
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2007 Utgiven i Helsingfors den 19 december 2007 Nr 1236—1240

I N N E H Å L L
Nr Sidan
1236 Lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4799
1237 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om organisering av konstens främjande . . . 4801
1238 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar . . . . . . . . . . . . . . . 4804
1239 Kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter . . . . . . . . . . . 4808
1240 Skattestyrelsens beslut om utredningen som avses i 209 m § i mervärdesskattelagen . . . . . . . . . 4814

L a g

Nr 1236

om ändring av lagen om organisering av konstens främjande

Given i Helsingfors den 7 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 14 juli 1967 om organisering av konstens främjande (328/1967) 1 §,

2 § 3 mom., 3 § 3 mom., 4 §, 5 § 2 mom. och 5 b §,
av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 635/1997 och 366/2000, 2 § 3 mom. sådant det lyder i

lag 283/2004, 3 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 635/1997, 4 § sådan den lyder i lag
712/1991 och i nämnda lagar 635/1997 och 366/2000 och 5 b § sådan den lyder i lag 667/2002,
samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 §
För främjande av Finlands konst finns föl-

jande statliga konstkommissioner: statens ar-
kitekturkommission, statens bildkonstkom-
mission, statens danskonstkommission, sta-
tens filmkonstkommission, statens formgiv-
ningskommission, statens fotokonstkommis-
sion, statens litteraturkommission, statens
scenkonstkommission och statens tonkonst-
kommission. Centralkommissionen för konst
kan tillsätta sektioner.

För främjande av det regionala konstlivet
finns regionala konstkommissioner. Statsrå-
det bestämmer närmare om deras antal och
verksamhetsområden.

Centralkommissionen för konst och dess
förvaltningsbyrå är samorgan för de statliga
konstkommissionerna och de regionala

konstkommissionerna. I den arbetsordning
som centralkommissionen för konst har fast-
ställt anges hur konstkommissionernas verk-
samhet ska ordnas.

1 a §
I anslutning till centralkommissionen för

konst finns
1) för beviljande av stipendier och under-

stöd en nämnd, om vilken föreskrivs i lagen
om vissa stipendier och understöd åt förfat-
tare och översättare (236/1961),

2) för beviljande av stipendier en nämnd,
om vilken föreskrivs i lagen om vissa stipen-
dier åt bildkonstnärer (115/1997),

3) statens konstverkskommission, om vil-
ken föreskrivs i statsrådets förordning om
statens konstverkskommission (620/2001).
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2 §
— — — — — — — — — — — — —

Centralkommissionen för konst, statens
konstkommissioner och de regionala konst-
kommissionerna lyder under undervisnings-
ministeriet. Närmare bestämmelser om resul-
tatstyrning utfärdas genom förordning av
statsrådet.

3 §
— — — — — — — — — — — — —

Medlemmarna i en regional konstkommis-
sion ska vara kännare på något konstområde
eller vara insatta i regional kultur.

4 §
Ordförandena och de övriga medlemmarna

i de statliga konstkommissionerna förordnas
av statsrådet bland dem som har föreslagits
av centrala organisationer och inrättningar
inom olika områden av konsten och kulturen,
sedan dessa har hörts. Kommissionen väljer
inom sig en vice ordförande.

Centralkommissionen för konst bildas av
ordförandena i konstkommissionerna och sex
av statsrådet förordnade övriga medlemmar,
av vilka minst två ska representera regionala
konstkommissioner. Ordföranden och vice
ordföranden i centralkommissionen för konst
förordnas av statsrådet.

Medlemmarna av en regional konstkom-
mission förordnas av undervisningsministeri-
et bland dem som har föreslagits av regionala

organisationer och inrättningar för konst och
kultur, sedan dessa har hörts. Kommissionen
väljer inom sig en ordförande och en vice
ordförande.

5 §
— — — — — — — — — — — — —

Behövliga medel för finansiering av i 1
mom. avsedda åtgärder för främjande av kon-
sten erläggs i första hand av de medel som i
statsbudgeten har anvisats för främjande av
konsten med stöd av lagen om användning av
avkastningen av penninglotterier samt tipp-
nings- och vadhållningsspel (1054/2001).

