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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 35

om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen 2007

Given i Helsingfors den 19 januari 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 7 mom.,
25 § 3 mom. och 28 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstider,
ansökningstid för förskott på husdjursstöd,
inlämnande av ansökningar samt ansöknings-
blanketter och räkningsdagar och räknings-
tidpunkter för husdjur beträffande nationella
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
enligt följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd
till södra Finland 2007 (27/2007), nedan
förordningen om nationellt stöd till södra
Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd
2007 (32/2007), nedan förordningen om
nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationellt stöd
för potatisproduktion 2007 (33/2007),

4) statsrådets förordning om nationell
tilläggsdel till miljöstödet för 2007 (28/2007)
samt

5) statsrådets förordning om nationellt stöd
för sockerbeta 2007 (29/2007).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) gårdsbruksblankett jord- och skogs-

bruksministeriets gårdsbruksblankett nummer
101A för 2007,

2) ansökan om stöd för växtproduktion
jord- och skogsbruksministeriets blankett
nummer 101B för ansökan om stöd 2007,
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3) basskiftesblankett jord- och skogsbruks-
ministeriets basskiftesblankett nummer 102A
i stödansökan för 2007,

4) jordbruksskiftesblankett jord- och skogs-
bruksministeriets jordbruksskiftesblankett
nummer 102B i stödansökan för 2007,

5) ändringsblankett för basskiften jord- och
skogsbruksministeriets ändringsblankett
nummer 102C för basskiften för 2007,

6) ansökan om husdjursstöd jord- och
skogsbruksministeriets ansökningsblankett
nummer 101C för nationella husdjursstöd
2007, delarna I och II,

7) anmälan om deltagande jord- och
skogsbruksministeriets blankett nummer 144
för anmälan om deltagande i EU- och
nationella stödsystem baserade på nötdjurs-
registret och blankett nummer 282 för anmä-
lan om deltagande i systemet för betalning av
produktionsstöd för mjölk, samt

8) blanketten delaktiga i gårdsbruksenhe-
ten 2007 jord- och skogsbruksministeriets
blankett nummer 101D.

3 §

Ansökningstider och ansökningsblanketter

Stöd skall sökas:
1) i fråga om stöd för växtproduktion,

nationell tilläggsdel till miljöstödet och na-
tionellt stöd för sockerbeta med ansökan om
stöd för växtproduktion, på basskiftesblan-
ketten och på jordbruksskiftesblanketten se-
nast den 30 april 2007. Sökanden skall därtill
lämna in en gårdsbruksblankett och en blan-
kett om delaktiga i gårdsbruksenheten 2007;

2) i fråga om stöd för mjölkproduktion,
med jord- och skogsbruksministeriets blan-
kett nummer 282 för anmälan om deltagande.
När det gäller produktionsstöd för mjölk till
direktförsäljning skall dessutom blankett
nummer 230 för anmälan om direktförsälj-
ning lämnas in senast den 15 maj 2007. Om
producenten så vill kan han på grundval av
den mängd liter som han redan har produ-
cerat, ansöka om utbetalning av produktions-
stöd för mjölk till direktförsäljning för en
kortare period än produktionsperioden genom
att han lämnar in en förhandsanmälan om
direktförsäljning, blankett nr 512007. Anmä-
lan om direktförsäljning skall dock alltid

lämnas in, eftersom den utgör en slutlig grund
för betalningen av stöd;

3) i fråga om stöd för växthusproduktion,
på jord- och skogsbruksministeriets ansök-
ningsblankett nummer 109 senast den 28
februari 2007,

4) i fråga om lagringsstöd för trädgårds-
produkter, på jord- och skogsbruksministeri-
ets ansökningsblankett nummer 228 senast
den 25 oktober 2007, dessutom skall lager-
volymerna för november och december med-
delas genom särskilda anmälningar om la-
gervolymer senast den 28 december 2007,

5) i fråga om lagringsstöd för skogsbär och
skogssvamp, på jord- och skogsbruksmini-
steriets ansökningsblankett nummer 237 se-
nast den 18 juli 2007,

6) i fråga om tackor, på jord- och
skogsbruksministeriets ansökningsblankett
nummer 107A senast den 28 februari 2007.
Också förskottet på stöd för tackor fastställs
utifrån det antal tackor som har uppgivits på
denna blankett;

7) i fråga om dikor, dikokvigor, mjölkkor,
tjurar och kvigor samt slaktade kvigor och
tjurar, på blankett nummer 144 för anmälan
om deltagande senast den 28 april 2007,

8) i fråga om andra husdjur än de som
nämns i 6 och 7 punkten, på blanketten för
ansökan om husdjursstöd inom de tider som
nämns i bilaga 1,

9) i fråga om förskott på stöd enligt 7 och
8 punkten, på jord- och skogsbruksministe-
riets ansökningsblankett nummer 139 senast
den 28 februari 2007.

Vad gäller ändringar i användningen av
jordbruksskiften som är föremål för stöd
enligt 1 mom. 1 punkten skall blankett
nummer 117 för anmälan om såningsarealer
lämnas in senast den 15 juni 2007.

Utöver de blanketter som nämns i 1 mom.
6—8 punkten skall den som ansöker om
husdjursstöd lämna in en gårdsbruksblankett,
en basskiftesblankett, en jordbruksskiftes-
blankett samt en blankett om delaktiga i
gårdsbruksenheten 2007.

