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Lag

Nr 653

om ändring av 28 § värnpliktslagen

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/1950) 28 §, sådan den lyder i lag
364/2000, som följer:

28 §
De värnpliktiga som inträtt i aktiv tjänst
skall, enligt vad som närmare bestäms genom
förordning av statsrådet, enligt eget val
antingen avlägga krigsmannaed eller avge
krigsmannaförsäkran.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2003.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Försvarsminister Seppo Kääriäinen

RP 6/2003
FsUB 2/2003
RSv 7/2003

102—2003 430301



Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 654

om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för
utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördel-
ningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och

särskilda grupper av arbetstagare

Given i Helsingfors den 25 juni 2003

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 december 2001 om
pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för
kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för
konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (1406/2001) 1 punkten i bilaga 1 och bilaga
2, av dem bilaga 2 sådan den lyder i förordning 221 och 1189/2002, som följer:

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli
2003 och den tillämpas första gången vid
fördelningen av de kostnader som hänför sig
till år 2003. Vid fördelningen av de kostnader

som hänför sig till år 2002 tillämpas punk-
terna 3 och 4 i bilaga 2 sådana de lyder i
förordning 221/2002 samt punkterna 3 och 4,
egentligen punkterna 5 och 6, i bilaga 2
sådana de lyder i förordning 1189/2002.

Helsingfors den 25 juni 2003

Omsorgsminister Liisa Hyssälä

Överinspektör Päivi Tuomisto
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 Bilaga 1 
      1. Försäkringstekniska storheter 
 
 De försäkringstekniska storheterna i dessa grunder följer de allmänna  

beräkningsgrunderna för pensionsförsäkringsbolagen som fastställdes av  
social- och hälsovårdsministeriet 16.10.1990 och de ändringar av dessa som 
fastställdes 3.2.1998.  
Därvid används följande värden för specialkonstanterna:  

  
 Beräkningsräntan   (b1) = 0,0425 
    under tiden 1.1.2003-30.6.2003 
    (b1) = 0,0400 
    under tiden 1.7.2003-31.12.2003 

Dödlighet 
 - män: ålderspension, 
   individuell förtidspension 
   och arbetslöshetspension 

 

�
�
�
�

�

��
�
�

�

�

���

����

����

����

����

���

	

1980 xnär v 11,
1980xv1970när10,
1970xv1960när9,
1960xv1950när8,
1950xv1940när7,

1940xvnär6,

(b2)  

 
 
 - kvinnor: ålderspension, 
   individuell förtidspension 
   och arbetslöshetspension  
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1980 xnär v 18,
1980xv1970när17,
1970xv1960när16,
1960xv1950när15,
1950xv1940när14,

1940xvnär13,

(b2)  

                                                                                  där v-x är arbetstagarens födelseår 
 
 Arbetsoförmåga  (b3) = 1 
    (b4) = 1 
    (b5) = 1 
    (b6) = 1 
    (b7) = 1 
    (b8) = 1 
 
 Förändringar i penningvärdet  (b15) = 0,0125 
    under tiden 1.1.2003-30.6.2003 
    (b15) = 0,0100 
    under tiden 1.7.2003-31.12.2003 
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     Bilaga 2 
 
