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Statsrådets förordning

Nr 1151

om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Given i Helsingfors den 30 december 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
ändras i förordningen av den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och

kulturverksamhet (806/1998) 6 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 944/2007, samt
fogas till förordningen en ny 15 a § som följer:

6 §

Beräkning av priset per enhet för gymnasier

Priset per enhet för gymnasiet i en kom-
mun eller samkommun räknas så att det
nyckeltal som beräknats enligt 2 och 3 mom.
på basis av det totala antalet studerande i
gymnasierna i kommunen eller samkommu-
nen multipliceras med det genomsnittliga pris
per enhet som med stöd av 16 § i lagen om
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet fastställts för gymnasiet och det
på så sätt uträknade beloppet divideras med
talet 100. Vid beräkning av nyckeltalet beak-
tas inte studerande som har inlett studierna
efter att de fyllt 18 år eller studerande enligt
20 § 3 mom. gymnasielagen (629/1998) som
antagits för att slutföra ett eller flera läroäm-
nen i gymnasiet.
— — — — — — — — — — — — —

15 a §

Omvandling av enskilda läroämnen i gymna-
siet till studerandeantal

Kurser för studerande som antagits för att
slutföra ett eller flera läroämnen i gymnasiet
omvandlas till studerandeantal genom att an-
talet kurser som fullgjorts under det år som
föregår finansåret av gymnasiets obligato-
riska lärokurser och de riksomfattande kurser
som erbjuds som fördjupade studier divideras
med 15. Det studerandeantal som fås på så
sätt fogas till ett för gymnasiet viktat medel-
tal av antalet studerande enligt 15 § 1 mom.

Vid beräkning av det genomsnittliga priset
per enhet för gymnasiet under det år som
avses i 18 § 1 mom. i lagen om finansiering
av undervisnings- och kulturverksamhet an-
vänds dock antalet fullgjorda kurser under
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det år för vilket kostnaderna beräknas som
grund vid omvandlingen till antal studerande.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009.

Förordningen tillämpas för första gången

då de genomsnittliga priserna per enhet och
priserna per enhet för 2009 fastställs för
gymnasier.

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

Helsingfors den 30 december 2008

Undervisningsminister Henna Virkkunen

Regeringsråd Marja-Riitta Pönkä
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Statsrådets förordning

Nr 1152

om ändring av 2 § i förordningen om fritt bildningsarbete

Given i Helsingfors den 30 december 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
fogas till 2 § i förordningen av den 6 november 1998 om fritt bildningsarbete (805/1998),

sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordning 1201/2005, ett nytt 4 mom., varvid det
nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

2 §

Beräkning av prestationer vid folkhögskolor
och idrottsutbildningscentrer

— — — — — — — — — — — — —
Till distans- och flerformsundervisningen

vid folkhögskolor och riksomfattande idrotts-
utbildningscentrer, som grundar sig på läro-
anstaltens verksamhetsplan, hör en eller flera
perioder av närundervisning om minst 15
timmar var. När de studerandeveckor och de
studerandedygn som ligger till grund för stat-
sandelen beräknas, ska man beakta 60 pro-

cent av de studerandeveckor enligt 1 mom.
och de studerandedygn enligt 3 mom. som
ingår i distansstudieperioderna, vilka ersätter
närundervisning vid en folkhögskola eller ett
riksomfattande idrottsutbildningscenter och
grundar sig på verksamhetsplanen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009.

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

Helsingfors den 30 december 2008

Undervisningsminister Henna Virkkunen

Regeringsråd Marja-Riitta Pönkä
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Statsrådets förordning

Nr 1153

om statsunderstöd för kollektivtrafik

Given i Helsingfors den 30 december 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 27 juli 2001 om statsunderstöd (688/2001) följande:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om närmare
grunder för beviljande av det statsunderstöd
för kollektivtrafiken som anvisas under mo-
ment 31.30.63 i statsbudgeten.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) servicelinje sådan köptrafik som har en

särskilt planerad rutt och som har ett fordon
som särskilt valts och en förare som särskilt
utbildats eller valts med beaktande av de
behov som äldre och handikappade kunder
har; avvikelser kan göras i servicelinjens rutt
beroende på kundernas behov,

2) anropsstyrd kollektivtrafik köp- eller be-
ställningstrafik av fortgående karaktär som
skall beställas på förhand och som körs inom
ett visst område samt vars rutt och tidtabell
bestäms på basis av beställningarna och på
åtgärd av centralen för samordning av resor
eller någon annan samordningstjänst,

