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Undervisningsministeriets förordning

Nr 1128

om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning
av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier

Given i Helsingfors den 13 december 2002

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 a § 3 mom.
upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961), sådant det lyder i lag 1254/1994:

1 §
Storleken på den avgift som enligt 26 a §
upphovsrättslagen skall betalas vid import
och tillverkning av oinspelade ljud- och
bildband och andra inspelningsmedier är år
2003
1) för ljudband 0,50 cent per varje påbörjad
minut,
2) för bildband 0,76 cent per varje påbörjad
minut,
3) för inspelbara audio-cd-skivor (cd-r/rw
audio) 0,50 cent för varje påbörjad minut,
4) för cd-skivor som är inspelbara med
hjälp av dator (cd-r/rw) 0,25 cent för varje
påbörjad minut,
5) för MP3-inspelningsmedier 0,50 cent för
varje påbörjad minut räknat enligt mediets
genomsnittliga inspelningslängd,
6) för inspelbara video-dvd-skivor (dvd-
r/rw video, dvd-ram, dvd+r/rw) 0,76 cent för

varje påbörjad minut räknat enligt mediets
genomsnittliga inspelningslängd, och
7) för dvd-skivor som är inspelbara med

hjälp av dator (dvd-r/rw data, dvd-ram,
dvd+r/rw) består avgiften av två delar: 0,13
cent för varje påbörjad minut räknat enligt
mediets genomsnittliga ljudinspelningslängd
och 0,19 cent för varje påbörjad minut räknat
enligt mediets genomsnittliga bildinspel-
ningslängd.

2 §
Ovanstående 5 punkten tillämpas enligt

följande:
1) för inspelningsmedier med fast minne

uppbärs högst 25,23 euro,
2) för inspelningsmedier med löstagbart

minne uppbärs avgift enligt 1) punkten för de
minnesenheter som levereras med mediet, och
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3) för inspelningsmedier som har även
andra egenskaper än MP3-inspelningsme-
dium och som inte är avsedda att användas
enbart eller huvudsakligen för hemkopiering
av musik uppbärs ingen avgift.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2003 och gäller till den 31 december
2003.

Helsingfors den 13 december 2002

Kulturminister Kaarina Dromberg

Äldre regeringssekreterare Jorma Waldén
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Finansministeriets förordning

Nr 1129

om tullverkets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 18 december 2002

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:

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

1 §
Tullverkets i 6 § lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda
offentligrättsliga prestationer är i enlighet
med avgiftstabellen i bilagan till detta beslut
1) tullåtgärder som gäller fordonsklarering,
transitering, överlåtelse till fri omsättning,
hänförande till exportförfarande, uttag ur tull-
och provianteringslagret samt övriga tullåt-
gärder som nämns i avgiftstabellen,
2) beslut av Tullstyrelsen och tulldistrikt,
3) Tullaboratoriets undersökningar som
utförs på tullmyndighetens initiativ,
4) sådana utdrag ur och kopior av beslut
och övriga handlingar och tull- och andra
intyg som skall ges till parterna samt sänd-
ning, samt
5) övriga prestationer som nämns i avgifts-
tabellen.

2 §
För visum, även för negativt beslut,
uppbärs expeditionsavgifter enligt beslut av
Europeiska unionens råd och i enlighet med
avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.
Avgift uppbärs ändå inte:
1) av personer som inbjudits av riksdagen
eller av Finlands regering,
2) av innehavare av diplomatpass eller
tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till
Finland eller via Finland
3) av medlemmar av personalen vid i
Finland ackrediterade diplomatiska och där-
för jämförbara beskickningar samt vid i

Finland verkande konsulat med utsänd konsul
eller av medlemmar av deras familjer,
4) av barn som antecknas i en förälders

resedokument,
5) av personer som genom beslut av

statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på
grund av behov av skydd eller av vägande
humanitära skäl,
6) av personer som med stöd av en

internationell överenskommelse erhåller vi-
sum utan avgift, och inte heller av personer
som deltar i möten som anordnas i Finland av
Förenta Nationerna och dess underorgan, av
Europarådet, av Europeiska unionen eller av
Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa,
7) av Finlands honorärkonsuler, eller
8) av medborgare i tredje land som är gifta

med medborgare i ett EU-land samt deras
minderåriga barn; direktiv 68/360/EEG arti-
kel 9.
Visum kan beviljas utan avgift
1) till följd av storolyckor och motsvarande

situationer, då humanitära skäl talar för det,
samt
2) till skolungdoms- och ungdomsgrupper

som deltar i undervisnings-, kultur- eller
idrottsevenemang och som inbjudits av ar-
rangörerna och vilkas medlemmar är under 18
år.