5 b §
På stipendier och understöd som avses i

denna lag tillämpas i övrigt vad som bestäms
i statsunderstödslagen (688/2001). På ett så-
dant beslut av centralkommissionen för
konst, statens konstkommission och en regio-
nal konstkommission som gäller beviljande
av stipendier och understöd tillämpas dock
inte lagens 34 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Personalen i tjänsteförhållande till de re-

gionala konstkommissionerna samt ifrågava-
rande tjänster övergår den 1 januari 2008 till
centralkommissionen för konst.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Undervisningsminister Sari Sarkomaa
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Statsrådets förordning

Nr 1237

om ändring av förordningen om organisering av konstens främjande

Given i Helsingfors den 13 december 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
upphävs i förordningen av den 22 juli 1991 om organisering av konstens främjande

(1105/1991) 18, 19 a och 20 §,
av dem 19 a § sådan den lyder i förordning 474/2000,
ändras 1, 2, 4, 7, 8 och 10 §, rubriken för 4 kap., 11, 12, 19 och 22 §,
av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 474/2000, 8, 19 och 22 §

sådana de lyder i förordning 380/2004 samt 10 § sådan den lyder i förordning 636/1997, som
följer:

1 §
Centralkommissionen för konst har till

uppgift att
1) ta initiativ, göra framställningar och ut-

arbeta planer som gäller behövliga konst-
främjande åtgärder, i synnerhet i angelägen-
heter som gäller två eller flera konstarter,

2) lämna undervisningsministeriet och an-
dra statliga myndigheter utlåtanden och ut-
redningar i frågor som gäller konst,

3) leda utvecklingen av samarbetet mellan
de olika konstarterna och verka som förbin-
delselänk dels mellan statens olika konstkom-
missioner, inbegripet de regionala konstkom-
missionerna, dels mellan konstkommissio-
nerna och undervisningsministeriet,

4) vid behov avgöra till vilken kommis-
sions område ett ärende som skall handläggas
av en statlig konstkommission skall hänföras
och även annars se till att arbetsfördelningen
mellan kommissionerna är ändamålsenlig,

5) utifrån de statliga och de regionala
konstkommissionernas förslag utarbeta och
till undervisningsministeriet överlämna ett
motiverat förslag om anslag för centralkom-
missionens omkostnader och anslag för kon-
stens främjande i budgetpropositionen,

6) fördela de medel som ställts till central-
kommissionens förfogande för konstens
främjande samt anvisa medlen till de statliga
och de regionala konstkommissionerna för
konstens främjande,

7) anvisa medel för de regionala konst-
kommissionernas förvaltning,

8) resultatstyra de regionala konstkommis-
sionerna,

9) bidra till att göra finländsk konst känd
utomlands och främja internationell växelver-
kan på konstens område,

10) främja forsknings- och publicerings-
verksamhet på konstens område,

11) för egen del övervaka användningen av
de medel som har beviljats för konstens
främjande,

12) meddela behövliga anvisningar om or-
ganiseringen av verksamheten inom central-
kommissionen för konst, de statliga konst-
kommissionerna och de regionala konstkom-
missionerna,

13) utföra andra uppgifter som gäller kon-
stens främjande och som statsrådet eller un-
dervisningsministeriet tilldelar centralkom-
missionen.

2 §
Ordföranden för centralkommissionen för

konst är chef för centralkommissionen med
uppgift att leda, övervaka och utveckla dess
verksamhet samt handlägga och avgöra andra
ärenden som enligt arbetsordningen hör till
ordföranden.

Ordföranden för centralkommissionen kan
sköta sin uppgift som bisyssla eller som viss-
tidsanställd tjänsteman i huvudsyssla.
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Vid förhinder för centralkommissionens
ordförande sköter vice ordföranden hans eller
hennes uppgifter.

Ordföranden för centralkommissionen be-
viljas tjänstledighet av undervisningsministe-
riet, som även bestämmer om hur tjänsten
skall skötas under tjänstledighet.

