
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2008 Utgiven i Helsingfors den 23 maj 2008 Nr 323—332

I N N E H Å L L
Nr Sidan
323 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskom-

melsen med Mauritius om främjande och skydd av investeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
324 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskom-

melsen med Mongoliet om främjande och skydd av investeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
325 Statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan

kvinnor och män . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
326 Statsrådets beslut om anslutning av Lappi kommun till Raumo stad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836
327 Statsrådets beslut om anslutning av Alastaro kommun och Mellilä kommun till Loimaa stad . . . 837
328 Statsrådets beslut om anslutning av Villnäs kommun och Lemu kommun till Masku kommun . . 838
329 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlå-

telse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt
lagen om pension för arbetstagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839

330 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbru-
ket och trädgårdsodlingen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840

331 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
332 Skatteförvaltningens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om

ett behörigt skatteverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853

L a g

Nr 323

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Mauritius om främjande och skydd av investeringar

Given i Helsingfors den 16 maj 2008

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Helsingfors den 12 sep-
tember 2007 mellan Republiken Finlands re-
gering och Republiken Mauritius regering in-
gångna överenskommelsen om främjande

och skydd av investeringar gäller som lag
sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 16 maj 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen
RP 1/2008
UtUB 2/2008
RSv 32/2008
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Lag

Nr 324

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Mongoliet om främjande och skydd av investeringar

Given i Helsingfors den 16 maj 2008

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Ulan Bator den 15 maj
2007 mellan Republiken Finlands regering
och Mongoliets regering ingångna överens-
kommelsen om främjande och skydd av in-

vesteringar gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 16 maj 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen

RP 2/2008
UtUB 3/2008
RSv 33/2008
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Statsrådets förordning

Nr 325

om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och
män

Given i Helsingfors den 15 maj 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministe-
riet, föreskrivs med stöd av 23 § i lagen av den 8 augusti 1986 om jämställdhet mellan kvinnor
och män (609/1986), sådan denna paragraf lyder i lag 232/2005:

1 §
De gottgörelsebelopp som nämns i 11 § 2

mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor
och män (609/1986) justeras i motsvarighet
till förändringen i penningvärdet så att det i
gottgörelse ska betalas minst 3 240 euro och
att det i anställningssituationer i gottgörelse
ska betalas högst 16 210 euro.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juni

2008.
Genom denna förordning upphävs statsrå-

dets förordning av den 12 december 2001 om
justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen
om jämställdhet mellan kvinnor och män
(1238/2001).

Helsingfors den 15 maj 2008

Minister Stefan Wallin

Direktör Tarja Heinilä-Hannikainen
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Statsrådets beslut

Nr 326

om anslutning av Lappi kommun till Raumo stad

Utfärdat i Helsingfors den 8 maj 2008

Statsrådet har med stöd av 11 § 1 mom. i kommunindelningslagen av den 19 december 1997
(1196/1997) och 5 § i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Lappi kommun ansluts till Raumo stad.

Verkningar på judiciell och administrativ
indelning

Den utvidgade kommunen hör i fråga om
den statliga regional- och lokalförvaltningen
samt i fråga om den regionindelning som
iakttas inom Europeiska unionens verksam-
het till samma domkretsar och förvaltnings-
områden som nuvarande Raumo stad.

Verkningar på språklig indelning

Den utvidgade kommunen är finskspråkig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2009.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet ska meddelas i vederbörande

kommuner såsom kommunala tillkännagi-
vanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet
och motiveringen till detta ska vara uppsatta
på kommunens anslagstavla till dess att be-
slutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar finansministeriet för till-
kännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av veder-
börande kommun eller en medlem i kommu-
nen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som
adresseras och lämnas in till högsta förvalt-
ningsdomstolen.

Besvärsskriften ska lämnas till högsta för-
valtningsdomstolens registratorskontor, Uni-
onsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 da-
gar från det att beslutet publicerats i författ-
ningssamlingen.

I besvärsskriften ska anges ändringssökan-
dens namn, hemkommun och kontaktinfor-
mation samt det överklagade beslutet, den
ändring som söks i beslutet och grunderna för
den ändring som söks.

Helsingfors den 8 maj 2008

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Överinspektör Suvi Savolainen
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Statsrådets beslut

Nr 327

om anslutning av Alastaro kommun och Mellilä kommun till Loimaa stad

Utfärdat i Helsingfors den 8 maj 2008

Statsrådet har med stöd av 11 § 1 mom. i kommunindelningslagen av den 19 december 1997
(1196/1997) och 5 § i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Alastaro kommun och Mellilä kommun
ansluts till Loimaa stad.

Verkningar på judiciell och administrativ
indelning

Den utvidgade kommunen hör i fråga om
den statliga regional- och lokalförvaltningen
samt i fråga om den regionindelning som
iakttas inom Europeiska unionens verksam-
het till samma domkretsar och förvaltnings-
områden som nuvarande Loimaa stad.

Verkningar på språklig indelning

Den utvidgade kommunen är finskspråkig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2009.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet ska meddelas i vederbörande

kommuner såsom kommunala tillkännagi-
vanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet
och motiveringen till detta ska vara uppsatta
på kommunens anslagstavla till dess att be-
slutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar finansministeriet för till-
kännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av veder-
börande kommun eller en medlem i kommu-
nen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som
adresseras och lämnas in till högsta förvalt-
ningsdomstolen.

Besvärsskriften ska lämnas till högsta för-
valtningsdomstolens registratorskontor, Uni-
onsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 da-
gar från det att beslutet publicerats i författ-
ningssamlingen.

I besvärsskriften ska anges ändringssökan-
dens namn, hemkommun och kontaktinfor-
mation samt det överklagade beslutet, den
ändring som söks i beslutet och grunderna för
den ändring som söks.

Helsingfors den 8 maj 2008

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Överinspektör Suvi Savolainen
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Statsrådets beslut

Nr 328

om anslutning av Villnäs kommun och Lemu kommun till Masku kommun

Utfärdat i Helsingfors den 8 maj 2008

Statsrådet har med stöd av 11 § 1 mom. i kommunindelningslagen av den 19 december 1997
(1196/1997) och 5 § i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Villnäs kommun och Lemu kommun an-
sluts till Masku kommun.

Verkningar på judiciell och administrativ
indelning

Den utvidgade kommunen hör i fråga om
den statliga regional- och lokalförvaltningen
samt i fråga om den regionindelning som
iakttas inom Europeiska unionens verksam-
het till samma domkretsar och förvaltnings-
områden som nuvarande Masku kommun.

Verkningar på språklig indelning

Den utvidgade kommunen är finskspråkig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2009.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet ska meddelas i vederbörande

kommuner såsom kommunala tillkännagi-
vanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet
och motiveringen till detta ska vara uppsatta
på kommunens anslagstavla till dess att be-
slutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar finansministeriet för till-
kännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av veder-
börande kommun eller en medlem i kommu-
nen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som
adresseras och lämnas in till högsta förvalt-
ningsdomstolen.

Besvärsskriften ska lämnas till högsta för-
valtningsdomstolens registratorskontor, Uni-
onsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 da-
gar från det att beslutet publicerats i författ-
ningssamlingen.

I besvärsskriften ska anges ändringssökan-
dens namn, hemkommun och kontaktinfor-
mation samt det överklagade beslutet, den
ändring som söks i beslutet och grunderna för
den ändring som söks.

