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L a g

Nr 1219

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i det i Paris den 15 september
2010 mellan Republiken Finlands regering
och Belizes regering ingångna avtalet om
upplysningar i fråga om skatteärenden gäller
som lag sådana Finland har förbundit sig till
dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställighe-

ten av denna lag kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen

RP 231/2010
FiUB 48/2010
RSv 248/2010

168—2010

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20100231


L a g

Nr 1220

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i det i Singapore den 28 sep-
tember 2010 mellan Republiken Finlands re-
gering och Republiken Marshallöarnas reger-
ing ingångna avtalet om upplysningar i fråga
om skatteärenden gäller som lag sådana Fin-
land har förbundit sig till dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställighe-

ten av denna lag kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen

RP 232/2010
FiUB 49/2010
RSv 249/2010
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L a g

Nr 1221

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i det i Canberra den 13 oktober
2010 mellan Republiken Finlands regering
och Republiken Vanuatus regering ingångna
avtalet om upplysningar i fråga om skatteä-
renden gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställighe-

ten av denna lag kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen

RP 233/2010
FiUB 50/2010
RSv 250/2010

4143

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20100233


Kommunikationsministeriets förordning

Nr 1222

om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestatio-
ner gällande radioförvaltningen

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den
21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i
lag 348/1994:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om frekvens-
avgifter och övriga avgifter för Kommunika-
tionsverkets offentligrättsliga prestationer
som gäller radioförvaltningen.

2 kap.

Frekvensavgifter

2 §

Frekvensavgiftens storlek och uttag av
avgiften

Kommunikationsverket tar ut en i 6 § 3
mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992) avsedd årlig avgift som
avviker från prestationens självkostnadsvärde
för i lagen om radiofrekvenser och teleutrust-
ningar (1015/2001) avsedd

1) rätt till innehav och användning av ra-
diosändare eller tillståndspliktiga radiosän-
dare för radionät, radiosystem eller radiosta-
tioner (radiotillstånd),

2) reservering av radiofrekvenser, samt
3) frekvensförvaltning i anslutning till det

militära försvaret.
Frekvensavgiften för en prestation som av-

ses i 1 mom. 1 eller 2 punkten tas ut enligt
bestämmelserna i 4–12 § och 14 §. Avgifts-
perioden för den årliga frekvensavgiften är
högst tretton månader. En innehavare av ra-
diotillstånd är skyldig att betala den årliga
frekvensavgiften trots att radiotillståndet sägs
upp eller återkallas att upphöra under avgifts-
perioden.

3 §

Grunder för bestämmande av
frekvensavgiften

Vid bestämmande av frekvensavgiften för
radiosändare, radionät, radiosystem eller ra-
diostationer ska Kommunikationsverket på
det sätt som närmare anges nedan beakta
följande allmänna grunder för bestämmande
av avgiften:

1) den frekvensmängd som anvisats eller
reserverats för användning, arten i fråga om
frekvensernas användningsrätt och referens-
bandets bredd,

2) det frekvensområde som anvisats eller
reserverats för användning,
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3) antalet invånare på radiosystemets om-
råde med användningsrätt, samt

4) vilken radioanläggningsgrupp radiosän-
daren hör till.

Vid bestämmande av frekvensavgiften för
innehav och användning av vissa radio-
sändare, radionät eller radiosystem ska Kom-
munikationsverket utöver bestämmelserna i
1 mom. dessutom på det sätt som närmare
anges nedan beakta antalet radiosändare som
används eller trafikslaget för de frekvenser
som anvisats för användning.

4 §

Allmän frekvensavgift

Den frekvensavgift som tas ut i enlighet
med de allmänna grunder för bestämmande
av avgiften som avses i 3 § 1 mom. bestäms
enligt följande formel:

B0•K1•Kinv•S•1295,50 ≠

Med de koefficienter, kalkylmässiga stor-
heter och begrepp som tillämpas i frekvens-
avgiftsformeln avses:

1) Radiofrekvensernas relativa bandbredd
(B0) är storhetens förhållande till referens-
bandets (Bref) bredd. Den frekvensmängd
som tillämpas vid bestämmande av frekvens-
avgiften är den anvisade eller för radionätet
eller radiosystemet reserverade frekvens-
mängden (B) multiplicerad med en koeffi-
cient för användningsrätt (Kj) som baserar
sig på användningsrättens art. Den relativa
bandbredden bestäms enligt följande formel:

B0=(B•Kj)/Bref

Referensbandets bredd är 25 kHz, med
undantag för frekvensavgiften för radiolänk-
sändare över 960 MHz, där den referens-
bandsbredd som tillämpas är 14 MHz.