1. VÄRDET FÖR KOEFFICIENTEN s

xu   

x 100 s
xu

Män 
 

Kvinnor 
         -18 14,48 14,48 

19 14,48 14,48 
20 14,45 14,45 
21 14,42 14,42 
22 14,65 14,65 
23 15,14 14,90 
24 15,22 14,72 
25 15,24 14,73 
26 15,29 14,77 
27 15,34 14,80 
28 15,39 14,83 
29 15,45 14,88 
30 15,50 14,91 
31 15,55 14,94 
32 15,59 14,96 
33 15,62 14,98 
34 15,75 15,08 
35 15,78 15,08 
36 15,80 15,09 
37 15,82 15,09 
38 15,85 15,10 
39 15,85 15,07 
40 15,86 15,06 
41 15,84 15,02 
42 15,83 14,99 
43 15,81 14,94 
44 16,05 15,15 
45 16,15 15,22 
46 16,10 15,14 
47 16,15 15,17 
48 16,06 15,05 
49 16,47 15,43 
50 16,81 15,74 
51 17,10 16,01 
52 17,30 16,18 
53 17,29 16,14 
54 17,10  15,91 
55 14,41 14,41 
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56 12,28 12,28 
57 11,57 11,57 
58 10,77 10,77 
59 11,45 11,45 
60 13,41 13,41 
61 15,28 15,28 
62 17,49 17,49 
63 19,66 19,66 
64 22,50 22,50 
65 24,03 24,03 

 
 
2. VÄRDET FÖR KOEFFICIENTEN xi     
  
 

x           100 ix x             100 ix 
      - 18 0,04 42 0,85 

19 0,04 43 0,91 
20 0,07 44 0,97 
21 0,09 45 1,03 
22 0,12 46 1,14 
23 0,14 47 1,26 
24 0,17 48 1,41 
25 0,19 49 1,56 
26 0,23 50 1,78 
27 0,26 51 2,03 
28 0,29 52 2,37 
29 0,30 53 2,62 
30 0,34 54 3,00 
31 0,36 55 3,38 
32 0,40 56 3,80 
33 0,43 57 4,72 
34 0,47 58 5,92 
35 0,51 59 6,34 
36 0,55 60 6,17 
37 0,59 61 6,00 
38 0,64 62 5,50 
39 0,68 63 4,23 
40 0,73 64 2,28 
41 0,79 65 0,76 
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3. VÄRDET FÖR KOEFFICIENTEN xu   
 

            x  100 ux 
 -54 0,00 
 55 7,00 
 56 8,70 
 57 8,50 
 58 8,10 
 59 7,00 
 60 5,20 
 61 3,50 
 62 1,80 
 63 0,90 
 64 0,00 
 65 0,00 

 
 

 
4. VÄRDET FÖR KOEFFICIENTERNA I

1k , 
I
2k , U

1k , U
2k , U

3k  OCH U
4k   

 
I
1k   =  0,85,   när v > 2003 

I
2k   = 0,15,   när v > 2003 

U
1k   = 1,00,   när v > 2003 

U
2k   = 0,70,   när v > 2003 

U
3k   = 0,50,   när v > 2003 

U
4k   = 0,30 ,  när v > 2003 
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5. VÄRDET FÖR STORHETEN iJ  
 

År  i  
Födelseår -1989 1990-1992 1993-1999 2000- 
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6. VÄRDET FÖR STORHETEN jJ '  
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 655

om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

Given i Helsingfors den 30 juni 2003

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 2 mom.
lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) och 4 § förordningen den 30 december
1996 om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid
export till tredje land (1338/1996), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag
424/1994:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att för-
hindra spridning av djursjukdomar genom
införsel och utförsel av djur och varor från
Europeiska unionens medlemsstater till Fin-
land samt från Finland till de övriga med-
lemsstaterna. Vad som i denna förordning
bestäms om medlemsstater tillämpas också på
Norge och Liechtenstein.
Denna förordning tillämpas på införsel från
samt utförsel till de övriga medlemsstaterna
av levande djur samt animaliska produkter
och animaliska biprodukter och andra varor
som orsakar risk för spridning av djursjuk-
domar. Bestämmelserna i 11 § tillämpas
införsel från samt utförsel till Island av
orensad fisk och bestämmelserna i 12 § på
införsel från samt utförsel till Island av
proteinmjöl som tillverkats av fisk eller andra
havsdjur, med undantag av havsdäggdjur.
Denna förordning tillämpas inte på införsel
och utförsel av följande djur och varor:

1) nötkreatur som hålls som husdjur samt
gameter och embryon av dem,
2) svin och hägnade vildsvin som hålls som

husdjur samt gameter och embryon av dem,
3) får och getter som hålls som husdjur

samt gameter och embryon av dem,
4) fjäderfä (höns, kalkoner, pärlhöns, an-

kor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner,
rapphöns, strutsar, emuer och övriga ratiter
som föds upp eller hålls för förädling, för avel
eller för kött- eller äggproduktion eller som
är avsedda för utplantering av vilt) och
kläckägg,
5) hästar samt gameter och embryon av

dem,
6) levande fisk, kräftdjur och blötdjur samt

gameter av dem,
7) kött och köttvaror som är avsedda att

användas som livsmedel,
8) mjölk, mjölkbaserade produkter och

råmjölk som är avsedda att användas som
livsmedel, samt
9) fågelägg och äggprodukter som är

avsedda att användas som livsmedel.
Denna förordning tillämpas inte heller på

utförsel av sällskapsdjur när en enskild person
tar ett sällskapsdjur med sig till en annan
medlemsstat. På sådan utförsel tillämpas de
krav som den mottagande medlemsstaten
ställer.

Rådets direktiv 91/67/EEG (31991L0067); EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1
Rådets direktiv 92/65/EEG (31992L0065); EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54
Kommissionens beslut 2002/308/EG (32002D0308); EGT nr L 106, 23.4.2002, s. 28
Kommissionens beslut 2003/70/EG (32003D0070); EGT nr L 26, 31.01.2003, s. 76
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002, (32002R1774); EGT nr L 273, 10.10.2002, s. 1
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2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) medlemsstat en medlemsstat inom Eu-
ropeiska unionen,
2) handel på den inre marknaden handel
mellan medlemsstaterna,
3) införsel vilken som helst transport av

djur eller varor från de övriga medlemssta-
terna till Finland,
4) utförsel vilken som helst transport av
djur eller varor från Finland till de övriga
medlemsstaterna,
5) gård lantgård, anläggning eller annat

ställe, där djur hålls permanent eller tillfälligt,
6) djur som är mottagligt för sjukdom djur
som kan smittas av en viss sjukdom oavsett
om det insjuknar eller inte,
7) animaliska biprodukter material som
definieras i artikel 2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om
hälsobestämmelser för animaliska biproduk-
ter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, nedan biproduktförordningen,
8) kontamination överföring av mikrober

till en vara eller produkt.
När det i denna förordning hänvisas till
Europeiska gemenskapens rättsakter, avses
rättsakten i fråga jämte ändringar.

2 kap.

Levande djur

3 §

Apor

Vid införsel och utförsel av apor (Simiae
och Prosimiae) skall iakttas bestämmelserna
i rådets direktiv 92/65/EEG om fastställande
av djurhälsokrav i handeln inom och importen
till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova)
och embryon som inte faller under de krav
som fastställs i de specifika gemenskapsregler
som avses i bilaga A.I till direktiv
90/425/EEG. Aporna skall åtföljas av ett
hälsointyg i enlighet med bilaga E till rådets
direktiv 92/65/EEG, sådan den lyder senast
ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 1282/2002.

Länsveterinären övervakar organ, institut
och centrum som godkänts i enlighet med
rådets direktiv 92/65/EEG.

4 §

Hov- och klövdjur

Vid handel på den inre marknaden med och
annan införsel av andra hov- och klövdjur än
de som nämns i 1 § 3 mom. skall bestäm-
melserna i rådets direktiv 92/65/EEG iakttas.
Hov- och klövdjur skall åtföljas av ett
hälsointyg enligt bilaga E till rådets direktiv
92/65/EEG, sådan den lyder senast ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr
1282/2002.
I fråga om införsel av idisslare skall

dessutom iakttas de föreskrifter som jord- och
skogsbruksministeriets avdelning för livsme-
del och hälsa särskilt utfärdar för bekämpande
av infektiös bovin rinotrakeit (IBR), bovin
tuberkulos och brusellos.
Införsel av minigrisar är tillåten endast med

införseltillstånd som jord- och skogsbruks-
ministeriets avdelning för livsmedel och hälsa
har beviljat. Vid utförsel av minigrisar skall
de krav som den mottagande medlemsstaten
ställer iakttas.
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas

inte på renar som införs från Sverige för en
tillfällig vistelse i Finland på högst 30 dygn,
och inte heller på renar som återförs från
Sverige efter att ha utförts från Finland till
Sverige för en tillfällig vistelse i Sverige på
högst 30 dygn.