Helsingfors den 8 maj 2008

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Överinspektör Suvi Savolainen

838



Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 329

om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäk-
ringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbets-

tagare

Given i Helsingfors den 9 maj 2008

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 29 e § 2
mom. lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), sådant det lyder
i lag 250/2006, 132 § 3 mom. lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992)
sådant det lyder i lag 252/2006, och 88 § 6 mom. lagen den 29 december 1995 om
pensionsstiftelser (1774/1995), sådant det lyder i lag 251/2006, som följer:

1 §
Den procentsats för i 29 e § 2 mom. lagen

om arbetspensionsförsäkringsbolag, 132 § 3
mom. lagen om försäkringskassor och 88 § 6
mom. lagen om pensionsstiftelser avsett
verksamhetskapital som överförs är 24,1.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juli

2008.

Helsingfors den 9 maj 2008

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä

Matematiker Pirjo Moilanen
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 330

om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2008

Given i Helsingfors den 20 maj 2008

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den
28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt
13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om
landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning ingår närmare bestäm-
melser om de krav som ställs på sökanden,
definition av åker som lämpar sig för odling,
besittningstid, odlingssätt med beaktande av
produktionsförhållandena på orten samt pro-
duktionssätt i fråga om olika djurslag, jour-
nalföring, definitioner av stödberättigande
djur, överföringar av enskilda skiften eller en
hel gård samt andra motsvarande omständig-
heter i de stödsystem som föreskrivs i föl-
jande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd
till södra Finland 2008 (63/2008), nedan för-
ordningen om nationellt stöd till södra Fin-
land,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd
2008 (64/2008), nedan förordningen om
nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationellt stöd

för potatisproduktion 2008 (67/2008), nedan
förordningen om nationellt stöd för potatis-
produktion samt

4) statsrådets förordning om nationellt stöd
för sockerbeta 2008 (945/2007).

Frånsett 3 § i denna förordning tillämpas
förordningen inte på sådana stöd till träd-
gårdsodlingen som avses i 3 kap. i förord-
ningen om nationellt stöd till södra Finland
och 4 kap. i förordningen om nordligt stöd
och inte på stöd enligt 17 b – 17 e § i förord-
ningen om nationellt stöd till södra Finland.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med:
1) åker som tillfälligt inte odlas sådan åker

som utgör växtföljdsträda eller som inte odlas
på grund av en gödselstack eller av någon
motsvarande tillfällig orsak, dock inte områ-
den som ännu inte har använts till odling eller
som varaktigt har tagits ur produktion,

2) icke odlad åker som sköts en åker som
avses i 2 § 1 mom. 6 punkten i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om mini-
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mikrav för god jordbrukshävd och goda mil-
jöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren
i samband med direktstöd,

3) naturängar och naturbeten samt öppna
hagmarker arealer där det växer ängshö,
vilka under vegetationsperioden 2008 utnytt-
jas som betesmark eller används till produk-
tion av foder för sökandens husdjur och på
vilka inga andra årliga odlingsåtgärder vidtas,

4) trädgårdsland en areal där det odlas
trädgårdsväxter och potatis för husbehov,

5) köttras nötraser som inte nämns i bilaga
1 till statsrådets förordning om produktions-
bidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkrea-
tur som betalas för 2008 (1235/2007),

6) diko ett nötkreatur som blivit till av kött
ras eller genom korsning med sådan ras,
minst 50 procent kött ras, som har kalvat
minst en gång, som används enbart till pro-
duktion av kalvar och vars kalvar föds upp
för köttproduktion eller för att utöka dikopro-
duktionen och som i nötdjursregistret har an-
tecknats som diko,

7) mjölkko ett nötkreatur som används för
mjölkproduktion och som har kalvat minst en
gång,

8) tjur och stut ett minst sex månader
gammalt nötkreatur av hankön,

9) slaktad tjur och stut en tjur eller stut
som slaktats 2008, vars slaktvikt är minst 220
kilogram och som har fötts upp inom stöd-
område C3 eller C4 samt som har varit i
sökandens besittning minst 60 dygn i sträck
under de 90 sista dygnen före slakten,

10) kviga ett minst sex månader gammalt
nötkreatur som inte har kalvat,

11) dikokviga ett minst åtta månader gam-
malt nötkreatur som inte har kalvat och som
uppfyller kraven på ras enligt 6 punkten och
är ämnat som diko, som i nötdjursregistret
har antecknats som diko och som är vid liv
då uppgifter för utbetalning av stödet tas ut ur
nötdjursregistret, vilket sker tidigast den 1
november 2008,

12) slaktad kviga ett nötkreatur av honkön
som slaktats 2008, vars slaktvikt är minst 170
kilogram och som inte kalvat, samt som har
varit i sökandens besittning minst 60 dygn i
sträck under de 90 sista dygnen före slakten,

13) nötkreatur ett nötkreatur som avses i
6—12 punkten och som har märkts med ett
av jord- och skogsbruksministeriet godkänt

öronmärke och införts i nötdjursregistret i
enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1760/2000 om upprät-
tande av ett system för identifiering och re-
gistrering av nötkreatur samt märkning av

nötkött och nötköttsprodukter och om upp-
hävande av rådets förordning (EG) nr 820/97

och jord- och skogsbruksministeriets för-
ordning om märkning och registrering av nöt-
kreatur (1391/2006),

14) kalvning kalvning som sker efter den
normala dräktighetstiden eller kastning som
sker efter en minst sju månader lång dräktig-
hetstid,

15) sugga ett svin som senast på räknings-
dagen har grisat minst en gång eller ett minst
åtta månader gammalt svin som inte grisat
men som är ämnat som sugga,

16) galt ett svin av hankön som senast på
räkningsdagen är minst åtta månader gam-
malt,

17) slaktsvin ett svin som slaktats 2008
och vars slaktvikt är minst 61 kilogram, dock
inte en sugga som har grisat eller en galt som
har flåtts i samband med slakten,

18) ungt avelssvin ett svin av hankön som
vid minst tre men under åtta månaders ålder
har sålts för avel under 2008 eller ett minst
tre månader gammalt svin av honkön som
inte har grisat och som har sålts för avel
under 2008,

19) svin sådana suggor, galtar, slaktsvin
och unga avelssvin som avses i 15—18 punk-
ten, dock inte vildsvin eller minigrisar som
hålls som sällskapsdjur,

20) höna en minst 16 veckor gammal höna
vars äggproduktion används för konsumtion
eller för produktion av kycklingar,

21) moderdjur av anka en minst 25 veckor
gammal anka vars äggproduktion används för
produktion av ankungar,

22) broilermoder en minst 18 veckor gam-
mal höna vars äggproduktion används för
produktion av kycklingar,

23) moderdjur av gås en minst 30 veckor
gammal gås vars äggproduktion används för
produktion av gåsungar,

24) moderdjur av kalkon en minst 29
veckor gammal kalkon vars äggproduktion
används för produktion av kalkonungar,

25) hägnat moderdjur av fasan en minst
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26 veckor gammal fasan vars äggproduktion
används för produktion av fasanungar,

26) hägnat moderdjur av and en minst 26
veckor gammal and vars äggproduktion an-
vänds för produktion av andungar,

27) broiler en kyckling som har förädlats
för köttproduktion och som slaktas vid om-
kring 40 dagars ålder vid konventionell pro-
duktion, eller som slaktas vid minst 81 dagars
ålder vid produktion som bedrivs enligt rå-
dets förordning (EG) nr 1804/1999 om kom-
plettering av förordning (EEG) nr 2092/91
om ekologisk produktion av jordbrukspro-
dukter och uppgifter därom på jordbrukspro-
dukter och livsmedel så att den även omfattar
animalieproduktion,