4 §

Inlämnande av ansökningar

Ansökningar om stöd för växtproduktion,
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nationell tilläggsdel till miljöstödet, nationellt
stöd för sockerbeta samt husdjursstöd, an-
mälningar om deltagande samt ansökningar
om förskott på husdjursstöd lämnas in till
landsbygdsnäringsmyndigheten i den kom-
mun på vars område gårdsbruksenhetens
driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten
inte har något driftscentrum skall ansökan
lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten
i den kommun på vars område merparten av
gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Anmälan om deltagande som gäller pro-
duktionsstöd för mjölk lämnas in till lands-
bygdsnäringsmyndigheten i den kommun på
vars område gårdsbruksenhetens driftscent-
rum ligger. Anmälan om deltagande är i kraft
tills vidare om producenten inte gör några
ändringar i anmälan eller meddelar om att
produktionen upphör eller utesluts ur syste-
met av något annat skäl. Anmälan om
direktförsäljning som gäller produktionsstöd
för mjölk som säljs direkt samt förhandsan-
mälan om direktförsäljning lämnas in till
arbetskrafts- och näringscentralens lands-
bygdsavdelning samt i landskapet Åland till
länsstyrelsen.

Ansökningar om stöd för växthusproduk-
tion och lagringsstöd för trädgårdsprodukter
lämnas in till arbetskrafts- och näringscen-
tralens landsbygdsavdelning på den ort där
sökandens gårdsbruksenhet ligger, samt i
landskapet Åland till länsstyrelsen.

Ansökningsblanketter för lagringsstöd för
skogsbär och skogssvamp lämnas in till den
arbetskrafts- och näringscentral på vars verk-
samhetsområde lagret ligger.

Övriga nödvändiga blanketter och bilagor
skall lämnas in tillsammans med ansöknings-
blanketterna.

5 §

Tidpunkterna för fastställande av husdjurs-
stöd

De räkningsdagar och andra tidpunkter för
fastställande av stöd som föreskrivs i 11 § i
förordningen om nationellt stöd till södra
Finland och i 19 § i förordningen om nordligt
stöd anges i bilaga 1 till denna förordning.

6 §

Bilagor till ansökan om förskott på husdjurs-
stöd

Vid sådan betydande utvidgning av hus-
djursproduktionen som definieras i 15 § i
förordningen om nationella stöd till södra
Finland och 23 § i förordningen om nordligt
stöd samt vid inledande av husdjursproduk-
tion skall den som ansöker om förskott på
husdjursstöd som bilaga till ansökan om
förskott lämna in till kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet en utredning på
grundval av vilken kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet kan försäkra sig om
att produktionen bedrivs i den omfattning som
anges i ansökan.

Om getproduktionen utvidgas betydligt
skall som bilaga till ansökan om förskott,
utöver den utredning som avses i 1 mom.,
dessutom fogas en uppskattning av den
mjölkproduktion som skall godkännas som
grund för fastställandet av stödet och som
produceras mellan den 1 september 2006 och
den 31 augusti 2007, de nämnda dagarna
inberäknade. De som börjar hålla hongetter
skall lämna in en uppskattning av den
mjölkproduktion som skall godkännas som
grund för fastställandet av stödet och som
produceras mellan den 1 maj 2007 och den
31 augusti 2007, de nämnda dagarna inbe-
räknade.

7 §

Överföringar av besittning vid ansökan om
förskott på husdjursstöd

Vid de överföringar av besittningsrätten
som ägt rum efter att tiden för ansökan om
förskott gått ut kan ansökan om förskott på
stöd överföras på lägenhetens nya innehavare
enligt överenskommelse mellan den förra och
den nya innehavaren.

För att ansökan om förskott skall kunna
överföras förutsätts att husdjursskötseln på
lägenheten under 2007 bedrivs i den omfatt-
ning som lägenhetens förra innehavare upp-
gett i ansökan om förskott.
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8 §

Ansökningar om undantag

Ansökningar enligt 27 § 1—3 mom. i lagen
om nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen om undantag från villkoren för
beviljande av stöd skall i fråga om stöd för
växthusproduktion lämnas in till jord- och
skogsbruksministeriet senast den 28 februari
2007, i fråga om lagringsstöd för trädgårds-

produkter senast den 25 oktober 2007 och i
fråga om andra stöd senast den 30 april 2007.

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24
januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Lantbruksrådet Olli-Pekka Peltomäki
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               Bilaga 1 
 
 

TIDPUNKTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV HUSDJURSSTÖD, SISTA 
ANSÖKNINGSDAGAR SAMT BLANKETTER FÖR ANSÖKAN OM STÖD 

 

1) Räkningsdagar för husdjur, sista ansökningsdagar och ansökningsblanketter 

Djur Räkningsdagar 2007 Stöd skall sökas 
senast 

Blnr  
 

Svin       

–suggor 1.101), 1.111) och 1.121) 
samt 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 1.8 och 1.9. 
1.102), 1.112) och 1.122) 

17.9.2007 
 
 
 
år 2008 

101C del I  

–galtar 1.5 och 1.9 17.9.2007 101C del I  

 
Fjäderfä 

–hönor inklusive moder-
hönor samt moderdjur av 
broiler och kalkon 

1.101), 1.111) och 1.121) 
samt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8 och 1.9.  
1.102), 1.112) och 1.122) 