3) reseservicecentral ett serviceställe, an-
ordnat av kommunen själv eller genom upp-
handling,

a) som tar emot transportbeställningar från
kunder eller offentliga samfund,

b) som kan styra kunderna till den linje-
eller köptrafik som lämpar sig för deras be-
hov,

c) som samordnar resor till reskedjor eller
planerar rutter på basis av beställningar från
kunder eller offentliga samfund, och

d) som förmedlar de trafikhelheter som
samordningen resulterar i till den som kör
trafiken,

4) resecentral en gemensam station för
olika trafikformer inom persontrafiken eller
separata stationer som samarbetar, och

a) som är en viktig eller som tillsammans
är en viktig knutpunkt för persontrafiken och

b) som tillhandahåller trafiktjänster åt-
minstone i anslutning till järnvägstrafik, lo-
kal- och fjärrtrafik med bussar samt taxitrafik
och andra tjänster i anslutning till använd-
ningen av trafiktjänster, åtminstone biljettför-
säljning och information,

5) stadsmässig lokaltrafik linje- eller köp-
trafik som i första hand tillgodoser det interna
transportbehovet inom ett tätortsområde, och

a) som omfattar minst sex turer per dag
med högst två timmar mellan turerna, eller

b) som är en servicelinje som integrerats
med annan stadsmässig lokaltrafik,

6) regionbiljett en personlig resebiljett,
a) som är en säsongbiljett som säljs till

samma pris till alla invånare i en kommun,
b) som gäller inom en stad och inom den

omkringliggande pendlingsregionen, och
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c) som är giltig i all eller nästan all linje-
eller köptrafik inom giltighetsområdet,

7) stadsbiljett en personlig resebiljett,
a) som är en säsongbiljett eller en seriebil-

jett som säljs till samma pris till alla invånare
eller en viss boendegrupp i kommunen, eller
vars pris varierar enligt priszonerna i kom-
munen,

b) som gäller inom en stad eller en tätort
med stadsmässig lokaltrafik,

c) som är giltig i all eller nästan all linje-
eller köptrafik inom giltighetsområdet, och

d) som även kan vara giltig i annan linje-
och köptrafik i området,

8) arbetsresebiljett en personlig resebiljett,
a) som är en säsongbiljett eller en seriebil-

jett,
b) som gäller för två resor per arbetsdag

mellan biljettinnehavarens bostad och arbets-
plats i all eller nästan all linje- eller köptrafik,
och

c) som även kan omfatta omstigning.

3 §

Former av understöd

Av anslaget kan beviljas statsunderstöd för
ordnande av köptrafik som kompletterar lin-
jetrafiken samt för sänkning av biljettpri-
serna.

Av anslaget kan dessutom beviljas statsun-
derstöd för utvecklings-, planerings- och
forskningsprojekt gällande kollektivtrafiken.

Av anslaget kan beviljas statsunderstöd i
synnerhet för följande utvecklingsprojekt:

1) inledande av servicelinjer och anrops-
styrd kollektivtrafik,

2) startande av reseservicecentraler,
3) utvecklande av informationssystem

inom kollektivtrafiken, samt
4) inrättande av resecentraler.

4 §

Statsunderstöd för ordnande av köptrafik
som kompletterar linjetrafiken

Länsstyrelsen kan bevilja en kommun
inom sitt område statsunderstöd för ordnande
av köptrafik som kompletterar linjetrafiken
för högst ett år i taget, förutsatt att

1) den trafik som köps är stadsmässig lo-
kaltrafik,

2) det innan trafiken köps har säkerställts
att trafiken inte kan ordnas på basis av de
inkomster som fås av kunderna och att peng-
arna inte används för köp av oändamålsenlig
eller i onödan överlappande trafik,

3) vid köp av tjänster iakttas gällande be-
stämmelser om offentlig upphandling, samt

4) effektiv information om trafiken ges.
I statsunderstöd kan beviljas högst 50 pro-

cent av de godtagbara kostnaderna. Som god-
tagbara kostnader betraktas nettokostnaderna
för anskaffning av trafiktjänsten.

5 §

Statsunderstöd för sänkning av priserna på
resebiljetter

Länsstyrelsen kan bevilja en kommun
inom sitt område statsunderstöd för sänkning
av priserna på region-, arbetsrese- och stads-
biljetter för högst ett år i taget, förutsatt att

1) trafikidkarna behandlas opartiskt,
2) kommunen deltar i finansieringen av

prissänkningen med en minst lika stor andel
som länsstyrelsen,

3) biljetten är avsedd för regelbundna re-
sor,

4) effektiv information ges om biljetternas
giltighet, och

5) smartkort används som betalningsme-
del.

