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Lag

Nr 1352

om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ändamålet med statsbolaget Finlands In-

dustriinvestering Ab:s verksamhet är att för-
bättra betingelserna särskilt för små och me-
delstora företags verksamhet genom att göra
investeringar i form av eget kapital i sam-
manslutningar som bedriver kapitalinveste-
ringsverksamhet.
Bolaget kan göra investeringar i form av

eget kapital direkt i målföretag särskilt vid
sådana projekt som kräver risktagning på
lång sikt.

2 §
Bolagets verksamhet skall vara företags-

ekonomiskt lönsam.
I samband med enskilda investeringsbeslut

kan undantagsvis en lägre avkastningsför-
väntning och en större risk än normalt god-
kännas.

3 §
Bolagets hela aktiestock skall vara i sta-

tens omedelbara ägo och besittning.

4 §
Statsrådet fastställer de allmänna riktlin-

jerna för bolagets investeringsverksamhet.
Handels- och industriministeriet kan ge bo-
laget uppdrag som är nödvändiga med tanke
på uppnåendet av de mål som satts för bola-
get.
Bolaget skall på begäran ge handels- och

industriministeriet upplysningar som är nöd-
vändiga med tanke på styrningen av och
tillsynen över bolagets verksamhet.
Bolaget hör till handels- och industrimini-

steriets förvaltningsområde.

5 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten
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av denna lag utfärdas vid behov av handels-
och industriministeriet.

6 §
Denna lag träder i kraft den 5 januari

2000.
Genom denna lag upphävs lagen den 29

december 1994 om statsbolaget för kapital-
investeringsverksamhet (1531/1994) samt

statsrådets beslut av den 19 september 1996
om de allmänna principerna för Finlands
Industriinvestering Ab:s kapitalinvesterings-
verksamhet (702/1996). På de förbindelser
som bolaget har iklätt sig innan denna lag
träder i kraft tillämpas de bestämmelser i
nämnda lag och nämnda statsrådsbeslut som
gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister Erkki Tuomioja
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Lag

Nr 1353

om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på genomförandet av
program som delfinansieras med medel från
Europeiska gemenskapens strukturfonder
samt på förvaltningen av, tillsynen över och
inspektionen av finansieringen ur struktur-
fonderna och av den motsvarande nationella
medfinansieringen.
På Fonden för fiskets utveckling tillämpas

inte 17—23 § i denna lag.
På ett sådant program för strukturfonderna

som utarbetats för mål 3 enligt artikel 1 i
rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om
allmänna bestämmelser för strukturfonderna
tillämpas inte 21 § 1 mom. 1, 2 och
4—9 punkten, 22 § 1 mom. 2 punkten, till
den del bestämmelserna gäller landskapets
samarbetsdokument, och 4 punkten samt
23 §.
Om genomförandet av gemenskapsinitia-

tivprogram som delfinansieras med medel
från Europeiska gemenskapens strukturfon-
der och om förvaltningen av, tillsynen över
och inspektionen av finansieringen från
strukturfonderna och av den motsvarande
nationella medfinansieringen bestäms sär-
skilt.

2 §

Förhållandet till andra lagar

Denna lag tillämpas på åtgärder som av
den regionala utvecklingsmyndigheten och
inrikesministeriet finansieras med medel från
Europeiska gemenskapens strukturfonder och
med motsvarande nationell medfinansiering,
om inte något annat följer av lagen om re-
gional utveckling (1135/1993).
Denna lag tillämpas på åtgärder som fi-

nansieras med medel från utvecklingssektio-
nen inom Europeiska utvecklings- och ga-
rantifonden för jordbruket, om inte något
annat följer av lagen om strukturpolitiska
åtgärder inom jord- och skogsbruket
(1303/1994) eller av de lagar som nämns i
27 § 2 mom. i nämnda lag.
Denna lag tillämpas på åtgärder som fi-

nansieras med medel från Fonden för fiskets
utveckling, om inte något annat följer av la-
gen om verkställighet av Europeiska gemen-
skapens gemensamma fiskeripolitik
(1139/1994).
Om någon annan lag innehåller bestäm-

melser som avviker från denna lag, gäller de
i stället för denna lag.

3 §

Förhållandet till gemenskapsrätten

Denna lag tillämpas på genomförandet av
program som delfinansieras med medel från
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Europeiska gemenskapens strukturfonder och
på förvaltningen av, tillsynen över och in-
spektionen av medel från strukturfonderna,
om inte något annat följer av Europeiska
gemenskapens rättsakter eller av ett beslut
av ett organ inom Europeiska gemenskapen
som fattats med stöd av dem.

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) strukturfond Europeiska regionala ut-

vecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
utvecklingssektionen inom Europeiska ut-
vecklings- och garantifonden för jordbruket
och Fonden för fiskets utveckling,
2) medel från strukturfonderna sådana me-

del från strukturfonderna som Europeiska
gemenskapernas kommission beviljat Fin-
land ur budgeten för Europeiska gemenska-
perna,
3) nationell medfinansiering den nationella

offentliga och privata medfinansiering som
motsvarar medlen från strukturfonderna,
4) nationell offentlig medfinansiering sta-

tens, kommunernas och de övriga offentliga
samfundens medfinansiering som motsvarar
medlen från strukturfonderna,
5) den allmänna förordningen rådets för-

ordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna
bestämmelser för strukturfonderna,
6) kontrollförordningen kommissionens

förordning (EG) nr 2064/97 om fastställande
av närmare bestämmelser för genomförandet
av rådets förordning (EEG) nr 4253/88 i
fråga om medlemsstaternas finansiella kon-
troll av verksamhet som samfinansieras av
strukturfonderna,
7) förordningen om landsbygdens utveck-

ling rådets förordning (EG) nr 1257/1999
om stöd från Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbruket till utveckling
av landsbygden och om ändring och upp-
hävande av vissa förordningar,
8) program för strukturfonderna ett i arti-

kel 19 i den allmänna förordningen avsett
samlat programdokument samt de till detta
anknutna programkomplement som definie-
ras i artikel 9 punkt m i den allmänna för-
ordningen,
9) regionala program för strukturfonderna

program för Norra Finland och Östra Fin-
land som uppgjorts för mål 1 enligt artikel 1
i den allmänna förordningen samt program

för Västra Finland och Södra Finland som
uppgjorts för mål 2 enligt artikel 1,
10) horisontala program för strukturfonder-

na program som uppgjorts för mål 3 enligt
artikel 1 i den allmänna förordningen och
program som avses i artikel 2.2 andra styck-
et i rådets förordning (EG) nr 1263/1999 om
Fonden för fiskets utveckling som genom-
förs utanför mål 1,
11) det ministerium som använder medel

från strukturfonderna ett ministerium som
beviljar eller själv använder medel från
strukturfonderna eller fördelar dem vidare
inom sitt eget förvaltningsområde eller till
förbunden på landskapsnivå för att användas
eller beviljas som stöd.

5 §

Redovisning av medel från strukturfonderna

De medel som från strukturfonderna redo-
visas till Finland upptas i statsbudgeten om
inte något annat följer av någon annan lag,
Europeiska gemenskapens rättsakter eller av
ett beslut av ett organ inom Europeiska ge-
menskapen som fattats med stöd av dem.
För betalning av de utgifter som finansie-

ras med inkomster från Europeiska gemen-
skapens strukturfonder och som upptas i
statsbudgeten tas nödvändiga anslag in i
statsbudgeten.

2 kap.

Förvaltningsmyndigheterna, deras upp-
gifter och behörighet

6 §

Förvaltningsmyndigheter

Förvaltningsmyndigheter som avses i arti-
kel 9 punkt n i den allmänna förordningen
är
1) inrikesministeriet för de program för

strukturfonderna som utarbetats för målom-
råde 1 och 2 enligt artikel 1 i den allmänna
förordningen,
2) arbetsministeriet för det program för

strukturfonderna som utarbetats för målom-
råde 3 enligt artikel 1 i den allmänna förord-
ningen,
3) jord- och skogsbruksministeriet för det

samlade programdokument som avses i arti-
kel 2.2 andra stycket i rådets förordning
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(EG) nr 1263/1999 om Fonden för fiskets
utveckling.

7 §

Förvaltningsmyndighetens uppgifter

Förvaltningsmyndigheten handhar de upp-
gifter som anges i artikel 34 i den allmänna
förordningen samt de nationella uppgifter
enligt 8 och 9 §, 14 § 2 mom. samt 26 och
29 § vilka gäller det program för struktur-
fonderna som myndigheten förvaltar.

