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Lag
om ändring av kommunallagen
Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kommunallagen av den 17 mars 1995 (365/1995) 15 §, i 25 a § 2 mom. den svenska
språkdräkten, 50 § 1 mom., 54 § 4 mom., i 73 § 1 mom. den svenska språkdräkten, 86 §
2 mom. och i 87 d § 1 mom. den svenska språkdräkten,
av dem 25 a § 2 mom., 73 § 1 mom. och 87 d § 1 mom. sådana de lyder i lag 519/2007 och
50 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 496/2005, samt
fogas till 15 b §, sådan den lyder i lag 578/2006, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 56 a §, till
57 §, sådan den lyder i lag 622/1999, ett nytt 4 mom., till 58 § ett nytt 3 mom. och till 60 § ett
nytt 5 mom. som följer:
15 §
Fullmäktiges arbetsordning
I en arbetsordning som godkänns av fullmäktige eller i annan instruktion ska ingå
bestämmelser om fullmäktiges verksamhet,
om kallande av en ersättare att tjänstgöra i en
RP 146/2008
FvUB 21/2008
RSv 165/2008
170—2008

fullmäktigeledamots ställe, om behandlingen
av fullmäktigeledamöternas motioner, om
fullmäktigegrupper som fullmäktige har bildat för arbetet i fullmäktige, om deltagande i
sammanträden med hjälp av en videokonferensförbindelse enligt 56 a § och om elektronisk kallelse till sammanträde.
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15 b §

Fullmäktigegrupper och stöd för deras verksamhet
— — — — — — — — — — — — —
Kommunen kan besluta att också fullmäktigegrupperna får använda sådan videokonferensförbindelse som avses i 56 a §.

13) förfarande när ett ärende tas upp till
behandling i ett högre organ,
14) kommunens ekonomi, samt
15) granskning av förvaltningen och ekonomin.
— — — — — — — — — — — — —
54 §
Fullmäktiges sammanträden

25 a §
Koncernledning
— — — — — — — — — — — — —
Koncernledningen ansvarar för styrningen
av kommunkoncernen och för ordnandet av
koncernens interna kontroll.
50 §
Förvaltningsstadga
Fullmäktige godkänner en förvaltningsstadga som innehåller behövliga bestämmelser om åtminstone
1) organens sammanträden,
2) inkallande av ersättare,
3) uppgifterna för organens ordförande,
4) tillfällig sammanträdesordförande,
5) kommunstyrelsens företrädares och
kommundirektörens rätt att närvara och yttra
sig vid andra organs sammanträden,
6) andras än ledamöternas rätt att närvara
och yttra sig vid organens sammanträden,
7) deltagande i organens sammanträden
med hjälp av en videokonferensförbindelse
enligt 56 a § och på vilket sätt kommunen ser
till att den tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för detta är
tillgängliga,
8) föredragning,
9) förande, justering och framläggande av
protokoll,
10) undertecknande av handlingar,
11) lösen för handlingar samt avgifter som
tas ut för utlämnande av uppgifter på det sätt
som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), med beaktande av bestämmelserna i 34 § i nämnda
lag,
12) information,

— — — — — — — — — — — — —
Kallelsen till sammanträde ska sändas
minst fyra dagar före sammanträdet. Inom
samma tid ska sammanträdet kungöras så
som bestäms i 64 §. Kallelsen till sammanträde kan sändas elektroniskt, om kommunen
ser till att den tekniska utrustning och de
tekniska förbindelser som behövs för detta är
tillgängliga.
56 a §
Deltagande i sammanträde med hjälp av
videokonferensförbindelse
Kommunen kan i sin förvaltningsstadga
bestämma att organens ledamöter och personer som har rätt att närvara och yttra sig vid
organens sammanträden får delta i sammanträden via videokonferens eller någon annan
lämplig teknisk dataöverföring (videokonferensförbindelse). Videokonferensförbindelsen ska ordnas så att de som deltar i sammanträdet kan höra och se varandra.
Sammanträdets ordförande ska se till att
den som deltar i sammanträdet med hjälp av
en videokonferensförbindelse kan följa sammanträdet och delta i behandlingen av ärenden under hela sammanträdet. Om videokonferensförbindelsen bryts ska ordföranden
omedelbart avbryta sammanträdet.
I förvaltningsstadgan ska bestämmas vilka
lokaler man får använda för att delta i organens sammanträden med hjälp av en videokonferensförbindelse. I förvaltningsstadgan
kan det bestämmas att man av särskilda skäl
får delta i sammanträdena på något annat
ställe än i den lokal som kommunen anvisar.
I behandlingen av ärenden som enligt lag är
sekretessbelagda får man dock delta endast
om man använder de lokaler som kommunen
anvisar.
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Kommunen ska se till att den tekniska
utrustning och de tekniska förbindelser som
behövs för videokonferensförbindelser är tillgängliga. Kommunen ska se till att en videokonferensförbindelse som används vid ett
slutet sammanträde krypteras på lämpligt sätt
samt för att man ska kunna försäkra sig om
vilka personer som är närvarande i de lokaler
som kommunen anvisar.