I statsunderstöd kan beviljas högst 48 pro-
cent av de godtagbara kostnaderna. Som god-
tagbara kostnader betraktas det genomsnitt-
liga pris på månadsbiljetten som räknats ut på
basis av det faktiska antalet påstigningar och
den genomsnittliga längden på en resa, där
enhetspriset för en påstigning fastställs på
basis av det maximipris som kommunika-
tionsministeriet fastställt för skolresetrafiken
för elever som fyllt 12 år, minskat med priset
på den biljett som resenären betalat. Som
godtagbara kostnader betraktas inte sådana
kostnader för vilka kommunen får understöd
med stöd av lagen om statsandelar till kom-
munerna (1147/1996) eller lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksam-
het (635/1998).
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6 §

Statsunderstöd för inledande av en service-
linje och anropsstyrd kollektivtrafik

Länsstyrelsen kan bevilja en kommun
inom sitt område statsunderstöd för inledande
av en servicelinje och anropsstyrd kollektiv-
trafik för högst två år i taget, förutsatt att

1) en utvecklingsplan först uppgjorts, helst
i samarbete med närkommunerna,

2) trafiken är ny,
3) det innan trafiken köps har säkerställts

att trafiken inte kan ordnas på basis av de
inkomster som fås av kunderna och att peng-
arna inte används för köp av oändamålsenlig
eller i onödan överlappande trafik,

4) vid köp av tjänster iakttas gällande be-
stämmelser om offentlig upphandling,

5) tjänsten är allmänt tillgänglig, samt
6) i ansökan finns en plan för hur trafiken

skall fortsätta sedan det statsunderstöd som
länsstyrelsen beviljat upphört.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 pro-
cent av de godtagbara kostnaderna. Som god-
tagbara kostnader betraktas nettokostnaderna
för trafikplanering och produktion av trafik-
tjänster.

7 §

Statsunderstöd för startande av reseservice-
centraler

Länsstyrelsen kan bevilja en kommun
inom sitt område statsunderstöd för startande
av en reseservicecentral för högst två år, för-
utsatt att reseservicecentralen

1) i första hand styr kunderna till den linje-
eller köptrafik som lämpar sig för deras be-
hov,

2) i andra hand styr kunderna till samord-
nade transporter, och

3) i sista hand styr kunderna till enskilda
transporter om de alternativ som nämns i
underpunkten 1 och 2 inte lämpar sig till
följd av kundens specialbehov eller på grund
av att beställningarna inte resulterar i en tra-
fikhelhet,

I statsunderstöd kan beviljas högst 30 pro-
cent av de godtagbara kostnaderna. Som god-
tagbara betraktas kostnader för samordning
av resorna.

8 §

Statsunderstöd för utvecklande av informa-
tionssystemen inom kollektivtrafiken

Kommunikationsministeriet kan för högst
tre år bevilja en kommun eller en annan
sammanslutning statsunderstöd för utveck-
lande av informationssystemen inom kollek-
tivtrafiken.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 pro-
cent av de godtagbara kostnaderna. Som god-
tagbara kostnader betraktas kostnaderna för
planering, projektledning samt anskaffning
av program och apparatur.

9 §

Statsunderstöd för införande av resecentraler
och planering av övriga stationer

Kommunikationsministeriet kan bevilja en
kommun statsunderstöd för planering och in-
förande av resecentraler.

I statsbidrag kan beviljas högst 50 procent
av de godtagbara kostnaderna. Som godtag-
bara kostnader betraktas kostnader för plane-
ring och projektledning samt kostnader för
genomförande av lösningar som förbättrar
passagerarinformationen och underlättar eli-
mineringen av hinder.

Om det är fråga om en annan station för
persontrafik kan i statsbidrag beviljas högst
50 procent av planeringskostnaderna. Läns-
styrelsen på den ort där stationen är belägen
beviljar detta understöd.

