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Nr 1104

Inrikesministeriets förordning
om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
Given i Helsingfors den 17 december 2003

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari
1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:
1§
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. lagen om grunderna
för avgifter till staten för vilka utlänningsverket uppbär en fast handläggningsavgift
enligt avgiftstabellen i bilagan till denna
förordning är ansökningar som gäller
1) annat beslut om uppehållstillstånd än de
som nämns nedan i 2—4 §,
2) första arbetstillstånd som söks i Finland,
174—2003

3) nytt främlingspass eller resedokument
för flykting utfärdat i stället för ett dokument
som har förkommit, samt
4) intyg som utfärdas på begäran.
2§
Flera myndigheters prestationer av samma
slag
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grunderna
för avgifter till staten för vilka utlänningsverket uppbär en fast handläggningsavgift
430301
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enligt avgiftstabellen i bilagan till denna
förordning är ansökningar som gäller
1) uppehållstillstånd som överförts från den
lokala polisen till utlänningsverket för avgörande,
2) arbetstillstånd som överförts från den
lokala polisen till utlänningsverket för avgörande,
3) förlängning av giltighetstiden för uppehållstillstånd eller arbetstillstånd,
4) överföring av uppehållstillstånd eller
arbetstillstånd till ett annat resedokument,
5) främlingspass eller resedokument för
flykting,
6) förlängning av giltighetstiden för främlingspass eller resedokument för flykting,
samt
7) visum.
3§
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt pris
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. lagen om grunderna
för avgifter till staten för vilka utlänningsverket av sociala eller humanitära skäl eller
av skäl som hänför sig till internationella avtal
uppbär en fast handläggningsavgift till ett
lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt avgiftstabellen i bilagan till
denna förordning är ansökningar som gäller
1) förvärv eller behållande av eller befrielse
från finskt medborgarskap på ansökan,
2) förvärv av medborgarskap genom anmälan,
3) svar på förfrågan som gäller medborgarskap,
4) uppehållstillstånd som baserar sig på
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
5) uppehållstillstånd som skall avgöras av
utlänningsverket, när sökanden ännu inte är i
Finland, samt
6) första uppehållstillstånd för ett barn som
fötts i Finland.
4§
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer
Avgift uppbärs inte för ansökan om up-

pehållstillstånd eller arbetstillstånd av en
person som tas emot i Finland
1) som flykting,
2) på grund av behov av skydd,
3) på grund av behov av tillfälligt skydd,
eller
4) av vägande humanitära skäl.
Avgift uppbärs inte heller av familjemedlemmar som avses i punkterna 1—4 ovan som
ansöker om uppehållstillstånd på grund av
familjeband.
För ansökan om uppehållstillstånd uppbärs
inte avgift, om ansökan gäller ett barn som är
medsökande och som använder en förälders
resedokument och som antecknas i förälderns
uppehållstillstånd, även om ansökan avgörs
av utlänningsverket i stället för beskickningen.
Ingen avgift uppbärs för i 3 § 1—2 punkten
nämnda ansökningar eller anmälningar för
barn som finns med i en förälders ansökan.
Ingen avgift uppbärs för visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, om så har
överenskommits i bilaterala avtal mellan
staterna eller i andra internationella avtal.
5§
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder
Prestationer enligt 7 § lagen om grunderna
för avgifterna till staten för vilka utlänningsverket uppbär en avgift som bestäms på
företagsekonomiska grunder är följande prestationer:
1) utredningar och undersökningar,
2) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, planerings- och andra
sakkunniguppdrag utanför ämbetsverket med
undantag av de fall i vilka skötseln av
uppdragen stöder ämbetsverkets avgiftsfria
verksamhet,
3) biblioteks- och informationstjänster,
4) publikations- och förläggartjänster,
5) annonser och meddelanden i ämbetsverkets publikationer,
6) elektroniska dataprodukter och tjänster,
7) användning av lokaler och anordningar
som är i ämbetsverkets besittning samt
ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,
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8) fotokopior och andra avskrifter, samt
9) expediering och postning av handlingar
och annat material på uppdrag, om dessa inte
ingår i det pris som uppbärs för materialet.
6§
Uppbärande och återbäring av avgift
För behandling av ansökan uppbärs avgift
på förhand när ansökan lämnas in.
Avgiften återbetalas inte om sökanden
återtar sin ansökan efter det att åtgärder som
gäller behandling av ansökan har inletts.
Om ansökan har lämnats in utan grund, av
skäl som beror på myndigheter, återbetalas
avgiften.
Om personen förvärvar finskt medborgarskap, återbetalas hälften av avgifterna för
behandlingen av de anhängiga ansökningar
som lämnats in under behandlingen av ansökan och som förfaller i samband med
medborgarskapsbeslutet.
Avgifterna återbetalas till det konto som
sökanden meddelat.
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7§
Utlänningsverkets behörighet