8 §

Förvaltningsmyndighetens anvisningar och
föreskrifter

Förvaltningsmyndigheten kan ge de utbeta-
lande myndigheterna och de övriga minis-
terier som använder medel från strukturfon-
derna anvisningar om förvaltningen av, till-
synen över och inspektionen av programmen
för strukturfonderna, om fullgörandet av
skyldigheterna enligt artikel 34 i den allmän-
na förordningen kräver det.
Förvaltningsmyndigheten kan under de

förutsättningar som nämns i 1 mom. ge nå-
gon annan än en myndighet som deltar i
genomförandet av ett program för struktur-
fonderna anvisningar om förvaltningen av,
tillsynen över och inspektionen av program-
met för strukturfonderna.
Förvaltningsmyndigheten kan meddela de

utbetalande myndigheterna och de övriga
ministerier som använder medel från struk-
turfonderna allmänna föreskrifter som gäller
förvaltningen av, tillsynen över och inspek-
tionen av programmen för strukturfonderna,
om fullgörandet av förvaltningsmyndighe-
tens skyldigheter enligt artikel 34 i den all-
männa förordningen nödvändigtvis kräver
det. Innan föreskrifterna meddelas skall för-
valtningsmyndigheten och ministeriet för-
handla om saken.

9 §

Vissa verkställighetsarrangemang

Förvaltningsmyndigheten kan i ärenden
som inte hör till området för lagstiftningen
eller som annars inte kräver riksdagens sam-
tycke, vid behov i samförstånd med de utbe-
talande myndigheterna för programmen för

strukturfonderna och de övriga ministerier
som använder medel från strukturfonderna
avtala om nödvändiga arrangemang som kan
anses sedvanliga och gäller verkställigheten
av förvaltningsuppgifterna inom program-
men för strukturfonderna med Europeiska
gemenskapernas kommission, med de myn-
digheter som i de övriga medlemsstaterna
inom Europeiska unionen handhar uppgifter
som gäller strukturfonderna eller med andra
instanser som handhar sådana uppgifter i
medlemsstaterna.
Förvaltningsmyndigheten kan i de ärenden

som avses i 1 mom. vid behov i samförstånd
med de utbetalande myndigheterna för pro-
grammen för strukturfonderna och de övriga
ministerier som använder medel från struk-
turfonderna avtala även om sådana verkstäl-
lighetsarrangemang som en teknisk samord-
ning av programmen för strukturfonderna
och ett program som genomförs utanför Eu-
ropeiska unionen och finansieras av Euro-
peiska gemenskapen nödvändigvis kräver.

3 kap.

De utbetalande myndigheterna, deras
uppgifter och behörighet

10 §

Utbetalande myndigheter

Utbetalande myndigheter som avses i arti-
kel 9 punkt o i den allmänna förordningen
är
1) inrikesministeriet i fråga om Europeiska

regionala utvecklingsfonden,
2) arbetsministeriet i fråga om Europeiska

socialfonden,
3) jord- och skogsbruksministeriet i fråga

om utvecklingssektionen inom Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jord-
bruket,
4) jord- och skogsbruksministeriet i fråga

om Fonden för fiskets utveckling.

11 §

Den utbetalande myndighetens uppgifter

Den utbetalande myndigheten handhar de
uppgifter som föreskrivs i artikel 32 i den
allmänna förordningen samt nationella upp-
gifter som avser medlen från strukturfonder-
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na i enlighet med 12 och 13 §, 14 § 3 mom.
samt 15, 26, 30 och 38 §.

12 §

Anvisande av medel från strukturfonderna
för att användas av andra myndigheter

Den utbetalande myndigheten svarar för
att de medel från strukturfonderna som tagits
in i statsbudgetens huvudtitel för myndighe-
ten i fråga anvisas de ministerier för vilka
den motsvarande statliga medfinansieringen
har tagits in i statsbudgetens huvudtitel för
ministerierna i fråga för att av dem användas
eller fördelas vidare.
För finansieringen av sådana åtgärder för

vilka den nationella offentliga medfinansie-
ringen helt eller delvis kommer från andra
källor än anslag i statsbudgeten, skall den
utbetalande myndigheten anvisa medel från
strukturfonderna till de ministerier inom vil-
kas ansvarsområde de åtgärder vidtas för
vilka anslaget är avsett, för att av dem bevil-
jas eller fördelas vidare.
Den utbetalande myndigheten svarar också

för fördelningen av de medel från struktur-
fonderna som avses i artikel 9 punkt i i den
allmänna förordningen och artikel 4.2 i Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1784/1999 om Europeiska socialfonden
direkt till de förmedlare som avses i artiklar-
na.
Den utbetalande myndigheten skall utan

dröjsmål lämna förvaltningsmyndigheten
upplysningar om beslut som gäller anvisning
och utbetalning av medel som avses i
1—3 mom.
För att trygga en flexibel användning av

medel kan de ministerier som använder me-
del från strukturfonderna lämna en del av
medlen från strukturfonderna och den mot-
svarande statliga medfinansieringen i pro-
gramreserven.

13 §

Villkor, anvisningar och föreskrifter som
gäller medel från strukturfonderna och som
utfärdas av den utbetalande myndigheten

Den utbetalande myndigheten kan, när den
anvisar medel från strukturfonderna till ett
ministerium eller till någon annan myndig-

het för att användas eller fördelas vidare, i
sitt beslut om att anvisa medel uppställa så-
dana villkor beträffande användningen av
medlen som skall iakttas av myndigheterna.
Villkoren skall vara nödvändiga för att skyl-
digheterna enligt Europeiska gemenskapens
lagstiftning skall kunna fullgöras och för att
förvaltningen av, tillsynen över och inspek-
tionen av medlen från strukturfonderna skall
kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt.
I andra fall än de som avses i 1 mom. kan

den utbetalande myndigheten ge en myndig-
het som avses i 1 mom. anvisningar som
gäller förvaltningen av, tillsynen över och
inspektionen av medel från strukturfonderna,
om detta är en förutsättning för att skyldig-
heterna enligt gemenskapsrätten skall kunna
fullgöras och förvaltningen av, tillsynen över
och inspektionen av medel från strukturfon-
derna skall kunna skötas på ett ändamålsen-
ligt sätt.
Den utbetalande myndigheten kan meddela

en myndighet som avses i 1 mom. allmänna
föreskrifter om användningen av medel från
strukturfonderna, om fullgörandet av skyl-
digheterna enligt Europeiska gemenskapens
lagstiftning och en ändamålsenlig skötsel av
förvaltningen av, tillsynen över och inspek-
tionen av medel från strukturfonderna nöd-
vändigtvis förutsätter detta. Innan föreskrif-
terna meddelas skall den utbetalande myn-
digheten och vederbörande myndighet för-
handla om saken.
Den utbetalande myndigheten kan, när den

anvisar medel från strukturfonderna till nå-
gon annan än en myndighet för att användas
eller fördelas vidare, i sitt beslut om att an-
visa medel uppställa sådana villkor för mot-
tagaren som skall iakttas i fråga om använd-
ningen av medlen och som preciserar de
skyldigheter som i lag påförs den som erhål-
ler finansiering. Villkoren skall vara nödvän-
diga för att skyldigheterna enligt Europeiska
gemenskapens lagstiftning skall kunna full-
göras och för att förvaltningen av, tillsynen
över och inspektionen av medel från struk-
turfonderna skall kunna skötas på ett ända-
målsenligt sätt. Under samma förutsättningar
kan den utbetalande myndigheten i andra
fall ge någon annan än en myndighet anvis-
ningar som gäller förvaltningen av, tillsynen
över och inspektionen av medel från struk-
turfonderna.
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14 §

Villkor, anvisningar och föreskrifter om de
medel från strukturfonderna och den
motsvarande statliga medfinansieringen som

ges förbunden på landskapsnivå

Inrikesministeriet kan, när det anvisar me-
del från strukturfonderna och den motsva-
rande statliga medfinansieringen till förbun-
den på landskapsnivå för att användas eller
förmedlas vidare av dessa, i sitt beslut om
anvisning av medel uppställa sådana villkor
för användningen av medlen som skall iakt-
tas av förbunden på landskapsnivå och som
är nödvändiga för att skyldigheterna enligt
Europeiska gemenskapens lagstiftning skall
kunna fullgöras samt förvaltningen av, till-
synen över och inspektionen av medel från
strukturfonderna och den motsvarande stat-
liga medfinansieringen skall kunna skötas på
ett ändamålsenligt sätt.
I andra fall än de som avses i 1 mom. kan

inrikesministeriet meddela förbunden på
landskapsnivå sådana anvisningar och all-
männa föreskrifter som avses i 8 § under de
förutsättningar som föreskrivs i nämnda pa-
ragraf när inrikesministeriet är förvaltnings-
myndighet eller när förvaltningsmyndigheten
med stöd av 8 § har meddelat inrikesminis-
teriet en sådan anvisning eller allmän före-
skrift som avses i 8 § och det är nödvändigt
att meddela förbunden på landskapsnivå en
sådan.
I andra fall än de som avses i 1 mom. kan

inrikesministeriet meddela förbunden på
landskapsnivå sådana anvisningar och all-
männa föreskrifter som avses i 13 § under
de förutsättningar som föreskrivs i nämnda
paragraf när inrikesministeriet är utbetalande
myndighet eller när den utbetalande myndig-
heten med stöd av 13 § har meddelat inri-
kesministeriet en sådan anvisning eller all-
män föreskrift som avses i 13 § och det är
nödvändigt att meddela förbunden på land-
skapsnivå en sådan.