17.9.2007 
 
 
år 2008 

101C del I  

– moderdjur av anka och  
och gås samt hägnade 
moderdjur av fasan 
och and 

1.5 och 1.9 17.9.2007 101C del I  

–broilrar 1.5 och 1.9 17.9.2007 101C del I  

Tackor 8.6 28.2.2007 107A 

Hongetter 1.5 17.9.2007 101C del I  

Hästar 
 

1.5 
 

17.9.2007 
 

101C del I  
 

 
1) När stöd för 2007 beräknas beaktas antalet suggor, hönor, moderdjur av broiler och 
kalkon 1.10.2006, 1.11.2006 och 1.12.2006. 
2) När stöd för 2008 beräknas beaktas antalet suggor, hönor, moderdjur av broiler och 
kalkon 1.10.2007, 1.11.2007 och 1.12.2007. 

 

 

 

 

2) Andra perioder för fastställande av husdjursstöd än räkningsdagarna, sista 
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ansökningsdagar och ansökningsblanketter 
 

Djur  Period för fastställande av 
stöd 

Stöd skall sökas se-
nast 

Blnr 

Dikor, dikokvigor, mjölk-
kor, tjurar och kvigor 

Det ur nötdjursregistret erhåll-
na genomsnittliga antalet djur 
under perioden 1.7.2006-
30.6.2007 

30.4.20073) 144 

Slaktade kvigor och tju-
rar 

Antalet slaktade djur 2007 
 

30.4.20074) 144 

Slaktsvin Antalet slaktade djur 2007 
 

31.1.2008 101C del II  

Unga suggor och galtar Antalet djur som sålts till avel 
2007 

31.1.2008 101C del II  

Ankor, gäss, kalkoner, 
ägnade fasaner och häg-
nade änder 

Antalet slaktade djur 2007 31.1.2008 101C del II  

 
3) Om producenten redan tidigare har levererat blankett nr 167 (Ansökan om nationella nötkreaturs-
stöd baserade på nötdjursregistret) till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller om han år 2006 
lämnade in blankett nr 144, behöver han inte år 2007 lämna in blankett nr 144 eftersom den på blan-
kett nr 167 eller nr 144 upprättade ansökan fortfarande är i kraft.  
 
4) Om producenten redan tidigare har levererat blankett nr 162 (Anmälan om deltagande i EU:s sy-
stem med slaktbidrag och nationellt stöd för slaktade kvigor och tjurar) till kommunens landsbygds-
näringsmyndighet eller om han år 2006 lämnade blankett nr 144, behöver han inte år 2007 lämna in 
blanketten 144 eftersom den på blankett nr 162 eller nr 144 upprättade ansökan fortfarande är i kraft. 
 

 
 
 
 



Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 36

om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 i jord- och
skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder

Utfärdat i Helsingfors den 12 januari 2007

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

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik

JSM:s
föreskrifts-
samling nr utfärdat träder i kraft

JSMf om ändring av bilaga 1 och 2 i jord- och
skogsbruksministeriets beslut om skadliga äm-
nen, produkter och organismer i foder . . . . . . 1/07 12.1.2007 1.2.2007

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling.
Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral,
(Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Helsingfors den 12 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Taina Sahin

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (32002L0032); EGT nr L 140, 30.5.2002, s. 10
Kommissionens direktiv 2003/57/EG (32003L0057); EUT nr L 151, 19.6.2003, s. 38
Kommissionens direktiv 2003/100/EG (32003L0100); EUT nr L 285, 1.11.2003, s. 33
Kommissionens direktiv 2005/8/EG (32005L0008); EUT nr L 27, 29.1.2005, s. 44
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (32005R396); EUT nr L 70, 16.3.2005, s. 1
Kommissionens direktiv 2005/86/EG (32005L0086); EUT nr L 318, 6.12.2005, s. 16
Kommissionens direktiv 2005/87/EG (32005L0087); EUT nr L 318, 6.12.2005, s. 19
Kommissionens direktiv 2006/13/EG (32006L0013); EUT nr L 32, 4.2.2006, s. 44
Kommissionens direktiv 2006/77/EG (32006L0077); EUT nr L 271, 30.9.2006, s. 53
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Skattestyrelsens beslut

Nr 37

om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år
2007

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 2006

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

1 §
På prestationer som betalas i januari 2007

skall förskottsinnehållning verkställas enligt
de innehållningsprocentsatser som var i kraft
den 31 december 2006. Om den skattskyldige
har ett skattekort som skattebyrån fastställt för
år 2007, verkställs förskottsinnehållningen
likväl i enlighet med det. Vid beräkningen av
förskottsinnehållningens belopp skall man
inte ta i beaktande under år 2006 betalda
prestationer eller på dessa verkställda för-
skottsinnehållningar.

Om förskottsinnehållningsprocentsatsen
skall enligt skattekortets bestämmelse stiga då
inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort),
kan inkomstgränsen och förskottsinnehåll-
ningsprocentsatsen för det första steget i
skattekortet som bestämts för år 2007 tilläm-
pas i januari, om utbetalaren har i tillräckligt
god tid fått uppgift om dem.

