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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 770

om ändring av bilaga 9 till social- och hälsovårdsministeriets beslut om produkter och
utrustning för hälso- och sjukvård

Given i Helsingfors den 31 juli 2003

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 29 december 1994 om produkter

och utrustning för hälso- och sjukvård (social- och hälsovårdsministeriets föreskriftssamling
1994:66) bilaga 9 punkt III underpunkt 2.4, sådan bilagan lyder i social- och hälsovårdsmi-
nisteriets förordning 479/2002, som följer:

Bilaga 9

KLASSIFICERINGSKRITERIER

III KLASSIFICERING
— — — — — — — — — — — — —

2.4 Regel 8
Produkter och utrustning som implanteras
samt kirurgiska invasiva produkter och ut-
rustningar som är avsedda för långvarig
användning tillhör produktklass IIb, om de
inte är avsedda:

att sättas in i tänderna, då de tillhör produkt-
klass IIa,

att användas i direkt kontakt med hjärtat,

centrala cirkulationssystemet eller centrala
nervsystemet, då de tillhör produktklass III,

att ha en biologisk verkan eller att helt eller
till största delen absorberas, då de tillhör
produktklass III, eller

att genomgå en kemisk förändring i kroppen,
utom om produkterna sätts in i tänderna, eller
att dosera läkemedel, då de tillhör produkt-
klass III.

Med avvikelse från vad som sägs ovan tillhör
bröstimplantat produktklass III.

Denna förordning träder i kraft den 1
september 2003.

När denna förordning träder i kraft skall
bröstimplantat som släppts ut på marknaden
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underkastas ett förfarande med ny prövning
av överensstämmelse med kraven i produkt-
klass III före den 1 mars 2004.

Om förfarandet med prövning av överens-

stämmelsen med kraven har baserats på 7 § 1
punkten i detta beslut kan den uppgivna
inrättningens beslut inte förlängas genom
undantag från 14 § 2 mom.

Helsingfors den 31 juli 2003

Omsorgsminister Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare Päivi Kaartamo
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 771

om försök med elektroniska recept

Given i Helsingfors den 20 augusti 2003

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 57 a § 2
mom. läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987) och 22 § 3 mom. lagen den 28 juni
1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), av dessa 57 a § 2
mom. sådant det lyder i lag 700/2002:

1 §

Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om försök
med elektroniska recept samt om förmedling
och expediering av elektroniska recept i
samband med försöket och om det tekniska
innehållet i recepten.

Elektroniska recept får användas enbart vid
de verksamhetsenheter för hälso- och
sjukvård och de apotek som deltar i försöket.
Dessutom kan Folkpensionsanstalten använda
receptdatabasen och informationen i den för
skötseln av de uppgifter som hänför sig till
verkställandet av sjukförsäkringsersättningar
som betalas på grundval av ett elektroniskt
recept.

Social- och hälsovårdsministeriet utser de
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård
samt de apotek som deltar i försöket.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) elektroniskt recept en elektronisk läke-

medelsordination enligt 57 a § läkemedels-
lagen som uppgjorts med en databehandlings-
anordning av en person med rätt att förskriva
läkemedel och som med hjälp av datanät
överförs till receptdatabasen,

2) receptdatabas en av elektroniska recept
som insänts av dem som förskriver läkemedel
samt av apotekens expedieringsuppgifter
sammanställd databas som administreras av
Folkpensionsanstalten för de verksamhetsen-
heter för hälso- och sjukvård och de apotek
som deltar i försöket,

3) elektronisk signatur en avancerad elek-
tronisk signatur enligt lagen om elektroniska
signaturer (14/2003).

3 §

Uppgörande av och innehållet i elektroniska
recept

Vid uppgörandet av elektroniska recept
skall beaktas vad som bestäms i social- och
hälsovårdsministeriets förordning om för-
skrivning av läkemedel (726/2003), nedan
receptförordningen, om inte något annat
bestäms genom denna förordning. Ett elek-
troniskt recept skall innehålla de uppgifter
som förutsätts i receptförordningen samt
sådana uppgifter som är nödvändiga för
avgörandet av sjukförsäkringsersättningen.