15 §

Ansvar för användningen av medel från
strukturfonderna

När den utbetalande myndigheten har an-
visat medel från strukturfonderna till något
annat ministerium än den utbetalande myn-
digheten själv, för att användas eller fördelas

vidare är ministeriet skyldigt att se till att
medlen används och förvaltas på ett ända-
målsenligt sätt och att konstaterade felaktig-
heter korrigeras. Ministerierna skall meddela
den utbetalande myndigheten om de åtgärder
som har vidtagits för att felaktigheterna skall
korrigeras. Förbunden på landskapsnivå
meddelar inrikesministeriet om dessa åtgär-
der.
Om sådana åtgärder som är nödvändiga

med beaktande av arten och omfattningen av
felaktigheten inte har vidtagits, kan den ut-
betalande myndigheten ålägga ministeriet att
vidta åtgärder genom vilka felaktigheten kan
korrigeras eller en upprepning av felaktighe-
ten förhindras. Den utbetalande myndigheten
kan vid behov förelägga ministeriet en tid
inom vilken ministeriet skall vidta åtgärderna.
Till den del fråga är om förbunden på
landskapsnivå har inrikesministeriet denna
behörighet.
Den utbetalande myndigheten skall utan

dröjsmål lämna förvaltningsmyndigheten
upplysningar om de åtgärder som har vid-
tagits för att felaktigheten skall korrigeras.

4 kap.

Beredning och genomförande av
programmen för strukturfonderna

16 §

Beredning av programmen för
strukturfonderna

På beredningen av de regionala program-
men för strukturfonderna tillämpas de för-
faranden som anges i lagen om regional ut-
veckling, om inte något annat följer av nå-
gon annan lag.

17 §

Landskapets samarbetsgrupp

I varje landskap finns en samarbetsgrupp
som skall samordna genomförandet av pro-
grammen för strukturfonderna med de åtgär-
der som inverkar på den regionala utveck-
lingen.
Styrelsen för förbundet på landskapsnivå

tillsätter samarbetsgruppen och gruppens
mandatperiod fortgår till dess Europeiska
gemenskapernas kommission har godkänt
den slutrapport om genomförandet som av-
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ses i artikel 37 i den allmänna förordningen.
Mandatperioden kan förlängas om skötseln
av samarbetsgruppens uppgifter det kräver.
Företrädarna för de instanser som avses i
3 mom. 1 punkten väljs dock vad gäller för-
bundet på landskapsnivå och dess medlems-
kommuner för fullmäktiges mandatperiod
och vad gäller sametinget för sametingets
mandatperiod.
Samarbetsgruppens sammansättning skall

avpassas så att som jämbördiga parter ingår
1) förbundet på landskapsnivå och dess

medlemskommuner samt i landskapet Lapp-
land dessutom sametinget,
2) de statliga myndigheter och de övriga

organisationer som hör till statsförvaltningen
som finansierar programmet,
3) de för den regionala utvecklingen vikti-

gaste arbetsmarknads- och näringsorganisa-
tionerna.
De instanser som får representation bland

parterna lägger fram ett förslag till företrä-
dare samt till personliga ersättare för dessa.
Förutom medlemmarna utser styrelsen för

förbundet på landskapsnivå en ordförande
för samarbetsgruppen, som skall vara en
förtroendevald i enlighet med kommunalla-
gen (365/1995), samt på förslag av de parter
som avses i 3 mom. tre vice ordförande vil-
ka skall vara medlemmar av samarbetsgrup-
pen.
Samarbetsgruppen kan kalla sakkunniga

till gruppen.
Samarbetsgruppen tillsätter en sektion för

att samordna mål 3-programmet med mål
2-programmet. En företrädare för arbetskrafts-
och näringscentralen är ordförande för sek-
tionen. I arbetsordningen för samarbetsgrup-
pen anges närmare sektionens uppgifter och
sammansättning.
Samarbetsgruppen tillsätter en sektion för

att samordna den regionala landsbygdsplan
som delfinansieras av garantisektionen inom
Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbruket med mål 2-programmet. Sam-
arbetsgruppen kan vid behov tillsätta en
landsbygdssektion också för regioner utanför
mål 2-området. En företrädare för arbets-
krafts- och näringscentralen är ordförande
för sektionen. I arbetsordningen för samar-
betsgruppen och i ett statsrådsbeslut som
utfärdats med stöd av lagen om finansiering
av landsbygdsnäringar (329/1999) anges när-
mare sektionens uppgifter och sammansätt-
ning.

Samarbetsgruppen kan vid behov tillsätta
även andra sektioner.

18 §

Ställningen för medlemmarna av
landskapets samarbetsgrupp

Medlemmarna av landskapets samarbets-
grupp och dess sektioner sköter sina uppgif-
ter under tjänsteansvar. För medlemmarna
av samarbetsgruppen gäller i tillämpliga de-
lar vad som i kommunallagen bestäms om
förtroendevalda. Den som står i ett anställ-
ningsförhållande av permanent natur till för-
bundet på landskapsnivå kan dock väljas till
medlem av samarbetsgruppen.
Om de arvoden och ersättningar för in-

komstbortfall, samt ersättningar för resekost-
nader och andra kostnader som orsakas av
skötseln av uppdraget vilka skall betalas till
de ovan i 17 § 3 mom. 1 och 3 punkten av-
sedda företrädarna gäller vad som i kommu-
nallagen bestäms om förtroendevalda. För de
arvoden och ersättningar som skall betalas
till de företrädare som avses i 2 punkten i
nämnda moment svarar den instans som
medlemmen företräder.

19 §

Sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp

Till sekreterare kallar landskapets samar-
betsgrupp personer som är anställda hos de
myndigheter som är företrädda i gruppen så
att representationen för myndigheterna be-
aktas på ett jämbördigt sätt.
Sekreterarna sköter under tjänsteansvar

beredningen, föredragningen och verkställig-
heten av samarbetsgruppens ärenden.

20 §

Beslutsfattandet och förvaltningsförfarandet
i landskapets samarbetsgrupp

Om inte något annat bestäms nedan gäller
för beslutsfattandet och förvaltningsförfaran-
det i landskapets samarbetsgrupp i tillämpli-
ga delar vad som bestäms i 50 och 53—62 §
kommunallagen. Till övriga delar tillämpas
lagen om förvaltningsförfarande (598/1982)
på förvaltningsförfarandet i samarbetsgrup-
pen.
Förbundet på landskapsnivå fastställer en
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arbetsordning för landskapets samarbets-
grupp antagen av samarbetsgruppen, i vilken
finns bestämmelser om beredningen och fö-
redragningen av ärenden samt om beslutsfat-
tandet i samarbetsgruppen. I övrigt gäller i
fråga om arbetsordningen i tillämpliga delar
vad som i kommunallagen bestäms om in-
struktioner.
Samarbetsgruppen skall i sitt beslutsfattan-

de eftersträva enhällighet. Om ett enhälligt
beslut inte kan fattas, blir den mening beslut
som har omfattats av två tredjedelar av dem
som röstat.
I ett ärende som avses i 21 § 1 mom.

5 punkten kan finansieringsinstansen inte be-
vilja stöd från strukturfonden för projektet
om samarbetsgruppen inte har förordat pro-
jektet. Samarbetsgruppens bifall binder dock
inte finansieringsinstansen. Om finansie-
ringsinstansen oberoende av samarbetsgrup-
pens bifall ämnar fatta ett negativt finansie-
ringsbeslut, skall den underrätta samarbets-
gruppen om detta. I beslut som gäller samar-
betsgruppens ställningstaganden kan ändring
inte sökas särskilt genom besvär.

21 §

Uppgifterna för landskapets samarbetsgrupp

Landskapets samarbetsgrupp
1) samordnar allokeringen av medlen från

strukturfonderna och den motsvarande na-
tionella medfinansieringen för följande fi-
nansår till de statliga myndigheter som fi-
nansierar programmen för strukturfonderna i
landskapet, till förbundet på landskapsnivå
och till andra som deltar i finansieringen av
programmen för strukturfonderna; över detta
uppgörs ett dokument som samtliga instanser
som finansierar programmen i landskapet i
fråga antar (landskapets samarbetsdoku-
ment),
2) riktar den finansiering från strukturfon-

derna och den motsvarande nationella fi-
nansiering som anvisats landskapet genom
att justera landskapets samarbetsdokument
sedan statsrådet överlämnat budgetproposi-
tionen till riksdagen samt vid behov sedan
statsbudgeten godkänts i riksdagen och även
annars när det är nödvändigt för genomfö-
randet av programmen för strukturfonderna,
3) delges, i samband med att landskapets

samarbetsdokument utarbetas och justeras,
rapporterna om finansieringen från garanti-
sektionen vid Europeiska utvecklings- och

garantifonden för jordbruket och finansie-
ringen från Europeiska socialfonden för mål
3-programmet samt säkerställer samordning-
en av olika åtgärder samt att de olika fon-
derna deltar i genomförandet av omfattande
och för den regionala utvecklingen betydel-
sefulla projekt,
4) kan i samarbetsdokumentet besluta om