Värdena för koefficienten för använd-
ningsrätt anges i punkt 1 i bilagan till denna
förordning. Om frekvenserna har anvisats el-
ler reserverats genom olika användningsrät-
ter, är frekvensmängden summan av de frek-
vensmängder som uträknats per användnings-
rätt.

2) Frekvensbandskoefficientens (K1) stor-
lek bestäms utifrån det frekvensområde som

anvisats eller reserverats för tillståndshava-
rens radiosändare eller de tillståndspliktiga
radiosändarna i ett radionät, radiosystem eller
en radiostation. Om det har anvisats eller
reserverats frekvensområden vars frekvens-
bandskoefficient är av olika storlek tillämpas
den största av koefficienterna för dessa områ-
den. De frekvensbandskoefficienter som ska
tillämpas anges i punkt 2 i bilagan till denna
förordning.

3) Invånarantalskoefficienten (Kinv) be-
stäms utifrån hur många invånare som finns
inom radiosändarens eller radionätets, radio-
systemets eller radiostationens område med
användningsrätt i förhållande till Finlands
folkmängd. Invånarantalskoefficienten är 1
inom det område med användningsrätt som
täcker hela Finland. Invånarantalskoefficien-
ten är dock ett fast tal 0,01 vid bestämmande
av frekvensavgiften för den beviljade rätten
till innehav och användning av andra radio-
sändare, radiosystem eller radionät än mobil-
nät, myndighetsradionät, GSM-R-radiosyste-
met för järnvägarna, masskommunikationsnät
eller radiosystem i ett fast trådlöst accessnät.

4) Grundavgiftskoefficienten (S) är en koef-
ficient relaterad till radiosystemet eller radio-
anläggningsgruppen, med vilken effekten av
den grundavgift som avses i 5 punkten ställs i
relation till frekvensavgiftens storlek. De
grundavgiftskoefficienter som ska tillämpas
anges i punkt 3 i bilagan till denna förordning.

5) Grundavgiften är en kalkylerad storhet
som är fastställd för användningsrätten för en
frekvensmängd av referensbandets storlek.
Storheten används vid bestämmande av frek-
vensavgiften för en radiosändare. Grundav-
giften uppgår till 1295,50 euro.

5 §

Radiosändare, radionät och radiosystem som
omfattas av allmän frekvensavgift

Kommunikationsverket tar årligen ut en
frekvensavgift som bestäms i enlighet med
4 § för den av verket beviljade rätten till
innehav och användning av följande till-
ståndspliktiga radiosändare eller tillstånds-
pliktiga basstationer eller radiosändare i ra-
dionät eller radiosystem:

1) basstationer i mobilnät,
2) basstationer i myndighetsnät (VIRVE),
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3) basstationer i GSM-R-radiosystemet för
järnvägarna,

4) radiosystem i fast trådlöst accessnät,
5) radiosändare i televisionsnät och annat

masskommunikationsnät,
6) fasta HF-sändare,
7) radiosondsystem,
8) radiosystem för spårning med en strål-

ningseffekt på högst 1 mW avsett för forsk-
ning,

9) ett satellitsystems marknät i 2 GHz-ban-
det,

10) nödsändare för personligt bruk (PLB),
11) basstationer i privata radionät (PMR)

och personsökningsnät,
12) radiosändare i system för fjärrkontroll,

fjärrmätning och dataöverföring,
13) radiosändare i jordstationer för fast ra-

dio via satellit,
14) radiolänksändare,
15) annan radarstation än ett fartygs eller

en luftfarkosts radarstation, och
16) radiosändare i föremål som skickats ut

i rymden.
Med mobilnät avses i denna förordning

GSM-mobilnätet och UMTS-mobilnätet, det
digitala bredbandiga mobilnätet i 450 MHz-
bandet och 2 000 MHz-bandet, ett markbun-
det system som lämpar sig för utbudet av
elektroniska kommunikationstjänster i 800
MHz-bandet, 2 500 MHz-bandet och 3 500
MHz-bandet samt fartygs och luftfarkosters
mobilnät.