Utlänningsverket har behörighet i ärenden
som gäller avgifter för och prissättning av
verkets prestationer med undantag av de
avgifter som finns upptagna i avgiftstabellen
i bilagan.
8§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2004 och gäller till den 31 december
2004.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 11 december
2002 om utlänningsverkets avgiftsbelagda
prestationer (1123/2002) jämte ändringar.

Helsingfors den 17 december 2003
Inrikesminister Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd Jorma Kantola
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Bilaga

UTLÄNNINGSVERKETS (UVI) AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA
PRESTATIONER
Prestation

Avgift

Grund

PRESTATIONER TILL SJÄLVKOSTNADSVÄRDE
Ansökan som gäller
- första uppehållstillstånd som söks i Finland,
annat än nedan nämnda............................................. 170 €....................... 1 §, 1 mom./1
- första arbetstillstånd som söks i Finland................. 134 €....................... 1 §, 1 mom./2
- nytt främlingspass eller resedokument för flykting
utfärdat i stället för ett dokument
som har förkommit ..................................................... 77 €....................... 1 §, 1 mom./3
- intyg som utfärdas på begäran ................................. 17 €....................... 1 §, 1 mom./4
FLERA MYNDIGHETERS PRESTATIONER AV SAMMA SLAG
Ansökan som gäller
- uppehållstillstånd som överförts från den lokala
polisen till utlänningsverket för avgörande............... 101 €....................... 2 §, 1 mom./1
- arbetstillstånd som överförts från den lokala polisen
till utlänningsverket för avgörande ............................ 40 €....................... 2 §, 1 mom./2
- förlängning av uppehållstillstånd ........................... 101 €....................... 2 §, 1 mom./3
- förlängning av arbetstillstånd ................................... 40 €....................... 2 §, 1 mom./3
- överföring av uppehålls- eller arbetstillstånd
till ett annat resedokument per tillstånd ...................... 16 €....................... 2 §, 1 mom./4
- främlingspass eller resedokument för flykting ......... 40 €....................... 2 §, 1 mom./5
- förlängning av giltighetstiden för främlingspass
eller resedokument för flykting .................................. 16 €....................... 2 §, 1 mom./6
- visum ........................................................................ 35 €....................... 2 §, 1 mom./7
PRESTATIONER TILL NEDSATT PRIS
Ansökan som gäller
- förvärv eller behållande av eller befrielse
från finskt medborgarskap på ansökan .................... 400 €....................... 3 §, 1 mom./1
- förvärv av finskt medborgarskap
genom anmälan ........................................................ 300 €....................... 3 §, 1 mom./2
- förvärv av finskt medborgarskap
genom anmälan, sökanden har fyllt 65 år ................. 250 €....................... 3 §, 1 mom./2
- förvärv av finskt medborgarskap genom
anmälan, sökanden minderårig ................................. 100 €....................... 3 §, 1 mom./2
- förvärv av finskt medborgarskap genom anmälan,
om sökanden kan påvisa att han eller hon
åren 1939 - 1945 varit krigsbarn i Sverige,
Danmark eller Norge ................................................ 100 €....................... 3 §, 1 mom./2
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- förfrågan som gäller medborgarskap ....................... 34 €....................... 3 §, 1 mom./3
- uppehållstillstånd som baserar sig på avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ......... 26 €....................... 3 §, 1 mom./4
- uppehållstillstånd som skall avgöras
av utlänningsverket, när sökanden ännu
inte är i Finland ........................................................... 67 €....................... 3 §, 1 mom./5
- första uppehållstillstånd för ett barn
som fötts i Finland……………………………………67 € ...................... 3 §, 1 mom./6
SÖKANDE AV ÄNDRING I EN AVGIFT
En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en offentligrättslig prestation har påförts kan inom sex månader från det avgiften påfördes yrka på rättelse hos utlänningsverket.
Ändring i beslutet av den som avgjort rättelseyrkandet får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar räknat från det ändringssökanden fått kännedom om
beslutet på rättelseyrkandet (11 b § lagen om grunderna för avgifter till staten).
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Inrikesministeriets förordning
om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i
förmyndarverksamheten
Given i Helsingfors den 17 december 2003