sammanträdesplatsen med hjälp av en krypterad elektronisk förbindelse, samt
3) rösterna räknas så att den som lagt sin
röst och röstens innehåll inte ska kunna
kopplas ihop.

57 §

Revisorerna ska senast före utgången av
maj med iakttagande av god revisionssed
granska räkenskapsperiodens förvaltning,
bokföring och bokslut. Revisorerna ska granska om
1) kommunens förvaltning har skötts enligt
lag och fullmäktiges beslut,
2) kommunens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet är upprättade enligt
bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut samt om de ger riktiga
och tillräckliga uppgifter om verksamheten,
ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och
de ekonomiska ansvaren under räkenskapsperioden,
3) uppgifterna om grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga, samt
om
4) kommunens och koncernens interna
kontroll har ordnats på behörigt sätt.
— — — — — — — — — — — — —

Sammanträdes offentlighet
— — — — — — — — — — — — —
Allmänheten ska kunna följa organens offentliga sammanträden på sammanträdesplatsen också till de delar någon deltar i ett
sammanträde med hjälp av en videokonferensförbindelse. Om en ledamot i ett organ
deltar i ett offentligt sammanträde med hjälp
av en videokonferensförbindelse i lokaler
som kommunen anvisar, kan kommunen i sin
förvaltningsstadga bestämma att allmänheten
ska också ha motsvarande möjlighet att följa
sammanträdet.
58 §
Beslutförhet
— — — — — — — — — — — — —
Som närvarande enligt 1 och 2 mom. betraktas även sådana ledamöter i ett organ som
deltar i sammanträdet med hjälp av en videokonferensförbindelse. Sammanträdets ordförande och sekreterare ska dock vara närvarande på sammanträdesplatsen.
60 §
Val
— — — — — — — — — — — — —
När en ledamot i ett organ deltar i ett
sammanträde med hjälp av en videokonferensförbindelse får val förrättas med slutna
sedlar endast om valhemligheten är tryggad.
För tryggande av valhemligheten krävs att
1) ledamoten i ett organ kan identifieras på
att tillförlitligt sätt,
2) lagda röster sänds till den egentliga

73 §
Revisorernas uppgifter

86 §
Tillämpning av stadgandena om kommuner i
en samkommun
— — — — — — — — — — — — —
Angående en samkommunsstämmas offentlighet gäller vad som i 57 § 1 och 4 mom.
bestäms om ett fullmäktigesammanträdes offentlighet. I fråga om jäv för en representant
vid samkommunsstämman gäller vad som i
52 § 1 mom. bestäms om jäv för en fullmäktigeledamot.
— — — — — — — — — — — — —
87 d §
Direktör
Ett kommunalt affärsverk ska ha en direktör som står i tjänsteförhållande till kommu-
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nen eller samkommunen. Direktören lyder
under direktionen och leder och utvecklar
affärsverkets verksamhet, sörjer för affärsverkets förvaltning samt för ordnandet av ekonomin och den interna kontrollen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 19 december 2008
Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av kommunallagen
Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 27 april 2007 om ändring av kommunallagen (519/2007) den svenska
språkdräkten i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:
— — — — — — — — — — — — —
Lagens 68 a och 69 § tillämpas första
gången 2009 när bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2008 upprättas. Vid upprättandet av 2006 och 2007 års koncernbalansräkning och noterna till den tillämpas 68 §
4 mom. sådant det lyder när denna lag träder
i kraft. Bestämmelserna i 69 § 1 mom. om
redogörande för hur de mål som fullmäktige
satt för kommunkoncernen har nåtts, i 71 §