6 §

Närmare bestämmelser om uttag av allmän
frekvensavgift

Vid bestämmande av frekvensavgifterna
för radiosändare, radiosystem eller radionät
som avses i 5 § 11-16 punkten är radiofrek-
vensernas relativa bandbredd trots bestäm-
melserna i 4 § 2 mom. 1 punkten, kubikroten
ur den anvisade frekvensmängdens förhål-
lande till referensbandets bredd.

Om en innehavare av radiotillstånd har rätt
att använda radiosändare i en basstation för
GSM- och UMTS-mobilnät på frekvenserna
880–915 MHz eller 925–960 MHZ eller på
frekvenserna 1 710–1 785 MHz eller
1 805–1 880 MHz, tas frekvensavgift ut bara
en gång för samma frekvens.

En ändring i kommunindelningen som trätt
i kraft efter 2008 påverkar inte storleken på
invånarantalskoefficienten för basstationer
för mobilnät, trådlösa bredbandiga accessnät
eller radiosystem i fasta trådlösa accessnät så
att nätets eller systemets område med an-
vändningsrätt blir större.

Om en innehavare av radiotillstånd har rätt
att använda basstationer för ett markbundet
system som lämpar sig för utbudet av elek-
troniska kommunikationstjänster i 3 500
MHz-bandet och basstationer för radiosyste-
met i ett fast trådlöst accessnät på samma
frekvenser och delvis inom samma område,
fastställs invånarantalskoefficienten (Kinv)
för frekvensavgiften för radiosystemet i det
fasta trådlösa accessnätet på basis av det om-
råde med användningsrätt som inte överlap-
par området med användningsrätt för det
markbundna system som lämpar sig för utbu-
det av elektroniska kommunikationstjänster i
3 500 MHz-bandet.

Den relativa bandbredden för radiosändare
i det riksomfattande koncessionsberoende te-
levisionsnätet fastställs utifrån den frekvens-
mängd som reserverats för televisionsnätet.
Den frekvensmängd som reserverats för tele-
visionsnätet är frekvensmängden för det frek-
vensområde som i statsrådets frekvensplan
fastställts för koncessionsberoende televi-
sionsverksamhet dividerad med antalet riks-
omfattande kanalknippen som är tillgängliga
på frekvensområdet. Den relativa bandbred-
den för radiosändare i ett regionalt televi-
sionsnät är densamma som den relativa band-
bredden för radiosändare i det riksomfattande
koncessionsberoende televisionsnät som är
avsett att fungera inom samma frekvensom-
råde. Frekvensavgiften för televisionsnät be-
stäms enligt nät.

Frekvensavgiften för basstationer i privata
radionät (PMR) och personsökningsnät räk-
nas ut enligt nät och antennplats.

Trots bestämmelserna i 4 § 1 mom. uträk-
nas frekvensavgiften utifrån en (1) radiosän-
dare på samma radiofrekvens, om systemet
för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöver-
föring har fler än en radiosändare per antenn-
plats på samma radiofrekvens.

Frekvensavgiften för en fast HF-sändare
bestäms enligt antennplats.
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7 §

Särskild frekvensavgift för vissa privata
radiosystem

Kommunikationsverket tar årligen ut frek-
vensavgift för den av verket beviljade rätten
till innehav och användning av tillståndsplik-
tiga

1) mobila stationer i privata radionät
(PMR) och personsökningsnät,

2) radiomikrofonsändare, och
3) sändare för radiostyrning
så att man när frekvensavgiften bestäms

tillämpar systemkoefficient K6b utöver de ko-
efficienter och kalkylmässiga storheter som
avses i 4 §. Frekvensavgiften bestäms enligt
följande formel:

B0•K1•Kinv•K6b•S•1295,50 ≠

Systemkoefficient K6b bestäms i enlighet
med det graderade antalet mobila radiosän-
dare som hör till systemet så att viktkoeffi-
cienten för de mobila radiosändarna är 0,25.

De systemkoefficienter som bestäms uti-
från det graderade antalet mobila radiosän-
dare anges i punkt 4 i bilagan till denna
förordning.

Trots bestämmelserna i 4 § 2 mom. 1 punk-
ten är radiofrekvensernas relativa bandbredd
vid bestämmande av frekvensavgifterna för
radiosändare, radiosystem eller radionät som
avses i 1 mom. 1 och 2 punkten kubikroten ur
den anvisade frekvensmängdens förhållande
till referensbandets bredd, och vid bestäm-

mande av frekvensavgifterna för sändare för
radiostyrning som avses i 3 punkten åttonde
roten ur den anvisade frekvensmängdens för-
hållande till referensbandets bredd.