28) köttfjäderfä ankor, gäss, kalkoner samt
hägnade fasaner och änder som har slaktats
2008,

29) tacka ett får som senast den 8 juni
2008 har lammat minst en gång eller som vid
samma tidpunkt är minst ett år gammalt,

30) get en get av honkön som är avsedd för
mjölkproduktion och som senast den 1 maj
2008 har fått killingar minst en gång eller
som vid samma tidpunkt är minst ett år gam-
mal,

31) häst för avel avsedda häst- och pon-
nyston, finska hästar som är minst 1 år gamla
samt andra hästar och ponnyer som är 1—3
år gamla,

32) avelssto en häst eller ponny som har
betäckts eller fölat under föregående år,

33) minst ett år gammal finsk häst en finsk
häst som inte är ett avelssto,

34) dagsgamla broilerkycklingar kyck-
lingar som vid mindre än tre dygns ålder har
sänts från ett broilerkläckeri till en gård för
att födas upp till broilrar,

35) slakteri ett slakteri som har godkänts
av Livsmedelssäkerhetsverket eller en slakt-
plats som har godkänts av den kommunala
livsmedelstillsynsmyndigheten,

36) överföring av besittningsrätten till hela
gården generationsväxling, köp, försäljning,
ändring av bolagsform eller uppgörande av
arrendeavtal som gäller hela gården samt så-
dana fall där besittningsrätten till en gård på
grund av äktenskap eller dödsfall övergår
antingen till en helt ny sökande eller till en
annan sökande som redan tidigare ansökt om
stöd som gäller en annan gård,

37) utdrag ur nötdjursregistret ett brev
som levereras till varje hållare av nötkreatur
med två månaders mellanrum och som inne-
håller en följesida, en nötkreatursförteckning,
ett utdrag över händelserna, en förteckning
över slaktat nötkreatur samt eventuellt en
kontrollista,

38) alias ett namn som antecknats i det
register som avses i 3 § i hästhushållningsla-
gen (796/1993) och som anger hästens ägar-
förhållanden.

3 §

Jordbruk eller trädgårdsodling som idkas
tillsammans

Om jordbruk eller trädgårdsodling idkas på
det sätt som avses i 3 § 2 mom. 2 punkten i
lagen om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödla-
gen, ska en jordbrukare, bolagsman, medlem
eller delägare uppfylla de villkor som före-
skrivs i 3 § 2 mom. 1 punkten i stödlagen
samt idka jordbruk eller trädgårdsodling så,
att

1) han eller hon personligen deltar i idkan-
det av jordbruk eller trädgårdsodling genom
att själv delta i arbetet, och

2) han eller hon personligen är skattean-
svarig för verksamheten på det sätt som före-
skrivs i 9 § i inkomstskattelagen (1535/1992)
och i fråga om sammanslutningar samt döds-
bon dessutom på det sätt som föreskrivs i
15—17 § i den nämnda lagen.

2 kap.

Ansökan om stöd

4 §

Sökandens minderåriga barn

Som sökandens minderåriga barn enligt
3 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om
nationellt stöd till södra Finland och 2 § 1
mom. 15 punkten i förordningen om nordligt
stöd betraktas en person som den 31 decem-
ber 2007 ännu inte har fyllt 18 år.
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5 §

Återtagande av ansökan om stöd

Återtagande av ansökan om stöd ska med-
delas skriftligen till kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet. Om sökanden av
stöd redan har underrättats om övervakning
och övervakningen föranleder påföljder kan
stödansökan inte återtas. I övriga fall ska
återtagandet ske före den första utbetalningen
enligt ansökan i fråga.

Återtagandet kan gälla hela stödansökan
eller en del av ansökan. När det gäller stöd
som söks i flera omgångar kan sökanden
återta en ansökningsomgång under de be-
gränsningar som nämns i 1 mom.

Ansökningar om stöd för växtproduktion
kan inte återtas efter det att den kommunala
landsbygdsnäringsmyndighetens registre-
ringsanmälan har skickats, om det i registre-
ringsanmälan har antecknats att ett eller flera
skiften strider mot reglerna och felet är så-
dant att det leder till påföljd.

Nationella arealbaserade stöd som avses i
de förordningar som nämns ovan i 1§ 1 mom.
2—4 punkten samt stöd för specialgrödor i
södra Finland som avses i 17 a § i förord-
ningen om nationellt stöd till södra Finland
kan också återtas enligt skifte.

3 kap.

Stöd för växtproduktion

6 §

Skiften

Bas- och jordbruksskiftenas odlade och
icke odlade arealer ska uppges i hektar med
två decimalers noggrannhet.

7 §

Åker som lämpar sig för odling

Till åker som lämpar sig för odling och
som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten samt 10 §
2 mom. 1 punkten stödlagen räknas:

1) odlingsareal för jordbruks- och träd-
gårdsväxter som är i användning,

2) åker som lagts i träda,

3) icke odlad åker som sköts,
4) jordbruksmark som uppgetts som tillfäl-

ligt icke odlad,
5) trädgårdsland, samt
6) i fråga om husdjursstöden naturäng och

naturbete samt öppen hagmark som är i an-
vändning.

En åker som avses i 1 mom. ska under
vegetationsperioden 2008 vara i sökandens
besittning. Sökanden kan besitta åkern i
egenskap av ägare, arrendator enligt jordle-
golagen (258/1966), med stöd av ett annat
besittningsavtal än arrendeavtal eller med
stöd av nyttjanderätt som grundar sig på tes-
tamente eller en annan åtkomsthandling.
Åkern ska dock senast den 16 juni 2008 vara
i sökandens besittning.

Såsom i 1 mom. avsedd åker betraktas inte
åker som tagits ur produktion med stöd av
förbindelser som avses i 6 § 2 mom. 3 punk-
ten lagen om avträdelsepension (16/1974) el-
ler 9 § lagen om avträdelseersättning för lant-
bruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen
om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994), sådan den sistnämnda paragra-
fen lydde när lag 1326/1999 trädde i kraft.

Till sådan åkerareal på en halv hektar där
trädgårdsväxter odlas räknas odlingsarealerna
för frilandsgrönsaker, bär, frukter, frökrydd-
växter, medicinalväxter, prydnadsväxter och
örtkryddor samt plantskolor och arealer som
uppgetts som trädgårdsland.

8 §

Produktionssätt med beaktande av produk-
tionsförhållandena på orten

Med produktionssätt med beaktande av
produktionsförhållandena på orten enligt 9 §
2 mom. 2 punkten i stödlagen avses att

1) åkern bearbetas och gödslas på ända-
målsenligt sätt,

2) sådden eller planteringen sker senast
den 30 juni på ett sätt som möjliggör jämn
groning,

3) det vid odlingen används växtarter och
sorter som lämpar sig för området,

4) det vid odlingen används en utsädes-
eller plantmängd som är tillräcklig till sin
omfattning och beskaffenhet,

5) växtskyddet har ombesörjts på ända-
målsenligt sätt och flyghavre har bekämpats,
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6) skiftets kulturtillstånd möjliggör pro-
duktion av en bärgnings- och marknadsdug-
lig skörd, och att

7) skörden bärgas på vederbörligt sätt.
Skörd som blivit obärgad på grund av en

skördeskada enligt lagen om ersättande av
skördeskador (1214/2000) eller av motsva-
rande orsak utgör inget hinder för betal-
ningen av stöd, om de andra åtgärder som
ingår i produktionssättet med beaktande av
produktionsförhållandena på orten har ombe-
sörjts som sig bör. En skriftlig anmälan om
skördeskadan eller motsvarande ska dock
omedelbart efter skadans uppkomst avfattas
på en av Landsbygdsverket fastställd blankett
och inlämnas till landsbygdsnäringsmyndig-
heten i den kommun där gårdsbruksenheten
ligger. I anmälan ska orsaken till skördeska-
dan eller motsvarande och orsaken till att
skörden blivit obärgad specificeras. I fråga
om jordbruksskiften som drabbats av utvint-
ringsskador kan stöd betalas, om det på
största delen av skiftesarealen finns ett växt-
bestånd som möjliggör produktion av en
bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Avvikande från vad som bestäms i 1 mom.
2 punkten berättigar frilandsgrönsaker som
såtts eller planterats efter den 30 juni 2008
och som ger skörd till stöd, om dagen för
sådd eller plantering av dem har anmälts till
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet se-
nast den 31 december 2008.

