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Statsrådets förordning

Nr 789

om sättande i kraft av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål
mellan Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande
i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Given i Helsingfors den 22 september 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Det i Luxemburg den 16 oktober 2001, av
rådet i enlighet med artikel 34 i Fördraget om
Europeiska unionen upprättade protokollet till
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i
brottmål mellan Europeiska unionens med-
lemsstater träder i kraft den 5 oktober 2005,
så som därom har avtalats. Protokollet har
godkänts av riksdagen den 21 december 2004
och av statsrådet den 27 januari 2005.
Godkännandet har anmälts till generalsekre-
teraren för Europeiska unionens råd den 21
februari 2005.

2 §
Lagen av den 28 januari 2005 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i protokollet till
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i
brottmål mellan Europeiska unionens med-
lemsstater (45/2005) träder i kraft den 5
oktober 2005.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 5

oktober 2005.
Genom denna förordning upphävs statsrå-

(Förordning är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 94/2005)
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 44/2005)
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dets förordning av den 12 maj 2005 om
tillämpning av protokollet till konventionen
om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan
Europeiska unionens medlemsstater och av

lagen om sättande i kraft av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i
protokollet innan protokollet trätt i kraft
internationellt (308/2005).

Helsingfors den 22 september 2005

Justitieminister Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör Jan Törnqvist
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Statsrådets förordning

Nr 790

om ändring av 25 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon

Given i Helsingfors den 29 september 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om godkännande av fordon
(1244/2002) 25 § d-punkten som följer:

25 §

Ändringsbesiktningsskyldighet

Som sådana temporära eller smärre änd-
ringar som avses i 61 § 2 mom. i fordonslagen
och som inte förutsätter ändringsbesiktning
anses ändringar av mindre omfattning än
— — — — — — — — — — — — —
d) att antalet platser i fordonet ändras; att

en traktor som är försedd med en täckt
förarhytt utrustas med ett säte för tranport av
barn anses dock vara en sådan smärre ändring
som inte förutsätter ändringsbesiktning,
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 15
oktober 2005.

Helsingfors den 29 september 2005

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

Överinspektör Maria Rautavirta
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Statsrådets förordning

Nr 791

om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

Given i Helsingfors den 29 september 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i förordningen av den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992)
39 och 40 § samt rubriken för 7 kap., av dem 39 § sådan den lyder i förordning 1243/2002,
och
fogas till förordningen en ny 51 a § som följer:

39 §

Persontransport med två- och trehjuliga
fordon eller med dessa jämförbara fyrhjuliga

fordon.

1. Med motorcykel som inte är försedd med
sidvagn (kategori L3e) får transporteras högst
en passagerare. En förutsättning för detta är
dock att det för passageraren finns en lämplig
sits och fotstöd. I sidvagnen till en motorcykel
med sidvagn (kategori L4e) får högst två
passagerare transporteras.
2. Med tvåhjulig moped (kategori L1e) får
transporteras en (1) passagerare på en plats
reserverad för passagerare, om fordonet enligt
registreringsintyget är avsett för transport av
passagerare eller ett högst tio år gammalt
barn, om det finns en lämplig sits och
behövliga fotskydd för barnet.
3. Med trehjulig moped (kategori L2e),

trehjuling (kategori L5e), lätt fyrhjuling (ka-
tegori L6e) och fyrhjuling (kategori L7e) får
transporteras högst det antal passagerare som
antecknats i registret.
4. Den sammanlagda massan av förare,
passagerare och gods på en trehjulig moped
(kategori L2e), avsedd för persontransport,

och på trehjuling (kategori L5e), får inte
överskrida 300 kg och inte på fyrhjuling
(kategori L6e) eller lätt fyrhjuling (kategori
L7e) 200 kg.