10 §

Statsunderstöd som beviljas för andra
utvecklingsändamål

Kommunikationsministeriet kan i statsun-
derstöd för andra utvecklingsprojekt än de
som nämns i 3 § 3 mom. bevilja en kommun
eller en annan sammanslutning högst 50 pro-
cent av de godtagbara kostnaderna. Som god-
tagbara kostnader betraktas kostnader för pla-
nering och projektledning. Som godtagbara
kostnader i projekt för vilka Europeiska unio-
nen beviljar stöd betraktas de nationella kost-
nader som projekten föranleder.
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11 §

Statsunderstöd för planering och forskning

Länsstyrelsen kan bevilja en kommun eller
flera kommuner eller ett landskapsförbund
inom sitt område statsunderstöd för planering
av kollektivtrafiken, planering av reseservice-
centralen och, med undantag av Helsingfors,
Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsområ-
den, uppgörande av trafiksystemplaner.

Kommunikationsministeriet kan bevilja
statsunderstöd för uppgörande av trafiksys-
templaner för Helsingfors, Tammerfors, Åbo
och Uleåborgs stadsområden samt bevilja
kommuner och andra sammanslutningar
statsunderstöd för annan planering och forsk-
ning som särskilt syftar till att underlätta
elimineringen av hinder för och kvaliteten på
kollektivtrafiken.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 pro-
cent av planerings- och forskningskostna-
derna samt kostnaderna för anskaffning av
program och apparatur för reseservicecentra-
len.

12 §

Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009.

Genom denna förordning upphävs kommu-
nikationsministeriets förordning av den 30
januari 2002 om statsunderstöd för kollektiv-
trafik (64/2002) jämte ändringar.

Helsingfors den 30 december 2008

Trafikminister Anu Vehviläinen

Regeringsråd Mikael Nyberg
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Skatteförvaltningens beslut

Nr 1154

om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 2008

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

1 kap.

Allmän bestämmelse om förskottsinnehåll-
ning

1 §
Förskottsinnehållning på lön och på annan

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

2 kap.

Förskottsinnehållning på gemensamma
prestationer, sjöarbetsinkomst och

utlandsarbetsinkomst

2 §
Förskottsinnehållning på prestation som

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

3 §
På sjöarbetsinkomst som avses i 74 och

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

vilken löntagaren är berättigad till avdrag
som avses i 97 § 4 mom. i inkomstskattela-
gen (cross-trade-avdrag).

3 a §
Förskottsinnehållningen på utlandsarbets-

inkomst som avses i 77 § i inkomstskattela-
gen verkställs enligt 1,98 % på lönen av en i
Finland försäkrad person. Som grund för för-
skottsinnehållningen används i stället för ar-
betstagares utlandsarbetsinkomst den försäk-
ringslön som avses i arbetspensionslagarna,
förutsatt att den försäkrades pensionsskydd
har ordnats antingen obligatoriskt eller frivil-
ligt i enlighet med lagen om pension för
arbetstagare (395/2006). I annat fall används
som grund penninglön.

3 kap.

Förskottsinnehållning på pension, livränta
och pensionsstöd

4 §
På pension, rehabiliteringsstöd som betalas

som arbetsoförmögenhetspension på viss tid,
livränta och pensionsstöd ska förskottsinne-
hållning verkställas enligt den personliga pro-
cent som fastställts för den skattskyldige för
pension, om den skattskyldige företer ett
skattekort eller annat förordnande om person-
lig innehållningsprocent. Om utbetalaren har
fått uppgift om innehållningsprocenten för
pension på det sätt som avses i 10 § i lagen
om förskottsuppbörd eller särskilt av skatte-
byrån, verkställs förskottsinnehållningen en-
ligt denna uppgift.
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Har åt allmänt skattskyldig inte bestämts
någon personlig innehållningsprocent för för-
skottsinnehållning på pension då pension
börjar, ska förskottsinnehållning på pension
och livränta verkställas på det sätt som be-
stäms om lön i 4, 5 och 6 § i förordningen om
förskottsuppbörd.

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

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

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

5 §
På folkpension, på familjepension och pen-

sionsstöd som utbetalts av Folkpensionsan-
stalten ska förskottsinnehållning verkställas
med nedan framställda begränsningar på det
sätt som bestäms i 4 §.

På efterlevandepension ska förskottsinne-
hållning verkställas enligt 30 %, om utbetala-
ren inte har till sitt förfogande de i 4 § av-
sedda förskottsinnehållningsuppgifterna om
den skattskyldige.

På folkpension, familjepension och pen-
sionsstöd ska förskottsinnehållning verkstäl-
las enligt 40 procent i de fall som avses i 4 §
4 mom. Om pension som avses i 4 § 4 mom.
betalas till en begränsat skattskyldig, ska för-
skottsinnehållning verkställas enligt 20 pro-
cent. Förskottsinnehållning verkställs dock
inte, om den här avsedda prestationen är
högst 20 euro.