4 §

Begränsningar

Vid användningen av ett elektroniskt recept
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avviks från bestämmelserna i receptförord-
ningen enligt följande:

1) medicine studerande och odontologie
studerande får inte använda elektroniska
recept,

2) med ett recept kan endast ett läkemedel
förskrivas,

3) egentlig narkotika får inte förskrivas
elektroniskt,

4) pro auctore- recept och läkemedelsbe-
ställningar får inte uppgöras elektroniskt, och

5) ett elektroniskt recept får inte förnyas.
Ett elektroniskt recept får inte ändras till ett

skriftligt recept.
Ett elektroniskt recept får inte heller

användas för förskrivning av läkemedel för
djur.

5 §

Rättelse av ett elektroniskt recept

Om ett recept som inte har expedierats och
som finns i receptdatabasen är felaktigt skall
den som gjort upp receptet makulera det och
vid behov göra upp ett nytt elektroniskt
recept. Den som gjort upp receptet skall
informera patienten om makuleringen och om
det nya receptet i det fall att ändringen
inverkar på det läkemedel som expedieras
eller på användningen av läkemedlet.

Med avvikelse från 1 mom. kan rättelser i
ett elektroniskt recept göras på apoteket i
enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter
om expediering av läkemedel.

De elektroniska recepten och receptdata-
basen skall vara sådana att en anteckning om
makuleringen av ett elektroniskt recept, om
det nya recept som ersätter detta och om
rättelserna blir kvar i databasen. Dessutom
skall uppgifter om det ursprungliga receptet,
om tidpunkten för makuleringen och rättelsen
samt om vem som gjort dessa bli kvar i
databasen.

6 §

Signering av ett elektroniskt recept

Ett elektroniskt recept skall innehålla nam-
net på den som har gjort upp receptet och
denna persons elektroniska signatur som

baserar sig på ett kvalificerat certifikat enligt
lagen om elektroniska signaturer och som
skapats med en säker anordning för signa-
turframställning. Användningen av elektro-
nisk signatur skall kopplas till en funktion
med vilken användarens rätt att förskriva
läkemedel kontrolleras automatiskt.

7 §

Patientens samtycke

För användning av elektroniskt recept
krävs det att patienten ger sitt skriftliga
samtycke enligt 13 § 2 mom. lagen om
patientens ställning och rättigheter
(785/1992) till att de elektroniska recept som
skrivs för honom eller henne lagras i recept-
databasen samt till att de lagrade uppgifterna
lämnas ut till apoteket för expediering av
läkemedlet och till Folkpensionsanstalten för
avgörande av sjukförsäkringsersättningen.

Läkares och tandläkares rätt att få uppgifter
om sådana i receptdatabasen lagrade elek-
troniska recept som uppgjorts vid andra
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård
förutsätter att patienten har gett sitt samtycke
till användningen av uppgifterna i enlighet
med personuppgiftslagen (523/1999) och la-
gen om patientens ställning och rättigheter.

Uppgifterna om expedieringen av ett läke-
medel kan överföras till det patientdatasystem
vid en verksamhetsenhet för hälso- och
sjukvård i vilket receptet på det expedierade
läkemedlet har införts, om patienten har gett
sitt skriftliga samtycke till detta.

En patient kan återkalla sitt samtycke som
avses i 1 – 3 mom. Om en patient återkallar
sitt i 1 mom. avsedda samtyck får vid
ifrågavarande verksamhetsenhet för hälso-
och sjukvård elektroniska recept inte an-
vändas vid förskrivning av läkemedel för
patienten.

8 §

Skyddande av recept med en sifferkod

En patient kan, om han eller hon så önskar,
kräva att ett elektroniskt recept som gäller
honom eller henne skyddas med en sifferkod.
Receptdatabasen skall vara uppbyggd så, att
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uppgifterna i ett med sifferkod skyddat recept
endast kan användas av dem som patienten
gett sin sifferkod.