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § lagen om ordnande av
intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten av den 1 april 1999 (443/1999):
1§
Tillämpningsområde
I denna förordning bestäms om den ersättning som av statens medel skall betalas till
den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten och
om grunden för ersättningen.
2§
Betalning av ersättning
Magistraten betalar ersättningen till den
som producerar intressebevakningstjänster
enligt vad som bestäms i denna förordning. I
landskapet Åland betalas ersättningen av
länsstyrelsen.

euro och högst 201 euro per intressebevakning inom ramen för det anslag som i
statsbudgeten reserverats för ändamålet. Med
nettokostnader avses kostnaderna för den som
producerar intressebevakningstjänster enligt
bokslutet för 2003 minskat med de arvoden
som debiterats av huvudmännen.
Om kommunen producerar endast en del av
intressebevakningstjänsterna fastställs ersättningen till kommunen och de andra serviceproducenterna i förhållande till antalet
intressebevakningar. Som antalet intressebevakningar beaktas kommunens och de andra
serviceproducenternas intressebevakningar
den 1 mars 2004 enligt registret över förmyndarskapsärenden.
Ersättningen betalas senast i september
2004.
4§

3§
Ikraftträdande
Ersättningen år 2004
Till den som producerar intressebevakningstjänster betalas högst hälften av nettokostnaderna i ersättning för produktion av
intressebevakningstjänster, dock minst 135

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2004 och gäller till utgången av 2004.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2003
Region- och kommunminister Hannes Manninen

Regeringsrådet Leena Lehtonen
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Finansministeriets förordning
om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
Given i Helsingfors den 17 december 2003

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari
1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag
348/1994:
1§
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
Avgifter för offentligrättsliga prestationer
inom skatteförvaltningen indrivs antingen
enligt avgiftstabellen i bilagan eller enligt
prestationens självkostnadsvärde som grundar
sig på prissättningsgrunderna i avgiftstabellen.
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer inom skatteförvaltningen som avses i 6 §
lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992) är i enlighet med avgiftstabellen
i bilagan:
1) sådana beslut av centralskattenämnden
eller någon annan myndighet inom skatteförvaltningen som innehåller förhandsbesked
eller förhandsavgörande samt beslut om att
förhandsbesked eller förhandsavgörande inte
meddelas eller att ärendet lämnas utan prövning eller avskrivs,
2) beslut om sådan namngivning som avses
i 2 och 3 § inkomstskatteförordningen
(1551/1992),
3) beslut om skattelättnad för allmännyttiga
samfund,
4) beslut om rätt att dra av förlust i
inkomstbeskattningen,
5) beslut enligt 5 a § lagen om gottgörelse

för bolagskatt (1232/1988) om avdrag av
oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen, beslut enligt 6 d § om rätt att beakta
dividendöverskott i inkomstbeskattningen
och beslut enligt 8 § om rätt att beakta
skatteöverskott i inkomstbeskattningen,
6) tillstånd till hållande av skattefritt lager
enligt 72 k § mervärdesskattelagen
(1501/1993) och som beviljas av skatteverk,
7) skattestyrelsens beslut som gäller tillstånd att använda skatteuppgifter samt om att
inte ge tillstånd att använda uppgifter,
8) lämnande av skatteuppgifter för andra
ändamål än sådana som gäller beskattningen
med stöd av beslut som avses i punkt 7 och
bestämmelser som berättigar till erhållande av
uppgifter,
9) utdrag ur registret över företags- och
organisationsnummer enligt 16 § företagsoch organisationsdatalagen (244/2001), samt
10) andra än ovan nämnda, på beställning
utförda specialprestationer som gäller användningen av skatteuppgifter och som baserar sig på lag eller förordning.
Lämnande av uppgifter för ändamål som
gäller beskattningen är också lämnande av
uppgifter för befrielse från skatt eller för
sökande av ändring eller som redogörelse för
fullgörande av skatteplikt.
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2§

Prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder
I lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992) avsedda övriga prestationer som
en myndighet inom skatteförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:
1) statistik, publikationer och tryckalster,
2) undersöknings- och statistiksservice som
utförs på uppdrag,
3) överlåtelse av metoder, datasystem,
program och nyttjanderätt på beställning,
4) användning av lokaler som skatteförvaltningen besitter samt ämbetsverksservice,
5) annonser och meddelanden i skatteförvaltningens publikationer,
6) intyg, ljus- och andra kopior,
7) service i samband med utlämning av
allmänna skatteuppgifter,
8) överlåtelse av uppgifter om anteckningar
i registret över företags- och organisationsnummer elektroniskt eller på något annat sätt
än det som avses i 1 § 9 punkten,

9) avsändning och postning av handlingar
och annat material,
10) ombudstjänster för bevakning av skattetagarnas intressen till den del de inte
tillhandahållas avgiftsfritt av myndigheter
inom skatteförvaltningen, samt
11) andra än ovan i denna paragraf
nämnda, med dessa jämförbara specialtjänster
och prestationer som beställts av kunder.
3§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2004 och gäller högst till utgången av
2004.
På ansökningar som blev anhängiga innan
förordninen har trätt i kraft tillämpas dock
förordningen om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer den 9 november 2001
(961/2001).

Helsingfors den 17 december 2003
Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman Helena Ikonen
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AVGIFTSTABELL
över skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Prestation
1) Centralskattenämndens förhandsavgörande, om sökanden är
— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning och förhandsavgörandet gäller annan beskattning
en sådan som avses nedan
— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen
av gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller
mervärdesbeskattning i anslutning till dessa eller då sökanden är en annan skattskyldig
Om givandet av förhandsavgörande förutsätter att synnerligen omfattande
utredning görs uppbärs med avvikelse från ovan
Med omfattande utredning avses ett arbete som kräver minst 30 timmar expertarbete.
För ett ärende i vilket centralskattenämnden beslutar att inte meddela förhandsavgörande, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet uppbärs en behandlingsavgift

555 euro

1 480 euro

2 220 euro

55 euro

2) Annat förhandsbesked eller förhandsavgörande av en myndighet inom
skatteförvaltningen
Förhandsbesked, om sökanden är
— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning och förhandsbeskedet gäller annan beskattning
en sådan som avses nedan

222 euro

— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsbeskedet gäller inkomstbeskattning av
gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller då
sökanden är en annan skattskyldig

740 euro

Om givandet av förhandsbesked förutsätter att synnerligen omfattande utredning görs uppbärs med avvikelse från ovan
Med omfattande utredning avses ett arbete som kräver minst 30 timmar expertarbete.

1 480 euro

Andra förhandsavgöranden
— då förhandsavgörandet gäller mervärdesbeskattning

135 euro

— då förhandsavgörandet gäller arvs- eller gåvobeskattning, fastighetsbeskattning, överlåtelsebeskattning eller lotteribeskattning

222 euro
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— då förhandsavgörandet gäller förskottsuppbörd, arbetsgivares socialskyddsavgift,

70 euro

— källskatt för begränsad skattskyldig eller källskatt på ränteinkomst

150 euro

— andra förhandsavgöranden

222 euro

För ett ärende i vilket en myndighet inom skatteförvaltningen beslutar att
inte meddela förhandsbesked eller förhandsavgörande, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet uppbärs en behandlingsavgift på
3) Beslut om sådan namngivning som avses i 2 och 3 § inkomstskatteförordningen

55 euro
260 euro

4) Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund
— beslut för vilket behövs sedvanligt utredninsarbete (1 – 5 timmar)

300 euro

— beslut för vilket behövs omfattande utredningsarbete (över 5 timmar)