2 mom. samt i 73 § 1 mom. 4 punkten om
granskning av att koncernens interna kontroll
har ordnats på behörigt sätt tillämpas första
gången vid granskningen av kommunens
bokslut och den därtill hörande koncernbalansräkningen och dess noter för 2007.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 19 december 2008
Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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Republikens presidents förordning
om ikraftträdande av avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg samt av lagen om
sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern,
föreskrivs:
1§
Det i Hongkong den 19 november 2007
ingångna avtalet mellan Finland och Hongkongs särskilda administrativa område i
Folkrepubliken Kina för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
som härrör från användning av luftfartyg,
som godkänts av riksdagen den 11 mars 2008
och godkänts av republikens president den
28 mars 2008 samt beträffande vilket noterna
för dess godkännande utväxlats den 5 december 2008, är i kraft från och med den 5 december 2008 så som därom har överenskommits.
2§
Lagen den 28 mars 2008 om sättande i

kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Hongkong
för att undvika dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg (184/2008) träder i kraft
den 1 januari 2009.
3§
De bestämmelser i avtalet som inte hör till
området för lagstiftningen är i kraft såsom
förordning.
4§
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 19 december 2008
Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 125/2008)
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Finansministeriets förordning
om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa
ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
Utfärdat i Helsingfors den 19 december 2008

Finansministeriet har med stöd av 89 § 5 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) och de avtalsbestämmelser som nämns i 2 § i denna förordning
bestämt:
1§
Skatteförvaltningen avgör såsom behörig
myndighet som nämns i de avtal som anges i
2 § ärenden vilka avser:
1) utbyte av upplysningar och annan handräckning;
2) enskilda fall som hör till förfarandet vid
ömsesidig överenskommelse; och
3) sådana ansökningar som avses i 89 §
3 mom. lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) och som hänför sig till tillämpningen av avtal som anges i 2 §, om det
belopp för vilket befrielse begärts uppgår till
högst 50 000 euro.
Finansministeriet avgör dock ett ärende
som avses i 1 mom., om ärendet är principiellt viktigt.

2§
De avtalsbestämmelser på vilka finansministeriets förordning grundar sig:
1) Avtal med de nordiska länderna:
Artikel 3 punkt 1 j 3) och artikel 10 stycke
7 i avtalet den 23 september 1996 mellan de
nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet (FördrS 26/1997 och
34/1998),
Artikel 3 punkt 1 b) 4) i avtalet den 7
december 1989 mellan de nordiska länderna
om handräckning i skatteärenden (FördrS
37/1991),
Artikel 3 punkt 1 e 2) i avtalet den 12
september 1989 mellan Danmark, Finland,

Island, Norge och Sverige för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på arv
och gåva (FördrS 83/1992 och 103/1993).
2) Avtal med andra länder:
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 21
september 1989 mellan Republiken Finlands
regering och Amerikas Förenta Staters regering för att undvika dubbelbeskattning och
förhindra kringgående av skatt beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 2/1991),
Artikel 3 punkt 1 i) i avtalet den 20 november 2006 mellan Finlands regering och
Australiens regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av
skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS
91/2007),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 15 juni
1989 mellan Finland och Barbados för att
undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS 79/1992),
Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 18 maj
1982 mellan Republiken Finlands regering
och Demokratiska Socialistiska Republiken
Sri Lankas regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
och på förmögenhet (FördrS 20/1984),
Artikel 3 punkt 1 d 1) i avtalet den 25 april
1985 mellan Republiken Finland och Folkrepubliken Bulgarien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
(FördrS 11/1986),
Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 12 maj
1986 mellan Republiken Finlands regering
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och Folkrepubliken Kinas regering för att
undvika dubbelbeskattning och förhindra
kringgående av skatt beträffande skatter på
inkomst (FördrS 62/1987),
Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 25
oktober 1978 mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Ungerns regering
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
(FördrS 51/1981),
Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 2 april
1996 mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Brasilien för att undvika
dubbelbeskattning samt förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
(FördrS 92/1997 och 33/1998),
Artikel 3 punkt 1 f i) i avtalet den 5 juli
1979 mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt beträffande
vissa andra skatter (FördrS 18/1982),
Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 12 mars
1996 mellan republiken Finland och Förenade Arabemiraten för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av
skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS
32/1998),
Artikel 3 punkt 1 j) i avtalet den 17 juli
1969 mellan regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland samt
Republiken Finlands regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och
förmögenhet samt kringgående av skatt (FördrS 2/1970),
Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 21
januari 1980 mellan Republiken Finland och
Hellenska Republiken för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (FördrS 58/1981),
Artikel 3 punkt 1 j 1) i avtalet den 27 mars
1992 mellan Republiken Finlands regering
och Irlands regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av
skatt beträffande skatter på inkomst och på
realisationsvinst (FördrS 88/1993),
Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 30
december 1994 mellan Republiken Finland
och Islamiska republiken Pakistan för att
undvika dubbelbeskattning och förhindra
kringgående av skatt beträffande skatter på
inkomst (FördrS 15/1996),