4 §
De statliga konstkommissionerna har till

uppgift att inom sitt konstområde
1) följa den allmänna utvecklingen inom

konsten samt följa verksamheten inom lan-
dets konstorganisationer, konstinstitutioner
och konstläroanstalter,

2) ta initiativ, göra framställningar och ut-
arbeta planer som gäller behövliga konst-
främjande åtgärder,

3) lämna undervisningsministeriet och an-
dra statliga myndigheter utlåtanden och ut-
redningar i frågor som gäller konst,

4) utarbeta och till centralkommissionen
för konst årligen överlämna ett motiverat för-
slag om anslag för konstens främjande i bud-
getpropositionen,

5) fördela de medel som ställts till respek-
tive kommissions förfogande för ändamål
som främjar konsten,

6) understödja skapandet av konstverk som
är viktiga för konstens utveckling eller annars
betydelsefulla ur allmän synpunkt samt att ta
initiativ till sådana verk,

7) bidra till att göra finländsk konst bekant
utomlands samt främja internationell växel-
verkan,

8) främja publiceringsverksamhet på kon-
stens område,

9) främja intresset för konst,
10) övervaka användningen av de medel

som de har delat ut för att främja konsten,
11) utföra andra uppgifter som gäller kon-

stens främjande och som undervisningsmini-
steriet eller centralkommissionen för konst
tilldelar de statliga konstkommissionerna.

7 §
Var och en av de statliga konstkommissio-

nerna har en sekreterare, som är tjänsteman
vid förvaltningsbyrån vid centralkommissio-
nen för konst. Närmare bestämmelser om
sekreterarens uppgifter finns i arbetsord-
ningen.

8 §
De regionala konstkommissionerna har till

uppgift att
1) följa och bedöma den allmänna utveck-

lingen inom konsten på sitt verksamhetsom-
råde,

2) främja utövandet av och intresset för
konst på sitt verksamhetsområde samt att
främja anknytande information och publika-
tionsverksamhet,

3) främja samarbetet mellan olika aktörer
inom konst- och kulturlivet på sitt verksam-
hetsområde,

4) utarbeta och till centralkommissionen
för konst årligen överlämna ett motiverat för-
slag om anslag för konstens främjande och
om förvaltningsanslag för de enskilda kom-
missionerna i budgetpropositionen,

5) dela ut konstnärs- och projektstipendier
samt andra understöd inom ramarna för de
anslag som ställts till respektive kommissions
förfogande,

6) övervaka användningen av de medel
som de har delat ut,

7) främja internationell verksamhet på sitt
verksamhetsområde,

8) lämna utlåtanden och göra utredningar i
frågor som gäller konst,

9) anställa en länskonstnär i arbetsavtals-
förhållande och andra personer som står i
arbetsavtalsförhållande till konstkommissio-
nen,

10) utföra andra uppgifter som gäller kon-
stens främjande och som undervisningsmini-
steriet eller centralkommissionen för konst
tilldelar de regionala kommissionerna.

10 §
Varje regional konstkommission har en ge-

neralsekreterare och annan administrativ per-
sonal som centralkommissionen för konst an-
ställer i anställningsförhållande på förslag av
den regionala konstkommissionen. Läns-
konstnären i arbetsavtalsförhållande och de
övriga personer som den regionala konst-
kommissionen anställer i arbetsavtalsförhål-
lande står i anställningsförhållande till konst-
kommissionen.

Behörighetsvillkor för generalsekreteraren
är högre högskoleexamen och erfarenhet av
förvaltning.
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4 kap.

Förvaltningsbyrån vid centralkommissio-
nen för konst

11 §
Förvaltningsbyrån vid centralkommissio-

nen för konst har till uppgift att
1) sköta den allmänna förvaltningen vid

centralkommissionen för konst, de statliga
konstkommissionerna och de regionala
konstkommissionerna samt vid de nämnder
och den kommission som avses i 1 a § i lagen
om organisering av konstens främjande
(328/1967) och att ta initiativ till utveckling
av deras verksamhet,

2) sörja för beredningen av de ärenden
som skall behandlas i centralkommissionen
och de statliga konstkommissionerna samt i
de nämnder och den kommission som avses i
1 a § i lagen om organisering av konstens
främjande och ta hand om verkställigheten av
besluten,

3) sköta andra uppgifter som anges i ar-
betsordningen.

Centralkommissionen kan överta ett
ärende som hör till förvaltningsbyrån, om
ärendet är vittsyftande eller principiellt vik-
tigt.

12 §
Vid förvaltningsbyrån finns en tjänst som

generalsekreterare för centralkommissionen

för konst, andra tjänster och personal i arbets-
avtalsförhållande.

Chef för förvaltningsbyrån är generalse-
kreteraren för centralkommissionen för
konst.

Bestämmelser om organisationen vid för-
valtningsbyrån finns i arbetsordningen.