9 §

Bärgning av skörd

Utöver vad som bestäms i 8 § förutsätter
betalningen av stöd för vete, råg och malt-
korn att kärnskörd bärgas genom tröskning.

Att växtbeståndet slås och lämnas på mar-
ken, komposteras eller förstörs på annat mot-
svarande sätt anses inte vara sådant bärgande
av skörd vilken i huvudsak består av vall som
uppfyller kraven på produktionssätt med be-
aktande av produktionsförhållandena på or-
ten.

I fråga om de växter för vilka odlingssättet
innefattar odlingstekniska vändtegar krävs
inte att skörd bärgas eller djur går på bete på
vändtegsskiftet, om växtbeståndet sköts.

4 kap.

Husdjursstöd

10 §

Besittning och skötsel av husdjur

Med husdjur som är i producentens besitt-
ning avses djur som producenten äger samt
djur som med hyres- eller leasingavtal över-
förts till producentens besittning.

Överföring av besittning av djur från en
producent till en annan bör kunna bevisas
med ett skriftligt avtal mellan parterna samt
med tillhörande kvitton.

Den producent som har djuren i sin besitt-
ning är ekonomiskt ansvarig för de djur som
omfattas av avtalet. Producenten är även an-
svarig för journalföringen över de djur som
tagits i besittning.

Om producenten åtar sig att mot ersättning
sköta om djur som är i annan producents
besittning, bör ett skriftligt avtal göras upp
om djurens skötsel. Avtalet ska visa att den
producent som mottagit djuren endast sköter
om dem, och inte bär det ekonomiska ansva-
ret för de djur som omfattas av avtalet.

Den producent som äger eller annars besit-
ter djuren är ansvarig för journalföringen
över de djur han sköter. Nötkreatur, getter,
tackor och hästar som ska föras in i djurre-
gistren registreras på den gård som besitter
dem.

11 §

Ansökan om och fastställande av husdjurs-
stöd

Husdjursstöd söks för husdjur i sökandens
besittning. Husdjursstöd betalas inte åt djur-
skötaren för djur som är i hans skötsel.

De djurgrupper som avses i förordningen
om nationellt stöd till södra Finland och för-
ordningen om nordligt stöd definieras i 2 §
1 mom. 6—13 och 15—33 punkten i denna
förordning.

Det genomsnittliga antalet husdjur som av-
ses i 13 § i förordningen om nationellt stöd
till södra Finland och i 20 § i förordningen
om nordligt stöd beräknas med en decimals
noggrannhet.
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12 §

Gängse produktionssätt

En förutsättning för utbetalning av hus-
djursstöd är att det på gården bedrivs hus-
djursskötsel i enlighet med det gängse pro-
duktionssättet för varje djurslag som ligger
till grund för stödet. Med gängse produk-
tionssätt avses i första hand att till exempel
dikor hålls för produktion av kalvar som föds
upp för köttproduktion, suggor hålls för pro-
duktion av smågrisar och tackor hålls för
produktion av lamm som föds upp på gården
för köttproduktion. Produktionen, till exem-
pel antalet smågrisar per sugga eller antalet
lamm per tacka, ska ligga på normal nivå i
förhållande till djurantalet.

Stöd kan också betalas för djur som hålls
på gården i syfte att förvärva inkomster på
grund av olika slag av nya verksamheter
inom husdjursproduktionen. Vid behov ska
en utredning över verksamheten och dess ka-
raktär av förvärvsverksamhet tillställas kom-
munens landsbygdsnäringsmyndighet. En så-
dan utredning är till exempel ett intyg över
att sökanden är införd i förskottsuppbördsre-
gistret för den aktuella verksamhetens del.

13 §

Uträknandet av djurens ålder

Husdjurens ålder räknas ut så att djuret
uppnår en ålder av ett visst antal månader
samma dag i månaden som det har fötts. När
åldern på tjurar, stutar, kvigor, svin förutom
slaktsvin samt tackor och getter räknas ut
anses en månad bestå av 30 dagar.

Om ett djur har fötts den 31 i månaden
räknas dess ålder på samma sätt som för ett
djur som fötts den 30 i månaden.

Om ett djur har fötts den 29, 30 eller 31 i
månaden och det i februari skulle uppnå en
ålder som berättigar till stöd, anses djuret den
28 februari uppnå denna ålder uttryckt i må-
nader.

Åldern på fjäderfä räknas enligt kalender-
veckor.

Den ålder som används vid beräkningen av
stöd för hästar fastställs så att hästen är

1) ett år gammal om den är född mellan

den 1 januari 2007 och den 31 december
2007, de nämnda dagarna inberäknade,

2) två år gammal om den är född mellan
den 1 januari 2006 och den 31 december
2006, de nämnda dagarna inberäknade, och

3) tre år gammal om den är född mellan
den 1 januari 2005 och den 31 december
2005, de nämnda dagarna inberäknade.

14 §

Dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar, stutar,
kvigor samt slaktade tjurar, stutar och kvigor

Sökanden av stöd ska kontrollera uppgif-
terna om nötkreaturen i det utdrag ur nöt-
djursregistret som skickas till sökanden och
göra behövliga korrigeringar i nötdjursregist-
ret.

Eventuella korrigeringar av uppgifterna i
utdraget ur nötdjursregistret ska göras inom
20 kalenderdagar från det datum då utdraget
skrevs ut. Det datum då korrigeringarna se-
nast ska göras har skrivits ut på kontrollistan
till utdraget ur nötdjursregistret.

15 §

Fastställande av stödberättigande dagar för
nötkreatur

I fråga om dikor, dikokvigor, mjölkkor,
tjurar, stutar och kvigor avses med den första
stödberättigande dagen den dag då djuret bör-
jar omfattas av stödet. Det kan vara den
första dagen i perioden för fastställande av
stöd, den dag då djuret uppnår erforderlig
ålder, den dag som följer efter kalvningsda-
gen eller den dag som följer efter dagen då
djuret köpts.

Med den sista stödberättigande dagen för
djuret avses den dag då djuret slutar omfattas
av stödet. Det kan vara den dag då djuret
avlägsnas, den dag som föregår dagen då
djuret övergår till en annan åldersgrupp, den
sista dagen i perioden för fastställande av
stöd eller dagen då en kviga kalvar.

16 §

Getters mjölkproduktion

Som grund för fastställandet av stödet för
getter godkänns en mjölkmängd som har:
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1) levererats till ett mejeri,
2) sålts direkt från gården,
3) använts till framställning av ost för för-

säljning eller för eget bruk,
4) använts till framställning av andra pro-

dukter för försäljning, eller
5) använts i sökandens eget hushåll.
Den mjölkmängd som används som föda

för djur eller vid testning av framställningen
av produkter tillverkade av getmjölk räknas
inte in i den mjölkmängd som godkänns som
grund för fastställandet av stöd.