Artikel 3 punkt 1 d) i avtalet om utbyte av
upplysningar i skatteärenden, artikel 2 punkt
1 d) 1) i avtalet om förfarande för ömsesidig
överenskommelse vid justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap, artikel 1
punkt 1 j) 1) i avtalet för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande företag som
använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik och artikel 3 punkt 1 d) 2) i avtalet
för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer den 30 oktober 2007 mellan
Republiken Finland och Isle of Man (FördrS
74/2008),
Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 12 juni
1981 mellan Finland och Italien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande
av kringgående av skatt beträffande skatter
på inkomst och på förmögenhet (FördrS
55/1983),
Artikel 3 punkt 1 i) i avtalet den 29 februari 1972 mellan Republiken Finland och
Japan för undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av kringgående av skatt
beträffande skatter på inkomst (FördrS
43/1972),
Artikel 3 punkt 1 k 2) i avtalet den 20 juli
2006 mellan Finland och Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 2/2007),
Artikel 3 punkt 1 h ii) i avtalet den 18 maj
1976 mellan Republiken Finland och Konungariket Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet (FördrS 66/1978),
Artikel 3 punkt 1 j) i skatteavtalet den
25 juni 1973 mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Marockos regering
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
(FördrS 8/1980),
Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 28
december 1995 mellan Republiken Finland
och Konungariket Nederländerna för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 84/1997
och 31/1998),
Artikel 3 punkt 1 j 1) i avtalet den 25 april
1985 mellan Republiken Finlands regering
och Konungariket Thailands regering för att
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undvika dubbelbeskattning och förhindra
kringgående av skatt beträffande skatter på
inkomst (FördrS 28/1986),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 1 mars
1982 mellan Finland och Luxemburg för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 18/1983),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 25
januari 2001 mellan Finlands regering och
Makedoniens regering för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
(FördrS 23/2002),
Artikel 3 punkt 1 j 1) i avtalet den 28 mars
1984 mellan Finlands regering och Malaysias
regering för att undvika dubbelbeskattning
och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 16/1986),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 30
oktober 2000 mellan Republiken Finland och
Malta för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst (FördrS
82/2001),
Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 12
februari 1997 mellan Republiken Finland och
Mexicos förenta stater för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av
skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS
65/1998),
Artikel 3 punkt 1 g 2) i avtalet den 12 mars
1982 mellan Finlands regering och Nya Zeelands regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 49/1984),
Artikel 3 punkt 1 g 2) i avtalet den 27 april
1970 mellan Finlands regering och Portugals
regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet (FördrS
27/1971),
Artikel 3 punkt 1 g 1) i avtalet den 13
december 1994 mellan Republiken Finland
och Republiken Argentina för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 85/1996),
Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 16
oktober 2006 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Armeniens regering
för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter
på inkomst och på förmögenhet (FördrS
120/2007),
2 /170
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Artikel 3 punkt 1 h 2) i avtalet den 29
september 2005 mellan Republiken Finland
och Republiken Azerbaidzhan för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet (FördrS 94/2006),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 23 mars
1993 mellan Republiken Finland och Republiken Estland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 96/1993),
Artikel 3 punkt 1 j 1) i avtalet den 13
oktober 1978 mellan Republiken Finland och
Republiken Filippinerna för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 60/1981),
Artikel 3 punkt 1 f) i avtalet den 11 september 1970 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Frankrikes regering
för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av
skatt (FördrS 8/1972),
Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 11
oktober 2007 mellan Republiken Finlands regering och Georgiens regering för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 76/2008),
Artikel 3 punkt 1 f 1) i avtalet den 10 juni
1983 mellan Republiken Finland och Republiken Indien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet (FördrS 59/1984),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 15
oktober 1987 mellan Republiken Finland och
Republiken Indonesien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av
skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS
4/1989),
Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 3 april
2003 mellan Republiken Finland och Republiken Kirgizistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
(FördrS 14/2004),
Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 8
februari 1979 mellan Republiken Finland och
Republiken Korea för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 75/1981),
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Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 23 mars
1993 mellan Republiken Finland och Republiken Lettland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 92/1993),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 30 april
1993 mellan Republiken Finland och Republiken Litauen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 94/1993),
Artikel 3 punkt 1 j 2) i avtalet den 16 april
2008 mellan Republiken Finlands regering
och Republiken Moldaviens regering ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS
92/2008),
Artikel 3 punkt 1 i) i avtalet den 26 oktober 1977 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Polens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet (FördrS
26/1979),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 7 juni
2002 mellan Republiken Finland och Republiken Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 115/2002),
Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 19
september 2003 mellan Republiken Finland
och Republiken Slovenien för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS 70/2004),
Artikel 3 punkt 1 e 1) i avtalet den 26 maj
1995 mellan Republiken Finland och Republiken Sydafrika för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt
beträffande skatter på inkomst (FördrS
78/1995 och 4/1996),
Artikel 3 punkt 1 k 2) i avtalet den 9 maj
1986 mellan Republiken Finland och Republiken Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (FördrS
61/1988),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 9 april
1998 mellan Republiken Finland och Republiken Uzbekistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt
beträffande skatter på inkomst, (FördrS
10/1999)