19 §
Till ordföranden och andra medlemmar,

sekreterare och sakkunniga vid centralkom-
missionen för konst och vid de statliga och de
regionala konstkommissionerna och deras
sektioner kan betalas sammanträdesarvode.
Arvodet bestäms av undervisningsministeriet.
Vid ersättning av resekostnader tillämpas sta-
tens tjänste- och kollektivavtal om resekost-
nadsersättningar.

22 §
Närmare bestämmelser om personalens

uppgifter vid centralkommissionen för konst
och vid de statliga och de regionala konst-
kommissionerna, om beredning, föredragning
och avgörande av ärenden, om underteck-
nande av handlingar och om andra arrange-
mang som gäller verksamheten och förvalt-
ningen meddelas i arbetsordningen, som fast-
ställs av centralkommissionen för konst.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2008.

Helsingfors den 13 december 2007

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin

Regeringsråd Tuula Lybeck
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Statsrådets förordning

Nr 1238

om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

Given i Helsingfors den 13 december 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministe-
riet,

ändras i förordningen av den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/1986) 2 §,
10 § 2 mom., 10 c § 2 och 4 mom. samt bilaga 1,

sådana de lyder, 2 §, 10 c § 2 och 4 mom. och bilaga 1 i förordning 1376/2006 samt 10 § 2
mom. i förordning 1383/2003, som följer:

2 §
Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är
ehec-infektion
hepatit A
influensa orsakad av influensavirus A av

subtyp H5N1 tills Världshälsoorganisationen
meddelar att en influensapandemi har börjat,

smittkoppor
gula febern
kolera
syfilis
difteri
tyfoid, paratyfoid och andra salmonnello-

ser
septiska sjukdomar och hjärnhinneinflam-

mationer förorsakade av meningokock
mjältbrand
polio
pest
sars
shigellarödsot
tuberkulos och
blodfeber förorsakad av virus,
dock inte sorkfeber.

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar
är

botulism
ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom,

echinokockos
septiska sjukdomar och hjärnhinneinflam-

mationer förorsakade av hemofilus
hepatit B
hepatit C
kikhosta
hivinfektion
klamydiainfektioner som sprids vid köns-

umgänge
legionellos
listerios
malaria
mykobakteriesjukdomar, andra än tuberku-

los
fästingburen hjärninflammation
rabies
schanker
påssjuka
gonorré
mässling och
röda hund.

10 §
— — — — — — — — — — — — —

Läkares anmälan om smittsam sjukdom
skall göras senast inom sju dygn efter att
fallet har konstaterats. I särskilt brådskande
fall skall läkaren omedelbart per telefon göra
en preliminär anmälan till den läkare som vid
hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet
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ansvarar för smittsamma sjukdomar och till
Folkhälsoinstitutet. En preliminär anmälan
som gjorts per telefon skall bekräftas genom
en skriftlig anmälan om smittsam sjukdom då
fallet har säkerställts. Anmälan om tuberku-
los görs då sjukdomen har konstaterats och
efter att behandlingen har avslutats.
— — — — — — — — — — — — —

10 c §
— — — — — — — — — — — — —

Sammanföringstiden är 50 år om det är
fråga om tyfoid, paratyfoid, syfilis, tuberku-
los, hepatit B, hepatit C, hivinfektion, andra
sjukdomar som förorsakas av mykobakterier
än tuberkulos, sjukdom förorsakad av hepatis
D-virus, sjukdom förorsakad av HTL-virus
och ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjuk-
dom, infektioner förorsakade av meticillinre-
sistenta eller oxacillinresistenta Staphylococ-
cus aureus-stammar (MRSA), infektioner
förorsakade av vankomycinresistenta stafylo-
kockstammar (VRSA), infektioner förorsa-
kade av vankomycinresistenta enterokocker
(VRE) eller infektioner förorsakade av
Escherichia coli- eller Klebsiella pneumo-

niae-stammar med nedsatt känslighet för III
generationens kefalosporin, med undantag
för septiska infektioner och hjärnhinnein-
flammationer.
— — — — — — — — — — — — —

Sammanföringstiden är tre månader i fråga
om septiska sjukdomar och hjärnhinnein-
flammationer förorsakade av meningokock,
gonorré, clostridium difficile, septiska sjuk-
domar och hjärnhinneinflammationer föror-
sakade av hemofilus, septiska sjukdomar och
hjärnhinneinflammationer förorsakade av
MRSA, VRSA, VRE eller av Escherichia
coli- eller Klebsiella pneumoniae-stammar
med nedsatt känslighet för III generationens
kefalosporin, klamydiainfektion som sprids
vid könsumgänge, mjuk schanker, andra bak-
terie- och virusfynd i blod och ryggmärgsvät-
ska, astrovirus, influensavirus, parainfluensa-
virus, calicivirus (omfattar norovirus), respi-
ratorisk syncytievirus, rinovirus och rotavi-
rus.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2008.