Den godkända mjölkmängd som kan an-
vändas i sökandens hushåll är 1,0 liter per
person och dag. Som personer i sökandens
hushåll räknas de som har samma i befolk-
ningsdatalagen (507/1993) avsedda bonings-
ort som den som söker stöd.

17 §

Hästar

Hästar ska i regel senast den 1 maj 2008 ha
registrerats i det register som avses i 3 § i
hästhushållningslagen (796/1993). Sökanden
ska se till att de uppgifter som anmälts till
registret är uppdaterade.

Om en häst är delägd ska en fullmakt där
de övriga ägarna ger sitt samtycke till ansö-
kan om stöd fogas till ansökan om husdjurs-
stöd. Eventuellt alias som hänför sig till del-
ägandet ska nämnas i fullmakten.

Ston ska ha betäckts med en hingst som
har godkänts för avel. Ponnyston ska vara
renrasiga och de hingstar som används för
betäckning ska vara av samma ras, om pon-
nystona inte har betäckts i överensstämmelse
med de ridponnyprogram som avses i avels-
reglementet för varmblodiga ridhästar, pon-
nyer, islandshästar och fjordhästar i enlighet
med 4 § i jord- och skogsbruksministeriets
beslut om anordnande av hästavelsverksam-
heten (45/94).

Ston av finska hästar och varmblodiga
travhästston kan även betäckas med egna
hingstar. Om ett sto har betäckts med en egen
hingst som inte har en stambok, ska sökanden
före utbetalningen av stödet till den kommu-
nala landsbygdsnäringsmyndigheten sända en
styrkt kopia av intyget över fölningen eller ett

intyg av en veterinär om att stoet kastat fölet
efter en dräktighetstid på minst 12 veckor.

18 §

Avlägsnande av tacka under djurhållningstid

Om en stödberättigande tacka avlägsnas
från gården under den djurhållningstid som
avses i 7 § 1 mom. 5 punkten i förordningen
om nationellt stöd till södra Finland och 14 §
1 mom. 5 punkten i förordningen om nordligt
stöd och som inleds den 1 mars 2008 och
avslutas den 8 juni 2008, ska avlägsnandet
anmälas skriftligt till kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet.

En anmälan om avlägsnande av tacka från
gården under djurhållningstiden kan dock
inte göras efter det att den sökande har under-
rättats om övervakning.

5 kap.

Bokföring över djur och getmjölk

19 §

Nötkreatur

Över nötkreaturen ska föras en uppdaterad
nötkreatursförteckning som föreskrivs i 10 § i
jord- och skogsbruksministeriets förordning
om märkning och registrering av nötkreatur.

20 §

Svin

Över svinen ska föras uppdaterad bok på
det sätt som föreskrivs i 11 § i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om märk-
ning och registrering av svin (1296/2001).

21 §

Fjäderfä

Över fjäderfä ska föras uppdaterad bok
varav framgår ökningar och minskningar av
djurantalet på djurgruppsnivå. Som ökningar
ska i bokföringen antecknas djur som fötts
och djur som köpts och som minskningar
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djur som sålts till livs, djur som sålts till slakt
och djur som dött.

22 §

Tackor, getter och hästar

Det ska föras uppdaterad bok över tackor
och getter i enlighet med 10 § i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om märk-
ning och registrering av får och getter
(469/2005).

Över hästar ska föras uppdaterad bok va-
rav på individnivå framgår hästens namn,
registernummer eller annan identifikation,
besittningstid och den plats där hästarna vis-
tas under besittningstiden. Vidare antecknas
datum då djuren fötts eller köpts samt djur
som sålts till livs, djur som sålts till slakt och
djur som dött.

23 §

Bokföring av getternas mjölkproduktion

Getternas mjölkproduktion som avses i
16 § ska bokföras på en av Landsbygdsverket
fastställd blankett.

I den dagliga blankettbokföringen enligt
1 mom. antecknas i liter per månad:

1) den mjölkmängd som levererats till ett
mejeri,

2) den mjölkmängd som sålts vid direkt-
försäljning,

3) den mjölkmängd som använts för fram-
ställning av ost för försäljning och för an-
vändning i sökandens eget hushåll, samt

4) den mjölkmängd som har använts i sö-
kandens hushåll.

Den mängd ost i kilogram som har fram-
ställts under en månad ska uppges enligt ost-
typ.

Dessutom ska en daglig förteckning föras
över köparna av direktförsäljningsmjölk. För-
teckningen lämnas på begäran in till lands-
bygdsnäringsmyndigheten.

Om det av getmjölken framställs andra
produkter för försäljning än ost ska separat,
produktspecifik bok över mjölkanvändningen
föras varje dag. I den ska dessutom antecknas
den mängd produkter som har framställts för
försäljning under var och en månad.

24 §

Inlämnande av bokföringen över getternas
mjölkproduktion till den kommunala lands-

bygdsnäringsmyndigheten

Sökanden ska till den kommunala lands-
bygdsnäringsmyndigheten sända en blankett
eller motsvarande datautskrift som avses i
23 § 1 mom. över den mängd getmjölk som
har producerats mellan den 1 september 2007
och den 31 augusti 2008, de nämnda dagarna
inberäknade, och som godkänns som grund
för fastställandet av stöd.

En sökande som börjar hålla getter ska till
den kommunala landsbygdsnäringsmyndig-
heten sända en blankett eller motsvarande
datautskrift som avses i 23 § 1 mom. över
den mängd getmjölk som har producerats
mellan den 1 maj 2008 och den 31 augusti
2008, de nämnda dagarna inberäknade, och
som godkänns som grund för fastställandet
av stöd.

Sökande som framställer andra produkter
än ost ska till den kommunala landsbygdsnä-
ringsmyndigheten sända en separat månatlig
och produktspecifik bokföring enligt 23 §
5 mom. som gäller de perioder som anges i 1
och 2 mom.

6 kap.

Överföringar av besittningsrätten

25 §

Stöd för växtproduktion

Vid överföringar av besittningen till ett
enskilt jordbruksskifte ska besittningsrätten
till skiftet vara överförd till den nya inneha-
varen senast den 16 juni 2008. Överföring av
besittningen förutsätter att ett skriftligt köpe-
brev, arrendeavtal eller annat avtal om över-
föring av besittningen, en ändringsblankett
för basskiften och en av Landsbygdsverket
fastställd blankett för anmälan av sånings-
arealer lämnas in till den kommunala lands-
bygdsnäringsmyndigheten senast den 16 juni
2008.

Om besittningen av en hel gård har över-
förts före ansökan om stöd för växtproduk-
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tion, ansöker gårdens nya innehavare om stö-
den för växtproduktion.

Om besittningen av en hel gård har över-
förts efter ansökan om stöd för växtproduk-
tion, dock senast den 31 augusti 2008, kan
gårdens nya innehavare antecknas som sö-
kande i ansökan om stöden för växtproduk-
tion.

Den nya innehavaren ska påvisa överfö-
ringen av besittningen av hela gården genom
att senast den 11 september 2008 till den
kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten
lämna in en av Landsbygdsverket fastställd
blankett för anmälan om överföring av besitt-
ningen av en hel gård. Till blanketten ska
fogas nödvändiga kopior av köpebrevet, ar-
rendeavtalet och andra motsvarande utred-
ningar.