2 §
På löner, pensioner och andra i lagen om

förskottsuppbörd avsedda prestationer som
betalas den 1 februari eller senare under år
2007 tillämpas de innehållningsprocentsatser
som fastställts för år 2007. Vid beräkningen
av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2007

eller senare skall man inte ta i beaktande i
januari 2007 betalda prestationer eller på
dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestäm-
melse om att förskottsinnehållningsprocenten
stiger då inkomsterna ökar (s.k. graderat
skattekort), skall löner, pensioner och andra
förskottsinnehållningspliktiga prestationer
som betalts i januari 2007 tas i beaktande vid
beräkningen av förskottsinnehållningens be-
lopp 1.2.2007 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 förskottsinnehållningens belopp inte har
bestämts genom förordning.

4 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2007.

Helsingfors den 11 december 2006

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Ilona Pellinen
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Skattestyrelsens beslut

Nr 38

om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Utfärdat i Helsingfors den 16 januari 2007

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

1 kap.

Allmän bestämmelse om förskotts-
innehållning

1 §
Förskottsinnehållning på lön och på annan

förskottsinnehållningspliktig inkomst verk-
ställs enligt vad som bestäms i 3–10, 12–15 §
i förordningen av den 20 december 1996 om
förskottsuppbörd (1124/96) samt enligt vad
som bestäms i detta beslut.

2 kap.

Förskottsinnehållning på gemensamma
prestationer, sjöarbetsinkomst och

utlandsarbetsinkomst

2 §
Förskottsinnehållning på prestation som

utbetalas till två eller flera gemensamt verk-
ställs enligt 50 %. Om skatteverket ges en
utredning över ärendet, fördelar skatteverket
inkomsten och förskottsinnehållningen mel-
lan mottagarna.

3 §
På sjöarbetsinkomst som avses i 74 och

75 § i inkomstskattelagen (1535/92) verk-
ställs förskottsinnehållning enligt de innehåll-
ningsprocent som för sjöarbetsinkomst an-
tecknats i skattekortet på det sätt bestäms i 4,
5, 6 § samt 8 § 2 och 3 mom. i förordningen
om förskottsuppbörd. Från det på detta sätt
erhållna beloppet av förskottsinnehållning
avdras 34 euro för varje kalendermånad för
vilken löntagaren är berättigad till avdrag som
avses i 97 § 4 mom. i inkomstskattelagen
(cross-trade-avdrag).

3 a §
Förskottsinnehållningen på utlandsarbets-

inkomst som avses i 77 § i inkomstskattela-
gen verkställs enligt 2,03 % på lönen av en
i Finland försäkrad person. Som grund för
förskottsinnehållningen används i stället för
arbetstagares utlandsarbetsinkomst den för-
säkringslön som avses i arbetspensionsla-
garna, förutsatt att den försäkrades pensions-
skydd har ordnats antingen obligatoriskt eller
frivilligt i enlighet med lagen om pension för
arbetstagare (395/2006). I annat fall används
som grund penninglön.

3 kap.

Förskottsinnehållning på pension, livränta
och pensionsstöd

4 §
På pension, rehabiliteringsstöd som betalas

som arbetsoförmögenhetspension på viss tid,
livränta och pensionsstöd skall förskottsinne-
hållning verkställas enligt den personliga
procent som fastställts för den skattskyldige
för pension, om den skattskyldige företer ett
skattekort eller annat förordnande om per-
sonlig innehållningsprocent. Om utbetalaren
har fått uppgift om innehållningsprocenten för
pension på det sätt som avses i 10 § i lagen
om förskottsuppbörd eller särskilt av skatte-
byrån, verkställs förskottsinnehållningen en-
ligt denna uppgift.

Har åt allmänt skattskyldig inte bestämts
någon personlig innehållningsprocent för för-
skottsinnehållning på pension då pension
börjar, skall förskottsinnehållning på pension
och livränta verkställas på det sätt som
bestäms om lön i 4, 5 och 6 § i förordningen
om förskottsuppbörd.

Har åt begränsat skattskyldig inte bestämts
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någon personlig innehållningsprocent för en
pension som börjar, verkställs förskottsinne-
hållning enligt 40 procent. Någon förskotts-
innehållning skall likväl inte verkställas på
den av Folkpensionsanstalten utbetalda folk-
pensionen och allmänna familjepensionen.
Om någon förskottsinnehållningsprocent inte
bestämts för folkpensionen eller den allmänna
familjepensionen efter det att två månader
gått efter beviljandet av pensionen, verkställs
förskottsinnehållning enligt 20 procent.

Då prestation som avses ovan i 1 momentet
utbetalas utöver en tidigare betald dylik
prestation eller som engångsbetalning eller
retroaktivt för flera betalningsperioder, verk-
ställs förskottsinnehållning enligt 50 %. För-
skottsinnehållning verkställs dock inte, om
den här avsedda prestationen uppgår till högst
20 euro.

På förhöjningen av ovan i 1 mom. avsett
rehabiliteringsstöd och arbetsoförmögenhets-
pension som beviljats tills vidare verkställs
förskottsinnehållningen enligt 40 %.

5 §
På folkpension och på familjepension samt

pensionsstöd enligt familjepensionslagen
skall förskottsinnehållning verkställas med
nedan framställda begränsningar på det sätt
som bestäms i 4 §.

På efterlevandepension enligt familjepen-
sionslagen skall förskottsinnehållning verk-
ställas enligt 30 %, om utbetalaren inte har till
sitt förfogande de i 4 § avsedda förskottsin-
nehållningsuppgifterna om den skattskyldige.