Helsingfors den 13 december 2007

Omsorgsminister Paula Risikko

Regeringssekreterare Liisa Katajamäki
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Bilaga 1

Andra mikrobfynd som skall registreras och som avses i 10 § i förordningen om smittsamma
sjukdomar är alla mikrober som har konstaterats i blod eller ryggmärgsvätska samt dessutom

Bakterier:
Bordetella pertussis
Borrelia burgdorferi
Borrelia recurrentis
Brucella
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia psittacii
Clostridium difficile
Coxiella burnetii
Enterokocker (vankomycinresistenta stammar, VRE)
Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin)
Francisella tularensis
Kampylobakterier
Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin)
Leptospira
Mycoplasma pneumoniae
Staphylococcus aureus (meticillinresistenta/oxacillinresistenta stammar, MRSA)
Stafylokocker (vankomycinresistenta stammar, VRSA)
Vibrio parahemolyticus och
Yersinia.

Virus:
Adenovirus
Astrovirus
Coxsackievirus
Denguevirus
Echovirus
Enterovirus
Hepatit D och E-virus
HTL-virus
Influensavirus
Japanskt B-encefalitvirus
Calicivirus (omfattar norovirus)
Parainfluensavirus
Parvovirus
Puumalavirus (sorkfebervirus)
Fästingburet encefalitvirus
Respiratorisk syncytievirus
Rinovirus
Rotavirus
Sindbisvirus och
Varicella-zostervirus
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Protozoer:
Cryptosporidium
Cyclospora cayetanensis
Entamoeba histolytica
Filaria
Giardia lamblia
Leishmania
Skistosoma
Toxoplasma gondii och
Trichinella spiralis.

Svampar:
Pneumocystis carinii.
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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 1239

om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

Given i Helsingfors den 12 december 2007

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den
21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i
lag 348/1994, 24 a § 2 mom. i lagen av den 23 december 1998 om koncession för
fordonsbesiktning (1099/1998), sådant det lyder i lag 1102/2002, 34 § i lagen av den 21 maj
1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i
lag 495/2005, och 5 § i lagen av den 22 december 2006 om grunderna för avgifter för vissa
förhandsbeslut (1209/2006):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Fordons-
förvaltningscentralens avgiftsbelagda presta-
tioner och grunderna för avgifterna samt om
de fasta avgifter som tas ut för de offentlig-
rättsliga prestationerna.

2 §

Offentligrättsliga prestationer med fasta
avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer tar Fordonsför-
valtningscentralen ut en fast avgift som fast-
ställs i bilagan till denna förordning och som
bestäms enligt prestationens självkostnads-
värde:

1) typgodkännande av fordon, komponen-
ter, system och separata tekniska enheter,

2) fordonstekniska utlåtanden och tillstånd,
3) prestationer i anslutning till handel med

samt installation och reparation av trafikför-
nödenheter,

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 utbildning för körtillstånd och körtillstånd
för transport av farliga ämnen samt prestatio-
ner och beslut som hänför sig till säkerhets-
rådgivarexamen,

9) intyg,
10) prestationer som hänför sig till utbild-

ning för besiktningsverksamhet,
11) koncessioner för besiktning,
12) handlingar,
13) färdskrivarkort,
14) internationella transporttillstånd,
15) trafikföretagarprestationer,
16) prestationer som hänför sig till förar-

nas yrkeskompetens.

3 §

Avgift för besiktningsverksamheten

Fordonsförvaltningscentralen tar av kon-
cessionshavarna ut 1,50 euro i avgift för be-
siktningsverksamheten enligt 24 a § i lagen
om koncession för fordonsbesiktning
(1099/1998) för varje besiktning som utförts
föregående månad.