Stöd till unga jordbrukare kan betalas till
en övertagare som uppfyller kraven för bevil-
jande av stöd, om generationsväxlingen sker
efter avslutad ansökningstid, dock senast den
31 augusti 2008, förutsatt att gårdens förra
innehavare har lämnat in en godkänd ansökan
om stöd till unga jordbrukare på en blankett
för ansökan om stöd som Landsbygdsverket
har fastställt.

26 §

Ansökan om slutliga husdjursstöd

Om besittningen av en hel gård har över-
förts före ansökan om förskott på husdjurs-
stöd eller om gårdens nya innehavare har
antecknats som sökande av förskott på hus-
djursstöd och förskotten har betalts till den
nya innehavaren, ansöker gårdens nya inne-
havare om de slutliga husdjursstöden.

Om besittningen av en hel gård överförs
efter det att förskotten har betalts, före betal-
ningen av de slutliga husdjursstöden, har
slutligt stöd kunnat sökas av antingen går-
dens förra innehavare, gårdens nya inneha-
vare eller båda. För det berörda lägenhetssig-
numets del utgör de emellertid en enda ansö-
kan, varför uppgifterna på blanketterna för
stödansökan registreras på den sökande till
vilken förskotten har betalts.

På basis av ett avtal mellan gårdens tidi-
gare och nuvarande innehavare kan alla djur
som varit i den tidigare innehavarens besitt-
ning och som omfattats av stöd 2008 räknas

in i ansökan om nationellt husdjursstöd. An-
sökan om stöd kan därmed omfatta också
dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, mjölkkor och
kvigor från och med den 1 juli 2007 samt
suggor, hönor, broilermödrar och moderdjur
av kalkon från och med den 1 oktober 2007.

Om två eller flera gårdar har slagits sam-
man, kan innehavaren av den gård som bil-
dats vid sammanslagningen så som avses i 3
mom. ansöka om slutliga stöd för de djur
som omfattas av stöd 2008 och som fötts upp
på de gårdar som sammanslagits. Det eventu-
ellt utbetalda förskottet på husdjursstöd åter-
krävs till staten hos den gård vars lägenhets-
signum inte längre används efter samman-
slagningen.

27 §

Betalning av slutliga husdjursstöd

Om förskott på husdjursstöd har betalts till
producenten och besittningen av hela gården
övergår efter betalningen av förskott, betalas
de slutliga nationella husdjursstöden till den
sökande till vilken förskotten har betalts, det
vill säga till gårdens förra innehavare.

Om förskott på husdjursstöden inte har
betalts till producenten, kan gårdens förra
innehavare och gårdens nya innehavare
komma överens om till vilkendera sökanden
de slutliga nationella husdjursstöden ska be-
talas.

Om parterna vill att de slutliga husdjurs-
stöden ska betalas till gårdens nya innehavare
ska denne före den slutliga betalningen av de
första husdjursstöden tillställa den kommu-
nala landsbygdsnäringsmyndigheten ett avtal
om betalningen av de slutliga husdjursstöden
till gårdens nya innehavare. Gårdens nya
innehavare ska påvisa att överföringen av
besittningen av hela gården har skett genom
att till en av Landsbygdsverket fastställd
blankett om överföring av besittningen till en
hel gård samt kopior av köpebrevet, arrende-
avtalet och andra motsvarande utredningar,
om dessa inte har lämnats in redan tidigare.

Vid överföring av besittningen av hela går-
den uppfylls det krav på besittning av åker
som utgör en förutsättning för beviljandet av
husdjursstöd, om gården i fråga har besuttit
den i 10 § avsedda åkerarealen under samma
lägenhetssignum.
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7 kap.

Särskilda bestämmelser

28 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 maj
2008.

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

Helsingfors den 20 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman Esa Hiiva
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 331

om ersättande av skördeskador

Given i Helsingfors den 20 maj 2008

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den
21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000) och med stöd av 13 § i lagen av
den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnä-
ringar (1336/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 428/2007:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om faststäl-
landet av de skördeskadeersättningar som be-
viljas med stöd av lagen om ersättande av
skördeskador (1214/2000), nedan skördeska-
delagen, samt statsrådets förordning om er-
sättande av skördeskador (297/2008), nedan
skördeskadeförordningen, samt det förfa-
rande som ska iakttas i samband med be-
handling och utbetalning av ersättningarna.

2 §

Kvalitativ skada

Med kvalitativ skada enligt 2 § 2 mom. i
skördeskadelagen avses en av en skadefaktor
som anges i 1 mom. i nämnda paragraf föran-
ledd skördeskada på ett vidsträckt område,
vilken kan konstateras i samband med värde-
ring av skördeskadan och med anledning av
vilken

1) grobarheten hos vallfrö försämras så att
de inte uppfyller de krav som föreskrivs med
stöd av 4 § i lagen om handel med utsäde
(728/2000), eller

2) det uppkommer en mögelskada som in-
verkar på skördens försäljningsduglighet eller
användbarhet.

3 §

Normal odlingssed på orten

Med normal odlingssed på orten, vilken i
4 § 4 mom. i skördeskadelagen anges som
förutsättning för utbetalning av ersättning,
avses att

1) åkern bearbetas och gödslas på ända-
målsenligt sätt,

2) sådden eller planteringen sker på ett sätt
som möjliggör jämn groning,

3) det vid odlingen används växtarter och
växtsorter som lämpar sig för området,

4) det vid odlingen används en utsädes-
eller plantmängd som är tillräcklig till sin
omfattning och beskaffenhet,

850



5) växtskyddet har ombesörjts på ända-
målsenligt sätt och flyghavre har bekämpats,

6) skiftets kulturtillstånd möjliggör pro-
duktionen av en för området normal bärg-
nings- och marknadsduglig skörd,

7) en ändamålsenlig växtföljd ombesörjs,
samt att

8) skörden äger rum vid växtens sedvan-
liga skördetid, om det är möjligt att skörda.

En nyodling anses först den tredje vegeta-
tionsperioden uppfylla kravet på den i 4 §
4 mom. i skördeskadelagen avsedda odlings-
sed som är normal på orten.

4 §

Ålderskrav på bärväxtbestånd

För skador på svarta och gröna vinbär kan
skördeskadeersättning betalas det andra till-
växtåret efter planteringsåret. För skador på
röda och vita vinbär kan skördeskadeersätt-
ning betalas det tredje tillväxtåret efter plan-
teringsåret.

Har ett bärväxtbestånd föryngrats genom
nedklippning betalas inte skördeskadeersätt-
ning för skador som uppstår under nedklipp-
ningsåret eller om nedklippningen sker på
hösten för skador som uppstår under den
vegetationsperiod som följer efter nedklipp-
ningen.

Har ett bärväxtbestånd inte föryngrats ge-
nom nedklippning, betalas inte skördeskade-
ersättning för skador på över 15-åriga växtbe-
stånd. För skador på över 20-åriga bärväxtbe-
stånd betalas skördeskadeersättning inte,
även om växtbeståndet har föryngrats genom
nedklippning.

5 §

Allmän förutsättning för betalning av ersätt-
ning

Skördeskadeersättning kan sökas enbart
för skador som gäller den växt och det an-
vändningsändamål som har uppgetts i stödan-
sökan gällande vegetationsperioden och det
odlade skiftet.

De arealer som till följd av att normal
odlingssed inte iakttagits eller av andra skäl
har lämnats utanför det skadeområde som
ligger till grund för skördeskadeersättningen,

innefattas i den areal som används vid uträk-
ningen av normskörden.