9 §

Patientanvisning

Patienten skall ges en skriftlig patientan-
visning angående det elektroniska receptet,
om inte patienten meddelar att han eller hon
inte vill ha någon anvisning. I anvisningen
skall åtminstone finnas patientens namn,
läkemedelspreparatets namn och styrka, ända-
mål samt namnet på den som förskrivit
läkemedlet och datumet då receptet gjorts
upp. Dessutom skall den i 8 § avsedda
sifferkoden antecknas i anvisningen. I patient-
anvisningen kan uppgifter om alla läkemedel
som förskrivits samtidigt antecknas.

10 §

Receptdatabasen

Folkpensionsanstalten är teknisk admi-
nistratör för receptdatabasen. Receptdataba-
sen kan användas av alla de verksamhetsen-
heter för hälso- och sjukvård och apotek som
deltar i försöket samt av Folkpensionsanstal-
ten.

11 §

Lagring av uppgifter i receptdatabasen

Elektroniska recept och uppgifter om dem
lagras i receptdatabasen i 20 månader. I frågor
om verksamhetsenheternas för hälso- och
sjukvård och apotekens skyldighet att lagra
uppgifter om recepten föreskrivs särskilt.

12 §

Apotekets rätt att få uppgifter

Det apotek som expedierar ett läkemedel
har rätt att ur receptdatabasen få

1) de basuppgifter om ett oexpedierat eller
delvis expedierat elektroniskt recept vilka är
nödvändiga för identifieringen av det elek-
troniska receptet,

2) de uppgifter som behövs vid expedie-
ringen av ett elektroniskt recept, samt

3) uppgifter om expedieringen av andra än
de recept som finns på apoteket för expe-
diering, om patienten har gett apoteket sitt
samtycke till erhållandet av uppgifterna.

Om ett elektroniskt recept är skyddat med
en i 8 § avsedd sifferkod, får uppgifterna om
receptet läsas endast med hjälp av den av
patienten angivna sifferkoden.

Provisorer och farmaceuter som använder
uppgifter ur receptdatabasen skall ha ett
personligt elektroniskt identifieringsmedel.
Identifieringsmedlet skall användas alltid då
uppgifter i receptdatabasen läses eller då ett
elektroniskt recept söks fram för expediering.

13 §

Expediering av elektroniska recept

När läkemedlet avhämtas på apoteket skall
den som köper läkemedlet ha med sig
patientanvisningen, patientens sjukförsäk-
ringskort eller någon annan tillförlitlig utred-
ning med vilken personen i fråga kan visa att
han eller hon har rätt att köpa det förskrivna
läkemedlet.

Vid expedieringen av ett elektroniskt recept
iakttas förutom denna förordning vad som
bestäms i Läkemedelsverkets föreskrifter om
expediering av läkemedel.

14 §

Avtal om förmedling av data till patientda-
tasystemet

En automatisk förmedling av expedierings-
data om recept i receptdatabasen till den som
gjort upp receptet eller till det elektroniska
patientdatasystem där uppgifterna om ifråga-
varande elektroniska recept införts förutsätter
ett avtal mellan Folkpensionsanstalten, som
administrerar receptdatabasen, och ifrågava-
rande verksamhetsenhet för hälso- och
sjukvård. Angående förmedlingen av upp-
gifter skall patienten ge ett i 7 § avsett
samtycke.
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15 §

Folkpensionsanstaltens rätt att få uppgifter

Utan hinder av 7 och 8 § har Folkpen-
sionsanstalten på sjukförsäkringslagen
(364/1963) baserad rätt att angående de recept
som lagrats i receptdatabasen få sådana
uppgifter som är nödvändiga för avgörande av
en sjukförsäkringsersättning.

16 §

Patientens rätt att kontrollera uppgifterna

Angående patientens rätt att kontrollera
uppgifterna om sig själv i receptdatabasen
gäller vad som bestäms i 26 – 28 § person-
uppgiftslagen.

17 §

Läkemedelsdatabaserna

Informationen i de läkemedelsdatabaser
som används i försöket med elektroniska
recept och från vilka information om läke-
medlen överförs till recepten, skall vara
uppdaterad och till de delar som är av
betydelse för förskrivningen, expedieringen
och användningen av läkemedlet förenlig med
det preparatsammandrag som en institution
inom Europeiska unionen eller Läkemedels-
verket godkänt.