den regionala tillämpningen av urvalskriteri-
erna för de projekt som ingår i programmen
för strukturfonderna,
5) kan behandla stora projekt på land-

skapsnivå eller över landskapsgränserna eller
projekt som i övrigt är betydelsefulla för den
regionala utvecklingen och som bereds av
det ministerium som beviljar finansiering, av
en myndighet inom dess förvaltningsområde
eller av någon annan instans eller av förbundet
på landskapsnivå och ge utlåtande om
projekten till den instans som beviljar fi-
nansieringen; i arbetsordningen anges när-
mare de projekt som skall behandlas i sam-
arbetsgruppen; i samarbetsgruppen kan dock
inte behandlas företagsprojekt som innehål-
ler uppgifter som omfattas av affärshemlig-
heten,
6) handhar nödvändiga förfaranden genom

vilka man innan finansieringsbesluten fattas
säkerställer en bedömning av eventuella mil-
jökonsekvenser av de projekt som godkänts
för finansiering,
7) bereder och handhar enligt bestämmel-

serna i 16 § föredragningen av nödvändiga
ändringar i programmen för strukturfonderna
för övervakningskommittén och förvalt-
ningsmyndigheten samt avger en rapport till
dem i enlighet med programmen för struk-
turfonderna,
8) informerar om genomförandet av pro-

grammen för strukturfonderna,
9) utarbetar för anvisningen av stödmedel

ett förslag till stödåtgärder som avses i artik-
larna 4—8 och 25—28 i förordningen om
landsbygdens utveckling och lämnar de upp-
lysningar som behövs för en bedömning av
verksamhetens omfattning,
10) kan sköta även andra nödvändiga upp-

gifter som gäller eller har samband med
samordningen av genomförandet av pro-
grammen för strukturfonderna och de åtgär-
der som inverkar på den regionala utveck-
lingen; i arbetsordningen tas vid behov in
närmare bestämmelser om dessa uppgifter,
om inte uppgifterna i fråga har anförtrotts
någon annan myndighet.
Samarbetsgruppen samordnar de regionala
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utvecklingsåtgärderna på områden utanför de
regionala målprogrammen, delges rapporter-
na om finansieringen av landsbygdsplanen
från garantisektionen vid Europeiska utveck-
lings- och garantifonden för jordbruket och
finansieringen från Europeiska socialfonden
för mål 3-programmet samt säkerställer sam-
ordningen av de olika åtgärderna samt att de
olika fonderna deltar i genomförandet av
omfattande och för den regionala utveckling-
en betydelsefulla projekt samt sköter de öv-
riga uppgifter som anges i arbetsordningen.

22 §

Beviljande av finansiering och uppgifter i
samband härmed

Om inte något annat föreskrivs på något
annat ställe i lag är de viktigaste uppgifterna
för det ministerium som använder medel
från strukturfonderna, myndigheter, ämbets-
verk och inrättningar inom dess förvaltnings-
område samt specialfinansieringsbolag enligt
lagen om statens specialfinansieringsbolag
(443/1998) och andra motsvarande bolag
helt eller delvis ägda av staten samt förbun-
det på landskapsnivå att
1) under tjänsteansvar bereda beslut om

finansiering av projekten,
2) i enlighet med den nationella lagstift-

ningen, Europeiska gemenskapens lagstift-
ning, programmen för strukturfonderna och
landskapets samarbetsdokument för projektet
bevilja såväl strukturfondens medfinansie-
ring som den motsvarande nationella offent-
liga medfinansieringen eller enbart struktur-
fondens medfinansiering, om den nationella
offentliga medfinansieringen kommer från
andra anslag än anslag i statsbudgeten; om
projektet med stöd av 21 § 1 mom. 5 punk-
ten behandlas i landskapets samarbetsgrupp
innan beslut om det fattas, iakttas vad som
bestäms i 20 § 5 mom.,
3) svara för uppföljningen av projekten,
4) rapportera till landskapets samarbets-

grupp om användningen av medel från
strukturfonderna och den motsvarande na-
tionella medfinansieringen och till arbetsmi-
nisteriet om användningen av medel från
strukturfonderna och den motsvarande na-
tionella medfinansieringen för mål 3-pro-
grammet,
5) svara för tillsynen över och inspektio-

nen av projekten samt för återkrav av medel
i enlighet med 25—28, 31—33 och 37 §.

I mål 1-programmet för Norra Finland
skall sametinget på begäran av myndigheter-
na bedöma de projekt som hör till det samis-
ka språket och samekulturen och göra en
framställning om finansieringen av dem ge-
nom att ge ett utlåtande om dem till den
myndighet som beviljar finansieringen.

23 §

Förvaltningen av projekt över
landskapsgränserna

Den huvudsakliga finansiären handhar för-
valtningen av projekt över landskapsgränser-
na, om den inte ger någon annan i uppdrag
att handha förvaltningen.

24 §

Övervakningskommittéerna

För programmen för strukturfonderna till-
sätter statsrådet en sådan övervakningskom-
mitté som avses i artikel 35 i den allmänna
förordningen och vars mandatperiod fortgår
till dess Europeiska gemenskapernas kom-
mission har godkänt den slutrapport om ge-
nomförandet som avses i artikel 37 i den
allmänna förordningen. Mandatperioden kan
förlängas om skötseln av övervakningskom-
mitténs uppgifter kräver detta.
Statsrådet beslutar vid tillsättandet av

övervakningskommittén om dess samman-
sättning med beaktande av bestämmelserna i
artiklarna 8 och 35 i den allmänna förord-
ningen.
Övervakningskommittén kan kalla sakkun-

niga till kommittén.
De medlemmar av övervakningskommittén

som har beslutanderätt verkar under tjäns-
teansvar i sitt uppdrag.
Om beredningen, föredragningen och be-

slutsfattandet i fråga om ett ärende i över-
vakningskommittén bestäms i den arbetsord-
ning som övervakningskommittén fastställer
i enlighet med artikel 35.2 andra stycket i
den allmänna förordningen. På förvaltnings-
förfarandet i övervakningskommittén tilläm-
pas vad som bestäms i lagen om förvalt-
ningsförfarande.
Övervakningskommittén skall i sitt be-

slutsfattande eftersträva enhällighet. Om ett
enhälligt beslut inte kan fattas, blir den me-
ning beslut som har omfattats av två tredje-
delar av dem som röstat.
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5 kap.

Tillsynen över medel från strukturfonderna

25 §

Tillsyns- och inspektionsansvaret för den
som beviljar medel från strukturfonderna

Den som beviljar medel från strukturfon-
derna bär det primära ansvaret för tillsynen
över och inspektionen av de medel från
strukturfonderna som den beviljat. Varje
ministerium svarar för att tillsynen och in-
spektionen ordnas på ett ändamålsenligt sätt
inom dess förvaltningsområde.

26 §

Erhållande av uppgifter

Utan hinder av tystnadsplikten har förvalt-
ningsmyndigheten och den utbetalande myn-
digheten rätt att av någon annan myndighet
som beviljar, förmedlar eller använder medel
från strukturfonderna för skötseln av sitt
uppdrag få nödvändiga uppgifter och utred-
ningar om användningen av medlen samt
om genomförandet och inspektionen av pro-
grammet eller projektet. Ett ministerium som
använder medel från strukturfonderna har
samma rätt att få uppgifter av förvaltnings-
myndigheten och den utbetalande myndig-
heten och av de myndigheter inom dess eget
förvaltningsområde som beviljar, förmedlar
och använder medel från strukturfonderna
samt inrikesministeriet dessutom av förbun-
den på landskapsnivå.
Förvaltningsmyndigheten, den utbetalande

myndigheten och ett ministerium som an-
vänder medel från strukturfonderna har utan
hinder av tystnadsplikten rätt att av någon
annan myndighet än den som avses i
1 mom. på begäran få för skötseln av sina
uppgifter nödvändiga uppgifter om en fysisk
eller juridisk person. I begäran skall de upp-
gifter som behövs samt användningsändamå-
len för dem preciseras. Uppgifter som erhål-
lits på detta sätt får inte användas för andra
ändamål än de för vilka uppgifterna begärts.
Om någon annan än en myndighet har fått

i uppdrag att bevilja eller förmedla medel
från strukturfonderna, har förvaltningsmyn-
digheten, den utbetalande myndigheten och
ett ministerium som använder medel från
strukturfonderna rätt att utan hinder av tyst-

nadsplikten av denna få de uppgifter som är
nödvändiga för skötseln av sina uppgifter.
På begäran och användningen av uppgifterna
tillämpas 2 mom.
Utan hinder av tystnadsplikten har ett mi-

nisterium som använder medel från struktur-
fonderna rätt att för skötseln av sina uppgif-
ter få nödvändiga uppgifter eller utredningar
av den som beviljats finansiering inom dess
eget förvaltningsområde samt inrikesministe-
riet dessutom av den som beviljats finansie-
ring av ett förbund på landskapsnivå. För-
valtningsmyndigheten och den utbetalande
myndigheten har i enskilda fall rätt att för
skötseln av sina uppgifter få nödvändiga
uppgifter genom förmedling av det mini-
sterium som använder medel från strukturfon-
derna av den som beviljats finansiering inom
dess förvaltningsområde samt genom för-
medling av inrikesministeriet av den som
beviljats finansiering av ett förbund på land-
skapsnivå.