Mobila stationer i privata radionät (PMR)
och personsökningsnät samt radiomikrofon-
sändare som på basis av sin placering, an-
vända basstationer eller andra motsvarande
grunder hör till samma funktionella helhet
anses vara mobila stationer eller radiosändare
i samma radiosystem.

I fråga om sändare för radiostyrning som
fungerar inom olika frekvensområden och
olika kommuner räknas frekvensavgiften ut
separat.

Frekvensavgiften för radiomikrofonsän-
dare som fungerar inom olika frekvensområ-
den räknas ut separat enligt nät. Trots be-
stämmelserna i 4 § 2 mom. 1 punkten anses
den kanalbredd för radiomikrofonsändaren
som fastställts i radiotillståndet som radio-
mikrofonsändarens frekvensmängd vid be-
stämning av avgiften.

8 §

Särskild frekvensavgift för radiosändare
inom sjöfart och luftfart

Kommunikationsverket tar årligen ut frek-
vensavgift för den av verket beviljade rätten
till innehav och användning av en tillstånds-
pliktig radiostation inom sjöfart eller luftfart
eller radiosändare i ett radiosystem inom sjö-
fart eller luftfart. Frekvensavgiften bestäms
enligt följande formel:

1) fartygs eller luftfarkosts radiostation och bärbar radiosändare för
luftfart Kslag·S·1295,50 ≠

2) basstationer för annat maritimt radiosystem än fartygs radiostation
eller luftfartsradioanläggningar som används på markytan

K1·
3
√Βο·S·

1295,50 ≠

3) mobila stationer för annat maritimt radiosystem än fartygs radiosta-
tion eller luftfartsradioanläggningar som används på markytan

K1·K6b·
3
√Βο·S·

1295,50 ≠

Trafikslagskoefficienten (Kslag) bestäms
utifrån trafikslaget för de radiofrekvenser
som anvisats tillståndshavaren. Trafikslags-
koefficienterna anges i 5 punkten i bilagan
till denna förordning. De övriga koefficienter
och kalkylmässiga storheter som tillämpas i

formlerna överensstämmer med bestämmel-
serna i 4 § och 7 § 2 mom.

Frekvensavgiften för fartygs och luftfar-
kosts radiostation och bärbara radiosändare
för luftfart bestäms enligt trafikslag.

Frekvensavgiften för andra maritima radio-
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system än fartygs radiostation samt för bas-
station för luftfartsradioanläggningar som an-
vänds på markytan räknas ut enligt system
och antennplats. Mobila stationer som på ba-
sis av den använda basstationens antennplats
eller andra motsvarande grunder hör till
samma funktionella helhet anses vara mobila
stationer i samma radiosystem.

9 §

Särskilda frekvensavgifter för
amatörradiosändare

Kommunikationsverket tar årligen ut frek-
vensavgift för den av verket beviljade rätten
till innehav och användning av tillståndsplik-
tiga amatörradiosändare eller radiosändare i
en amatörradiostation. Frekvensavgiften be-
stäms enligt följande formel:

1) amatörradiosändare S·1295,50 ≠

2) amatörradiostation med
ökad sändningseffekt

B0·S·
1295,50 ≠

3) annan amatörradiostation
som kräver specialtillstånd

3
√Βο·S·
1295,50 ≠

De koefficienter och kalkylmässiga storhe-
ter som tillämpas i formlerna överensstäm-
mer med bestämmelserna i 4 §.

Kommunikationsverket får ta ut endast en
årlig frekvensavgift, även om radiotillståndet
berättigar till innehav och användning av
flera amatörradiosändare som avses i 1 mom.
1 punkten.

Frekvensavgiften för en amatörradiostation
som kräver specialtillstånd räknas ut enligt
antennplats på basis av de anvisade sänd-
ningsfrekvenserna.

10 §

Frekvensavgift för andra radiosändare

Frekvensavgiften för andra radiosändare
än sådana som avses i 5 § eller 7–9 § bestäms
enligt frekvensavgiften för närmast motsva-
rande radiosändare. Om närmast motsvarande
radiosändare inte kan fastställas, bestäms
frekvensavgiften enligt följande formel:

K1•0,01•1295,50 ≠.

Den frekvensbandskoefficient, K1, som til-
lämpas i formeln överensstämmer med be-
stämmelserna i 4 §.