5 §

Fåglar

Införsel av fåglar är tillåten endast med
införseltillstånd som jord- och skogsbruks-
ministeriets avdelning för livsmedel och hälsa
har beviljat. Med fåglar avses i denna
förordning andra fåglar än fjäderfä.
I fråga om utförsel av fåglar skall bestäm-

melserna i rådets direktiv 92/65/EEG samt de
krav som den mottagande staten ställer
iakttas.
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6 §

Bin

Vid handel på den inre marknaden med och
annan införsel av bin skall bina härstamma
från ett område som inte är pålagt restriktio-
ner på grund av amerikansk yngelröta enligt
bestämmelserna i rådets direktiv 92/65/EEG.
Införseln eller utförseln är förbjuden, om
området enligt direktivet i fråga borde ha
pålagts restriktioner eller om restriktionerna
inte har hävts i den ordning som bestäms i
direktivet. Bina skall åtföljas av ett hälsointyg
i enlighet med bilaga E till rådets direktiv
92/65/EEG, sådan den lyder senast ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr
1282/2002.

7 §

Harar och kaniner

Vid handel på den inre marknaden med
harar och kaniner skall följande iakttas:
1) djuren skall härstamma från en gård, där
rabies inte har förekommit eller misstänkts
förekomma inom den senaste månaden före
djurens avsändande,
2) djuren får inte inom den senaste
månaden ha varit i kontakt med djur från en
sådan gård där rabies misstänks eller har
konstaterats förekomma,
3) djuren skall härstamma från en gård, där
inte ett enda djur uppvisar symtom som tyder
på myxomatos, samt
4) djuren skall åtföljas av en skriftlig
försäkran av exportören, av vilken framgår att
a) djuren uppfyller kraven i 1-3 punkten,
b) djuren har vid tiden för avsändningen
inte uppvisat symtom på smittsamma sjuk-
domar,
c) gården är inte pålagd restriktioner av
myndigheterna på grund av djursjukdomar.
Om harar och kaniner som avses i 1 mom.

utförs till en medlemsstat som kräver ett
hälsointyg som utfärdats av en myndighet vid
transport av dessa djur, skall djuren emellertid
åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med bilaga
E till rådets direktiv 92/65/EEG, sådan den
lyder senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1282/2002.

Vid utförsel av harar och kaniner till Irland
eller Förenade kungariket skall djuren åtföljas
av ett hälsointyg av vilket det framgår att
djuren uppfyller kraven i 1 mom. 1 och 2
punkten.
Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas

inte när en enskild person tar en hare eller
kanin med sig till Finland och har den som
sällskapsdjur.

8 §

Illrar, minkar och rävar

Vid handel på den inre marknaden med
illrar, minkar och rävar skall följande iakttas:
1) djuren skall härstamma från en gård, där

rabies inte har förekommit eller misstänkts
förekomma inom de senaste sex månaderna
före djurens avsändande,
2) djuren får inte inom de senaste sex

månaderna ha varit i kontakt med djur från en
sådan gård där rabies misstänks eller har
konstaterats förekomma, samt
3) djuren skall åtföljas av en skriftlig

försäkran av expotören, av vilken framgår att
a) djuren uppfyller kraven i 1-2 punkten,
b) djuren har vid tiden för avsändningen

inte uppvisat symtom på smittsamma sjuk-
domar,
c) gården är inte pålagd restriktioner av

myndigheterna på grund av djursjukdomar.
Om djuren utförs till Förenade kungariket,

Irland, Sverige eller Norge skall dessutom
dessa staters krav gällande rabies iakttas.
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på

införsel av illrar, minkar och rävar när en
enskild person tar en iller, mink eller räv med
sig till Finland och har den som sällskapsdjur.