27 §

Rätten för det ministerium som använder
medel från strukturfonderna att utföra

inspektioner

Det ministerium som använder medel från
strukturfonderna utför inspektioner som rik-
tar sig mot den som förmedlar och beviljar
finansiering samt mot finansieringsmottagar-
na och som gäller användningen av de me-
del från strukturfonderna som ministeriet
fördelat och beviljat. Vid inspektionen av ett
enskilt projekt gäller inspektionsrätten pro-
jektet och finansieringen av detta i dess hel-
het i den omfattning som kontrollförordning-
en förutsätter.
För att den tillsyn och inspektion som av-

ses i 25 § skall kunna utföras på ett ända-
målsenligt sätt kan ministeriet genom ett
beslut bemyndiga en annan myndighet eller
en oberoende revisor att för ministeriets räk-
ning utföra de inspektioner som avses i
1 mom. och som riktar sig mot dem som
förmedlar och beviljar finansiering samt mot
finansieringsmottagarna och som har sam-
band med användningen av medel från
strukturfonderna. Revisorn skall vara en av
revisionsnämnden för offentlig förvaltning
och ekonomi godkänd revisor (OFR-revisor)
eller revisionssammanslutning (OFR-sam-
manslutning), en av Centralhandelskamma-
ren godkänd revisor (CGR-revisor) eller
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revisionssammanslutning (CGR-sammanslut-
ning) eller en av en handelskammare god-
känd revisor (HGR-revisor) eller revisions-
sammanslutning (HGR-sammanslutning).
Revisorn handlar under tjänsteansvar vid
skötseln av sitt uppdrag.
På jäv för en revisor tillämpas vad som

bestäms i 10 § lagen om förvaltningsförfa-
rande. En revisor skall även i övrigt ha för-
utsättningar att utföra en oberoende inspek-
tion. Om förutsättningarna för en oberoende
inspektion saknas, skall revisorn vägra att
motta uppdraget eller avstå från det.
Vid utförandet av inspektionen skall upp-

märksamhet fästas vid att den person som
bedriver den verksamhet som är föremål för
inspektionen eller svarar för den skall kunna
framföra sina egna synpunkter för den som
utför inspektionen på sitt modersmål finska,
svenska eller samiska. Om den som bedriver
verksamheten eller svarar för den inte be-
härskar det språk som enligt språklagen
(148/1922) skall användas, skall myndighe-
ten se till att inspektionen utförs så att nöd-
vändig tolkning eller översättning enligt
22 § lagen om förvaltningsförfarande finns
tillgänglig. Om rättigheterna för de personer
som utför inspektioner och om skyldigheter-
na för dem som är föremål för inspektion
gäller vad som bestäms i 32 § om inte något
annat följer av 2 §.

28 §

Inspektionsrätten för en instans inom
ministeriets förvaltningsområde och för ett

förbund på landskapsnivå

En myndighet inom förvaltningsområdet
för det ministerium som använder medel
från strukturfonderna och någon annan in-
stans som beviljar medel från strukturfonder-
na utför inspektioner som riktar sig mot dem
som av myndigheten eller instansen beviljats
finansiering ur medel från strukturfonderna.
När ett enskilt projekt inspekteras gäller in-
spektionsrätten projektet och finansieringen
av detta i dess helhet i den omfattning som
förutsätts i kontrollförordningen.
Om rätten för ett förbund på landskapsnivå

att utföra inspektioner som gäller använd-
ningen av de medel från strukturfonderna
som förbundet beviljat bestäms i lagen om
regional utveckling och i förordningen om
regional utveckling (1315/1993).
För att tillsynen över och inspektionen av

medel från strukturfonderna skall kunna ut-
föras på ett ändamålsenligt sätt kan en myn-
dighet inom förvaltningsområdet för det mi-
nisterium som använder medel från struktur-
fonderna, någon annan instans som beviljar
medel från strukturfonderna samt ett förbund
på landskapsnivå genom ett beslut bemyn-
diga en annan myndighet eller en oberoende
revisor att för sin räkning utföra inspektioner
som riktar sig mot finansieringsmottagarna
och har samband med användningen av de
medel från strukturfonderna som dessa be-
viljat. Om revisorer gäller vad som bestäms
i 27 § 3 och 4 mom. Om rättigheterna för
den som utför inspektioner och skyldigheter-
na för den som är föremål för inspektion
gäller vad som bestäms i 32 § om inte något
annat följer av 2 §.

29 §

Förvaltningsmyndighetens inspektionsrätt

Förvaltningsmyndigheten kan utföra in-
spektioner som riktar sig mot dem som för-
medlar och beviljar finansiering samt mot
finansieringsmottagarna och har samband
med användningen av de medel från struk-
turfonderna som används i det program för
strukturfonderna som förvaltningsmyndighe-
ten förvaltar. Förvaltningsmyndigheten kan
utföra inspektioner inom andra ministeriers
förvaltningsområden endast på begäran av
Europeiska gemenskapernas kommission, på
grund av en allvarlig underlåtelse att inspek-
tera medel från strukturfonderna eller av nå-
got annat vägande skäl. Någon annan för-
valtningsmyndighet än inrikesministeriet kan
utföra inspektion av medel från strukturfon-
derna som förbunden på landskapsnivå an-
vänt eller beviljat, endast av ett sådant vä-
gande skäl som avses ovan. När ett enskilt
projekt inspekteras gäller inspektionsrätten
projektet och finansieringen av detta i dess
helhet i den omfattning som förutsätts i kon-
trollförordningen.
Förvaltningsmyndigheten kan genom ett

beslut bemyndiga en annan myndighet eller
en oberoende revisor att för sin räkning ut-
föra en i 1 mom. avsedd inspektion som
riktar sig mot dem som förmedlar och bevil-
jar finansiering och mot finansieringsmotta-
garna och som gäller användningen av me-
del från strukturfonderna, om detta är nöd-
vändigt för att fullgöra en skyldighet enligt
Europeiska gemenskapens lagstiftning eller
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om det av någon annan orsak krävs för att
inspektionen av medel från strukturfonderna
skall kunna utföras på ett ändamålsenligt
sätt. Om revisorer gäller vad som bestäms i
27 § 3 och 4 mom.

30 §

Den utbetalande myndighetens
inspektionsrätt

Den utbetalande myndigheten kan utföra
inspektioner som riktar sig mot dem som
förmedlar och beviljar finansiering samt mot
finansieringsmottagarna och som har sam-
band med användningen av medel från
strukturfonderna. Den utbetalande myndig-
heten kan utföra inspektioner som gäller an-
vändningen av medel från strukturfonderna
som den anvisat andra ministerier, endast på
begäran av Europeiska gemenskapernas
kommission, på grund av en allvarlig under-
låtelse att inspektera medel från strukturfon-
derna eller av något annat vägande skäl. Nå-
gon annan utbetalande myndighet än inrikes-
ministeriet kan utföra inspektioner som gäl-
ler medel från strukturfonderna och som för-
bunden på landskapsnivå använt eller bevil-
jat, endast av ett sådant vägande skäl som
avses ovan. När ett enskilt projekt inspekte-
ras gäller inspektionsrätten projektet och
finansieringen av detta i dess helhet i den
omfattning som förutsätts i kontrollförord-
ningen.
Den utbetalande myndigheten kan genom

ett beslut bemyndiga en annan myndighet
eller en oberoende revisor att för sin räkning
utföra en i 1 mom. avsedd inspektion som
riktar sig mot dem som förmedlar och bevil-
jar finansiering och mot finansieringsmotta-
garna och som gäller användningen av me-
del från strukturfonderna, om detta är nöd-
vändigt för att fullgöra en skyldighet enligt
Europeiska gemenskapens lagstiftning eller
om det av någon annan orsak krävs för att
inspektionen av medel från strukturfonderna
skall kunna utföras på ett ändamålsenligt
sätt. Om revisorer gäller vad som bestäms i
27 § 3 och 4 mom.

31 §

Inspektionsmetoder och inspektionsprinciper

På inspektion och annan tillsyn över för-
valtningen och användningen av den finan-

siering som från Europeiska gemenskapens
strukturfonder beviljas Finland och av den
motsvarande nationella medfinansieringen
tillämpas sådana metoder och principer ge-
nom vilka det kan säkerställas att de skyl-
digheter som följer av Europeiska gemen-
skapens lagstiftning och kraven på en sund
ekonomi iakttas.