3 §
För meddelandet av klassificerings- och

ursprungsbesked samt andra upplysningar
som gäller tillämpningen av tullagstiftning
uppbärs särskilda, i art. 11 av tullkodex
nämnda utgifter.
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4 §
För användning av tullverkets fordon på
grund av en avgiftsbelagd övervakningspre-
station uppbärs en särskild ersättning enligt
avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.
Avgift för fordonsklarering uppbärs för
inkommande eller avgående fartyg och luft-
fartyg endast en gång, även om klareringen
skulle omfatta flera olika åtgärder. Avgiften
uppbärs endast en gång även om fartyget eller
luftfartyget anländer till och avgår från landet
inom en och samma timme.
Avgiften för mottagande av förhandsbe-
sked angående Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbrukets export, dvs.
EUGFJ-export, inkluderar transiteringsavgif-
ten.

Prestationer som skall prissättas enligt före-
tagsekonomiska grunder

5 §
Sådana i 7 § lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedda prestationer som
tullverket prissätter enligt företagsekono-
miska grunder är
1) laboratorieundersökningar som utförs på
beställning av en kund eller en annan
myndighet,
2) utbildning som tullverket arrangerar för
utomstående,
3) lämnande av uppgifter ur ADB-register
och databaser, arkivundersökningar och sta-
tistiska undersökningar samt övriga informa-

tionstjänster på beställning av utomstående,
om inte prestationen enligt andra bestämmel-
ser är avgiftsfri,
4) fakturering och indrivning av avgifter

som på basis av överenskommelse uppbärs
för andra än tullmyndigheter,
5) statistik och publikationer,
6) annan än sedvanlig handledning som ges

till en kontantkund för ifyllande av tullde-
klaration samt sakkunnighjälp som gäller
planering av tullklareringen samt övrig före-
tagsservice,
7) användning av tullverkets lokaler, ma-

teriel och utrustning,
8) sådana utdrag ur och kopior av beslut

och övriga handlingar och tull- och andra
intyg som ges till andra än parterna samt
sändning, samt
9) blanketter.

Särskilda stadganden

6 §
För godkännande av en utländsk valutaen-

het som betalningsmedel och för växling av
valuta till euro uppbärs de kostnader som
föranletts.

Ikraftträdande

7 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2003 och gäller till utgången av 2004.

Helsingfors den 18 december 2002

Minister Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman Sirkka-Liisa Heino
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Bilaga 
 

AVGIFTSTABELL 
om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer 

 
I TULLÅTGÄRDER 
 
1. Fordonsklarering 
Flygtrafik 
Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar: 
1.1 På Helsingfors-Vanda, Tammerfors-Birkala och på Åbo flyg-

stationer kl. 23.00—07.00 ................................................................. 33 euro
1.2 På Helsingfors-Malms, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-

Torneå, Kittilä, Kronoby, Kuopio, Villmanstrands, Mariehamns, 
Uleåborgs, Björneborgs, Rovaniemi och Vasa flygstationer samt 
Ärtholmens (Helsingfors) helikopterplan kl. 17.00—07.00.............. 67 euro

1.3 Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet...................... 77 euro
  
Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla 
veckodagar: 
1.4 På ovan nämnda flygstationer kl. 17.00—7.00 ................................. 40 euro
1.5 Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet...................... 67 euro
  
Fartygstrafik 
Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla 
veckodagar: 
1.6 kl. 16.00—07.00................................................................................ 35 euro
Klarering på platsen av ovan nämnda fartyg vid andra hamnar: 
1.7 Från måndag till fredag kl. 07.00—16.00 ......................................... 63 euro/h
1.8 Andra tider......................................................................................... 82 euro/h
  
2. Transitering som genomförs av någon annan än en godkänd 

expeditör, med undantag av följebrev och elektroniskt 
lämnade transiteringsdeklarationer 