40 §

Persontransport med traktor och motor-
redskap

1. Med traktor och motorredskap får
förutom föraren transporteras högst två per-
soner, om det för dem har ordnats fasta, säkra
sitsar enligt EG-rådets direktiv om tillnärm-
ning av medlemsstaternas lagstiftning om
passagerarsäten på jordbruks- eller skogs-
brukstraktorer med hjul (76/763/EEG). Pas-
sagerarna får inte störa sikten och inte heller
på annat sätt störa framförandet av fordonet.
2. I traktor och motorredskap med täckt

förarhytt får barn utan hinder av 1 mom.
transporteras, om för transport av barnet i
fordonet har fästs en barnstol eller någon
annan skyddsanordning för barn som är
lämplig med hänsyn till barnets längd och
vikt. En sådan sits skall fästas tillförlitligt i
fordonet, och traktorn eller skyddsanordning-
en skall vara försedd med minst trepunkts-
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bälte för barnet. Det fria utrymmet över
barnets sits skall mätt uppåt från den obe-
lastade sitsens sittyta vara minst 800 mm.

7 kap.

Användning av vissa lyktor och reflekte-
rande skyltar

— — — — — — — — — — — — —

51 a §

Skylt för långsamtgående fordon

1. När en trehjulig moped (kategori L2e)
eller lätt fyrhjuling (kategori L6e) vars bredd
är större än 1,00 meter eller en traktor eller

ett motorredskap vars egenmassa är över 0,5
ton körs på väg skall de vara försedda med
en skylt för långsamtgående fordon.
2. En skylt för långsamtgående fordon

krävs inte för ett fordon som är kopplat till
en släpvagn försedd med en skylt för
långsamtgående fordon, eller för ett fordon
som är registrerat utomlands.
3. I fråga om skyltar för långsamtgående

fordon och montering av sådana föreskrivs i
fordonslagen och med stöd av den.

Denna förordning träder i kraft den 15
oktober 2005.
Ett sådant fordon i kategori L som avses i

denna förordning får köras på väg utan hinder
av 51 a § 1 mom. till den 30 september 2006.

Helsingfors den 29 september 2005

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

Överinspektör Maria Rautavirta
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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 792

om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons
samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

Given i Helsingfors den 29 september 2005

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras 21 c § i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om två-

och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002), sådan denna
paragraf lyder i förordning 409/2003, och
fogas till förordningen en ny 13 a § som följer:

13 a §

Skylt för långsamtgående fordon

1. En skylt för långsamtgående fordon som
avses i 51 a § i förordningen om använding
av fordon på väg (1257/1992) skall vara
godkänd enligt E-reglementet nr 69/01. Skyl-
ten skall vara riktad bakåt och monterad
lodrätt baktill på fordonet med en tolerans på
högst 10°. Skylten skall monteras så att den
ena raka sidan av triangeln är i vågrätt läge
på en höjd av minst 250 mm och högst 1500
mm och den motsatta triangelspetsen visar
uppåt. Skylten får inte skjuta ut utanför
fordonet och inte heller delvis täcka den
obligatoriska belysningsanordningen eller
reflektorerna.
2. En skylt för långsamtgående fordon får
monteras i enlighet med 1 mom. även på ett
i 1 mom. avsett fordon vars bredd är högst
1,00 meter.

21 c §

Obligatoriska lyktor och reflektorer

1. En släpvagn till ett fordon i kategori L
och till cyklar skall ha fram-, sido- och
bakreflektorer. En släpvagn till en motorcy-
kel, till en tre- och fyrhjuling samt till en lätt
fyrhjuling skall dessutom ha körriktningsvi-
sare, bakre positionslyktor och bromslyktor.
En sådan släpvagn till en trehjulig moped
(kategori L2e) och till en lätt fyrhjuling
(kategori L6e) vars bredd överstiger 1,00
meter, skall ha en skylt för långsamtgående
fordon som är godkänd enligt E-reglementet
nr 69/01.
2. Lyktor och reflektorer skall finnas på

vardera sidan av släpvagnen. För en släpvagn
som är högst 0,8 meter bred krävs dock endast
en bromslykta, en bakre positionslykta och en
bakre reflektor.
3. Om antalet lyktor och reflektorer som
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riktats framåt eller bakåt är jämnt, skall de i
fråga om en släpvagn till ett fordon i kategori
L och till en cykel placeras på ett avstånd av
högst 0,1 meter från släpvagns sida samt på
en höjd av minst 0,35 meter. Lyktorna får
placeras på en höjd av högst 1,2 meter samt
fram- och bakreflektorerna på en höjd av
högst 0,9 meter.