9 §

Hundar och katter

Vid handel på den inre marknaden med
hundar och katter som är äldre än tre månader
skall följande iakttas:
1) djuren får inte vid tiden för avsändning-

en uppvisa symtom på smittsamma sjukdo-
mar,
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2) djuren skall för identifiering vara
tatuerade eller ha ett mikrochips inopererat,
3) djuren skall åtföljas av ett intyg av en
tjänsteveterinär eller av den veterinär som
ansvarar för den avsändande gården av vilket
framgår följande:
a) djuren har efter tre månaders ålder
vaccinerats mot rabies årligen eller med de
mellanrum som godkänts för vaccinet i fråga,
b) som vaccin har använts ett inaktiverat
vaccin som tillverkats i enlighet med euro-
peiska farmakopén,
c) vaccinets namn och batch-nummer,
4) hundar skall vara vaccinerade mot
valpsjuka,
5) djuren skall åtföljas av ett veterinärintyg,
av vilket framgår att de högst 30 dagar innan
de anlände till Finland har getts en lämplig
dos av ett för denna djurart godkänt läkeme-
del innehållande prazikvarntel mot bandmask
som orsakar echinococcos,
6) av det intyg som avses i 5 punkten skall

också framgå namnet på läkemedlet, dose-
ringen och tillförselsätt,
7) av djuren krävs inte sådan medicinering
som avses i 5 punkten om de förs in direkt
från Sverige, Förenade kungariket, Irland
eller Norge utom Spetsbergen eller om djuren
införs till Finland inom 24 timmar från det att
de har utförts från Finland, samt
8) djuren skall åtföljas av ett veterinärintyg
i enlighet med artikel 10.2 i rådets direktiv
92/65/EEG eller av ett enskilt hund- eller
kattpass, av vilket framgår uppgifterna om
identifikation, vaccination och medicinering
mot bandmask.
Vid handel på den inre marknaden med
hundar och katter som är yngre än tre
månader skall följande iakttas:
1) djuren skall uppfylla kraven i 1 mom. 1

och 8 punkten,
2) djuren får inte härstamma från en gård
som av myndigheterna pålagts restriktioner på
grund av djursjukdomar, samt
3) djuren skall vara födda på den gård
varifrån de avsänds och ha vistats endast där
sedan födseln.
Om hundar eller katter som avses i 1 eller
2 mom. utförs till Sverige, Förenade kunga-
riket, Irland eller Norge skall bestämmelserna
i artikel 10.3 i rådets direktiv 92/65/EEG
iakttas.

Om en enskild person inför hundar och
katter till Finland skall vid införseln iakttas
följande:
1) djur som är äldre än tre månader skall

uppfylla
a) kraven i 1 mom. 1 punkten vid införsel

från Sverige, Förenade kungariket, Irland
eller Norge utom Spetsbergen,
b) kraven i 1 mom. 1, 3 och 5-7 punkten
vid införsel från övriga medlemsstater eller
Spetsbergen, samt
2) djur som är yngre än tre månader skall

uppfylla kraven i 1 mom. 1 punkten.
Bestämmelserna i detta moment tillämpas

inte på djur som införs till Finland för
försäljning, förmedling eller överlåtelse på
något motsvarande sätt eller för idkande av
näring.

10 §

Övriga djur

Vid utförsel av djur som är mottagliga för
rabies till Förenade kungariket, Irland, Sve-
rige eller Norge skall utöver bestämmelserna
i detta kapitel iakttas dessa staters krav
gällande rabies.

3 kap.