6 §

Värdering av skördeskador

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
ska bedöma storleken av sådana skador som
föranletts av en i 2 § i skördeskadelagen av-
sedd skadefaktor. För konstaterande av en
kvalitativ skada som avses i 2 § i denna
förordning ska den som söker skördeskadeer-
sättning till kommunens landsbygdsnärings-
myndighet sända analysbevis som påvisar
skördens kvalitet.

Om det konstateras att andra skadefaktorer
än de som anges i 2 § i skördeskadelagen har
orsakat odlingen skada, ska också uppgifter
om dessa antecknas i värderingshandlingarna.
Även skadefaktorerna och skadans omfatt-
ning ska bedömas.

Om det på samma jordbruksskifte har in-
träffat både en skördeskada och en skada som
orsakats av hjortdjur eller rovdjur, beaktas
inte vid värderingen av skördeskadan de ska-
dor som orsakats av hjortdjuren eller rovdju-
ren.

7 §

Värderingsavgifter och ersättningar

För värdering av lägenhetsbestämda skör-
deskador kan kommunen hos den som söker
skördeskadeersättning ta ut en avgift som
uppgår till högst 20 euro per värderingsgång
och högst 2 euro för varje påbörjat hektar av
skadeområdet.

Fakturan från en rådgivningsorganisation
som anlitats vid värderingen av skördeskador
godkänns av kommunen, och sänds därefter
till Landsbygdsverket.

För sakkunniginsatser som används vid
värdering av skördeskador kan ersättning be-
talas enligt följande:

1) för den tid som använts till uppgiften
högst 50 euro i timarvode, och

2) i resekostnadsersättning högst maximi-
beloppet av en ersättning som ska betraktas
såsom skattefri enligt skattestyrelsens för till-
fället gällande beslut om skattefria resekost-
nadsersättningar.
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8 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 maj
2008.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets förordning av den
15 maj 2003 om ersättande av skördeskador
(364/2003) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman Esa Hiiva
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Skatteförvaltningens beslut

Nr 332

om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatte-
verk

Utfärdat i Helsingfors den 2 maj 2008

Skatteförvaltningen har med stöd av 25 § i lagen den 18 april 2008 om Skatteförvaltningen
(237/2008), 7 § 8 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995),
sådan den lyder i lagen 1145/2005, med stöd av 4 § 1 mom. i lagen den 13 augusti 1976 om
skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976), sådan den lyder i lagen 567/2004,
bestämt:

1 §

Samfund som omfattas av Koncernskattecen-
tralens behörighet

Koncernskattecentralen är behörig i de
uppgifter som genom lag eller förordning
eller någon annan bestämmelse eller före-
skrift ålagts skatteverket beträffande beskatt-
ningen av följande samfund:

1) försäkringsbolag som avses i lagen om
försäkringsbolag (1062/1979) och lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)
och motsvarande utländska försäkringsbolags
fasta driftställen i Finland;

2) kreditinstitut som avses i kreditinstituts-
lagen (1607/1993) och motsvarande utländ-
ska kreditinstituts fasta driftställen i Finland;

3) europabolag och europeiska kooperativa
föreningar som avses i 8 a § i inkomstskatte-
lagen (1535/1992);

4) de bolag vilkas aktier är föremål för
sådan offentlig handel som avses i 3 kap.
värdepappersmarknadslagen (495/1989);

5) de moderbolag som Skatteförvaltningen
utnämner genom ett särskilt beslut; samt

6) de enskilda företag som Skatteförvalt-
ningen utnämner genom ett särskilt beslut.

Om ett i punkt 1–5 avsett samfund på
sådant sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokfö-
ringslagen (1336/1997) hör till en koncern
som är uppbyggd enligt 1 kap. 6 § 1 mom. i
samma lag, är Koncernskattecentralen behö-
rig även i beskattningen av de övriga samfun-
den i koncernen, med undantag av ömsesi-
diga fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebo-
lag.

Om i en koncern som avses i punkt 5 ovan
genomförs ett i lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet (360/1968) av-
sett företagsarrangemang, är Koncernskatte-
centralen behörig även i fråga om de nya
bolag som bildas i samband med företagsar-
rangemanget eller det bolag som köper en
koncern eller ett bolag som omfattas av Kon-
cernskattecentralens behörighet.

2 §

Skyldigheten att lämna uppgifter i samfund
som omfattas av Koncernskattecentralens

behörighet

När ett samfund inleder sådan verksamhet
som avses i 1 § 1 eller 2 punkten eller när ett
samfund blir ett sådant samfund som avses i
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3 eller 4 punkten, skall samfundet lämna in
anmälan om detta till Koncernskattecentra-
len.

Moderbolaget i en koncern som avses i 1
kap. 6 § i bokföringslagen skall likaså lämna
in anmälan till Koncernskattecentralen då

1) till koncernen fogas ett nytt samfund
eller bolag som inte är ett ömsesidigt fastig-
hetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag;

2) ett samfunds eller ett bolags medlem-
skap i koncernen upphör;

3) koncernen genomgår ett företagsarrang-
emang som avses i lagen om beskattning av
inkomst av näringsverksamhet (360/1968);
eller

4) ett samfund eller bolag som är medlem i
koncernen blir ett ömsesidigt fastighetsaktie-
bolag eller bostadsaktiebolag.

Anmälan skall lämnas till Koncernskatte-
centralen inom en månad från den dag då
samfundet beviljats koncession för verksam-
heten, det har blivit föremål för offentlig
handel, samfundet eller bolaget eller före-
tagsarrangemanget har registrerats, köpet el-
ler rättshandlingen har ägt rum, eller då nå-
gon annan ändring har skett.

I anmälan skall lämnas uppgifter om sam-
fundet eller objektbolaget samt om dess före-
tags- och organisationsnummer och hemort.

3 §

Början av Koncernskattecentralens behörig-
het

Koncernskattecentralens behörighet i upp-
gifter som hör till skatteverket enligt lagen
om beskattningsförfarande (1558/1995), in-
komstskattelagen, lagen om beskattning av
inkomst av näringsverksamhet och lagen om
skogsvårdsföreningar (534/1998) eller i upp-
gifter som ålagts skatteverket med stöd av
dessa lagar börjar vid den tidpunkt som anges
i 1 § 5 och 6 punkten avsedda Skatteförvalt-
ningens utnämningsbeslut eller från ingången
av den räkenskapsperiod som går ut först
efter utgången av följande kalendermånad
räknad från inlämningstiden för en i 2 § av-
sedd anmälan.

I fråga om skattegranskning som avses i
14 § i lagen om beskattningsförfarande är
Koncernskattecentralen behörig även för så-

dana räkenskapsperioder som föregår behö-
righetens början.

Koncernskattecentralens behörighet i upp-
gifter som hör till skatteverket eller som
ålagts skatteverket med stöd av andra lagar
än de som anges i 1 mom. börjar vid den
tidpunkt som anges i Skatteförvaltningens ut-
nämningsbeslut eller från ingången av den
andra kalendermånad som följer efter att an-
mälan lämnats in.

4 §

Upphörande av Koncernskattecentralens
behörighet

Koncernskattecentralen är behörig i upp-
gifter som hör till skatteverket enligt lagen
om beskattningsförfarande, inkomstskattela-
gen, lagen om beskattning av inkomst av
näringsverksamhet och lagen om skogsvårds-
föreningar eller som ålagts skatteverket med
stöd av dessa lagar tills den i Skatteförvalt-
ningens utnämningsbeslut angivna tidsfristen
gått ut eller till utgången av den räkenskaps-
period som först går ut efter utgången av
följande månad räknad från inlämningstiden
för en i 2 § avsedd anmälan.