Transitering utan säkerhet och transitering vid vilken används samlad 
säkerhet 
2.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid ............................. 11 euro
2.2 Lördagar och helger........................................................................... 13 euro
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Transitering vid vilken används individuell säkerhet eller fast säkerhet 
2.3 Under allmän tjänstetid ..................................................................... 15 euro
2.4 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid ............................. 20 euro
2.5 Lördagar och helger........................................................................... 24 euro
  
3. Sådan överlåtelse till fri omsättning som inte sker i samband 

med hemförtullning, med undantag av sådan överlåtelseorder 
som givits elektroniskt 

3.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid ............................. 14 euro
3.2 Lördagar och helger........................................................................... 18 euro
  
4. Hänförande till exportförfarande, med undantag av 

hänförandet till exportförfarande av godkänd exportör eller 
elektroniskt hänförande till exportförfarande 

4.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid samt på Helsing-
fors-Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs flygstation utanför 
normal öppethållningstid................................................................... 9 euro

4.2 Lördagar och helger........................................................................... 11 euro
  
5. Uttag ur tullager eller provianteringslager 
5.1 Under allmän tjänstetid, per anmälan................................................ 5 euro
5.2 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan........ 7 euro
5.3 Lördagar och helger, per anmälan..................................................... 8 euro
  
6. EUGFJ-export 
6.1 Under allmän tjänstetid, per anmälan................................................ 15 euro
6.2 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan........ 21 euro
6.3 Lördagar och helger, per anmälan..................................................... 25 euro
  
7. Övriga tullåtgärder 
7.1 Överföring till skattefri butik, per anmälan....................................... 5 euro
7.2 Av orsak som har samband med varuhavaren och lagerhållaren 

nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i 
tullager eller annat lager godkänt av tullverket eller i tillfälligt 
lager................................................................................................... 63 euro/h

7.3 Lossningstillstånd beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänste-
tid....................................................................................................... 8 euro
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7.4 Förstöring under tullkontroll, behandling av provpartier så att de 
inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt 
andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har sam-
band med kunden .............................................................................. 63 euro/h

7.5 Användning av tullverkets fordon för utförande av en övervak-
ningsprestation, om avståndet från expeditionsplatsen i en riktning 
har varit över 10 km .......................................................................... 34 cent/km

7.6 Om den beställda åtgärden av orsak som inte har något samband 
med tullmyndigheten inte har kunnat inledas på överenskommen 
tid, uppbärs för väntetiden................................................................. 63 euro/h

  
8. Kvalitetskontroll av frukt och grönsaker 
8.1 Införselkontroll av varor som importerats till gemenskapen............. 68 euro/ 

varuparti
8.2 Noggrannare kontroll av varor som importerats till gemenskapen, 

då brister upptäckts vid införselkontrollen........................................
163 euro/ 
varuparti

8.3 Förnyad kontroll efter omsortering eller ommärkning för både 
gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror ...................................

68 euro/ 
varuparti

8.4 Förädlingsintyg.................................................................................. 17 euro/ 
varuparti

  
II TULLSTYRELSENS BESLUT 
  
1. Förhandsavgöranden 
1.1 Förhandsavgörande om accisbeskattningen: 
1.1.1 Vilket har krävt tullaboratorieundersökning ..................................... 450 euro/ 

vara
1.1.2 Vilket inte har krävt tullaboratorieundersökning .............................. 350 euro/ 

vara
1.2 Annat förhandsavgörande som gäller beskattning: 
1.2.1 När det är fråga om kommersiell verksamhet ................................... 350 euro
1.2.2 När sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kom-

mersiell verksamhet........................................................................... 100 euro
1.3 Beslut om att inte ge förhandsavgörande .......................................... 30 euro
  
2. Beslut som gäller registrering och beskattning 
2.1 Beslut om godkännande som registrerad kund hos tullverket........... 600 euro
2.2 Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig ................ 1 100 euro
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2.3 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 
nämnda beslut.................................................................................... 130 euro

2.4 Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsansökningar .... 130 euro
2.5 Tillstånd som gäller auktoriserad lagerhållare enligt lagen om 

påförande av accis: 
2.5.1 Tillstånd som gäller harmoniserade acciser ...................................... 550 euro
2.5.1.1 Därtill för varje fristående lager ........................................................

dock sammanlagt högst .....................................................................
150 euro 
850 euro

2.5.2 Tillstånd som gäller endast nationella acciser ................................... 420 euro
2.5.2.1 Därtill för varje fristående lager ........................................................