18 §

Avtal om lagring av elektroniska recept

De verksamhetsenheter för hälso- och
sjukvård och apotek som deltar i försöket
samt Folkpensionsanstalten skall ingå avtal

om lagring av de elektroniska recepten i
receptdatabasen för ifrågavarande verksam-
hetsenhets räkning samt om administreringen
och behandlingen av uppgifterna.

I avtalet kan tas in ett villkor enligt vilket
Folkpensionsanstalten har rätt att på verk-
samhetsenhetens vägnar och befullmäktigad
av den, till den registrerade lämna ut de
uppgifter som rätten till insyn enligt 26 §
personuppgiftslagen förutsätter.

19 §

Den datatekniska hanteringen av elektroniska
recept

Överföringen av elektroniska recept och
data om dessa till receptdatabasen eller från
den någon annanstans skall ske med sådan
kryptering att utomstående inte inom en
rimlig tid kan komma åt det krypterade
meddelandet. Vid överföringen får uppgif-
terna inte heller förändras.

I fråga om övriga datatekniska krav som är
nödvändiga för genomförandet av försöket
med elektroniska recept överenskoms mellan
social- och hälsovårdsministeriet och de
parter som deltar i försöket, med beaktande av
vad som bestäms om skydd av uppgifter samt
om sekretess i 32 § personuppgiftslagen och
annanstans i lagstiftningen.

20 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
september 2003 och gäller till den 31
december 2004.

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

Helsingfors den 20 augusti 2003

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre

Regeringsråd Pekka Järvinen
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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 772

om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter

Given i Helsingfors den 21 augusti 2003

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i den kommunikationsministeriets förordning av den 11 december 2002 om

Kommunikationsverkets avgifter (1126/2002) 7 § 5 mom. och 17 § som följer:

7 §

— — — — — — — — — — — — —
K3 är en startkoefficient som bestäms

enligt den tidpunkt då användningsrätten för

de frekvenser som anvisats tillståndshavarens
radiosystem trädde i kraft. Startkoefficien-
terna är:

Användningstid K3
1:a faktureringsåret 0,1 UMTS-mobiltelefonnät

0,2 andra
2:a faktureringsåret 0,1 UMTS-mobiltelefonnät

0,2 andra
3:e faktureringsåret 0,2 UMTS-mobiltelefonnät

0,4 andra
4:e faktureringsåret 0,6
5:e faktureringsåret 0,8
6:e faktureringsåret eller senare faktureringsår 1
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

17 §

Domännamnsavgifter, namnserveravgifter
och intygsavgifter för domännamns-

registret

Kommunikationsverket beviljar på begäran
ett nytt domännamn, ändringar av ett domän-
namn och överföring av ett domännamn i
enlighet med 5 och 8 § lagen om domännamn
(228/2003). En domännamnsavgift om 55
euro uppbärs för beviljande av ett nytt
domännamn, ändring av ett domännamn och

överföring av ett domännamn. En namnser-
veravgift om 22 euro uppbärs för ändring av
namnservrar.

Kommunikationsverket ger på begäran in-
tyg ur domännamnsregistret i enlighet med
17 § 1 mom. 7 punkten lagen om domän-
namn. En intygsavgift för domännamnsre-
gistret om 5 euro uppbärs för elektroniska
intyg över ett domännamn, och en intygsav-
gift för domännamnsregistret om 10 euro
uppbärs för andra än elektroniska intyg.
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Denna förordning träder i kraft den 1
september 2003 och gäller till utgången av år
2005.