Koncernskattecentralen är behörig i upp-
gifter som ålagts skatteverket med stöd av
andra lagar, bestämmelser eller föreskrifter
än de som anges i 1 mom. till den tidpunkt
som anges i Skatteförvaltningens utnäm-
ningsbeslut eller till utgången av det kalen-
derår under vilket ändringsanmälan har läm-
nats in.

5 §

Undantagsbestämmelser som reglerar
Koncernskattecentralens behörighet

Avvikande från 1–4 § iakttas följande:
1) Skatteuppbördscentralens Södra skatte-

uppbördsenhet är behörig i skatteuppbörds-
uppgifter enligt lagen om skatteuppbörd
(609/2005) eller enligt andra bestämmelser
och Skatteuppbördscentralens Nylands in-
drivningsenhet i uppgifter som ansluter sig
till indrivning av skatter, dock så att Kon-
cernskattecentralen är behörig i skattelätt-
nads- och anståndsärenden samt i ärenden
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som gäller i 40 § i lagen om skatteuppbörd
avsett skatteansvar;

2) i ärenden som gäller återbäring av felak-
tigt uppburen skatt som avses i 11 § 2 mom. i
lagen om beskattning av begränsat skattskyl-
dig för inkomst (627/1978) och i ärenden
som gäller beviljande av gottgörelse för bo-
lagsskatt som avses i det genom lag 719/2004
upphävda 11 a § är behörigt det skatteverk
inom vars tjänsteområde ligger hemkommu-
nen för den part som är skyldig att ta ut skatt
eller för det bolag som delar ut dividend;
samt

3) i ärenden som gäller verkställande av
fastighetsbeskattning som avses i fastighets-
skattelagen (654/1992) är behörigt det skatte-
verk som särskilt ålagts att sköta uppgiften.

6 §

Behörigheten av Savolax-Karelens skatteverk

Savolax-Karelens företagsskattebyrå vid
Savolax-Karelens skatteverk beviljar skatte-
lättnad som avses i lagen om skattelättnader
för vissa allmännyttiga samfund (680/1976).
När Savolax-Karelens skatteverk sköter upp-
gifter enligt nämnda lag är det en tvåspråkig
myndighet enligt språklagen (423/2003).

7 §

Överföring av kommun eller del av kommun
till ett annat skatteverks tjänsteområde

Om en kommun eller del av en kommun
till följd av ändring i kommunindelningen
eller av någon annan orsak överförts till ett
annat skatteverks tjänsteområde, är detta
skatteverk jämte skatterättelsenämnden behö-
riga att avgöra också de ärenden som gäller
ändring av en sådan beskattning som verk-
ställts före överföringen.

8 §

Behörigheten av Sydöstra Finlands och
Norra Finlands skatteverk

Till behörigheten av Södra Savolax skatte-
byrå vid Sydöstra Finlands skatteverk samt
Kustlapplands och Kajanalands skattebyrå
vid Norra Finlands skatteverk hör att verk-

ställa den ordinarie inkomstbeskattningen för
skatteåret 2007 för sådana andra än svensk-
språkiga fysiska personer och inhemska
dödsbon som har Vanda stad som hemkom-
mun eller som med stöd av 6 § 3 mom. i
lagen om beskattningsförfarande beskattas av
Huvudstadsregionens skattebyrå vid Nylands
skatteverk på basis av makens hemkommun
(Vanda) och som hör till beredningsgrupp 10.

Kustlapplands skattebyrå är behörig att
handlägga skattskyldiga inom personnum-
merintervallen 0,0–280999,9, Kajanalands
skattebyrå inom personnummerintervallen
281000,0–610999,9 och Södra-Savolax skat-
tebyrå inom personnummerintervallen
611000,0–999999,9. Personnumret och be-
redningsgruppen har antecknats i den för-
handsifyllda skattedeklarationen.

Ovan i 1 moment avsedd överföring av
behörigheten omfattar lagring av de uppgifter
som påverkar beskattningen, skattekontroll
och kundservice i samband med beskattning-
ens verkställande, fattande av inkomstbe-
skattningsbeslut samt övriga uppgifter som
har en direkt anknytning till dessa uppgifter.
Överföring av behörigheten omfattar även i
57 a § i lagen om beskattningsförfarande
avsedd överföring av inkomst som läggs till
på grund av rättelse av beskattningen till den
del som det är frågan om tillägg till inkomst
för skatteåret 2007 och om uppgifter som
ansluter sig därtill.

Behörigheten att fatta beskattningsbeslut
har i enlighet med 8 § i Skattestyrelsens
beslut om överföring av behörighet i sam-
band med beskattningen och om ett behörigt
skatteverk (43/2007), sådan som nämnda pa-
ragraf lyder i beslutet den 2 november 2007
(968/2007), börjat den 1 februari 2008 och
slutar den 31 oktober 2008.

Överföring av behörigheten påverkar inte
fastställandet av en behörig skatterättelse-
nämnd.

9 §

Behörigheten av Nylands skatteverk

Till behörigheten av Nylands skatteverk
hör att handlägga i lagen om beskattning av
begränsat skattskyldig för inkomst 11 § 2
moment avsett ärende som gäller återbäring
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av för mycket uppburen källskatt såtillvida
det är fråga om återbäring av källskatt som
uppburits på förvärvsinkomst som senast den
31 december 2005 har erlagts till en skatt-
skyldig som varit bosatt i en stat vilken hör
till Europeiska ekonomiska samarbetsom-
råde. Till behörigheten av Nylands skatteverk
hör även att handlägga rättelse av ett beslut
som det har fattat i ett sådant ärende.

10 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 2 maj 2008.
Koncernskattecentralens behörighet enligt

1–4 § och skyldigheten att lämna uppgifter
enligt 2 § har i enlighet med 9 § 2 mom. i
Skattestyrelsens beslut om överföring av be-
hörighet i samband med beskattningen och
om ett behörigt skatteverk (43/2007) börjat
den 1 november 2007.

I beskattningen av sådana samfund som
avses i 1 § ovan, där Koncernskattecentralen

inte är i enlighet med 9 § 3 mom. i Skattesty-
relsens beslut om överföring av behörighet i
samband med beskattningen och om ett behö-
rigt skatteverk (43/2007) behörig den dag då
nämnda beslut trädde i kraft, börjar Koncern-
skattecentralens behörighet i uppgifter enligt
3 § 1 mom. för den räkenskapsperiod som
börjar den 1 oktober 2007 eller senare. I
fråga om skattegranskning enligt 14 § i lagen
om beskattningsförfarande har Koncernskat-
tecentralen varit behörig med stöd av nämnda
beslut från och med den 1 november 2007
även beträffande tidigare räkenskapsperioder.
I uppgifter som avses i 3 § 3 mom. har
Koncernskattecentralens behörighet med stöd
av nämnda beslut börjat den 1 januari 2008.

Med Skatteförvaltningens beslut enligt 1 §
1 mom. 5 och 6 punkterna avses Skattestyrel-
sens beslut den 18 september 2007 om vilka
skattskyldiga som beskattas av Koncernskat-
tecentralen samt sådana Skattestyrelsens ut-
nämningsbeslut som meddelats särskilt efter
denna tidpunkt och de skattskyldiga som
nämns i sådana besluts bilagor.

Helsingfors den 2 maj 2008

Vid förhinder för generaldirektören,
Överdirektör Maija-Leena Rautanen

Överinspektör Mika Gylén
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