dock sammanlagt högst .....................................................................
150 euro 
600 euro

2.5.3 Tillstånd som gäller tillverkare som har leveranser bara i hem-
landet ................................................................................................. 40 euro

2.6 Tillstånd som gäller registrerade näringsidkare och skatterepre-
sentanter enligt lagen om påförande av accis: 

2.6.1 Tillstånd som gäller harmoniserade acciser ...................................... 400 euro
2.6.2 Tillstånd som gäller endast nationella acciser ................................... 300 euro
2.7 Tillstånd som gäller centralisering av accisbeskattningen, givande 

av accisdeklaration, betalning av accis, förordnande av uppdrags-
givare till accisskyldig och tillstånd att lämna ledsagardokument 
utan underskrift ................................................................................. 230 euro

2.8 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 
nämnda beslut gällande påförande av accis.......................................

130 euro/ 
dock högst avgiften 

för tillståndet 

2.9 Avslagsbeslut som gäller ansökan om beslut gällande punkterna 
2.5—2.8.............................................................................................

130 euro, 
dock högst avgiften 

för tillståndet 

  
3. Beslut om tullupplagring och tullförfarande 
3.1 Beslut om friområde och frilager: 
3.1.1 Tillstånd som gäller inrättande .......................................................... 400 euro
3.2 Beslut som gäller tullförfarande med ekonomisk verkan 70 euro
3.3 Tillstånd som gäller centraliserad förtullning.................................... 260 euro
3.4 Beslut som gäller ansökan om skydd för immateriella rättigheter 
3.4.1 Inhemsk ansökan, språk: finska eller svenska................................... 150 euro
3.4.2 Utländsk ansökan, språk: annat ......................................................... 200 euro
3.5 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 

nämnda beslut eller tillstånd..............................................................
130 euro, 

dock högst avgiften 
för tillståndet 
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III TULLDISTRIKTS BESLUT 
  
1. Tillstånd som gäller tullupplagring och tullförfaranden 
1.1 Tillstånd att inrätta tullager och tillfälliga lager ................................ 260 euro
1.2 Tillstånd till periodfakturering .......................................................... 40 euro
1.3 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 

nämnda beslut, eller avslagsbeslut ....................................................
130 euro 

dock högst avgiften 
för tillståndet

1.4 Beslut som gäller ändring av friområdets gränser............................. 100 euro
  
2. Övriga tillstånd och visum 
2.1 Tillstånd att i bokföringen avskilja råämnen som används vid till-

verkningen......................................................................................... 130 euro
2.2 Tillstånd till undantag i fråga om tullvägar eller allmänna trafik-

platser, vilket beviljats andra än privatpersoner ................................ 92 euro
2.3 Förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag 

som gäller klareringsskyldigheten vid annat förfarande än för-
enklat förfarande ............................................................................... 31 euro

2.4 Tillstånd till behandling av tullagervaror .......................................... 105 euro
2.5 Tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen ............................... 105 euro
2.6 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 

nämnda beslut....................................................................................
49 euro 

dock högst avgiften 
för tillståndet

2.7 Förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet 34 euro
2.8 Befrielse från skatt på motorfordon................................................... 27 euro
2.9 Intyg över befrielse från farledsavgift ............................................... 16 euro
2.10 Eskorterartillstånd ............................................................................. 30 euro
2.11 Förtullningsbok 13 euro
  
2.12 Visum 
2.12.1 Engångsvisum högst 15 dagar ........................................................... 50 euro
2.12.2 Genomresevisum............................................................................... 20 euro
2.12.3 Engångsvisum som gemensamt visum högst 15 dagar ..................... 60 euro+2 

euro/person
2.12.4 Genomresevisum som gemensamt visum ......................................... 20 euro+2 

euro/person
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IV TULLLABORATORIETS PRESTATIONER 
  
1. Laboratorieundersökningar på tullmyndighetens initiativ: 
1.1 Varor som omfattas av livsmedelslagens (361/1995) 

tillämpningsområde...........................................................................
390 euro/ 
varuparti

1.2 Kontroll av vattenhalten av fjäderfäkött............................................ 390 euro/ 
varuparti

1.3 Andra varor ....................................................................................... 280 euro/ 
varuparti