32 §

Rättigheterna för den som utför inspektioner
och skyldigheterna för den som är föremål

för inspektion

För utförande av en inspektion som avses i
27—30 § är den som är föremål för inspektion
skyldig att utan ogrundat dröjsmål och
utan ersättning för den som utför inspektio-
nen lägga fram alla nödvändiga räkenskaps-
handlingar samt övrigt material som har
samband med användningen av medel från
strukturfonderna och den motsvarande na-
tionella medfinansieringen liksom även i öv-
rigt bistå vid inspektionen. Den som utför
inspektionen har rätt att omhänderta räken-
skapshandlingarna och det övriga material
som avses ovan om det krävs för att inspek-
tionen skall kunna utföras. Materialet skall
returneras när det inte längre behövs för in-
spektionen. På begäran av den som utför
inspektionen skall den som är föremål för
inspektion även lämna de övriga upplysning-
ar som är nödvändiga för att inspektionen
skall kunna utföras på ett ändamålsenligt
sätt.
Den som utför inspektionen har rätt att i

den omfattning som uppdraget förutsätter
kontrollera alla de omständigheter som är en
förutsättning för att finansiering skall bevil-
jas och utbetalas samt i detta syfte få tillträ-
de till de lokaler som den som är föremål
för inspektion besitter eller använder. In-
spektion får dock inte utföras på en plats
som omfattas av hemfriden.

33 §

Handräckning

Polisen, tullmyndigheterna och skattemyn-
digheterna skall utan ersättning ge nödvän-
dig handräckning för att en inspektion som
avses i 27—30 § skall kunna utföras.
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34 §

Framläggande av deklaration

Den deklaration som avses i artikel 38 i
den allmänna förordningen och i artikel 8 i
kontrollförordningen framläggs för Europe-
iska gemenskapernas kommission av
1) inrikesministeriet vad gäller Europeiska

regionala utvecklingsfonden,
2) arbetsministeriet vad gäller Europeiska

socialfonden,
3) jord- och skogsbruksministeriet vad gäl-

ler utvecklingssektionen inom Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jord-
bruket,
4) jord- och skogsbruksministeriet vad gäl-

ler Fonden för fiskets utveckling.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

35 §

Överföring av behörighet i ärenden som
gäller strukturfonderna

Undervisningsministeriet kan genom ett
beslut överföra sin behörighet i ärenden som
gäller strukturfonderna till myndigheter som
sköter uppgifter som hör till dess förvalt-
ningsområde.

36 §

Datasystemet för uppföljning av
programmen för strukturfonderna

De ministerier som använder medel från
strukturfonderna skall föra register över de
projekt som finansieras inom deras förvalt-
ningsområden och svara för att sådana upp-
gifter som är nödvändiga för projektbered-
ningen, beslutsfattandet samt uppföljningen
av finansieringen och resultaten av program-
met i fråga översänds till de övervaknings-
register i vilka uppgifterna skall tas in och
som förvaltningsmyndigheterna för program-
men för strukturfonderna skall föra.
Om rätten till insyn för en registrerad gäl-

ler vad som bestäms i personuppgiftslagen
(523/1999). Personuppgifter som avses i per-
sonuppgiftslagen och som ingår i det data-
system som avses i 1 mom. skall utplånas
senast inom tre år efter det att den sista be-

talningsposten för programmet för struktur-
fonden i fråga har betalats från Europeiska
gemenskapernas kommission till Finland.

37 §

Återkrav av medel från strukturfonderna
och av den motsvarande statliga

medfinansieringen

Den myndighet eller någon annan instans
som beviljar finansiering för ett projekt skall
bestämma att utbetalningen av sådana medel
från strukturfonderna och av den motsvaran-
de statliga medfinansieringen för vilka den
slutliga mottagaren är någon annan än en
myndighet, ett ämbetsverk eller en anstalt
som omfattas av statens budgetekonomi skall
upphöra samt bestämma att de andelar
som redan utbetalats skall återbetalas, om
1) felaktiga eller vilseledande uppgifter har

lämnats för beviljande och utbetalning av
eller tillsyn över finansieringen eller uppgif-
ter som har lämnats för beviljande och utbe-
talning av eller tillsyn över finansieringen
har hemlighållits och lämnandet av felaktiga
eller vilseledande uppgifter eller hemlighål-
landet av dem har inverkat på erhållandet av
finansiering,
2) den som erhåller finansiering har för

utbetalningen av eller tillsynen över finan-
sieringen vägrat lämna ut nödvändiga upp-
gifter, dokument eller annat material eller
vid inspektionen vägrat fullgöra de övriga
skyldigheter som i lag föreskrivs för den
som erhåller finansiering för att inspektionen
skall kunna utföras,
3) finansieringen har använts för något

annat ändamål än det som den beviljats för,
4) den som erhåller finansiering i väsentlig

grad har underlåtit att iaktta de villkor som
ställs i finansieringsbeslutet, eller om
5) det i Europeiska gemenskapens lagstift-

ning om fri konkurrens förutsätts att utbetal-
ningen skall upphöra och att de andelar som
redan utbetalats skall återbetalas.
Den myndighet eller någon annan instans

som beviljar finansiering för projektet skall
bestämma att på det belopp som återkrävs
enligt 1 mom. skall betalas en årlig ränta
från den dag medfinansieringen betalades,
enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom.
räntelagen (633/1982) ökad med tre procent-
enheter. Om inte det belopp som skall åter-
betalas erläggs senast den utsatta förfalloda-
gen, skall på beloppet betalas en årlig dröjs-
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målsränta enligt den räntefot som avses i 4 §
3 mom. räntelagen.
Om Europeiska gemenskapernas kommis-

sion gör sådana finansiella korrigeringar som
avses i artikel 39 i den allmänna förord-
ningen gentemot staten i andra fall än de
som avses i 1 mom., kan det ministerium
som använder medel från strukturfonderna
bestämma att utbetalningen av de medel från
strukturfonderna och av den motsvarande
statliga medfinansieringen som avses i
1 mom. skall upphöra samt att de redan ut-
betalade andelarna eller en del av dem skall
återbetalas.
Det ministerium som använder medel från

strukturfonderna kan bestämma att på det
belopp som återkrävs enligt 1 mom. skall
betalas en årlig ränta från den dag medfinan-
sieringen betalades och som i varje enskilt
fall motsvarar grundräntan ökad med fyra
procentenheter. Om inte det belopp som
skall återbetalas erläggs senast den utsatta
förfallodagen, skall på beloppet betalas en
årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som
avses i 4 § 3 mom. räntelagen.
En tvist som gäller ett ärende som avses i

denna paragraf kan som ett förvaltningstvis-
temål föras till förvaltningsdomstolen för av-
görande enligt vad som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

38 §

Åläggande av betalningsskyldighet som
baserar sig på statens regressrätt

Om staten med stöd av artikel 39 i den
allmänna förordningen har ålagts att till Eu-
ropeiska gemenskapernas kommission åter-
betala medel från en strukturfond, kan den
utbetalande myndigheten ålägga någon an-
nan än en myndighet, ett ämbetsverk eller
en inrättning som omfattas av statens bud-
getekonomi att till staten betala det fulla be-
lopp jämte kostnader som staten betalat till
kommissionen.
En betalning påförs om återbetalningen av

medlen beror på att den som förpliktas att
betala har förfarit felaktigt eller om den som
förpliktas att betala, med stöd av ett beslut
av Europeiska gemenskapernas kommission,
är direkt ansvarig inför kommissionen för
användningen av medlen.
Om inte det belopp som skall betalas er-

läggs på den utsatta förfallodagen, skall på

beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta en-
ligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom.
räntelagen.
En tvist som gäller ett ärende som avses i

denna paragraf kan som ett förvaltningstvis-
temål föras till förvaltningsdomstolen för
avgörande enligt vad som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen.

39 §

Sökande av ändring

I ett beslut av förvaltningsmyndigheten,
den utbetalande myndigheten, det mini-
sterium som använder medel från strukturfon-
derna och övervakningskommittén som av-
ses i denna lag söks ändring genom besvär
hos Helsingfors förvaltningsdomstol så som
bestäms i förvaltningsprocesslagen. Sökande
av ändring uppskjuter inte verkställigheten
av beslutet om inte förvaltningsdomstolen
bestämmer något annat.
I ett beslut av landskapets samarbetsgrupp

söks ändring genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som kommunallagen
föreskriver om sökande av ändring i beslut
av samkommuner.

40 §

Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikt för den som skö-
ter uppgifter enligt denna lag gäller vad som
föreskrivs i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999).
Utan hinder av den tystnadsplikt som före-

skrivs i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet får uppgifter om en enskilds
eller en sammanslutnings ekonomiska ställ-
ning, affärs- eller yrkeshemlighet eller en
enskilds personliga förhållanden vilka erhål-
lits vid skötseln av uppgifter enligt denna
lag utlämnas till
1) myndigheter som svarar för verkställig-

heten av lag, för skötseln av uppgifter enligt
denna lag,
2) någon annan myndighet eller en utom-

stående revisor som utför inspektioner enligt
denna lag,
3) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna

för utredning av brott,
4) Europeiska gemenskapens organ om det

är en förutsättning för att en skyldighet som
påförts i Europeiska gemenskapens rättsakter
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skall kunna fullgöras eller krävs på grund av
ett beslut av ett gemenskapsorgan.
Förvaltningsmyndigheten, den utbetalande

myndigheten eller ett ministerium som an-
vänder medel från strukturfonderna lämnar
ut uppgifterna till Europeiska gemenskapens
organ.