Varor

11 §

Orensad laxfisk

Vid handel på den inre marknaden med och
annan införsel av orensade odlade laxfiskar
skall bestämmelserna i rådets direktiv
91/67/EEG om djurhälsovillkor för utsläp-
pande på marknaden av djur och produkter
från vattenbruk iakttas. Till Finland får
införas orensad odlad lax, öring, regnbåge,
harr, siklöja, sik, gädda och piggvar endast
från de länder, områden och anläggningar
som uppräknas i kommissionens beslut
2002/308/EG om upprättande av förteckning-
ar över godkända zoner och godkända an-
läggningar med avseende på någon av eller
båda fisksjukdomarna viral hemorragisk sep-
tikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk
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nekros (IHN). Från EFTA-länderna är det
genom EFTA-tillsynsmyndighetens beslut nr
244/02/COL möjligt att införa orensad odlad
laxfisk från Norge, utom från vattendrag i
närheten av ryska gränsen. Vid införsel av
orensad lax, öring eller regnbåge från Norge
skall försändelsen dessutom åtföljas av en
hälsointyg med avseende på ISA-sjuka i
enlighet med kommissionens beslut
2003/70/EG om vissa skyddsåtgärder mot
infektiös laxanemi i Norge. All orensad
laxfisk skall omedelbart efter införseln föras
till en anläggning, som godkänts enligt
hygienlagen, för att rensas. Rensningsavfallet
får inte användas som fiskfoder.
Utförsel av orensad odlad lax, öring,
regnbåge, harr, siklöja, sik, gädda och piggvar
från Finland till ett område som genom
kommissionens beslut 2002/308/EG har god-
känts vara fritt från IHN- eller VHS-sjuka är
förbjuden.
Det är förbjudet att till Finland införa vild
orensad lax, öring, regnbåge, harr, siklöja, sik,
gädda och piggvar eller reningsavfall av dessa
fiskar.

12 §

Animaliska biprodukter

Vid handel på den inre marknaden med och
annan införsel av animaliska biprodukter och
därav framställda produkter, exempelvis bear-
betat animaliskt protein, blodprodukter, ut-
smält fett och fiskolja, mjölk, mjölkbaserade
produkter och råmjölk, gelatin, hydrolyserat
protein, dikalciumfosfat, trikalciumfosfat,
sällskapsdjursfoder och tuggben, naturgödsel,
bearbetad naturgödsel och bearbetade natur-
gödselprodukter, serum från hästdjur, skinn
och hudar av klöv- och hovdjur, jakttroféer
och biodlingsprodukter, skall bestämmelserna
i biproduktförordningen iakttas.
Animaliska biprodukter samt därav fram-
ställda produkter som hör till kategori 1 och
kategori 2 i enlighet med biproduktförord-
ningen får införas till Finland endast med
tillstånd av jord- och skogsbruksministeriets
avdelning för livsmedel och hälsa. De får
föras till andra medlemsstater om destina-
tionsmedlemsstaten har gett tillstånd till detta.
Införsel av bearbetat animaliskt protein

avsett för utfordring av djur och foderfabrikat
som innehåller sådant protein till Finland är
förbjuden. Förbudet gäller emellertid inte
fiskmjöl och foderfabrikat som innehåller
fiskmjöl, som är avsedda för utfordring av
andra djur än idisslare, och inte sällskaps-
djursfoder. Bearbetat animaliskt protein får
föras till andra medlemsstater, om destina-
tionsmedlemsstaten har gett tillstånd till detta.
Slaktavfall eller material från fisk som hör

till kategori 3 i enlighet med biprodukt-
förordningen och som har upphettats eller
behandlats med syra i enlighet med jord- och
skogsbruksministeriets förordning om djur-
sjukdoms- och hygienkrav för pälsdjursfoder
(34/VLA/2001) kan utöver bestämmelserna i
biproduktförordningen omedelbart efter in-
förseln föras för bearbetning till en päls-
djursfoderanläggning som godkänts med stöd
av jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning 34/VLA/2001. Orensad fisk behöver
dock inte uppheta eller behandla med syra.
Bara om särskilda skäl föreligger och med
tillstånd av den veterinär som övervakar den
anläggning som mottar varan får varan flyttas
från den mottagande anläggningen för bear-
betning i en annan anläggning där varan får
bearbetas enligt bestämmelserna i biprodukt-
förordningen.
Den behöriga myndighet som avses i