4 §

Offentligrättsliga prestationer med fasta av-
gifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer tar Fordonsför-
valtningscentralen ut en fast avgift som är
lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktnings-
verksamhet enligt koncession, 300 euro,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller
beslut av en koncessionsinnehavare, den som
håller förarexamen eller den som håller kör-
tillståndsprov, 42 euro,
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3) beviljande av undantag från de hälso-
krav som gäller körkortstillstånd eller yrkes-
körtillstånd för personbil, 25 euro,

4) muntligt teoriprov av hälsoskäl, 16 euro,
5) förhandsavgörande enligt 48 § i for-

donsskattelagen (1281/2003), 90 euro,
6) förhandsavgörande enligt 19 § i bränsle-

avgiftslagen (1280/2003), 90 euro,
7) förhandsavgörande enligt 67 § i bilskat-

telagen (1482/1994), 90 euro,
8) undantag från ålderskravet gällande kör-

rätt eller yrkeskörtillstånd, 50 euro.
Fordonsförvaltningscentralen tar inte ut

behandlingsavgiften enligt 2 § 2 mom. i la-
gen om grunderna för avgifter för vissa för-
handsbeslut (1209/2006).

För följande prestationer tar Fordonsför-
valtningscentralen ut en fast avgift som är
högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registre-
ringstecken, 1 000 euro,

2) provnummerintyg, 300 euro,
3) beviljande av tillstånd till undantag i

fråga om största tillåtna mått och massor för
fordon som har registrerats eller tagits i bruk
i en stat som inte hör till Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, 180 euro.

5 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Om avgiften för prestationen inte fastställs
med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999), tar
Fordonsförvaltningscentralen ut en avgift en-
ligt företagsekonomiska grunder för följande
prestationer:

1) utlämnande av uppgifter ur fordonstra-
fikregistret,

2) utbildning som inte hör till informa-
tionsverksamheten,

3) trycksaker som inte hör till informa-
tionsverksamheten,

4) undersöknings- och beställningstjänster
som grundar sig på uppdrag,

5) kopior och andra avskrifter,
6) avsändande av handlingar och annat

material, om de kostnader detta medför inte
ingår i en avgift som tas ut för någon annan
prestation.

Fordonsförvaltningscentralen beslutar om
de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter
på det sätt som avses i 34 § 2 mom. i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
samt för att lämna ut kopior och utskrifter
enligt 34 § 3 mom. i samma lag, med beak-
tande av vad som sägs i 34 § i lagen.

6 §

Avgifter för avslagsbeslut

Avgifter som avses i denna förordning tas
ut också för beslut om avslag på ansökan.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2008 och gäller till utgången av 2009.

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

Helsingfors den 12 december 2007

Trafikminister Anu Vehviläinen

Trafikråd Matti Roine
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Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 

A V G I F T S T A B E L L 
 

2 § I AVGIFTSFÖRORDNINGEN 
 
 
1.Typgodkännande av fordon,  komponenter,  system och separata tekniska 
enheter  

1.1 EG- eller E-typgodkännande av en komponent, ett system eller en separat  
teknisk enhet eller utvidgning av godkännande....................................................  450 euro 
1.2 Nationellt typgodkännande av en komponent, ett system eller en separat  
teknisk enhet .........................................................................................................  350 euro 
1.3 Nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/typ) ..................................  500 euro 
1.4 Nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/version)............................  250 euro 
1.5 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet  
(pris/utvidgning) ...................................................................................................  375 euro 
1.6 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet  
(pris/version).........................................................................................................  250 euro 
1.7 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet  
(pris/överförd version) ..........................................................................................  15 euro 
1.8 Annat arbete som avser typgodkännande (pris/arbetsdag) .............................725 euro/arbetsdag 
eller ......................................................................................................................  100 euro/h 
- reseersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän fordonsversion i 
ATJ-systemet (pris/ansökan, dvs. grundavgift) 
1.9 Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i ATJ-systemet 
(pris/ansökan, dvs. grundavgift) ..........................................................................  5 euro 
1.10 Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i ATJ-systemet 
(pris/version).........................................................................................................  40 euro 
1.11 Ändring eller korrigering av typuppgifterna (grundavgift)...........................  40 euro 
1.12 Ändring eller korrigering av typuppgifterna (pris/version) ..........................  10 euro 
1.13 Annat utredningsarbete och annan korrigering av uppgifterna (pris/h) ........  100 euro 
1.14 Övervakning av att produktionen överensstämmer med kraven samt tillsyn  
över tekniska tjänster ............................................................................................950 euro/arbetsdag 
eller .......................................................................................................................      130 euro/h 
1.15 Återkallande av godkännande.......................................................................  60 euro 
 