500 euro

— annat beslut som ges med anledning av ett allmännyttigt samfunds ansökan om skattefrihet
5) Beslut om rätt att dra av förlust i inkomstbeskattningen
För ett ärende i vilket en myndighet inom skatteförvaltningen inte upptar
ansökan till prövning eller avskriver ärendet uppbärs en behandlingsavgift
på
6) Beslut i enlighet med 5 a § lagen om gottgörelse för bolagskatt
(1232/1988) om avdrag av oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen, i
enlighet med 6 d § om rätt att beakta dividendöverskott i inkomstbeskattningen och i enlighet med 8 § om rätt att beakta skatteöverskott
För ett ärende i vilket en myndighet inom skatteförvaltningen inte upptar
ansökan till prövning eller avskriver ärendet uppbärs en behandlingsavgift
på

55 euro
315 euro
55 euro

315 euro
55 euro

7) Tillstånd till hållande av skattefritt lager enligt 72 k § mervärdesskattelagen (1501/1993) som beviljas av skatteverk

315 euro

8) Skattestyrelsens beslut som gäller tillstånd att använda beskattningsuppgifter samt om att inte ge tillstånd att använda uppgifter

370 euro

9) Lämnande av beskattningsuppgifter som avses i 1 § 8 punkten i finansministeriets förordning per dokument
— intyg
— avskrift av eller utdrag ur beskattningsuppgifter
riktigheten bestyrkt för den senare
dock minst
— om arbetet tar över ½ h, uppbärs för lämnande av uppgifter

9 euro
0,55 euro/sida
1 euro/sida
5 euro
39 euro/h
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— vid masslämnande av uppgifter i form av kopior uppbärs utöver den
tidsbaserade avgiften för arbete
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3,7 cent/sida

10) Utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer som avses
i 1 § 9 punkten i finansministeriets förordning
-utdrag ur registret över företgs- och organisationsnummer enligt 16 § före- 5 euro/utdrag
tags- och organisationsdatalagen (244/2001)
11) Lämnande av beskattningsuppgifter som avses i 1 § 8 punkten i finansministeriets förordning i maskinellt läsbar form
För lämnande av beskattningsuppgifter i maskinellt läsbar form uppbärs en
avgift enligt prestationens självkostnadsvärde, som fastställs enligt följande:
— lämnande av beskattningsuppgifter för fastställnings- eller planeringsarbete de kostnader som förorsakas skatteförvaltningen enligt prestationens självkostnadsvärde
12) Andra offentligrättsliga prestationer inom skatteförvaltningen som avses i 1 § finansministeriets förordning och som inte specificerats i avgiftstabellen
Prestationens pris bestäms på basis av de totala kostnader som produktionen
av prestationen medfört. Om inte annat bestämts uppbärs för det expertarbete inom skatteförvaltningen som utförts för att genomföra prestationen

92 euro/h

och som självkostnadspris för kontorsarbete

39 euro/h
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Handels- och industriministeriets förordning
om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
Given i Helsingfors den 17 december 2003

—————

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut
ändras 9 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning den 21 november 2001 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
(1027/2001), sådan den lyder i förordning 1277/2002, samt
fogas till avgiftstabellen en ny 9 a § som följer:
9§
Handelsregisterärenden
Behandlingsavgifter för
handelsregisteranmälningar
enskild näringsidkares
grundanmälan ......................................65 €
öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan.........................155 €
annan näringsidkares
grundanmälan ....................................330 €
ändringsanmälan som gäller ändring av
aktiebolags bolagsordning, andelslags,
sparbanks, bostadsrättsförenings och
försäkringsförenings stadgar,
ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag
och ändring av förening som
idkar ekonomisk verksamhet
till andelslag.......................................330 €
annan ändringsanmälan .......................57 €
registrering av bifirma ...............60 €/namn
Fusions- och delningsärenden
anmälan om fusions- och
delningsplan................................... 330 € +
57 €/följande
sammanslutning
anmälan om ändring av fusionseller delningsplan................................57 €/
sammanslutning
ansökan om verkställande av
fusion eller delning ........................ 330 € +
175 €/följande
sammanslutning