Denna förordning träder i kraft den 30
september 2006.
Ett fordon får redan innan förordningen

träder i kraft förses med en skylt för
långsamtgående fordon i enlighet med 13 a §
1 mom.

Helsingfors den 29 september 2005

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

Överinspektör Maria Rautavirta
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Justitieministeriets förordning

Nr 793

om ändring av justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga
rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar

Given i Helsingfors den 22 september 2005

I enlighet med justitieministeriets beslut
ändras i justitieministeriets förordning av den 27 oktober 2004 om förläggningskommunerna
för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar (952/2004) 1 §
som följer:

1 §
De statliga rättshjälpsbyråerna, deras filial-
byråer och filialmottagningar är belägna inom
följande rättshjälpsdistrikt:

Rättshjälpsbyrå
Filialbyrå (fb)
Filialmottagning (fm)

Åbo rättshjälpsdistrikt

Forssa
Kankaanpää
Ikalis (fb)
Parkano (fm)
Kumo
Huittinen (fm)
Säkylä (fm)
Loimaa
Lojo
Vichtis (fm)
Mänttä
Ruovesi (fm)
Nystad
Raseborg (i Ekenäs)
Hangö (fm)
Raumo
Eura (fm)
Salo

Somero (fm)
Tammerfors
Tammerforsnejden (i Tammerfors)
Vammala (fb)
Kangasala (fm)
Lempäälä (fm)
Nokia (fm)
Orivesi (fm)

Tavastehus
Toijala
Urjala (fm)
Valkeakoski (fm)

Åbo
Kimito (fm)
Pargas (fm)

Åbonejden (i Åbo)
Mynämäki (fm)

Åland (i Mariehamn)

Vasa rättshjälpsdistrikt

Alavus
Etseri (fm)
Virdois (fm)

Björneborg
Harjavalta (fm)
Sastmola (fm)

Jakobstad
Jyväskylä
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Joutsa (fm)
Keuruu (fm)
Laukaa (fm)
Jämsä
Korpilax (fm)
Karleby
Kannus (fb)
Kaustby (fm)
Toholampi (fm)
Kauhajoki
Isojoki (fm)
Jurva (fm)
Östermark (fm)
Lappo
Alajärvi (fb)
Alahärmä (fm)
Kauhava (fm)
Lappajärvi (fm)
Närpes
Seinäjoki
Ilmajoki (fm)
Jalasjärvi (fm)
Kurikka (fm)
Vasa
Laihela (fm)
Malax (fm)
Storkyro (fm)
Äänekoski
Viitasaari (fb)
Karstula (fm)
Konnevesi (fm)
Pihtipudas (fm)
Saarijärvi (fm)

Östra Finlands rättshjälpsdistrikt

Idensalmi
Kiuruvesi (fm)
Lapinlahti (fm)
Pielavesi (fm)
Joensuu
Ilomants (fb)
Kitee (fb)
Eno (fm)
Kesälahti (fm)
Kiihtelysvaara (fm)
Kontiolahti (fm)
Liperi (fm)
Outokumpu (fm)
Polvijärvi (fm)
Rääkkylä (fm)
Tohmajärvi (fm)

Kajana
Kuhmo (fb)
Puolanka (fm)
Sotkamo (fm)

Kuopio
Suonenjoki (fb)
Siilinjärvi (fm)
Vesanto (fm)

Nilsiä
Juankoski (fm)
Rautavaara (fm)

Nurmes
Lieksa (fb)
Juuka (fm)

Nyslott
Rantasalmi (fm)
Sulkava (fm)

Pieksämäki
Hankasalmi (fm)
Kangasniemi (fm)

S:t Michel
Mäntyharju (fb)
Hirvensalmi (fm)
Juva (fm)
Pertunmaa (fm)
Puumala (fm)