Om folkpension eller annan familjepension
än begynnelsepension till efterlevande make
uppgår till högst 150 euro i månaden eller
den skattskyldige får endast annan pension än
begynnelsepension till efterlevande make,
ska förskottsinnehållning inte verkställas på
pensionen, om folkpensionsanstalten inte
getts till förskottsinnehållning förpliktande
förordnande på det sätt som avses i 10 § i
lagen om förskottsuppbörd eller särskilt av
skattebyrån. Förskottsinnehållning ska inte
heller verkställas på full folkpension som be-
talas enligt 4 § 4 mom. och som influtit en-
dast för betalningsåret, på ett pensionsstöd
som högst motsvarar ovannämnd folkpension
eller på annan familjepension än begynnelse-
pension till efterlevande make.

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

4 kap.

Förskottsinnehållning på dagpenningsför-
mån, rehabiliteringspenning, försäkrings-
och skadeersättningar samt på försäk-

ringspremieåterbäringar

6 §
På dagpenningsförmån som med stöd av

sjukförsäkringslagen utbetalas till en försäk-
rad, på rehabiliteringspenning med stöd av
30, 32, 33 och 35 § i lagen om Folkpensions-
anstaltens rehabiliteringsförmåner och reha-
biliteringspenningförmåner och på annan re-
habiliteringspenning än sådan som betalas
utöver pension samt på annan ersättning som
enligt sjukförsäkrings- eller folkpensionsla-
gen betalas för minskade inkomster eller för-
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sämrad utkomst, ska förskottsinnehållning
verkställas på det sätt som bestäms i 4 och
5 § förordningen om förskottsuppbörd enligt
den innehållningsprocent som fastställts för
lön ökad med 2 procentenheter, dock enligt
minst 20 procent. Om prestationstagaren har
ett graderat skattekort, förhöjs innehållnings-
procenten inte med 2 procentenheter utan
förskottsinnehållningen verkställs enligt
minst 20 procent. Innehållningsprocenten på
ett ändringsskattekort som skattebyrån med
stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd
utfärdat för här avsedda förmåner förhöjs
inte.

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

Har prestationens utbetalare inte på det sätt
som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd
fått de uppgifter som behövs för verkstäl-
lande av innehållningen och den skattskyl-
dige inte företer sitt skattekort för prestatio-
nens utbetalare, verkställs förskottsinnehåll-
ning procentuellt enligt följande:

Dagpenningsförmån enligt
sjukförsäkringslagen och annan
rehabiliteringspenning än sådan
som betalas utöver pension,
euro/dag

Förskottsinnehåll-
ningsprocent

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

123,01– 50

På dagpenningsförmån om högst 22,04
euro som utbetalas med stöd av sjukförsäk-
ringslagen ska förskottsinnehållning, avvi-
kande från 1 och 3 mom. verkställas enligt
20 %. På moderskaps- och föräldrapenning
som till minimibelopp utbetalas till en skatt-
skyldig i förvärvsarbete ska förskottsinne-
hållning dock verkställas enligt 40 %. För-
skottsinnehållning verkställs likväl inte på
ovan i detta moment avsedda prestationer, på

partiell sjukdagpenning eller på rehabilite-
ringspenning, om prestationen uppgår till
högst 4 euro per dag.

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

Då pensionstagaren utöver pension får re-
habiliteringspenning verkställs förskottsinne-
hållningen på rehabiliteringspenningen enligt
40 %. Om den pension som utbetalas utöver
rehabiliteringspenningen uppgår till högst
150 euro i månaden och förskottsinnehåll-
ning inte ska verkställas på den enligt 5 § 3
mom., ska förskottsinnehållning inte heller
verkställas på rehabiliteringspenningen, om
utbetalaren inte fått ett särskilt förordnande
av skattebyrån som förpliktar honom att
verkställa förskottsinnehållning.

Då ersättningar som avses ovan i 1, 2, 4
och 5 mom. utbetalas utöver tidigare utbe-
talda ersättningar eller som engångsbetalning
eller för flera perioder samtidigt eller för
annan tid än skatteåret, ska förskottsinnehåll-
ning verkställas enligt den innehållningspro-
cent som anges i tabellen i 3 mom. Förskotts-
innehållning verkställs enligt denna tabell
även på dagpenningar som utbetalas med
stöd av lagen om ersättning till lantbruksföre-
tagare för självrisktiden enligt sjukförsäk-
ringslagen (118/91).