På folkpension och familjepension samt
pensionsstöd enligt familjepensionslagen
skall förskottsinnehållning verkställas enligt
40 procent i de fall som avses i 4 § 4 mom.
Om pension som avses i 4 § 4 mom. betalas
till en begränsat skattskyldig, skall förskotts-
innehållning verkställas enligt 20 procent.
Förskottsinnehållning verkställs dock inte,
om den här avsedda prestationen är högst 20
euro.

Om folkpension eller enligt familjepen-
sionslagen utgående annan pension än till
änka utgående begynnelsepension uppgår till
högst 75 euro i månaden eller den skattskyl-
dige får enligt familjepensionslagen utgående
barnpension som börjat före 1.7.1990 eller
endast enligt familjepensionslagen utgående

annan pension än till änka utgående begyn-
nelsepension, skall förskottsinnehållning inte
verkställas på pensionen, om folkpensions-
anstalten inte givits till förskottsinnehållning
förpliktande förordnande på det sätt som
avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd eller
särskilt av skattebyrån. Förskottsinnehållning
skall inte heller verkställas på folkpension
eller på pensionsstöd som högst motsvarar
folkpensionen och familjepension som avses
i 4 § 4 mom. och som utbetalas till person
som erhåller full folkpension eller enligt
familjepensionslagen utgående barnpension
som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt
familjepensionslagen utgående annan pension
än till änka utgående begynnelsepension som
influtit endast för betalningsåret.

Om folkpensionsanstalten utbetalar skatte-
pliktig pension retroaktivt för annan tid än
betalningsåret och den skattskyldige erhållit
av folkpensionsanstalten utbetald skattefri
pension för samma tid för vilken denna
skattepliktiga pension betalas, skall förskotts-
innehållningen verkställas enligt 15 % på
skillnaden mellan pensionerna. För pension
som utbetalas retroaktivt för betalningsåret
utgår förskottsinnehållningen enligt 15 % på
den retroaktiva pensionens hela belopp, likväl
högst skillnaden mellan pensionerna. Om den
tidigare betalda pensionen har varit skatte-
pliktig, skall förskottsinnehållningen på skill-
naden mellan pensionerna verkställas enligt
vad som bestäms i 4 § 4 mom.

4 kap.

Förskottsinnehållning på dagpennings-
förmån, rehabiliteringspenning,

försäkrings- och skadeersättningar samt
på försäkringspremieåterbäringar

6 §
På dagpenningsförmån som med stöd av

sjukförsäkringslagen utbetalas till en försäk-
rad, på rehabiliteringspenning med stöd av 30,
32, 33 och 35 § i lagen om Folkpensionsan-
staltens rehabiliteringsförmåner och rehabili-
teringspenningförmåner och på annan reha-
biliteringspenning än sådan som betalas utö-
ver pension samt på annan ersättning som
enligt sjukförsäkrings- eller folkpensionsla-
gen betalas för minskade inkomster eller
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försämrad utkomst, skall förskottsinnehåll-
ning verkställas på det sätt som bestäms i 4
och 5 § förordningen om förskottsuppbörd
enligt den innehållningsprocent som fast-
ställts för lön ökad med 2 procentenheter,
dock enligt minst 20 procent. Om presta-
tionstagaren har ett graderat skattekort, för-
höjs innehållningsprocenten inte med 2 pro-
centenheter utan förskottsinnehållningen
verkställs enligt minst 20 procent. Innehåll-
ningsprocenten på ett ändringsskattekort som
skattebyrån med stöd av 18 § i lagen om
förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda
förmåner förhöjs inte.

På partiell föräldrapenning och på partiell
sjukdagpenning som med stöd av sjukförsäk-
ringslagen utbetalas till den försäkrade skall
förskottsinnehållning verkställas på det sätt
som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om
förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön.

Har prestationens utbetalare inte på det sätt
som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd
fått de uppgifter som behövs för verkställande
av innehållningen och den skattskyldige inte
företer sitt skattekort för prestationens utbe-
talare, verkställs förskottsinnehållning pro-
centuellt enligt följande:

Dagpenningsförmån enligt
sjukförsäkringslagen och
annan rehabiliteringspen-
ning än sådan som betalas
utöver pension, euro/dag

Förskottsinnehållnings-
procent

0,17– 26 20
26,01– 41 25
41,01– 56 30
56,01– 78 35
78,01– 92 40
92,01–123 45

123,01– 50

På dagpenningsförmån om högst 15,20
euro som utbetalas med stöd av sjukförsäk-
ringslagen skall förskottsinnehållning, avvi-
kande från 1 och 3 mom. verkställas enligt
20 %. På moderskaps- och föräldrapenning
som till minimibelopp utbetalas till en skatt-
skyldig i förvärvsarbete skall förskottsinne-
hållning dock verkställas enligt 40 %. För-
skottsinnehållning verkställs likväl inte på
ovan i detta moment avsedda prestationer, på
partiell sjukdagpenning eller på rehabilite-

ringspenning, om prestationen uppgår till
högst 4 euro per dag.

Vid utbetalning av dagpenning och ersätt-
ning för förlorad förvärvsinkomst med stöd av
lagen om smittsamma sjukdomar (583/86)
verkställs förskottsinnehållning på det sätt
som bestäms ovan i 1, 3 och 4 mom.