41 §

Tillämpning på programmen för
strukturfonderna för 1995—1999

I fråga om tillsynen över samt inspektio-
nen och återbetalningen av den finansiering
som 1995—1999 beviljats Finland från Eu-
ropeiska gemenskapens strukturfonder för 2,
3, 4, 5b och 6-målprogrammen samt av den
motsvarande nationella medfinansieringen
gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i
2, 25—28 och 30—40 §. Vad som i nämnda
lagrum föreskrivs om den utbetalande myn-
digheten, gäller i tillämpliga delar det mini-
sterium som i förhållande till Europeiska ge-
menskapens organ svarar för förvaltningen
av medel från strukturfonderna (fondansvars-
ministeriet). Bestämmelserna i 38 § tillläm-
pas om staten på basis av det ansvar för
medlemsstaten som avses i artikel 23 i rå-
dets förordning (EEG) nr 2052/88 om struk-
turfondernas uppgifter och effektivitet och
om samordningen av deras verksamhet dels
inbördes, dels med Europeiska investerings-
bankens och andra befintliga finansieringsor-
gans verksamhet, ålagts att återbetala medel
från strukturfonderna till Europeiska gemen-
skapernas kommission.

42 §

Närmare bestämmelser

Genom förordning kan utfärdas närmare
bestämmelser om

1) innehållet i landskapets samarbetsdoku-
ment,
2) justering av landskapets samarbetsdoku-

ment och de frister som anknyter till juste-
ringen,
3) fördelningen av medel från strukturfon-

derna och av den statliga medfinansieringen
och de frister som anknyter till detta,
4) programreserven,
5) systemet för uppföljning av program-

men för strukturfonderna,
6) förvaltningen av projekt över landskaps-

gränserna,
7) arvoden och kostnadsersättningar för de

medlemmar av övervakningskommittén som
har beslutanderätt och för kommitténs sak-
kunniga,
8) uppgörande av den deklaration som av-

ses i artikel 38 i den allmänna förordningen
och i artikel 8 i kontrollförordningen.

7 kap.

Ikraftträdande

43 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Suvi-Anne Siimes
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Fö r o rdn i n g

Nr 1354

om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

Given i Helsingfors den 30 december 1999

På föredragning av ministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till finansminis-
teriets verksamhetsområde, föreskrivs med stöd av 42 § lagen om den nationella förvaltning-
en av programmen för strukturfonderna (1353/1999):

1 §

Innehållet i landskapets samarbetsdokument

I landskapets samarbetsdokument skall för
de förhandlingar som gäller budgetförslaget
för följande finansår ingå åtminstone:
1) en uppskattning av behovet av medel i

strukturfonderna och av den motsvarande
statliga medfinansieringen för programmet
samt av den kommunala finansieringen samt
av andelarna för den övriga offentliga fi-
nansieringen under följande finansår;
2) en uppskattning av fördelningen av de

medel i strukturfonderna och av den motsva-
rande statliga medfinansiering vilka avses i
1 punkten separat för varje fond och verk-
samhetslinje;
3) en uppskattning av behovet av en pro-

gramreserv i landskapet;
4) tyngdpunkterna vid genomförandet av

programmet för strukturfonderna under det
följande finansåret;
5) den regionala tillämpningen av urvals-

kriterierna för projekten om samarbetsgrup-
pen har beslutat därom.
De uppskattningar som avses i 1 mom. 1—3

punkten presenteras enligt förvaltningsom-
råde i fråga om sådana medel som upptas i
statsbudgeten.

2 §

Justering av landskapets samarbetsdokument

Landskapets samarbetsgrupp skall i enlig-
het med 21 § 1 mom. 2 punkten lagen om
den nationella förvaltningen av programmen

för strukturfonderna justera de punkter i
samarbetsdokumentet som nämns i 1 § 1
mom. och komplettera dokumentet genom
att till det foga de förfaranden enligt vilka
en rapport om användningen av medlen i
strukturfonderna och av den motsvarande
statliga medfinansieringen och om genomfö-
randet av programmet lämnas till samarbets-
gruppen.

3 §

Frister som anknyter till justeringen av
landskapets samarbetsdokument

Landskapets samarbetsgrupp skall justera
landskapets samarbetsdokument inom tjugo
(20) arbetsdagar från det att statsrådet har
avlåtit budgetpropositionen till riksdagen.
Samarbetsgruppen skall vid behov justera

samarbetsdokumentet efter att statsbudgeten
godkänts senast inom en (1) månad från det
att medlen i strukturfonderna och den mot-
svarande statliga medfinansieringen har för-
delats inom förvaltningsområdena och den
finansiering som tillfaller respektive land-
skap är känd.
Vad som i 2 mom. bestäms om justering

av samarbetsdokumentet skall i tillämpliga
delar iakttas även i fråga om en justering
som orsakas av statliga tilläggsbudgeter.
Samarbetsgruppen skall justera samarbets-

dokumentet i samband med att programre-
serven fördelas senast inom en (1) månad
från det att programreserven har fördelats
inom förvaltningsområdena och den finan-
siering som tillfaller respektive landskap är
känd.
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4 §

Fördelningen av medlen i strukturfonderna
och av den statliga medfinansieringen samt

frister som anknyter till detta

Det ministerium som verkar som utbeta-
lande myndighet och inom vars huvudtitel i
momentet för strukturfonderna tagits upp
sådana medel i strukturfonderna som är av-
sedda för andra ministerier skall anvisa med-
len för dessa inom femton (15) arbetsdagar
från ingången av finansåret i fråga dock se-
nast inom femton (15) arbetsdagar från det
att riksdagen godkänt budgetpropositionen.
Innan beslut om anvisning fattas skall i frå-
ga om de regionala programmen för struk-
turfonderna den utbetalande myndigheten
förhandla med de ministerier som använder
medel i strukturfonderna om den regionala
fördelningen av finansieringen och om hur
mycket av finansieringen inom respektive
förvaltningsområde som skall lämnas i pro-
gramreserven och skall höra landskapets
samarbetsgrupper i ärendet. Som bilaga till
beslutet om anvisning ingår en riktgivande
tabell över den regionala fördelningen av
finansieringen enligt förvaltningsområde.
Programreserven skall dock inte uppges i
den regionala fördelningen.
I fråga om mål 3-programmet skall den

utbetalande myndigheten innan beslut om
anvisning fattas förhandla med de ministeri-
er som använder medel i strukturfonderna
om fördelningen av finansieringen och om
hur mycket av finansieringen inom respekti-
ve förvaltningsområde som skall lämnas i
programreserven.
Det ministerium som verkar som utbeta-

lande myndighet föredrar för statsrådet den
regionala fördelningen av de medel i struk-
turfonderna som används inom dess eget
förvaltningsområde och av den motsvarande
statliga medfinansieringen i samband med
det beslut om anvisning som avses i 1 mom.
De övriga ministerier som använder medel

i strukturfonderna skall vidarefördela de me-
del i strukturfonderna som de erhållit och
den motsvarande statliga medfinansiering
som upptagits inom huvudtiteln senast inom
tio (10) arbetsdagar från det att medel i
strukturfonderna anvisats dem eller när för-
delningen förutsätter behandling i statsrådet
föredra fördelningen senast vid det ordinarie
sammanträde som först följer efter nämnda
frist. Ett enda gemensamt fördelningsbeslut

fattas för respektive medel i strukturfonderna
och motsvarande statliga medfinansiering.
I de regionala programmen för struktur-

fonderna beaktas landskapets samarbetsdo-
kument vid fördelningen av medlen i struk-
turfonderna och av den motsvarande statliga
medfinansieringen.
Medlen i strukturfonderna vidarefördelas

inte till den del ministeriet i fråga beslutar
om finansieringen av projekt. Den program-
reserv som avses nedan i 5 § kan fördelas
senare under finansåret.

5 §

Programreserven

Programreserven kan användas för en så-
dan flexibel medelsanvändning som är nöd-
vändig för genomförande av programmen
för strukturfonderna och för riksomfattande
eller i övrigt övergripande projekt samt för
stödåtgärder som avses i artikel 4—8 och
25—28 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999
om stöd från Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbruket och för åtgärder
som delfinansieras ur Fonden för fiskets ut-
veckling.
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar

om reserven och bestämmer storleken på
reserven i fråga om de stödåtgärder som av-
ses i artikel 4—8 och 25—28 i rådets förord-
ning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Euro-
peiska utvecklings- och garantifonden för
jordbruket samt i fråga om de åtgärder som
delfinansieras ur Fonden för fiskets utveck-
ling.