7 §
På förmåner som en i lagen om försäk-

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

1) På kompletteringsdagpenning som beta-
las av en sjukkassa som fungerar hos arbets-
givaren verkställs förskottsinnehållning på
det sätt som bestäms i 4 och 5 § i förord-
ningen om förskottsuppbörd enligt de inne-
hållningsprocent som fastställts för lön.

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

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

8 §
Då man med stöd av obligatorisk olycks-

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

Vid utbetalning av i 1 mom. angivna pre-
stationer utöver tidigare erlagda ersättningar
eller som engångsbetalning eller för flera pe-
rioder samtidigt eller retroaktivt för annan tid
än skatteåret verkställs förskottsinnehållning
enligt 50 %.

Förskottsinnehållning verkställs enligt
50 % eller såsom det bestäms om biinkom-
ster i 6 § i förordningen om förskottsinnehåll-
ning:

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

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

3) på prestationer som erhållits som återbä-
ring eller genom återköp eller som ändrings-
värde av försäkringspremier för frivilliga
pensionsförsäkringar;

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

5) på skattepliktiga ersättningar för vårdda-
gar som betalas med stöd av en sjukhusför-
säkring.

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

9 §
På ersättningar för inkomstbortfall under

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

5 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskydds-
förmåner för arbetslösa, på strejkunder-

stöd och på alterneringsersättning

10 §
Förskottsinnehållningen på inkomstrelate-

rad dagpenning och utbildningsdagpenning
som är lika stort som inkomstrelaterad dag-
penning och vilka utbetalas med stöd av la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002), utbildningsstöd som är lika stort
som inkomstrelaterad dagpenning och som
utbetalas med stöd av lagen om offentlig
arbetskraftsservice (1295/2002) samt på start-
peng enligt lagen om offentlig arbetskrafts-
service (1295/2002) ska verkställas enligt be-
stämmelserna i 4, 5 eller 6 § i förordningen
om förskottsuppbörd enligt de innehållnings-
procent som fastställts för lön, ökade med 2
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om den inkomstrelaterade dagpenningen, ut-
bildningsdagpenningen eller utbildningsstö-
det utbetalas förhöjda med stöd av 6 kap. 3 §
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
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(1290/2002), ska de innehållningsprocent
som fastställts för lön med avvikelse från det
ovanstående dock ökas med 4 procentenhe-
ter, dock enligt minst 20 procent. Även för-
skottsinnehållning på tillägg för sysselsätt-
ningsplan som hänför sig till inkomstrelate-
rad dagpenning enligt 6 kap. 3 a § i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa (459/2005) och
till utbildningsstöd enligt 9 kap. 2 § i lagen
om offentlig arbetskraftsservice (458/2005)
ska verkställas enligt de innehållningsprocent
som fastställts för lön, ökade med 4 procent-
enheter, dock enligt minst 20 procent. Om
prestationstagaren har ett graderat skattekort,
förhöjs innehållningsprocenten inte med 2 el-
ler 4 procentenheter utan förskottsinnehåll-
ningen verkställs enligt minst 20 procent.
Innehållningsprocenten på ett ändringsskatte-
kort som skattebyrån med stöd av 18 § i
lagen om förskottsuppbörd utfärdat förhöjs
inte.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 20
procent:

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

2) på arbetsmarknadsstöd, resebidrag, ut-
bildningsdagpenning som är lika stor som
arbetsmarknadsstöd och utbildningsstöd vilka
utbetalas med stöd av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa (1290/2002) samt på
sysselsättningsstöd som betalas till en arbets-
lös arbetssökande som deltar i arbetslivsträ-
ning;

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

4) på dagtraktamente som betalas till per-
sonkunder och handikappade personkunder i
samband med yrkesvals- och karriärplane-
ringsservice enligt förordningen om förmåner
som hör till offentlig arbetskraftsservice
(1346/2002)

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

Om den som betalar ut prestationen inte på
det sätt som avses i 10 § i lagen om förskotts-
uppbörd har fått de uppgifter som behövs för
innehållningen och den skattskyldige inte fö-
reter sitt skattekort för utbetalaren, verkställs
förskottsinnehållning enligt följande:

Ersättning enligt lagen om
utkomstskydd för arbetslösa,
euro/dag

Förskottsinnehåll-
ningsprocent

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

100,01–156 45
156,01– 50

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

Deltidstillägg euro/månad Förskottsinnehåll-
ningsprocent

0,17–505 20
505,01–673 25
673,01– 30

11 §
På skattepliktiga strejkunderstöd som en

arbetsmarknadsorganisation utbetalat med
anledning av en stridsåtgärd eller på annat
motsvarande understöd verkställs förskottsin-
nehållning enligt procentsatserna i tabellen i
10 § 4 mom.