Artikel 3 punkt 1 h i) i avtalet den 27
oktober 1998 mellan Republiken Finland och
Rumänien för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst (FördrS
7/2000),
Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 18
december 2007 mellan Republiken Finlands
regering och Republiken Vitrysslands regering för att undvika dubbelbeskattning och
förhindra kringgående av skatt beträffande
skatter på inkomst (FördrS 84/2008),
Artikel 3 punkt 1 g 2) i avtalet den 4 maj
1996 mellan Republiken Finlands regering
och Ryska federationens regering för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst (FördrS 110/2002),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 16
december 1991 mellan republiken Finland
och Schweiziska edsförbundet för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 90/1993),
Artikel 3 punkt 1 h 2) i avtalet den 15
februari 1999 mellan Republiken Finlands
regering och Slovakiska republikens regering
för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter
på inkomst (FördrS 28/2000),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 8 maj
1986 mellan Republiken Finland och Socialistiska federala republiken Jugoslavien för
att undvika dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 60/1987), som tillämpas i relationerna
mellan Finland å ena sidan samt [Serbien],
Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Montenegro å andra sidan,
Artikel 3 punkt 1 i 2) i avtalet den 21
november 2001 mellan Republiken Finlands
regering och Socialistiska republiken Vietnams regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS
112/2002),
Artikel 3 punkt 1 f 1) i avtalet den 8
januari 1997 mellan Republiken Finland och
Staten Israel för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 90/1998),
Artikel 3 punkt 1 i ii) i avtalet den 12 maj
1976 mellan Finland och Tanzania för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande
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av kringgående av skatt beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet (FördrS
70/1978),
Artikel 3 punkt 1 h 1) i avtalet den 2
december 1994 mellan Republiken Finland
och Tjeckiska Republiken för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 80/1995 och 5/1996),
Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalen den 14
oktober 1994 mellan Republiken Finlands regering och Ukrainas regering för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst och på
förmögenhet (FördrS 82/1995 och 6/1996),
Artikel 3 punkt 1 i 1) i avtalet den 3
november 1978 mellan Finland och Zambia
för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
(FördrS 28/1985)
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Artikel 3 punkt 1 f 2) i avtalet den 26 juli
2000 mellan Republiken Finland och Republiken Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 18/2001).
3) Konventioner:
Artikel 3 punkt 1 d) i konventionen den
25 januari 1988 om ömsesidig handräckning i
skatteärenden (FördrS 21/1995).
3§
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning den 5 maj 2008 om
förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden
som avses i internationella avtal om beskattning (306/2008).