 
2.  Fordonstekniska ut låtanden och t i l l s tånd 

2.1 Tillstånd till undantag som gäller fordons utrustning, konstruktion eller  
användning på väg ................................................................................................    340 euro 
2.2 Korrigering av tillståndsuppgifterna ...............................................................      60 euro 
2.3 Andra fordonstekniska tillstånd, intyg, utlåtanden eller motsvarande............      60 euro 
2.4 Beviljande av tillstånd för ADR-besiktningar ................................................      25 euro 
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3.  Prestat ioner i  anslutning t i l l  handel  med samt instal lat ion och repara-
t ion av traf ikförnödenheter  

3.1 Tillstånd som gäller installation och reparation av trafikförnödenheter .........  125 euro 
3.2 Påminnelsebrev för återkallningskampanj/st. .................................................  5 euro 
 
 
4.  Bi l inteckningsprestat ioner   

4.1 Fastställande av bilinteckning.........................................................................  90 euro 
4.2 Andra beslut som gäller inteckningsärenden ..................................................  50 euro 
4.3 Gravationsbevis ..............................................................................................  30 euro 
 
 
5.  Fordonsregistreringsprestat ioner  

5.1 Registreringstjänster 
 
 a) Registreringsprestation, registreringsanmälan utan bilaga.........................  10,20 euro 
 b) Registreringsprestation, registreringsanmälan med bilaga ........................  15 euro 
 c) Registreringstjänst som utförs som timarbete ............................................  45 euro 
 d) Registreringsintyg som skrivits ut med anledning av en korrigering av de  
 tekniska uppgifterna (pris/fordon) .................................................................  10,20 euro 
 
5.2 Specialregistreringstjänster 
 
 a) Förhandsanmälan .......................................................................................  5 euro
 b) Ny utskrift av förhandsanmälningsintyg....................................................  10 euro 
 c) Exportregistrering ......................................................................................  50 euro 
 d) Korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter ......................  10,20 euro 
 e) Förflyttningstillstånd ..................................................................................  15 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.....................................................................  10,20 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............................................................................................................  12,50 euro 
6.2 Kortvarigt körkort ...........................................................................................  12,50 euro 
6.3 Tillfälligt körkort ............................................................................................  8 euro 
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7.  Prestat ioner och beslut  som hänför  s ig  t i l l  förarundervisningen och fö-
rarexamina 

7.1 Beslut som gäller godkännande av en övningsbana........................................  200 euro 
7.2 Bekräftande av en undervisningsplan som används i förarundervisningen ....  70 euro 
7.3 Teoriprov ........................................................................................................  16 euro 
7.4 Muntligt teoriprov...........................................................................................  34 euro 
7.5 Körprov med fordon av klass A1-, A-, T-, B-, C eller C1 ..............................  33 euro 
7.6 Körprov med fordon av klass BE, D1 eller D.................................................  50 euro 
7.7 Hanteringsprov gällande fordon av klass A1 eller A......................................  15 euro 
7.8 Hanteringsprov gällande fordon av klass E ....................................................  25 euro 
7.9 Avgivande av prov på körförmåga på uppmaning av polisen ........................  32 euro 
7.10 Inspektion för godkännande av bilskola .......................................................  60 euro 
 - kilometerersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän 
7.11 Körprov med en tung fordonskombination av klass E..................................  55 euro 
 
 
8.  Prestat ioner och beslut  som hänför s ig  t i l l  utbi ldning för  körti l l s tånd 
och körti l l s tånd  för  transport  av  farl iga ämnen  samt prestat ioner och 
beslut  som hänför s ig  t i l l  säkerhetsrådgivarexamen 

8.1 ADR- utbildningstillstånd...............................................................................  70 euro 
8.2 ADR- körtillståndsprov...................................................................................  28 euro 
8.3 Beviljande, förnyande, ändring eller dubblettexemplar av ADR-körtillstånd  36 euro 
8.4 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för ett transportslag...............................  190 euro 
8.5 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för två transportslag..............................  230 euro 
8.6 Tilläggsavgift för specialisering på flera än en ämnesgrupp .......... 42 euro/ämnesgrupp 
8.7 Dubblettexemplar av examensintyg................................................................  25 euro 
8.8 ADR- körtillståndsprov, muntligt ...................................................................  100 euro 
8.9 ADR- körtillståndsprov som hålls på en söndag.............................................  212 euro 
 