12 §
På alterneringsersättning som avses i lagen

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

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

6 kap.

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

barn samt på stöd för närståendevård

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

kommuntillägg som Folkpensionsanstalten
betalt och på stöd för närstående som betalas
till föräldrar till handikappade eller sjuka
minderåriga barn verkställs förskottsinnehåll-
ning på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i
förordningen om förskottsuppbörd enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön
ökade med 2 procentenheter, dock enligt
minst 20 procent. Om prestationstagaren har
ett graderat skattekort, förhöjs innehållnings-
procenten inte med 2 procentenheter utan
förskottsinnehållningen verkställs enligt
minst 20 procent. Innehållningsprocenten på
ett ändringsskattekort som skattebyrån med
stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd
utfärdat för här avsedd förmån förhöjs inte.

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

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

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

Kommunen ska verkställa förskottsinne-
hållning på kommunalt tillägg som den beta-
lar på hemvårdsstöd eller på stöd för privat

vård som betalas till anställd vårdare på det
sätt som i 6 § i förordningen om förskotts-
uppbörd bestämts om biinkomst.

Folkpensionsanstalten och kommunen ska
verkställa förskottsinnehållning på stöd för
privat vård och kommunalt tillägg som be-
talts till annan vårdproducent än anställd vår-
dare som inte införts i förskottsuppbördsre-
gistret på det sätt som bestäms i 10 § och
15 § 3 mom. i förordningen om förskottsupp-
börd.

7 kap.

Förskottsinnehållning på studiestöd och
stöd för vuxenutbildning

14 §
På studiepenning som avses i 2 § i lagen

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

15 §
På vuxenutbildningsstöd enligt lagen om

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

8 kap.

Förskottsinnehållning på prestation enligt
lagen om lönegaranti och statstjänste-

mannalagen

16 §
På prestation som med stöd av lagen om

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

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

Om utbetalaren är ett i 3 a § 2 mom. i
lagen om lönegaranti (1587/92) avsett kon-
kursbo, verkställs förskottsinnehållning enligt
vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i förordningen
om förskottsuppbörd.
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På periodiskt återkommande ersättning
som utbetalas med stöd av statstjänstemanna-
lagen (750/94) verkställs förskottsinnehåll-
ning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i
förordningen om förskottsuppbörd.

9 kap.

Förskottsinnehållning på idrottsmans
arvode

17 §
På idrottsmans arvode verkställs förskotts-

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

10 kap.

Förskottsinnehållning på avträdelseersätt-
ning för lantbruksföretagare

18 §
På avträdelseersättning enligt lagen om av-

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

11 kap.

Övriga bestämmelser om verkställande av
förskottsinnehållning

19 §
Förskottsinnehållning på annan än ovan i

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

Om utbetalaren inte förfogar över de upp-
gifter om prestationsmottagaren, vilka behövs
för att förskottsinnehållning ska kunna verk-
ställas, verkställs förskottsinnehållningen en-
ligt vad som bestäms i 3 § i förordningen om
förskottsuppbörd.

20 §
Kredit- och finansinstitut kan vid beräk-

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

21 §
Förskottsinnehållning ska verkställas till

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

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

12 kap.

Ikraftträdande

22 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2009. Genom detta beslut upphävs Skattesty-
relsens beslut av den 31 december 2007
(4/2008).

Helsingfors den 30 december 2008

Vid förhinder för generaldirektören
Överdirektör Juha Lindgren

Överinspektör Riitta Roos

3602 Nr 1154



Skatteförfaltningens beslut

Nr 1155

om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklara-
tionsservice för småarbetsgivare

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 2008

Skattestyrelsen har med stöd av 2 § 4 mom. i lagen av den 9 juli 2004 om ett system för
betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) beslutat följande:

Prestationer som kan behandlas med hjälp av
servicesystemet

1 §
Skattestyrelsen begränsar omfattningen av

de uppgifter som avses i 2 § 1 och 2 mom. i
lagen om ett system för betalningstjänst och
deklarationsservice för småarbetsgivare
(658/2004). Därmed kan användaren endast
betala de följande prestationerna med betal-
ningstjänsten och utföra de följande uppgif-
terna i anslutning till arbetsgivarens förplik-
telser vilka avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen
om ett system för betalningstjänst och dekla-
rationsservice för småarbetsgivare:

1) löner till personer som är allmänt skatt-
skyldiga i Finland förutom sjöarbetsinkomst
som avses i 74 § i inkomstskattelagen
(1535/1992), utlandsinkomst som avses i
77 § i inkomstskattelagen, löneinkomst som
avses i lagen om källskatt för löntagare från
utlandet (1551/1995), löner som man har be-
talat i egenskap av ställföreträdande betalare
som avses i 9 § 2 mom. i lagen om förskotts-
uppbörd (1118/1996), löner som utbetalats
som lönegaranti som avses i lagen om löne-
garanti (866/1998) och i förordningen om
lönegaranti (868/1998) samt löner som ett
offentligt samfund betalar.

2) hushåll som får i lagen om stöd för
hemvård och privat vård av barn (1128/1996)
avsett stöd för privat vård av barn kan med
hjälp av systemet sköta arbetsgivarförpliktel-
serna i anslutning till de utbetalda lönerna
och stödet för privat vård.

3) av ett hushåll utbetalda arbetsersätt-
ningar som avses i 25 § i lagen om förskotts-

uppbörd och vars mottagare är registrerad i
förskottsuppbördsregistret;

4) löner till idrottare som är allmänt skatt-
skyldiga;

5) resekostnadsersättningar som avses i
71 § 3 mom. i inkomstskattelagen och som
ett allmännyttigt samfund har betalat;

6) av andra än ett hushåll utbetalda arbets-
och bruksersättningar som avses i 25 § i la-
gen om förskottsuppbörd och vars mottagare
är inte registrerad i förskottsuppbördsregist-
ret;

Bestämmelser om uppgifter som kan utföras

2 §
Därtill begränsar Skattestyrelsen de upp-

gifter som avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen
om ett system för betalningstjänst och dekla-
rationsservice för småarbetsgivare och be-
stämmer om dessa enligt följande:

I systemet kan inte skötas arbetsgivarskyl-
digheter som ansluter sig till det lagstadgade
olycksfallsförsäkringssystemet, det lagstad-
gade arbetslöshetsförsäkringssystemet eller
arbetstagarens grupplivförsäkring som ingår i
de allmänbindande kollektivavtalen.

Systemet kan inte utnyttjas till samling av
uppgifter för arbetstidsbokföring och inte
heller till att anmäla löneuppgifter om arbets-
tagarens sjukdomstid till Folkpensionsanstal-
ten.

Arbetsgivare som anlitar systemet för be-
talningstjänst och deklarationsservice för
småarbetsgivare kan med hjälp av systemet
räkna fackföreningens medlemsavgifter be-
träffande de arbetstagare som har gett full-

3603



makt till arbetsgivaren om detta. Systemet
kan dock inte användas av arbetsgivaren för
att anmäla beloppen för medlemsavgifterna
till fackföreningen.

Hushåll som anlitar systemet för betal-
ningstjänst och deklarationsservice för små-
arbetsgivare kan med hjälp av systemet de-
klarera till skatteverket de uppgifter som av-
ses i 127 a—127 c § i inkomstskattelagen för
att räkna hushållsavdraget.

Arbetspensionsförsäkringsbolag som har
anslutit sig till systemet

3 §
Följande arbetspensionsförsäkringsbolag

har anslutit sig till systemet för betalnings-
tjänst och deklarationsservice för småarbets-
givare:

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget
Etera, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbo-
laget Ilmarinen, Försäkringsaktiebolaget
Pensions-Alandia, Ömsesidiga Försäkrings-
bolaget Pensions-Fennia, Ömsesidiga Pen-

sionsförsäkringsbolaget Pensions-Tapiola,
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget
Varma och Pensionsförsäkringsaktiebolaget
Veritas.

Användarnas identifikationstjänst

4 §
Användare av tjänsten loggar in genom

den gemensamma servicen tunnistus.fi som
administreras av Folkpensionsanstalten, ar-
bets- och näringsministeriet och Skattestyrel-
sen. Användares identitet kontrolleras enligt
de olika sätten som finns tillgängliga inom
Tunnistus.fi-tjänsten.

Ikraftträdande

5 §
Beslutet träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom beslutet upphävs Skattestyrelsens be-
slut av den 28 april 2008 om uppgifter som
kan utföras med hjälp av systemet för betal-
ningstjänst och deklarationsservice för små-
arbetsgivare (293/2008).

Helsingfors den 30 december 2008

Vid förhinder för generaldirektören
Överdirektör Juha Lindgren

Överinspektör Riitta Roos
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