III bilklassen,
slagvolym över 2000 cm3

— fri bilförmån 684,00 249,00 0,29
— förmån att använda bil 444,00 249,00 0,13

Användning av värde per kilometer förut-
sätter körjournal eller annan tillförlitlig ut-
redning om antalet kilometer som körts med
bilen. Värdet av bilförmånen kan höjas vid
beskattningens verkställande om det är
uppenbart att privatkörningarna kommer att
överstiga 18 000 kilometer om året.
Om arbetstagarens arbete är sådant att han
använder flera olika naturaförmånsbilar under
månaden, beräknas grundvärdet enligt den bil
som han använt den största delen av månaden.
Bilförmån som fåtts utomlands hör till
åldersgrupp C.

18 §
Med grundvärde avses i åldersgrupperna A
och B procentandelen som uträknats på basis
av bilens nyanskaffningspris. Med nyanskaff-
ningspris avses det allmänna rekommende-
rade pris som var gällande för bilmodellen vid
ingången av den månad då bilen togs i bruk
och som importören eller, då denna saknas,
partihandeln uppgett minskat med 3 400,00 e.
Av detta pris beräknar man den i 17 § nämnda
procentuella andelen. Det erhållna värdet
avrundas nedåt till närmaste 10 euro.

19 §
Om arbetskörslorna med naturaförmånsbi-
len överstiger 30 000 kilometer under ett

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

20 §
I åldersgrupperna A och B beaktas vid

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

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

21 §
Klassen för bilar i åldersgruppen C bestäms

enbart på grundval av slagvolymen.

22 §
Det är fråga om fri bilförmån när arbets-

givaren står för kostnaderna för bilen. Det är
fråga om förmånen att använda bil när
löntagaren själv betalar åtminstone bränsle-
kostnaderna för bilen.
Ersättning som löntagaren betalar till ar-
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betsgivaren för bilkostnaderna dras av från
penningvärdet av fri bilförmån eller förmånen
att använda bil.

23 §
Vid värdering av bilförmån räknas använd-
ning av bilen för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen till privatkörning.

24 §
Penningvärdet av bilförmån skall höjas
med 360,00 euro per månad eller 24 cent per
kilometer, om bilen körs av en av arbetsgi-
varen anställd chaufför.

25 §
Av körjournal som avses i 17 § skall
framgå hur många kilometer som dagligen
under skatteåret körts med bilen. Om arbets-
körslorna med bilen skall följande uppgifter
dagligen antecknas i körjournalen:
— tidpunkten i början och i slutet av
körningen,

— körningens avfärds- och ankomstplats
samt vid behov rutten,

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

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

Telefonförmån

26 §
Penningvärdet av telefonförmån som upp-

kommer av att arbetsgivaren bekostat en
telefon i löntagarens hem är 20,00 e per
månad. Förmånens värde täcker kostnaderna
för samtalen.
Värdet av naturaförmån som uppkommer

av att arbetsgivare bekostat en mobiltelefon
till lön tagaren är 20,00 e per månad.
Förmånens värde täcker kostnaderna för
samtalen och textmeddelandena.

Tillämpning av det gängse värdet

27 §
Såsom penningvärde av sådan förmån, vars

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

Ikraftträdande

28 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2003 och tillämpas vid verkställandet av
förskottsinnehållning under 2003 och vid
beskattningen för år 2003.

Helsingfors den 26 november 2002

Generaldirektör Jukka Tammi

Föredragare Merja Hartikka-Simula
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