kapitel III i bilaga VIII till biproduktförord-
ningen och som genom ett särskilt godkän-
nande kan tillåta att obearbetad naturgödsel
förs in på dess territorium är Kontrollcen-
tralen för växtproduktion.

13 §

Sjukdomsalstrande mikrober och parasiter

Införsel av mikrober och parasiter som
orsakar djursjukdomar samt odlingar, väv-
nader, sekret eller motsvarande varor som
innehåller sådana är tillåten endast med
införseltillstånd som jord- och skogsbruks-
ministeriets avdelning för livsmedel och hälsa
har beviljat.
Vid utförsel av mikrober eller parasiter som

orsakar djursjukdomar eller odlingar, väv-
nader, sekret eller motsvarande varor som
innehåller sådana skall de krav som den
mottagande medlemsstaten ställer iakttas.
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14 §

Andra varor som orsakar risk för spridning
av djursjukdomar

Införsel av följande varor är tillåten endast
med införseltillstånd som jord- och skogs-
bruksministeriets avdelning för livsmedel och
hälsa har beviljat, om de medför risk för
spridning av djursjukdomar:
1) transportmedel, förvaringskärl, torrströ
och emballage samt annat förpackningsma-
terial,
2) kläder, utrustning och andra föremål
som använts vid produktion och skötsel av
djur samt i djurstall, samt
3) föremål som använts för förvaring eller
transport av levande djur, döda djur eller delar
av sådana, gameter och embryon av djur samt
animaliska produkter.
Vid utförsel av varor som orsakar risk för
spridning av djursjukdomar skall de krav som
den mottagande medlemsstaten ställer iakttas.

15 §

Provpartier

Utan hinder av vad som bestäms i denna
förordning kan jord- och skogsbruksministe-
riets avdelning för livsmedel och hälsa bevilja
tillstånd till införsel av provpartier. Tillstånd
kan beviljas endast för ett sådant provparti
som saknar kommersiellt värde och som förs
in för forskning. Provpartiet skall förstöras
efter undersökningen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §

Förhållande till annan lagstiftning

Om tillsynen över att denna förordning
iakttas samt om de kontroller och anmälning-
ar som krävs i samband med handel på den
inre marknaden, införsel och utförsel bestäms
i jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

och livsmedelsavdelnings beslut om kontrol-
ler som skall utföras på Europeiska gemen-
skapens inre marknad i syfte att bekämpa
djursjukdomar (572/1995).
Särskilda föreskrifter som jord- och skogs-

bruksministeriets avdelning för livsmedel och
hälsa utfärdar i syfte att bekämpa IBR-sjukan
samt bovin tuberkulos och brusellos meddelas
i samband med den registrering som före-
skrivs i 11 § jord- och skogsbruksministeriets
veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut
om kontroller som skall utföras på Europeiska
gemenskapens inre marknad i syfte att be-
kämpa djursjukdomar (572/1995).

17 §

Ändring av djursjukdomsläget

Utöver vad som bestäms i denna förordning
skall de beslut om skyddsåtgärder som
Europeiska gemenskapens kommission, jord-
och skogsbruksministeriet eller en annan
medlemsstat utfärdar på grund av en ändring
i djursjukdomsläget iakttas.