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

Helsingfors den 21 augusti 2003

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Ylitarkastaja Juha Perttula
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Skattestyrelsens beslut

Nr 773

om ändring av Skattestyrelsens beslut om anteckningsskyldighet och anteckningar

Utfärdat i Helsingfors den 20 augusti 2003

Skattestyrelsen har ändrat 2 § 2 mom., 3 § och 4 § 2—4 mom. i sitt beslut av den 22 december
1995 om anteckningsskyldighet och anteckningar (1807/95) samt fogat en ny 3 a §, som följer:

2 §

Anteckningar

— — — — — — — — — — — — —
Anteckningarna registreras i kronologisk

ordning. Sidorna i anteckningsboken skall
vara försedda med löpande nummer. En
inkomst registreras som transaktion när den
har lyfts, skrivits in på den skattskyldiges
konto eller den skattskyldige annars har
kunnat förfoga över den. En utgift registreras
som transaktion när den har utbetalats.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Bestämmelser om anteckningar inom jord-
bruket

Förutom 2 § skall en skattskyldig som
bedriver jordbruk i anteckningarna särskilt
redogöra för följande:

1) köparna av under skatteåret sålda lant-
bruks- och trädgårdsprodukter samt husdjur
och produkter från en produktionsinrättning
på lägenheten;

2) från jordbruket härrörande fordringar
samt från jordbruket härrörande långfristiga
och kortfristiga skulder, om vilka skall
nämnas borgenärernas namn och adress, för

varje borgenär utredning av skuldbeloppet
och fördelningen av skulden på jordbruket
och annat än jordbruket samt på skulden för
skatteåret utgående ränta och av skulden
föranledda index- och kursförluster;

3) lägenhetens husdjur vid skatteårets
utgång;

4) överlåtelsepris eller ersättning för hus-
djur som överlåtits under skatteåret och den
andel av detta belopp som periodiserats såsom
skatteårets intäkt samt den andel av motsva-
rande belopp för under tidigare skatteår
överlåtna husdjur som periodiserats såsom
skatteårets intäkt;

5) anskaffningsutgift för husdjur som för-
värvats under skatteåret och den andel av
detta belopp som periodiserats såsom av-
skrivning för skatteåret samt den andel av
motsvarande belopp för under tidigare skat-
teår anskaffade husdjur som periodiserats
såsom skatteårets avskrivning;

6) anskaffningsutgifterna för byggnader
och anläggningar, utgiftsrester samt de av-
skrivningar som gjorts från utgiftsresterna;

7) anskaffningsutgifterna och utgiftsres-
terna för maskiner, redskap och anordningar
samt särskilt anskaffningsutgifterna och ut-
giftsresterna för täckdiken, broar, dammar
och andra sådana nyttigheter samt avskriv-
ningarna som gjorts från dessa utgiftsrester;

8) de löner som i pengar utbetalats till
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personer som arbetat i jordbruket, inberäknat
familjemedlemmar som före skatteårets in-
gång fyllt 14 år, förskott som innehållits på
lönerna och erlagda socialskyddsavgifter och
andra arbetsgivarprestationer;

9) jordbruksarbete som den skattskyldige
och maken utfört samt deras respektive
andelar av jordbrukets nettoförmögenhet samt
sådana överlåtelsevinster som avses i 38 § 2
mom. inkomstskattelagen och fördelningen
av vinsterna mellan makarna;

10) användningen av i jordbruket icke
avdragbara andelar av på lägenheten befint-
liga byggnader, anläggningar eller delar av
dessa i det privata hushållet, skogsbruket eller
annan näringsverksamhet samt de beräk-
ningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts
från utgifterna för jordbruket;

11) i jordbruket icke avdragbara utgiftsan-
delar av anlitande av arbetstagare som av-
lönats för jordbruket samt av användningen
av till jordbruket hörande maskiner och andra
i 7 punkten nämnda tillgångar och övriga
tillgångar i det privata hushållet, skogsbruket
eller annan näringsverksamhet samt de be-
räkningsgrunder enligt vilka utgifterna av-
skilts från utgifterna för jordbruket;

12) den skattskyldiges fortskaffningsmedel
samt de beräkningsgrunder enligt vilka ut-
gifterna för fortskaffningsmedlen har förde-
lats på kostnader för lantbruket och i jord-
bruket icke avdragbara kostnader.