11 §

Kortvarig frekvensavgift, ändring av använd-
ningsrätten och minimiavgift

Kommunikationsverket tar ut en kortvarig
frekvensavgift för en av verket för mindre än
ett år beviljad rätt till innehav och använd-
ning av en i 5 § eller 7–10 § avsedd radiosän-
dare. Frekvensavgiftens storlek är den i 5 §
eller 7–10 § bestämda årliga frekvensavgiften
multiplicerad med relationstalet för antalet
användningsdygn och 365, dock minst en
fjärdedel av den årliga frekvensavgiftens be-
lopp och alltid minst 18 euro.

Om Kommunikationsverket ändrar den i
5 § eller 7–10 § eller 1 mom. avsedda rätten
till innehav eller användning av en radiosän-
dare under den tid radiotillståndet är giltigt,
så att den inverkar förstorande på grunderna
för bestämmande av frekvensavgiften, tas
frekvensavgiften ut även för den ändrade rät-
ten. Tilläggsbeloppet för frekvensavgiftens
innevarande avgiftsperiod tas dock ut dygns-
vis endast för den återstående delen.

Trots bestämmelserna i 5 § eller 7–10 § är
minimibeloppet för frekvensavgiften 18 euro.

12 §

Frekvensreserveringsavgift

För en sådan reservering av radiofrekven-
ser som avses i 9 § i lagen om radiofrekven-
ser och teleutrustningar tar Kommunikations-
verket ut en lika stor avgift som för den rätt
till innehav och användning av radiosändare
som avses i 5 § eller 7—11 § i denna förord-
ning. Trots bestämmelserna i 11 § 1 mom. tas
frekvensavgift även ut om den är under
18 euro eller under en fjärdedel av den årliga
frekvensavgiften.

Om reserveringen förfaller på grund av att
radiotillstånd beviljas för innehav och an-
vändning av en radiosändare, görs avdrag
enligt detta moment från den årliga med stöd
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av 5 § eller 7-11 § bestämda frekvensavgiften
för radiosändare det första året eller från den
med stöd av 10 § 1 mom. bestämda kortva-
riga frekvensavgiften för radiosändare. Av-
dragets storlek är den i 5 § eller 7–11 § be-
stämda frekvensavgiften multiplicerad med
relationstalet för å ena sidan differensen i
antal dygn mellan frekvensreserveringens gil-
tighetstid och den faktiska giltighetstid som
berodde på att reserveringen förföll och å
andra sidan 365. Avdrag görs dock inte från
frekvensavgiften för radiosändare som avses
i 5 § 6, 7 eller 10 punkten eller 7 § 1 mom. 2
eller 3 punkten eller från den kortvariga frek-
vensavgiften.

Till frekvensavgiften för frekvensreserve-
ringen räknas dock inte mobila stationer i
privata radionät (PMR), i personsökningsnät,
i annat maritimt radiosystem än ett fartygs
radiostation eller i en luftfartsradioanlägg-
ning som används på markytan. Om det inte
till ett nät eller system hör annat än mobila
stationer uträknas frekvensavgiften för frek-
vensreserveringen utifrån en mobil station.

Frekvensavgiften för en frekvensreserve-
ring för ett system för fjärrkontroll, fjärrmät-
ning och dataöverföring bestäms dock utgå-
ende från en (1) radiosändare för varje radio-
kanal som reserverats för systemet.

13 §

Frekvensförvaltningsavgift för militär
radiokommunikation

Kommunikationsverket tar för frekvens-
förvaltning i anslutning till det militära för-
svaret ut en årlig frekvensförvaltningsavgift
som bestäms enligt frekvensområde. Frek-
vensförvaltningsavgiften bestäms enligt föl-
jande formel:

B0•K1•Kinv•S•1295,50 ≠

De koefficienter och kalkylmässiga storhe-
ter som ska tillämpas på frekvensförvalt-
ningsavgiften överensstämmer med bestäm-
melserna i 4 § med undantag för bredden på
det referensband som ska tillämpas på radio-
frekvensernas relativa bandbredd B0 och
grundavgiftskoefficienten S.

Radiofrekvensernas relativa bandbredd

B0, som ska tillämpas på frekvensförvalt-
ningsavgiften, är förhållandet mellan storhe-
ten för de fastställda frekvensernas frekvens-
mängd B inom frekvensområdet för radio-
kommunikation som hänför sig till det mili-
tära försvaret och referensbandets bredd
14 MHz.