Varkaus
Heinävesi (fm)
Leppävirta (fm)

Helsingfors rättshjälpsdistrikt

Borgå
Lovisa (fm)

Esbo
Kyrkslätt (fm)

Helsingfors
Huvudstadsregion (i Helsingfors)
Träskända
Vanda

Kouvola rättshjälpsdistrikt

Heinola
Hyvinge
Nurmijärvi (fm)

Imatra
Kotka
Fredrikshamn (fm)

Kouvola
Lahtis
Orimattila (fb)
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Mäntsälä (fm)
Riihimäki
Villmanstrand

Rovaniemi rättshjälpsdistrikt

Brahestad
Haapajärvi
Haapavesi (fm)
Kärsämäki (fm)
Nivala (fm)
Pyhäjärvi (fm)
Kemi
Tervola (fm)
Kemijärvi
Salla (fm)
Kittilä
Enontekis (fb)
Muonio (fm)
Kuusamo
Suomussalmi (fb)
Hyrynsalmi (fm)
Taivalkoski (fm)
Rovaniemi
Ranua (fm)

Sodankylä
Enare (fb)
Utsjoki (fb)

Torneå
Pello (fb)
Kolari (fm)
Övertorneå (fm)

Uleåborg
Uleåborgsnejden (i Uleåborg)
Ii (fm)
Kuivaniemi (fm)
Limingo (fm)
Muhos (fm)
Pudasjärvi (fm)
Vaala (fm)

Ylivieska
Kalajoki (fm)
Oulainen (fm)

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2006.
Åtgärder som verkställigheten av denna

förordning kräver kan vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 september 2005

Justitieminister Johannes Koskinen

Regeringsråd Merja Muilu

3970 Nr 793



Skattestyrelsens beslut

Nr 794

om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen

Utfärdat i Helsingfors den 15 september 2005

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18
december 1995, sådan den lyder i lagen 637/1997, bestämt:

1 §
Skattestyrelsens beslut om Koncernskatte-
centralens behörighet och om vilka skatt-
skyldiga som beskattas av Koncernskattecen-
tralen den 20 september 1999 (975/1999)
jämte ändringar tillämpas även på beskatt-
ningen av de skattskyldiga som nämnts i
bilagan till detta beslut, dock enligt nedan-
stående bestämmelser.

2 §
Vid beskattningen av de skattskyldiga som
skall överföras till Koncernskattecentralen för
beskattning tillämpas beslutet (975/1999) en-
ligt följande:
1. på uppgifter som hör till skatteverket
enligt lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) eller som ålagts skatteverket med
stöd av nämnda lag samt på uppgifter som
med stöd av lagen om skogsvårdsföreningar
(534/1998) hänför sig till fastställandet av
skogsvårdsavgift tillämpas beslutet för första
gången på en räkenskapsperiod som går ut
den 1 oktober 2005 eller senare, dock så att
beträffande skattegranskningen som avses i
14 § lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) är Koncernskattecentralen behö-
rig enligt det ovan nämnda beslutets 1 § från
och med ikraftträdandet av detta beslut;
2. på uppgifter som hör till skatteverket
enligt lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996), lagen om arbetsgivares social-
skyddsavgift (366/1963) och lagen om be-
skattning av begränsat skattskyldig
(627/1978) eller som ålagts skatteverket med
stöd av nämnda lagar tillämpas beslutet så att
Koncernskattecentralen är, vad gäller åliggan-
den med anknytning till förskottsuppbörden,
för första gången behörig att handlägga
uppgifter som hör samman med förskott vilka
tillgodoräknas vid beskattningen för ovan i