Då pensionstagaren utöver pension får
rehabiliteringspenning verkställs förskottsin-
nehållningen på rehabiliteringspenningen en-
ligt 40 %. Om den pension som utbetalas
utöver rehabiliteringspenningen uppgår till
högst 75 euro i månaden och förskottsinne-
hållning inte skall verkställas på den enligt
5 § 3 mom., skall förskottsinnehållning inte
heller verkställas på rehabiliteringspenningen,
om utbetalaren inte fått ett särskilt förord-
nande av skattebyrån som förpliktar honom
att verkställa förskottsinnehållning.

Då ersättningar som avses ovan i 1, 2, 4 och
5 mom. utbetalas utöver tidigare utbetalda
ersättningar eller som engångsbetalning eller
för flera perioder samtidigt eller för annan tid
än skatteåret, skall förskottsinnehållning
verkställas enligt den innehållningsprocent
som anges i tabellen i 3 mom. Förskottsin-
nehållning verkställs enligt denna tabell även
på dagpenningar som utbetalas med stöd av
lagen om ersättning till lantbruksföretagare
för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
(118/91).

7 §
På förmåner som en i lagen om försäk-

ringskassor (1164/92) avsedd kassa betalt till
en medlem av sin kassa verkställs förskotts-
innehållning enligt följande:

1) på kompletteringsdagpenning som be-
talas av en sjukkassa som fungerar hos
arbetsgivaren verkställs förskottsinnehållning
på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i
förordningen om förskottsuppbörd enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön.

2) på annan av en försäkringskassa betald
dagpenning än den som avses i 1 punkten
verkställs förskottsinnehållning på det sätt
som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om
förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön ökade med 2
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om prestationstagaren har ett graderat skat-
tekort, förhöjs innehållningsprocenten inte
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med 2 procentenheter utan förskottsinnehåll-
ningen verkställs enligt minst 20 procent.
Innehållningsprocenten på ett ändringsskatte-
kort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen
om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda
förmåner förhöjs inte.

3) om försäkringskassan inte på det sätt
som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd
har erhållit de uppgifter som är nödvändiga
för verkställandet av innehållningen och om
den skattskyldige inte företer sitt skattekort
för betalaren, verkställs förskottsinnehåll-
ningen på ovan i 1 och 2 punkten avsedda
prestationer enligt procentsatsen i tabellen i
6 § 3 mom.

8 §
Då man med stöd av obligatorisk olycks-

falls- eller trafikförsäkring eller patientför-
säkring eller med stöd av lagen om ersättning
för brottsskador av statens medel (935/73)
betalar annan ersättning än pension eller
livränta åt en skadad, verkställs förskottsin-
nehållning på det sätt som bestäms i 4 och 5 §
i förordningen om förskottsuppbörd enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön
ökade med 2 procentenheter, dock enligt
minst 20 procent. Om prestationstagaren har
ett graderat skattekort, förhöjs innehållnings-
procenten inte med 2 procentenheter utan
förskottsinnehållningen verkställs enligt
minst 20 procent. Innehållningsprocenten på
ett ändringsskattekort som skattebyrån med
stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd
utfärdat för här avsedd förmån förhöjs inte.

Vid utbetalning av i 1 mom. angivna
prestationer utöver tidigare erlagda ersätt-
ningar eller som engångsbetalning eller för
flera perioder samtidigt eller retroaktivt för
annan tid än skatteåret verkställs förskotts-
innehållning enligt 50 %.

Förskottsinnehållning verkställs enligt
50 % eller såsom det bestäms om biinkomster
i 6 § i förordningen om förskottsinnehållning:

1) på ersättningar enligt 78 § i inkomst-
skattelagen (1535/92) som utbetalas med
anledning av en personskada;

2) på försäkringsutbetalningar av frivilliga
försäkringar som avses i 79 § i inkomstskat-
telagen;

3) på prestationer som erhållits som åter-
bäring eller genom återköp eller som änd-

ringsvärde av försäkringspremier för frivilliga
pensionsförsäkringar;

4) på i 81 § 2 mom. i inkomstskattelagen
avsedd avkastning av en pensionsförsäkring
med engångspremie och

5) på skattepliktiga ersättningar för vård-
dagar som betalas med stöd av en sjukhus-
försäkring.

Om en ovan i denna paragraf avsedd
prestation utgör kapitalinkomst, verkställer
man förskottsinnehållningen enligt 28 % med
stöd av § 15 i förordningen om förskotts-
uppbörd.

9 §
På ersättningar för inkomstbortfall under

rehabiliteringstiden som utbetalas med stöd
av lagen om rehabilitering som ersätts enligt
lagen om olycksfallsförsäkring (625/91) och
lagen om rehabilitering som ersätts enligt
trafikförsäkringslagen (626/91) verkställs för-
skottsinnehållning enligt vad som bestäms i
4 § och 8 § 1 och 2 momentet.