Den grundavgiftskoefficient S som ska til-
lämpas på frekvensförvaltningsavgiften är en
till avgiften relaterad koefficient, med vilken
den i 4 § 2 mom. 6 punkten avsedda grund-
avgiftens effekt ställs i relation till storleken
på den frekvensförvaltningsavgift som ska
tas ut. Koefficientens värde är 0,85.

Trots bestämmelserna i 2 § tas utöver frek-
vensförvaltningsavgiften inte ut frekvensav-
gift för frekvensreservering som beviljats för-
svarsmakten eller gränsbevakningsväsendet
eller för rätt till innehav och användning av
radiosändare eller tillståndspliktig radiosän-
dare i radionät, radiosystem eller radiostatio-
ner.

14 §

Avgiftsfria prestationer

Frekvensavgift tas inte ut för rätt till inne-
hav och användning av en sådan radiosändare
eller tillståndspliktig radiosändare i radionät,
radiosystem eller radiostationer som hänför
sig till uppgifterna vid en främmande stats
beskickning, inte heller för en frekvensreser-
vering.

3 kap

Radioförvaltningens övriga avgifter

15 §

Examensavgift

Kommunikationsverket tar ut en i 6 §
2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten avsedd fast avgift för deltagande i en
examen inom radiokommunikation. Avgif-
terna är följande:

1) allmän behörighetsexamen för radioope-
ratörer inom sjöfarten eller allmän examen
för radiotelefonister 75,70 euro,

2) begränsad behörighetsexamen för ra-
diooperatörer inom sjöfarten eller radioexa-

4149

2 /168



men för högsjöskeppare eller begränsad exa-
men för radiotelefonister 67,30 euro,

3) radioexamen för kustskeppare 45,40 eu-
ro,

4) allmän eller begränsad kompetensexa-
men för radiooperatörer inom sjöfarten
37,85 euro.

För andra än i 1 mom. avsedda examina
inom radiokommunikation tas ut en exa-
mensavgift, vars belopp är den avgift som tas
ut för den i 1 mom. avsedda närmast motsva-
rande examen.

För deltagande i en delexamen tas ut hälf-
ten av den i 1-2 mom. avsedda avgiften,
avrundad till närmaste fem eller tio cent.

Kommunikationsverket tar ut ovan av-
sedda examensavgift även om examen är un-
derkänd.

16 §

Intygsavgift

Kommunikationsverket tar ut en i 6 §
2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten avsedd fast avgift för behörighets- och
kompetensbevis för radiokommunikation. In-
tygsavgiften för en i 15 § 1 mom. 1-3 punk-
ten avsedd examen är 43,75 euro och för en i
15 § 1 mom. 4 punkten avsedd examen
28,60 euro.

Intygsavgiften för det behörighetsbevis för
amatörradiokommunikation som avses i 15 §
1 mom. i lagen om radiofrekvenser och tele-
utrustningar är 43,75 euro.

17 §

Avgift för godkännande av radioanläggning

Kommunikationsverket tar för typgodkän-
nande av radioanläggningar eller godkän-
nande av en enskild utrustning ut en i 6 §
2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten avsedd fast avgift för godkännande av
radioanläggningar. Avgifterna för godkän-
nande är följande:

1) godkännande av enskild radioanlägg-
ning 84,10 euro,

2) nationellt typgodkännande av radioan-
läggning 285,90 euro,

3) krävande och tidsödande nationellt typ-

godkännande av radioanläggning 571,85 eu-
ro,

4) nationellt typgodkännande av en pro-
duktfamilj av radioanläggningar 571,85 euro.

Om den i 1 mom. avsedda fasta avgiften i
ett enskilt fall är oskäligt stor eller liten jäm-
fört med de kostnader som föranletts Kom-
munikationsverket, ska verket i stället för den
fasta avgiften ta ut en avgift enligt den en-
skilda prestationens självkostnadsvärde.

Kommunikationsverket tar ut den i 1–2
mom. avsedda avgiften för godkännande
även då typgodkännande eller godkännande
för en enskild anläggning inte beviljas.

18 §

Kontrollavgift för radioanläggning eller
radiostation

Kommunikationsverket tar ut en i 6 §
2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten avsedd fast avgift för kontroll av radio-
anläggningar och radiostationer. För idrifttag-
ningskontroll eller ändringskontroll av radio-
anläggningar eller radiostationer tas ut en
kontrollavgift på 840,95 euro.