Helsingfors den 19 december 2008
Finansminister Jyrki Katainen

Överinspektör Harri Joiniemi
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Finansministeriets förordning
om ändring av 4 § i finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den
offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med finansministeriets beslut
ändras 4 § 1 mom. i finansministeriets förordning av den 14 augusti 2006 om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
(704/2006) som följer:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

4§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006 och gäller till och med den 30
april 2009.
— — — — — — — — — — — — —
Helsingfors den 19 december 2008

Minister Jyrki Katainen

Budgetråd Petri Syrjänen

3401

Nr 1073

Försvarsministeriets förordning
om ändring av 2 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i
värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
Given i Helsingfors den 22 december 2008

I enlighet med försvarsministeriets beslut
ändras 2 § i försvarsministeriets förordning av den 28 december 2007 om de förmåner som
avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007) som
följer:
2§
Dagpenning
En värnpliktig som fullgör beväringstjänst
samt en kvinna som fullgör frivillig militärtjänst betalas 4,40 euro i dagpenning för varje
helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid. Dagpenningen är 7,30 euro för
den tid som överstiger 180 dagar och 10,20
euro för den tid som överstiger 270 dagar.
En värnpliktig som deltar i en repetitionsövning inom reserven betalas 4,40 euro i
dagpenning för varje helt kalenderdygn som
ska räknas som tjänstgöringstid.

För tjänstgöringstid utomlands höjs den
dagpenning som avses i 1 och 2 mom. med
10 euro för varje helt utbildningsdygn utomlands som ska räknas som tjänstgöringstid.
Dagpenningen betalas ut i efterskott minst
en gång per månad.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2008
Försvarsminister Jyri Häkämies

Regeringsrådet Timo Turkki
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Miljöministeriets förordning
om ändring av 3 § i förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
Given i Helsingfors den 22 december 2008

I enlighet med miljöministeriets beslut
ändras i miljöministeriets förordning av den 20 december 2006 om Finlands miljöcentrals
avgiftsbelagda prestationer (1207/2006) 3 § 1 mom. som följer:
3§
Övriga prestationer
Följande tjänster och andra prestationer
som baserar sig på beställning eller annat
uppdrag är sådana avgiftsbelagda prestationer
som prissätts på företagsekonomiska grunder:
1) undersöknings-, utrednings-, observations-, mätnings- och laboratorietjänster och
testning av apparatur,
2) behörighetsintyg för dem som tar miljöprov,
3) planering av datasystem samt uppbyggnad och underhåll av sådana,
4) överlåtelse av data och direktanvändning av datasystem, om inte något annat bestäms i 2 mom. eller någon annanstans,
5) publikationer, tidningar, videoband,
ljudband och andra motsvarande prestationer,

6) informationssökning och fjärrlånetjänster,
7) försäljning av metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer
samt överlåtelse av rätten att använda dem,
8) transport, assistans eller annan arbetsprestation som utförs av ett havsforskningsfartyg samt uthyrning och befraktning av fartyg,
9) användning av lokaliteter,
10) utbildningstjänster,
11) fotokopior, utskrifter och andra kopior
med undantag av de kopior och utskrifter
som avses i 3 mom. samt
12) andra motsvarande prestationer.
— — — — — — — — — — — — —
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 22 december 2008
Miljöminister Paula Lehtomäki

Ekonomidirektör Oili Hintsala
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande
om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
Utfärdat i Helsingfors den 19 december 2008

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar
att den i 69 a § lagen om ändring av lagen
om finansiering av landsbygdsnäringar
(225/2002) avsedda referensräntan som skall

användas som ränta på försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheten (188/1977) är 4,99 procent från och
med den 1 januari 2009.

Helsingfors den 19 december 2008
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör Hannu Porkola
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande
om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och
naturnäringar
Utfärdat i Helsingfors den 19 december 2008

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar
att den referensränta som skall användas som
ränta på bostadslån som avses i 58 § 2 mom.
lagen om ändring av lagen om finansiering

av
renhushållning
och
naturnäringar
(242/2002) är 4,99 procent från med den 1
januari 2009.

Helsingfors den 19 december 2008
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör Hannu Porkola
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