  
V ÖVRIGA TJÄNSTER 
  
1. Till parterna: 
1.1 Utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar 
1.1.1 För den första sidan ........................................................................... 7,00 euro/sida
1.1.2 För de därpå följande sidorna............................................................ 60 cent/sida
1.2 Ovan nämnda styrkta utdrag och kopior 
1.2.1 För den första sidan ........................................................................... 7,70 euro/sida
1.2.2 För de därpå följande sidorna............................................................ 90 cent/sida
1.3 Tull- och andra intyg ......................................................................... 20,00 euro/ 

intyg
1.4 Sändning 
1.4.1 Brevförsändelse................................................................................. 2,90 euro + 

porto
1.4.2 Paketförsändelse................................................................................ 4,70 euro + 

porto
1.4.3 Expeditionsavgiften uppbärs genom postförskott/ 

mottagningsbevis för sändning..........................................................
5,00 euro + 

porto
1.5 Telefaxförsändelser 
1.5.1 För den första sidan i handlingen ...................................................... 9 euro/sida
1.5.2 För de därpå följande sidorna............................................................ 1,10 euro/sida
  
  
 
 
 



Kommunikationsministeriets förordning

Nr 1130

om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens
avgifter

Given i Helsingfors den 18 december 2002

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 12 december 2001 om Fordons-
förvaltningscentralens avgifter (1260/2001) 2 §, 3 § 1 mom. och bilagan samt
fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

2 §

Offentligrättsliga prestationer med fasta
avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer uppbär Fordons-
förvaltningscentralen en i bilagan till denna
förordning fastställd fast avgift enligt presta-
tionens självkostnadsvärde:
1) typgodkännande av fordon, komponen-
ter, system och separata tekniska enheter,
2) fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och
andra godkännande än sådana som avses i 1
punkten,
3) utlåtanden, tillstånd och godkännanden
i anslutning till handel med samt installation
och reparation av trafikförnödenheter,
4) bilinteckningsprestationer,
5) fordonsregistreringsprestationer,
6) körkortsprestationer,
7) prestationer och beslut som hänför sig
till förarundervisningen och förarexamina,
8) prestationer och beslut som hänför sig
till utbildningen för körtillstånd och körtill-
stånd för transport av farliga ämnen samt
prestationer och beslut som hänför sig till
säkerhetsrådgivarexamen,
9) intyg,
10) prestationer som hänför sig till utbild-
ning för besiktningsverksamhet,
11) koncession för besiktning.

2 a §

Avgift för besiktningsverksamheten

Fordonsförvaltningscentralen uppbär hos
koncessionshavarna en i 24 a § lagen om
koncession för fordonsbesiktning
(1099/1998) avsedd avgift för besiktnings-
verksamheten för varje besiktning som utförts
månaden innan, till ett belopp av 1,11 euro.

3 §

Offentligrättsliga prestationer med fasta
avgifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer uppbär Fordons-
förvaltningscentralen en fast avgift som är
lägre än självkostnadsvärdet:
1) inspektion vid inledande av besiktnings-

verksamhet enligt koncession 125 euro,
2) avgörande av rättelseyrkande som gäller

beslut av koncessionsinnehavare, den som
håller förarexamen eller den som håller
körtillståndsprov 42 euro,
3) beviljande av undantag från de hälsokrav

som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtill-
stånd för personbil 25 euro,
4) muntligt teoriprov av hälsoskäl 14,50

euro,
5) förhandsbesked som avses i 18 § lagen

om skatt på motorfordon (722/1966) 84 euro,
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6) förhandsavgörande som avses i 67 §
bilskattelagen (1482/1994) 84 euro,
7) undantag från ålderskravet gällande
körrätt eller yrkeskörtillstånd 50 euro.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2003.

Helsingfors den 18 december 2002

Kommunikationsminister Kimmo Sasi

Regeringsråd Jarmo Hirsto
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Bilaga 
 
 

AVGIFTSTABELL 

2 § AVGIFTSFÖRORDNINGEN 

 
 