5 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskydds-
förmåner för arbetslösa, på strejkunder-

stöd och på alterneringsersättning

10 §
Förskottsinnehållningen på inkomstrelate-

rad dagpenning och utbildningsdagpenning
som är lika stort som inkomstrelaterad dag-
penning och vilka utbetalas med stöd av lagen
om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),
utbildningsstöd som är lika stort som in-
komstrelaterad dagpenning och som utbetalas
med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts-
service (1295/2002) samt på startpeng enligt
lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002) skall verkställas enligt bestäm-
melserna i 4, 5 eller 6 § i förordningen om
förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön, ökade med 2
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om den inkomstrelaterade dagpenningen,
utbildningsdagpenningen eller utbildningsstö-
det utbetalas förhöjda med stöd av 6 kap. 3 §
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002), skall de innehållningsprocent
som fastställts för lön med avvikelse från det

132 Nr 38



ovanstående dock ökas med 4 procentenheter,
dock enligt minst 20 procent. Även förskotts-
innehållning på tillägg för sysselsättningsplan
som hänför sig till inkomstrelaterad dagpen-
ning enligt 6 kap. 3 a § i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa (495/2005) och till
utbildningsstöd enligt 9 kap. 2 § i lagen om
offentlig arbetskraftsservice (458/2005) skall
verkställas enligt de innehållningsprocent
som fastställts för lön, ökade med 4 procent-
enheter, dock enligt minst 20 procent. Om
prestationstagaren har ett graderat skattekort,
förhöjs innehållningsprocenten inte med 2
eller 4 procentenheter utan förskottsinnehåll-
ningen verkställs enligt minst 20 procent.
Innehållningsprocenten på ett ändringsskatte-
kort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen
om förskottsuppbörd utfärdat förhöjs inte.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 20
procent:

1) på grunddagpenning som utbetalas med
stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002), på förhöjningsdel som hänför
sig till grunddagpenning enligt 6 kap. 1 § i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(459/2005) och på tillägg för sysselsättnings-
plan samt på utbildningsdagpenning som är
lika stor som grunddagpenning;

2) på arbetsmarknadsstöd, resebidrag, ut-
bildningsdagpenning som är lika stor som
arbetsmarknadsstöd och utbildningsstöd vilka
utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd
för arbetslösa (1290/2002) samt på syssel-
sättningsstöd som betalas till en arbetslös
arbetssökande som deltar i arbetslivsträning;

3) på utbildningsstöd enligt lagen om
offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) som
är lika stort som grunddagpenning;

4) på dagtraktamente som betalas till
personkunder och handikappade personkun-
der i samband med yrkesvals- och karriär-
planeringsservice enligt förordningen om för-
måner som hör till offentlig arbetskraftsser-
vice (1346/2002)

Förskottsinnehållning verkställs emellertid
inte på ovan i 2 mom. avsedda prestationer,
om beloppet av prestationen är högst 4 euro
per dag.

Om den som betalar ut prestationen inte på
det sätt som avses i 10 § i lagen om
förskottsuppbörd har fått de uppgifter som
behövs för innehållningen och den skattskyl-

dige inte företer sitt skattekort för utbetalaren,
verkställs förskottsinnehållning enligt föl-
jande:

Ersättning enligt lagen om
utkomstskydd för arbets-
lösa, euro/dag

Förskottsinnehållnings-
procent

0,17– 26 20
26,01– 39 25
39,01– 51 30
51,01– 66 35
66,01–100 40

100,01–156 45
156,01– 50

På deltidstillägg som utbetalas med stöd av
lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002) verkställs förskottsinnehåll-
ningen på följande sätt:

Deltidstillägg euro/månad Förskottsinnehållnings-
procent

0,17–505 20
505,01–673 25
673,01– 30

11 §
På skattepliktiga strejkunderstöd som en

arbetsmarknadsorganisation utbetalat med an-
ledning av en stridsåtgärd eller på annat
motsvarande understöd verkställs förskotts-
innehållning enligt procentsatserna i tabellen
i 10 § 4 mom.

12 §
På alterneringsersättning som avses i lagen

om alterneringsledighet (1305/2002) och la-
gen om försök med alterneringsersättning
(1663/95) verkställs förskottsinnehållningen
enligt bestämmelserna i 4, 5 och 6 § i
förordningen om förskottsuppbörd enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön
minskade med 3 procentenheter. Innehåll-
ningsprocenten på ett graderat skattekort eller
ett ändringsskattekort som skattebyrån med
stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd
utfärdat för här avsedd förmån minskas inte.

På alterneringsersättningen som avses ovan
i 1 mom. verkställs förskottsinnehållningen
enligt 20 procent, om dess belopp baserar sig
på grunddagpenning i enlighet med lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.
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6 kap.

Förskottsinnehållning på stöd för hemvård
av barn och på stöd för privat vård av barn

samt på stöd för närståendevård

13 §
På stöd för vård av barn i hemmet och på

stöd för närstående som betalas till föräldrar
till handikappade eller sjuka minderåriga barn
verkställs förskottsinnehållning på det sätt
som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om
förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön ökade med 2
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om prestationstagaren har ett graderat skat-
tekort, förhöjs innehållningsprocenten inte
med 2 procentenheter utan förskottsinnehåll-
ningen verkställs enligt minst 20 procent.
Innehållningsprocenten på ett ändringsskatte-
kort som skattebyrån med stöd av 18 § i lagen
om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedd
förmån förhöjs inte.

Erhåller den skattskyldige samtidigt annan
inkomst på vilken förskottsinnehållning skall
verkställas och innehållningen verkställs en-
ligt den i 1 § nämnda innehållningsprocenten
för huvudsyssla, verkställs förskottsinnehåll-
ningen på stöd för vård av barn i hemmet och
på ovan i 1 momentet avsett stöd för
närståendevård enligt vad som bestäms om
biinkomster i 6 § i förordningen om förskotts-
uppbörd.