13) grunden för avdrag av den ökning av
levnadskostnaderna som beror på tillfälliga
arbetsresor enligt 10 e § inkomstskattelagen
för gårdsbruk och för avdrag av de utgifter för
sådana resor i anslutning till lantbruket som
en jordbruksidkare gör med en bil som hör till
hans privata tillgångar; samt

14) grunden för utjämningsreservering som
bildats skilt för varje lägenhet

3 a §

Uträkning av resultatet av jordbruk

Uträkning av resultatet av jordbruket skall
upprättas sammanlagt för alla lägenheter
enligt följande anteckningsschema:

INKOMSTER
Skattepliktig försäljning 22 %

1. Inkomst av djurförsäljning
2. Inkomst av husdjurförsäljning som pe-

riodiserats som skatteårets intäkt
3. Övriga försäljningsinkomster
Skattepliktig försäljning 17 %
4. Inkomst av försäljning av husdjurspro-

dukter
5. Inkomst av försäljning av växtodlings-

produkter
Skattepliktig försäljning 8 %
6. Logiservice mm. försäljningsinkomster
Mervärdesskattefri försäljning
7. Statligt stöd
8. Övriga mervärdesskattefria stöd och

ersättningar
9. Direkt intäktsföring av utjämningsreser-

vering
10. Övriga mervärdesskattefria jordbruks-

inkomster

UTGIFTER
11. Lönekostnader
12. Inköp som är avdragsgilla i mervär-

desbeskattningen 22 %
13. Utgifter för anskaffning av husdjur

vilka periodiserats såsom skatteårets avskriv-
ningar

14. Inköp som är avdragsgilla i mervär-
desbeskattningen 17 % / 8 %

15. Övriga jordbruksutgifter
16. Avskrivningar
17. Utjämningsreservering som gjorts för

skatteåret
SKILLNAD (Vinst/Förlust)

Inkomsterna och utgifterna antecknas
exklusive mervärdesskatt.

4 §

Bestämmelser om anteckningar inom skogs-
bruket

— — — — — — — — — — — — —
En skattskyldig som bedriver skogsbruk

och beskattas för kapitalinkomst av skogs-
bruk i enlighet med 43 § inkomstskattelagen
skall i anteckningarna förutom 2 § särskilt
redogöra för följande:

1) en utredning av värdet på virke som
använts i jordbruket, näringsverksamheten
och tagits i privat bruk;
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2) en utredning av skogsbrukets årliga
utgifter specificerade enligt utgifter för ar-
betstagarnas avlöningar, resekostnader för
skogsbruket samt övriga årliga utgifter;

3) en utredning av om en utgiftsreservering
och en utgiftsreservering för skogsska-
deområden (skadereservering) gjorts och an-
vänts;

4) en skilt för varje fastighet specificerad
utredning av grunden för skogsavdrag och
användningen av skogsavdraget;

5) en utredning av anskaffningsutgifterna
för maskiner, redskap och anordningar, bygg-
nader och anläggningar samt för skogsdiken
och skogsvägar, om avskrivningar som verk-
ställts från anskaffningsutgifterna samt om
utgiftsresten; samt

6) en utredning av hur utgifterna för
byggande av en skogsväg fördelas mellan
skogsbruket och annan användning av vägen.

För det skogsavdrag som avses i 55 § skall

den skattskyldige till sin anteckningsbok vid
rotförsäljning bifoga köparens och vid leve-
ransförsäljning skogsvårdsföreningens eller
skogscentralens utredning eller en annan
tillförlitlig utredning om att inkomsten av
virkesförsäljningen hänför sig till en sådan
fastighet eller ett sådant område som berät-
tigar till skogsavdrag.

För den skadereservering som avses i 111 §
2 mom. inkomstskattelagen skall den skatt-
skyldige till sin anteckningsbok foga en
utredning av skogsvårdsföreningen eller
skogscentralen eller en annan tillförlitlig
utredning om det beräknade beloppet av
kostnaderna för förnyelse av den förstörda
skogen.

Detta beslut träder i kraft den 1 september
2003. Beslutet skall tillämpas första gången
på de anteckningar som görs för skatteåret
2004.

Helsingfors den 20 augusti 2003

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Ilkka Niskanen
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