1.  Typgodkännande av fordon,  komponenter,  system och separata teknis -

ka enheter 

1.1 Nationellt typgodkännande av fordonsmodell ...............................................500 euro 
1.2 Nationellt typgodkännande av modellseriens följande modeller....................250 euro 
1.3 Ändring av typuppgifterna..............................................................................  33 euro 
1.4 Ändring som gjorts i typuppgifterna med hjälp av programkörning ..............168 euro 
1.5 Typregisterutdrag............................................................................................  85 euro 
1.6 EG- eller E-typgodkännande av komponenter, system eller separata  
tekniska enheter ....................................................................................................336 euro 
1.7 Övervakning av att produktionen överensstämmer med kraven och av  
forskningsanstalter ................................................................................................  53 euro/h 
..............................................................................................................................400 euro/ 
 arbetsdag 
1.8 Typgodkännandearbete i fråga om andra fordon............................................  53 euro/h 
..............................................................................................................................400 euro/ 
 arbetsdag 
- reseersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän 
 
2.  Fordonstekniska utlå tanden,  t i l ls tånd och andra godkännanden än så-

dana som avses  i  punkt 1  

2.1 Tillstånd till undantag som gäller fordons utrustning, konstruktion eller  
användning på väg ................................................................................................250 euro 
2.2 Nationellt typgodkännande av komponenter, system eller separata tekniska  
enheter...................................................................................................................168 euro 
2.3 Andra fordonstekniska tillstånd, intyg, utlåtanden eller motsvarande............  42 euro 
2.4 Beviljande av tillstånd för ADR-besiktningar ................................................  25 euro 
 
3.  Utlåtande,  t i l ls tånd och godkännande som gäller  handel  med samt in-

stal la t ion och reparat ion av traf ikförnödenheter 

3.1 Tillstånd som gäller installation och reparation av trafikförnödenheter .........100 euro 
 
4.  Bi l inteckningsprestationer 

4.1 Fastställande av bilinteckning.........................................................................150 euro 
4.2 Andra beslut som gäller inteckningsärenden ..................................................  80 euro 
4.3 Gravationsbevis ..............................................................................................  60 euro 
4.4 Gravationsbevis för företag 

- för en förfrågning gällande företagsinteckning av Patent- och registerstyrelsen uppbärs 
en i dess avgiftsbeslut fastställd avgift 
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5.  Fordonsregistreringsprestat ioner 

5.1 Registreringstjänster 
 
 a) Registreringsprestation, registreringsanmälan utan bilaga.........................10,50 euro 
 b) Registreringsprestation, registreringsanmälan med bilaga ........................14 euro 
 c) Registreringstjänst som utförs som timarbete ............................................45 euro 
 
5.2 Specialregistreringstjänster 
 
 a) Förhandsanmälan .......................................................................................2 euro 
 b) Nytt förhandsanmälningsintyg som ges i stället för ett förkommet eller  
 förstört intyg...................................................................................................5 euro 
 c) Exportregistrering ......................................................................................80 euro 
 d) Korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter ......................10,50 euro 
 e) Förflyttningstillstånd ..................................................................................14 euro 
 f) Intyg som berättigar till användning av tullskyltar.....................................30 euro 
 g) Korrigering av beslut om beviljande av specialtecken ..............................23 euro 
 h) Registrering av diplomatbilar ....................................................................10,50 euro 
 
5.3 Registreringsskyltar 
 
 a) Registreringsskylt för fordon .....................................................................6 euro 
 b) Special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskyltar ......................8 euro 
 c) Registreringsskylt som ges i stället för en förkommen eller förstörd skylt  
 eller som av annat skäl tillverkats separat ......................................................8 euro 
 d) Undantag från antalet registreringsskyltar .................................................25 euro 
 e) Registreringsskylt för ett förhandsanmält fordon.......................................6 euro 
 
6.  Körkortsprestat ioner 

6.1 Körkort............................................................................................................12,30 euro 
6.2 Kortvarigt körkort ...........................................................................................12,30 euro 
6.3 Tillfälligt körkort ............................................................................................8 euro 
 