 
9.  Intyg 

9.1 Intyg över betald skatt.....................................................................................  6 euro 
 - expeditionsavgift..........................................................................................  2,50 euro 
9.2 Andra intyg som inte prissatts separat ............................................................  10,20 euro 
9.3 Avgift för CEMT-intyg..................................................................... 16,50 euro/intyg 
 
 
10.  Prestat ioner som hänför s ig  t i l l  utbi ldning för  bes iktningsverksamhet  

10.1 Utbildningstillstånd enligt utbildningsperiod ...............................................  250 euro 
10.2 Examensavgift/elev.......................................................................................  100 euro 
 
 
11.  Koncess ioner för  besiktning 

11.1 Behandling av koncessionsansökan eller ansökan om bisysslotillstånd.......  900 euro 
11.2 Förnyande av koncession eller bisysslotillstånd ...........................................  200 euro 
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12.  Handl ingar 

12.1 Utskrift ur fordonstrafikregistret...................................................................  6,50 euro 
12.2 Kopia av arkivdokument...............................................................................  13 euro 
12.3 Skriftlig utredning av fordonet .....................................................................  28 euro 
 
 
13.  Färdskrivarkort  

13.1 Förarkort ...................................................................................................  100 euro 
13.2 Företagskort ..............................................................................................  100 euro 
13.3 Verkstadskort ............................................................................................  100 euro 
13.4 Kontrollkort ..............................................................................................  100 euro 
 
 
14.  Internat ionel la  transportt i l l s tånd 

14.1.Internationella transporttillstånd ...............................................................  23 euro 
 
 
 
15.  Traf ikföretagarprestat ioner 

15.1. Trafikföretagarutbildning, utbildningstillstånd........................................  70 euro 
15.2. Trafikföretagarprov..................................................................................  170 euro 
15.3. Taxitrafikföretagarprov............................................................................  170 euro 
15.4. Trafiktraktorföretagarprov .......................................................................  100 euro 
15.5. Trafikföretagarutbildning, intyg ..............................................................  35 euro 
 
 
 
16.  Prestat ioner som hänför s ig  t i l l  förarnas yrkeskompetens  

16.1. Godkännande av utbildningscentrum ......................................................  70 euro 
16.2. Godkännande av fortbildningsprogram ...................................................  70 euro 
16.3. Prov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ..................  50 euro 
16.4. Registrering av grundläggande yrkeskompetens .....................................  12,50 euro 
16.5. Registrering av fortbildning.....................................................................  12,50 euro 
16.6. Yrkeskompetensbevis ..............................................................................  50 euro 
 
 



Skattestyrelsens beslut

Nr 1240

om utredningen som avses i 209 m § i mervärdesskattelagen

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 2007

Skattestyrelsen har med stöd av 209 m § i mervärdesskattelagen den 30 december 1993
(1501/93) bestämt:

1 §
Fakturor och verifikationer som ankny-

ter till en fastighetsinvestering samt utred-
ningar som avses i 103 § 2 mom., 209 g §
och 209 i § i mervärdesskattelagen kan efter
den tid som anges i 209 j § 3 mom. ersättas
med en utredning varav framgår:

1) datum för utredningen;
2) namn på, adress och FO-nummer för

den som anskaffat en fastighetsinvestering;
3) anskaffningens art;
4) tidpunkt då en i 121 a § 2 mom. i mer-

värdesskattelagen avsedd byggtjänst slutför-
des eller fastighet togs emot;

5) den i 121 d § 2 mom. i mervärdesskatte-
lagen avsedda momsen som ingår i en an-
skaffning och som gäller en fastighetsinveste-
ring; och

6) den andel av momsen som ingår i an-

skaffningen av en fastighetsinvestering, för
vilken avdrag har kunnat göras i samband
med att byggtjänsten slutfördes eller fastig-
heten togs emot.

Den skattskyldige skall dessutom förvara
entreprenadavtal, köpebrev och andra mot-
svarande handlingar som bestämmer momsen
som ingår i anskaffningen av en fastighetsin-
vestering.

2 §
Om de i 1 § nämnda uppgifterna ändras,

anges i utredningen orsak till och tidpunkt för
ändringen, de ändrade uppgifterna samt da-
tum då ändringen har antecknats.

3 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2008.

Helsingfors den 12 december 2007

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Soili Sinisalo
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