För sådan kontroll av radioanläggning som
avses i 36 § 2 mom. i polislagen (493/1995)
och sådant godkännande av radioanläggning
som avses i 18 § 2 mom. i lagen om behand-
ling av personuppgifter vid gränsbevaknings-
väsendet (579/2005) tas ut en i 6 § 1 mom.
avsedd kontrollavgift enligt prestationens
självkostnadsvärde.

Kommunikationsverket tar ut ovan av-
sedda kontrollavgift även då anläggningen
eller stationen är underkänd.

19 §

Avgift för störningsskydd och koordinering
av satellitsystem

Kommunikationsverket tar ut en i 6 §
1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten avsedd avgift enligt prestationens
självkostnadsvärde för

1) skyddande av radiomottagningsstation
mot störningar,

2) sådan koordinering av satellitsystem
som gjorts av Internationella teleunionen el-
ler någon annan internationell organisation.
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20 §

Avgift för behandling av koncessionsansökan

För behandling av i 8 a § i kommunika-
tionsmarknadslagen (393/2003) avsedd kon-
cession, som beviljas för kortvarigt utbud av
nättjänster i digitala markbundna masskom-
munikationsnät tar Kommunikationsverket ut
en fast avgift för behandling av koncessions-
ansökan enligt 6 § 2 mom. i lagen om grun-
derna för avgifter till staten. Avgiften uppgår
till 300 euro.

Kommunikationsverket tar ut behandlings-
avgiften enligt 1 mom. även om koncessions-
ansökan avslås.

21 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011 och gäller till och med den 31
december 2016.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs kommu-
nikationsministeriets förordning av den 12
december 2008 om avgifter som tas ut för
Kommunikationsverkets prestationer gäl-
lande radioförvaltningen (950/2008) jämte
ändringar.

22 §

Övergångsbestämmelser

Kommunikationsverket tar årligen ut en
frekvensavgift som bestäms i enlighet med
4 § för den av verket beviljade rätten till
innehav och användning av radiosändare i det
riksomfattande koncessionsberoende televi-
sionsnätet eller basstationer för mobilnät un-
der övergångsperioden åren 2011-2015 så att
man utöver formeln för den frekvensavgift
som anges i 4 § 1 mom. vid bestämmande av
avgiften tillämpar en övergångskoefficient
Köverg. Frekvensavgiften bestäms under över-
gångsperioden enligt följande formel:

B0•K1•Kinv•S•Köverg•1295,50 ≠
Värdena för den övergångskoefficient som

ska tillämpas vid bestämmande av den frek-
vensavgift som avses i 1 mom. är årligen
följande:

År Köverg televi-
sionsnät

Köverg
mobilnät

2011 0,038 1,62
2012 0,2 1,52
2013 0,4 1,39
2014 0,6 1,26
2015 0,8 1,13

Värdet för den invånarantalskoefficient
(Kinv) som avses i 3 § 4 punkten beräknas vid
bestämmande av frekvensavgiften på basis av
befolkningsuppgifterna den 31 december
2009 under åren 2011–2013.

Helsingfors den 21 december 2010

Minister Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman Kaisa Laitinen
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Bilaga

STORLEKEN PÅ DE KOEFFICIENTER SOM SKA TILLÄMPAS I SAMBAND MED
FREKVENSAVGIFTER

1) Koefficienter för användningsrätt

De koefficienter för användningsrätt som ska tillämpas är följande:

Radioanläggningsgrupp Användningsrätt Kj

1) mobilnät, myndighetsnät (VIRVE), GSM-R-radio-
systemet för järnvägarna, radiosystem i fast trådlöst
accessnät och masskommunikationsnät

Nationell kanal med ensamrätt 5
Nationell kanal för begränsad
användargrupp

2

Lokal kanal med ensamrätt 2
Lokal samkanal 1

2) radiolänksändare under 960 MHz, länksändare för
överföring av ljudradioprogram, privata radionät
(PMR), personsökningsnät, system för fjärrkontroll,
fjärrmätning och dataöverföring och andra maritima
radiosystem än fartygs radiostationer