6 §

Systemet för övervakning av programmen
för strukturfonderna

De uppgifter som avses i 36 § 1 mom.
lagen om den nationella förvaltningen av
programmen för strukturfonderna skall över-
sändas från de register som förs av de mi-
nisterier som använder medel i strukturfon-
derna till de övervakningsregister som förs
av förvaltningsmyndigheterna och de utbeta-
lande myndigheterna för programmen
genom en direktöverföring eller en överfö-
ringsfil.
Uppgifterna skall finnas i övervaknings-

registrets centraliserade databas i en så upp-
daterad form som möjligt vilket baserar sig
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på den rytm för översändande och uppdate-
ring av uppgifterna som förvaltningsmyndig-
heten, den utbetalande myndigheten och de
övriga ministerier som använder medel i
strukturfonderna sinsemellan har avtalat om.
De ministerier som använder medel i

strukturfonderna skall inom sina förvalt-
ningsområden sköta registreringen i sina
övervakningssystem av de uppgifter som har
samband med användningen av medlen och
genomförandet av projekten så att de upp-
gifter som avses i 1 mom. kan rapporteras
till de övervakningsregister som förvalt-
ningsmyndigheterna och de utbetalande
myndigheterna för.
Förvaltningsmyndigheten svarar för den

tekniska styrningen av en databas i det över-
vakningsregister som den för.

7 §

Arvoden och kostnadsersättningar för de
medlemmar av övervakningskommittén som
har beslutanderätt och för kommitténs sak-

kunniga

Till de medlemmar som representerar or-
ganisationerna i övervakningskommittén, till
de kommunala förtroendevalda samt till de
sakkunniga kan betalas mötesarvoden samt
ersättning för inkomstbortfall, resekostnader
och andra kostnader som orsakas av skötseln

av uppdraget enligt vad som bestäms i 15 §
statsrådets beslut om kommittéer (218/1988).

8 §

Tillämpning under finansåret 2000

Vad som i 3 och 4 § i denna förordning
bestäms om de frister som anknyter till jus-
teringen av landskapets samarbetsdokument
och till fördelningen av medlen i struktur-
fonderna och av den statliga medfinansie-
ringen skall inte tillämpas under finansåret
2000.
Vad som i 4 § 5 mom. bestäms om beak-

tande av landskapets samarbetsdokument
skall inte tillämpas under finansåret 2000.
Landskapets samarbetsgrupp skall höras om
den planerade regionala fördelningen av
medlen i strukturfonderna och av den mot-
svarande statliga medfinansieringen och om
programreserverna innan den utbetalande
myndigheten fattar beslut om anvisning.

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2000.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Suvi-Anne Siimes
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Fö r o rdn i n g

Nr 1355

om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföre-
tagare

Given i Helsingfors den 30 december 1999

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stiftas:

1 §
Lagen om ändring av lagen om avträdelse-

stöd för lantbruksföretagare (1163/1999)
träder i kraft den 1 januari 2000.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 janu-

ari 2000.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Erkki Tuomioja

3610



Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 1356

om vissa beslut

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1999

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober
1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av
den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik

JSM:s
föreskrifts-
samling
nr utfärdat träder i kraft

JSMb om ändring av JSM:s beslut om
foderblandningar* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162/1999 29.12.1999 1.1.2000

JSMb om ändring av JSM:s beslut om
organisering av tillsynen över foderfabrikat** 163/1999 29.12.1999 1.1.2000

JSMb om ändring av JSM:s beslutom foder-
ämnen*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164/1999 29.12.1999 1.1.2000

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan
fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250,
00171 Helsingfors, tfn (09) 5765 111.

Helsingfors den 29 december 1999

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Överinspektör Päivi Mannerkorpi

* Kommissionens beslut 1999/420/EG; EGT nr L 162, 26.6.1999, s. 69.
** Kommissionens direktiv 1999/27/EG; EGT nr L 118, 6.5.1999, s. 36, kommissionens direktiv 1999/76/EG; EGT

nr L 207, 6.8.1999, s. 13, kommissionens direktiv 1999/79/EG; EGT nr L 209, 7.8.1999, s. 23.
*** Kommissionens direktiv 1999/61/EG; EGT nr L 162, 26.6.1999, s. 67.
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 1357

om temporär ändring av besluten om marknadsföring av utsäde av stråsäd samt vall- och
foderväxter

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1999

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober
1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av
den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik

JSM:s
föreskrifts-
samling
nr utfärdat träder i kraft

JSMb om temporär ändring av besluten om
markadsföring av utsäde av stråsäd samt vall-
och foderväxter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165/1999 29.12.1999 5.1.2000

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Besluten kan
fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250,
00171 Helsingfors, tfn (09) 5765 111.

Helsingfors den 29 december 1999

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Överinspektör Juha Mantila
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Skattestyrelsens beslut

Nr 1358

om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och
yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 2 000

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1999

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 12 punkten lagen den 24 juni 1968 om beskattning av
inkomst av näringsverksamhet, sådan den lyder i lagen den 29 december 1989 (1339/1989),
bestämt:

1 §
Rörelseidkare och yrkesutövare har rätt att

i enlighet med utgifterna som förts in i
bokföringen eller med stöd av annan tillför-
litlig utredning avdra den ökning av levnads-
kostnader som orsakats av hans eller hans
makes tillfälliga resa i samband med närings-
verksamheten.
Om den av resan föranledda ökningen av

levnadskostnaderna inte har avdragits i enlig-
het med 1 mom. får avdraget göras på sätt som
bestäms i 3, 4 och 5 § detta beslut.

2 §
Med ökning av levnadskostnaderna avses

det belopp, med vilket den skattskyldiges
måltidskostnader och andra levnadskostnader
till följd av resan överstiger hans sedvanliga
levnadskostnader. Utgifter för resande och
logi får avdras skilt för sig.

3 §
Från ökningen av levnadskostnaderna får,

beroende på hur länge resan varat, avdras:

resan pågått

kostnadernas
maximi-
belopp

— över 6 timmar . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,—
— över 10 timmar . . . . . . . . . . . . . . . 106,—

då den tid som använts till resan överskrider
det sista fulla resedygnet med

— minst 2 timmar . . . . . . . . . . . . . . . 56,—
— över 6 timmar . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,—

Med resedygn avses en tidsperiod om 24
timmar, som börjar då den skattskyldige beger
sig på resa från sin arbetsplats eller sin bostad
och slutar då den skattskyldige återvänder till
sin arbetsplats eller sin bostad.

4 §
Avdragandet av ökningen av levnadskost-

naderna förutsätter, att resan sträckt sig till ett
avstånd på mer än 15 kilometer från den
skattskyldiges arbetsplats eller bostad, beroen-
de på från vilketdera ställe resan har företagits.

5 §
Om en resa utomlands har varat minst 10

timmar, får såsom ökning av levnadskostna-
derna avdras det belopp, som motsvarar
maximibeloppen av dagtraktamenten för ut-
landsarbetsresa nämnda i Skattestyrelsens be-
slut om grunderna för och beloppen av
resekostnadsersättningar som skall betraktas
såsom skattefria vid beskattningen för år
2 000.
Avdraget räknas enligt resedygn. Resedyg-
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net är 24 timmar räknat från resans början eller
från det föregående resedygnets slut.
Maximibeloppet för avdraget fastställs en-

ligt det land eller område där resedygnet
utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på
fartyg eller flygplan, fastställs avdraget enligt
det land eller område, varifrån fartyget eller
flygplanet senast avgått eller i fråga om
avgång från Finland, där det först anländer.
Vid återresa till Finland har den skattskyl-

dige rätt att såsom ökade levnadskostnader dra
av hälften av beloppet som motsvarar det
utlandsdagtraktamente som betalas för det
senaste resedygnet, om den till resan använda
tiden överskrider med mer än två timmar det
sista fulla resedygnet som utgått på sista
utländska territorium eller ombord på fartyg
eller flygplan som avgått därifrån.
Överskrider den till resan använda tiden

med mer än tio timmar det sista fulla
resedygnet som utgått på sista utländska
territorium eller ombord på fartyg eller flyg-
plan som avgått därifrån, får den skattskyldige
såsom ökade levnadskostnader dra av det
beloppet som motsvarar det utlandsdagtrakta-
mente som betalas för det senaste resedygnet.

Ökningen av levnadskostnader som betalats
för resedygn eller del därav som börjat efter
ankomsten till hemlandet får dras av enligt
3 §.
Den skattskyldige får dra av de ökade

levnadskostnaderna enligt beloppet som mot-
svarar dagtraktamentet som i 1 mom. fast-
ställts för vederbörande land, om utlandsresan
har varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid
som använts till resan är under 10 timmar, får
ökningen av levnadskostnaderna dras av i
enlighet med stadganden om resor i hemlandet
och till motsvarande belopp.

6 §
För att avdraget kan beviljas, skall den

skattskyldige förete en utredning över resans
tidpunkt, varaktighet och resemålet samt på
vilket sätt resan anknyter sig till näringsverk-
samheten.

7 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2 000. Det tillämpas vid beskattningen för år
2 000.

Helsingfors den 22 december 1999

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Marja Liisa Manner
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