7.  Prestat ioner och beslut  som hänför s ig  t i l l  förarundervisning och fö-

rarexamen 

7.1 Beslut som gäller godkännande av en övningsbana .......................................200 euro 
7.2 Bekräftande av en undervisningsplan som används i förarundervisningen....67,50 euro 
7.3 Teoriprov ........................................................................................................14,50 euro 
7.4 Muntligt teoriprov...........................................................................................30,50 euro 
7.5 Körprov med fordon av klass A1-, A-, T-, B-, C-, C1- eller D1.....................35,50 euro 
7.6 Körprov med ett fordon av klass D eller en fordonskombination  
av klass E .............................................................................................................47 euro 
7.7 Hanteringsprov gällande fordon av klass A1 eller A......................................13,50 euro 
7.8 Hanteringsprov gällande fordon av klass E ....................................................25 euro 
7.9 Avgivande av prov på körförmåga på uppmaning av polisen ........................30,50 euro 
7.10 Inspektion för godkännande av bilskola .......................................................55,50 euro 
 - kilometerersättningar enligt resereglemente för statstjänstemän 
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8.  Prestat ioner och beslut  som hänför s ig  t i l l  utbildningen för kört i l lstånd 
och kört i l l stånd för transport  av farl iga ämnen samt prestat ioner och 
beslut  som hänför s ig  t i l l  säkerhetsrådgivarexamen  

8.1 ADR-utbildningstillstånd................................................................................67,50 euro 
8.2 ADR-körtillståndsprov....................................................................................23 euro 
8.3 Beviljande, förnyande, ändring eller dubblettexemplar av 
ADR-körtillstånd ..................................................................................................   26 euro 
8.4 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för ett transportslag ..............................170 euro 
8.5 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för två transportslag..............................210 euro 
8.6 Tilläggsavgift för specialisering på flera än en ämnesgrupp ..........................   42 euro/ 
 ämnesgrupp 
8.7 Dubblettexemplar av examensintyg................................................................   25 euro 
 
9.  Intyg 

9.1 Intyg över betald skatt.....................................................................................6 euro 
- expeditionsavgift ................................................................................................2,50 euro 
9.2 Andra intyg som inte prissatts separat ............................................................10,50 euro 
9.3 Avgift för CEMT-intyg...................................................................................16,50 euro/ 
 intyg 
 
10.  Prestat ioner som hänför s ig  t i l l  u tbi ldning för besiktningsverksamhet 

10.1 Utbildningstillstånd enligt utbildningsperiod ...............................................170 euro 
10.2 Examensavgift/elev.......................................................................................   70 euro 
10.3 Provfrågor/prov.............................................................................................340 euro 
 
11.  Koncession för besiktning 

11.1 Behandling av koncessionsansökan eller ansökan om bisysslotillstånd.......700 euro 
11.2 Förnyande av koncession eller bisysslotillstånd ...........................................168 euro 
 



Skattestyrelsens beslut

Nr 1131

om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2003

Utfärdat i Helsingfors den 13 december 2002

Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 1 mom. lagen av den 20 december 1996 om
förskottsuppbörd (1118/1996) bestämt:

1 §
På prestationer som betalas i januari 2003
skall förskottsinnehållning verkställas enligt
de innehållningsprocenter som var i kraft den
31 december 2002 eller enligt de innehåll-
ningsprocenter som skattebyrån bestämt för år
2003. Vid beräkningen av förskottsinnehåll-
ningens belopp skall man inte ta i beaktande
under år 2002 betalda prestationer eller på
dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §
På löner, pensioner och andra i lagen om
förskottsuppbörd avsedda prestationer som
betalas den 1 februari eller senare under år
2003 tillämpas de innehållningsprocenter som
fastställts för år 2003. Vid beräkningen av
förskottsinnehållningens belopp 1.2.2003
eller senare skall man inte ta i beaktande i
januari 2003 betalda prestationer eller på
dessa verkställda förskottsinnehållningar.
Om skattekortet försetts med en bestäm-
melse om att förskottsinnehållningsprocenten
stiger med ökande inkomster (s.k. graderat

skattekort), skall löner, pensioner och andra
förskottsinnehållningspliktiga prestationer
som betalts i januari 2003 tas i beaktande vid
beräkningen av förskottsinnehållningens be-
lopp 1.2.2003 eller senare.

3 §
Förskottsinnehållningen verkställs på ovan

i 1 och 2 § angivet sätt
1) på lön som avses i 13 § lagen om

förskottsuppbörd;
2) på arbetsersättningar och bruksavgifter

som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd,
om inte prestationsmottagaren införts i för-
skottsuppbördsregistret;
3) samt på pensioner, förmåner och andra

förskottsinnehållningspliktiga prestationer,
om inte förskottsinnehållningens belopp be-
stämts genom förordning.

4 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2003.

Helsingfors den 13 december 2002

Generaldirektör Jukka Tammi

Byråinspektör Sari Wulff
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