Nationell kanal med ensamrätt 53

Lokal kanal med ensamrätt 23

Nationell kanal för begränsad
användargrupp

2

Lokal samkanal 1
Nationell samkanal 0,4

3) sändare för radiostyrning Nationell kanal med ensamrätt 58

Lokal kanal med ensamrätt 28

Nationell kanal för begränsad
användargrupp

2

Lokal samkanal 1
Nationell samkanal 0,4

4) radiolänksändare över 960 MHz Lokal samkanal 1
Nationell samkanal 0,01

5) radiosändare och radiosystem för militär radio-
kommunikation

Nationell kanal med ensamrätt 5
Lokal kanal med ensamrätt 2
Lokal samkanal 1
Nationell samkanal 0,4

6) övriga Alla kanaler 1
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2) Frekvensbandskoefficienter

De frekvensbandskoefficienter som ska tillämpas är följande:

Frekvensområde K1

0 – 28 MHz 0,2
28,001 – 87,5 MHz 0,9
87,501 – 108 MHz 1,5

108,001 – 146 MHz 1,7
146,001 – 174 MHz 1,9
174,001 – 380 MHz 2,0
380,001 – 470 MHz 2,0
470,001 – 862 MHz 2,0
862,001 – 960 MHz 1,4
960,001 – 2200 MHz 1,0

2200,001 – 3100 MHz 0,6
3100,001 – 5000 MHz 0,4
5000,001 – 10700 MHz 0,3

10700,001 – 19700 MHz 0,25
19700,001 – 39500 MHz 0,2
39500,001 – 55000 MHz 0,1
Över 55000 MHz 0,03
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3) Grundavgiftskoefficienter

Grundavgifternas koefficienter är följande:

Radioanläggningsgrupp S

1) radiosändare i masskommunikationsnät 0,018

2) mobilnät 0,018

3) ett satellitsystems marknät i 2 GHz-bandet 0,018

4) myndighetsnät (VIRVE) 0,018

5) GSM-R-radiosystemet för järnvägarna 0,018

6) radiosystem i fast trådlöst accessnät 0,018

7) fartygs och luftfarkosters radiostationer 0,001

8) bärbar radiosändare för luftfart 0,001

9) nödsändare för personligt bruk (PLB) 0,15

10) amatörradiostationer med ökad sändningseffekt 0,004

11) radiosystem för spårning med en strålningseffekt på högst 1 mW avsett för
forskning 0,4

12) system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring 0,9

13) amatörradiosändare 0,014

14) andra amatörradiostationer som kräver specialtillstånd 0,014

15) radiomikrofonsändare 1

16) privata radionät (PMR) 2,1

17) sändare för radiostyrning 2,1

18) personsökningsnät 2,1

19) maritima radiosystem än fartygs radiostationer 0,021

20) radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudra-
dioprogram 3,1

21) fasta HF-sändare 3,8

22) luftfartsradioanläggningar som används på markytan 0,038

23) radiosondsystem 0,05

24) jordstationer för fast radio via satellit 1,1

25) radiolänksändare över 960 MHz 25

26) radiosändare i föremål som skickats ut i rymden 30

27) andra radarstationer än fartygs eller luftfarkosts radarstation 1,5
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4) Systemkoefficienter

De systemkoefficienter som ska tillämpas är följande:

Antal mobila anläggningar Graderat
antal (antg)

K6 (0,25•antg)

1 1 0,25

2 – 4 2 0,5

5 – 8 5 1,25

9 – 14 9 2,25

15 – 24 15 3,75

25 – 34 22 5,5

35 – 44 30 7,5

45 – 59 40 10

60 – 79 55 13,75

80 – 99 70 17,5

100 – 124 95 23,75

125 – 149 125 31,25

150 eller flera 150 37,5

Systemkoefficienten för sändare för radiostyrning bestäms utifrån antalet mobila anläggningar
och viktkoefficienten 0,25 i enlighet med formel K6 = antal • 0,25. Dess största värde är dock
25.
Vid bestämmande av frekvensavgiften för sådana radiosystem och radionät som saknar mobila
anläggningar är systemkoefficienten 1.
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5) Trafikslagskoefficienter

Trafikslagskoefficienterna är följande:

Trafikslag Kslag

Satellitfrekvenser 20

Maritima MF- och HF-frekvenser 15

Maritima VHF-, nöd- och navigeringsfrekvenser
samt andra än VHF-frekvenser inom sjöfart och
luftfart

15

MF- och HF-frekvenser inom luftfart 15

VHF- och nödfrekvenser inom luftfart 15

Maritima och övriga UHF-frekvenser 7

Navigeringsfrekvenser inom luftfart 3

4156

Nr 1222

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

Nr 1219—1222, 2 ark

EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2010 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN 0787-3182



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