Folkpensionsanstalten skall verkställa för-
skottsinnehållning på stöd för privat vård av
barn som betalts till barnets vårdare som står
i arbetsförhållande till barnets förälder eller
annan försörjare på det sätt som bestäms i 4
och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd
i enlighet med innehållningsprocent som
fastställts för lön.

Folkpensionsanstalten skall verkställa för-
skottsinnehållning på partiell vårdpenning på
det sätt som i 6 § i förordningen om
förskottsuppbörd bestäms om biinkomst.

Kommunen skall verkställa förskottsinne-
hållning på kommunalt tillägg som den
betalar på hemvårdsstöd eller på stöd för
privat vård som betalas till anställd vårdare på
det sätt som i 6 § i förordningen om
förskottsuppbörd bestämts om biinkomst.

Folkpensionsanstalten och kommunen

skall verkställa förskottsinnehållning på stöd
för privat vård och kommunalt tillägg som
betalts till annan vårdproducent än anställd
vårdare som inte införts i förskottsuppbörds-
registret på det sätt som bestäms i 10 § och
15 § 3 mom. i förordningen om förskotts-
uppbörd.

7 kap.

Förskottsinnehållning på studiestöd och
stöd för vuxenutbildning

14 §
På studiepenning som avses i 2 § i lagen

om studiestöd (65/94) skall förskottsinnehåll-
ning verkställas enligt 10 procent. Förskotts-
innehållning skall dock verkställas endast om
studiepenningen uppgår till minst 170 euro i
månaden.

15 §
På vuxenutbildningsstöd enligt lagen om

vuxenutbildningsstöd (1276/2000) skall för-
skottsinnehållning verkställas enligt 20 pro-
cent.

8 kap.

Förskottsinnehållning på prestation enligt
lagen om lönegaranti och stats-

tjänstemannalagen

16 §
På prestation som med stöd av lagen om

lönegaranti (866/98) och 7 § i förordningen
om lönegaranti (868/98) såsom lönegaranti
utbetalas till arbetstagare verkställs förskotts-
innehållning procentuellt enligt följande:

Om prestationen är minst 20 euro och högst
5 000 euro, är förskottsinnehållningen 30
procent. På den del av prestationen som
överstiger 5 000 euro är förskottsinnehåll-
ningen 50 procent.

Om utbetalaren är ett i 3 a § 2 mom. i lagen
om lönegaranti (1587/92) avsett konkursbo,
verkställs förskottsinnehållning enligt vad
som bestäms i 4, 5 och 6 § i förordningen om
förskottsuppbörd.

På periodiskt återkommande ersättning
som utbetalas med stöd av statstjänsteman-
nalagen (750/94) verkställs förskottsinnehåll-
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ning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 §
i förordningen om förskottsuppbörd.

9 kap.

Förskottsinnehållning på idrottsmans
arvode

17 §
På idrottsmans arvode verkställs förskotts-

innehållning enligt vad som bestäms i 4, 5 och
6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

10 kap.

Förskottsinnehållning på avträdelseersätt-
ning för lantbruksföretagare

18 §
På avträdelseersättning enligt lagen om

avträdelseersättning för lantbruksföretagare
(1330/92) verkställs förskottsinnehållning en-
ligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i
förordningen om förskottsuppbörd.

11 kap.

Övriga bestämmelser om verkställande av
förskottsinnehållning

19 §
Då arbetsministeriet underlydande service-

central för små arbetsgivare fungerar som
hushållsombud, verkställs förskottsinnehåll-
ningen enligt innehållningsprocent i följande
tabell:

Lön euro/dag Förskottsinnehållnings-
procent

4,00–22,00 30
22,01–27,80 35
27,81–38,90 40
38,91–55,60 45
55,61– 50

20 §
Förskottsinnehållning på annan än ovan i

detta beslut nämnd förvärvsinkomst verkställs
enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i
förordningen om förskottsuppbörd.

Om utbetalaren inte förfogar över de
uppgifter om prestationsmottagaren, vilka
behövs för att förskottsinnehållning skall
kunna verkställas, verkställs förskottsinne-
hållningen enligt vad som bestäms i 3 § i
förordningen om förskottsuppbörd.

21 §
Kredit- och finansinstitut kan vid beräk-

ning av förskottsinnehållning underkastad
ränta eller eftermarknadsgottgörelse nedsätta
förskottsinnehållningens belopp med den på
utlandet indriven skatt som gottskrivs vid
slutlig beskattning.

22 §
Förskottsinnehållning skall verkställas till

ett lägre belopp än vad i detta beslut är
bestämt, om den skattskyldige i god tid innan
prestationen utbetalas företer ett ändrings-
skattekort som utfärdats för prestationen i
fråga eller annat motsvarande förordnande
som skattebyrån utfärdat.

På den skattskyldiges anhållan skall för-
skottsinnehållning verkställas till ett större
belopp än vad i detta beslut är bestämt.

12 kap.

Ikraftträdande

23 §
Detta beslut träder i kraft den 1 februari

2007. Genom detta beslut upphävs Skatte-
styrelsens beslut av den 25 januari 2006
(83/2006).

Helsingfors den 16 januari 2007

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Ilona Pellinen
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