punkt 1 nämnda skatteår samt att handlägga
uppgifter som hör till betalningsövervak-
ningen i samma omfattning som om den
skattskyldiges hemkommun hade under ka-
lenderåret 2005 överförts från ett skatteverk
till ett annat på det sätt som anges i 30 § lagen
om förskottsuppbörd;
3. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt lagen om källskatt på ränteinkomst
(1341/1990) eller som ålagts skatteverket med
stöd av denna lag tillämpas beslutet med
beaktande av vad som ovan i 2 punkten
bestämts om betalningsövervakning;
4. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) och
lagen om skatt på vissa försäkringspremier
(664/1966) eller som ålagts skatteverket med
stöd av dessa lagar tillämpas beslutet i den
omfattning som om den skattskyldiges hem-
kommun under kalenderåret 2005 ändrats
från ett skatteverk till ett annat på det sätt som
anges i 158 § mervärdesskattelagen;
5. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt inkomstskattelagen (1535/1992), lagen
om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet (360/1968) och lagen om skattelätt-
nader för sjöfarten (433/1981) eller som
ålagts skatteverket med stöd av nämnda lagar
tillämpas beslutet vid beskattningen för de
skatteår som nämns i 1 punkten, och
6. på de i 1 § 2 mom. 1 punkten angivna

uppgifterna som angår skatteuppbörd tilläm-
pas beslutet för de skatters och betalningars
del som enligt det ovan nämnda beslutet faller
under Koncernskattecentralens behörighet.

3 §
Vid beskattningen av de skattskyldiga som

skall överföras för beskattning till ett skatte-
verk som avgörs enligt hemorten tillämpas
beslutet (975/1999) enligt följande:
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Nr 794

1. på uppgifter som hör till skatteverket
enligt lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) eller som ålagts skatteverket med
stöd av nämnda lag samt på uppgifter som
med stöd av lagen om skogsvårdsföreningar
(534/1998) hänför sig till fastställandet av
skogsvårdsavgift tillämpas beslutet för sista
gången på en räkenskapsperiod som går ut
senast 31.12.2005, dock så att beträffande
skattegranskningen som avses i 14 § lagen om
beskattningsförfarande (1558/1995) är Kon-
cernskattecentralen behörig till och med
ikraftträdandet av detta beslut;
2. på uppgifter som hör till skatteverket
enligt lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996), lagen om arbetsgivares social-
skyddsavgift (366/1963) och lagen om be-
skattning av begränsat skattskyldig
(627/1978) eller som ålagts skatteverket med
stöd av nämnda lagar tillämpas beslutet så att
Koncernskattecentralen är, vad gäller åliggan-
den med anknytning till förskottsuppbörden,
för sista gången behörig att handlägga upp-
gifter som hör samman med förskott vilka
tillgodoräknas vid beskattningen för ovan i
punkt 1 nämnda skatteår samt att handlägga
uppgifter som hör till betalningsövervakning-
en i samma omfattning som om den skatt-
skyldiges hemkommun hade under kalender-
året 2005 överförts från ett skatteverk till ett
annat på det sätt som anges i 30 § lagen om
förskottsuppbörd;
3. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt lagen om källskatt på ränteinkomst
(1341/1990) eller som ålagts skatteverket med
stöd av denna lag tillämpas beslutet med
beaktande av vad som ovan i 2 punkten
bestämts om betalningsövervakning;
4. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) och
lagen om skatt på vissa försäkringspremier
(664/1966) eller som ålagts skatteverket med
stöd av dessa lagar tillämpas beslutet i den
omfattning som om den skattskyldiges hem-
kommun under kalenderåret 2005 ändrats
från ett skatteverk till ett annat på det sätt som
anges i 158 § mervärdesskattelagen;
5. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt inkomstskattelagen (1535/1992), lagen
om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet (360/1968) och lagen om skattelätt-
nader för sjöfarten (433/1981) eller som
ålagts skatteverket med stöd av nämnda lagar
tillämpas beslutet vid beskattningen för de
skatteår som nämns i 1 punkten, och
6. på de i 1 § 2 mom. 1 punkten angivna

uppgifterna som angår skatteuppbörd tilläm-
pas beslutet för de skatters och betalningars
del som enligt nämnda beslut faller under
Koncernskattecentralens behörighet.

4 §
Detta beslut träder i kraft den 1 november

2005. Åtgärder som verkställigheten av detta
beslut förutsätter får vidtas innan beslutet
träder i kraft.

Helsingfors den 15 september 2005

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Niklas Finne
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