18 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 15 juli
2003.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets veterinär- och
livsmedelsavdelnings beslut av den 11 januari
1995 om djursjukdomskrav för vissa djur och
varor på Europeiska gemenskapens inre
marknad (27/1995) samt jord- och skogs-
bruksministeriets förordning av den 21 de-
cember 2000 om import och export av
animaliskt protein samt användningen av
detta vid utfordring av djur (1238/2000) jämte
ändringar. 5 och 6 § i den upphävda förord-
ningen 1238/2000, dessa lagrum sådana de
lyder, 5 § i förordning 7/2001 och 6 § i
förordning 568/2001, förblir dock i kraft till
den 31 augusti 2003.

Helsingfors den 30 juni 2003

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör Tiia Tuupanen
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Skattestyrelsens beslut

Nr 656

om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Utfärdat i Helsingfors den 26 juni 2003

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom. 3 och 4 punkten lagen den 20 december 1996
om förskottsuppbörd (1118/96) bestämt:

1 §
Förskottsinnehållning verkställs inte på
1) dividend och gottgörelse för bolagsskatt;
2) ränta som hör till tillämpningsområdet
för lagen om förskottsuppbörd, avkastning av
masskuldebrevslån som skall betraktas som
ränta, årlig avkastning som betalas på av-
kastningsandel i placeringsfond och ersätt-
ning som betalas i stället för den samt
avkastningar som likställs med nämnda av-
kastningar, då dessa betalas till samfund eller
samfälld förmån som avses i inkomstskatte-
lagen eller till i nämnda lag angiven sam-
manslutning som införts i handelsregistret;
3) ränta som enligt 11 § förordningen om
skatteuppbörd erläggs på skatteåterbäring;
4) försenings- och dröjsmålsränta;
5) ränta på ersättning för expropriation;
6) köpvittnesarvode;
7) inlösnings- och förrättningsarvode;
8) arvode och provision för borgen;
9) reservistlön;
10) hittelön eller av kreditkortsföretag eller
kreditinstitut och penninginrättning utbetald
belöning för uppmärksamhet;
11) belöning för tips som myndighet betalt;
12) stipendium, understöd eller hederspris
som enligt 82 § inkomstskattelagen är skatte-
pliktiga;
13) tävlingspris, om priset inte kan anses
utgöra lön eller ersättning för arbete enligt
lagen om förskottsuppbörd eller idrottsmans
arvode;

14) fiskerivårdsavgift som återbärs till
ägare av vattenområde;
15) belopp som utbetalts enligt Skattesty-

relsens beslut om grunderna för och beloppen
av resekostnadsersättningar som skall betrak-
tas såsom skattefria, fastän beloppet skulle
betalas utan annan ersättning eller på annan
grund än arbetsförhållande;
16) återbäring av lagstadgad försäkrings-

premie som betalas till fysisk person;
17) kapital på delägarlån som avses i 53 a §

inkomstskattelagen (475/98);
18) prestationer som betalts på basis av

sjukförsäkringslagen (364/63) och lagen om
rehabilitering som ordnats av folkpensions-
anstalten (610/91) då de betalas på den
försäkrades fullmakt direkt till den som
producerar tjänsten;
19) kursvinst som fåtts vid växling av

utländsk valuta till finskt mynt.

2 §
Förskottsinnehållning verkställs inte på

inkomst av virkesförsäljning, om skogsbe-
skattningen i fråga om mottagaren av presta-
tionen verkställs på grundval av nettoin-
komsten av skogsbruket eller om mottagaren
är ett samfund, en samfälld förmån eller
någon som bedriver förmedling av trävirke
som sin näringsverksamhet.
Om en skogsvårdsförening fungerar som

en förmedlare av gemensam virkeshandel, är
föreningen skyldig att verkställa förskotts-
innehållning i stället för virkesköparna.
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3 §
Detta beslut träder i kraft den 1 augusti
2003. Beslutet tillämpas för första gången på
prestationer som betalas år 2003.

Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens
beslut den 13 juli 1998 om befrielse från
skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
(SkSb 542/1998).

Helsingfors den 26 juni 2003

Generaldirektör Jukka Tammi

Översinpektör Merja Hartikka-Simula
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