anmälan om verkställande av
fusion eller delning.............................57 €/
sammanslutning
Övriga ansökningsärenden
ansökan om nedsättning av
aktiekapitalet, om nedsättning av
uppskrivningsfonden, nedsättning
av placeringsandelskapitalet,
reservfonden, det bundna egna kapitalet
eller överkursfonden, om ändring
av bolagsformen, om vinstutdelning,
om nedsättning av reservfonden
eller om nedsättning av
överkursfonden.................................. 430 €
ansökan om offentlig stämning
av sammanslutningens
borgenärer ......................................... 175 €
övriga ansökningsärenden som
kungörs i Officiella Tidningen .......... 175 €
ansökan om tillstånd till undantag
som gäller aktiebolags eller
bostadsaktiebolags stiftare;
medlem i förvaltningsråd eller
styrelse av aktiebolag eller andelslag,
eller verkställande direktör för eller
likvidator i dessa; medlem i styrelse
av bostadsaktiebolag eller
bostadsrättsförening eller disponent
för dessa; företagsledare för europeisk
ekonomisk intressegruppering,
enskild näringsidkare, bolagsman
i ett öppet bolag, ansvarig
bolagsman i ett kommanditbolag
eller grundare av en utländsk
näringsidkares filial ........................... 100 €
ansökan om förordnande av
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likvidator..............................................57 €
ansökan om förordnande att ett
avregistrerat bolag skall träda i
likvidation............................................57 €
Utdrag, intyg och kopior
utdrag ur handelsregistret ....................10 €
registreringsintyg.................................15 €
diarieintyg..............................................5 €
bolagsordning, bolagsavtal,
stadgar, föreningsordning ....................10 €
Bokslutsärenden
kopia av bokslutshandlingar
(för en bokslutsperiod) ........................10 €
intyg över att bokslutshandlingar
har lämnats in ........................................5 €
Mikrofilmer
handelsregistrets grundkartotek......3 030 €
kort för upprätthållande av
handelsregistret.......................... 1 075 €/år
handelsregistrets alfabetiska
firmaindex..................................... 640 €/år
bokslutshandlingar jämte
index för åren 1976—1980.............1 690 €
bokslutshandlingar jämte
index för åren 1981—1998........ 1 350 €/år
bokslutshandlingar jämte

index för åren 1999—
(inkl. 20 000 bokslut) .................2 020 €/år
tilläggsavgift för varje
överskridet antal om
10 000 bokslut ................................... 840 €
Avgift för sökande av ändring
i ärenden som gäller anmälan
som gjorts till handelsregistret .......... 150 €
Bestyrkande av riktighet......................10 € +
1 €/sida
9a§
Ärenden angående registret över företagsoch organisationsnummer
Utdrag och intyg
ankomstintyg .........................................5 €
bestyrkt utskrift av utdrag ur
registret över företags- och
organisationsnummer ...........................5 €
———
Denna förordning träder i kraft den
1 februari 2004, dock så, att 9 a § träder i
kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 17 december 2003
Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

Regeringsrådet Timo Pekkarinen

3812

Nr 1108

Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta
enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Given i Helsingfors den 17 december 2003

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 5 mom.
och 18 § 1 mom. lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), dessa
lagrum sådana de lyder, 14 § 5 mom. i lag 972/1980 och 18 § 1 mom. i lag 536/2001:
1§
För utbetalning av försörjningspension och
tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen
i militärtjänst, indelas kommunerna i två
dyrortsklasser i enlighet med den allmänna
dyrortsklassificeringen av kommunerna som
fastställts i statsrådets förordning av den 11
december 2003 om fastställande av allmän
dyrortsklassificering
av
kommunerna
(1055/2003).

3§
Tilläggsräntans fulla belopp är, om sökandens invaliditetsgrad har fastställts till minst
30 procent, 6 398,62 eller 5 465,48 euro om
året samt, om invaliditetsgraden har fastställts
till lägre än 30 procent, på motsvarande sätt
4 265,74 eller 3 665,87 euro om året beroende
på huruvida den skadades eller insjuknades
varaktiga boningsort är belägen i en kommun
som hör till dyrortsklass I eller II.

2§
Till försörjningspensionstagare som bor i
en kommun vilken hör till I dyrortsklassen
skall försörjningspensionen betalas förhöjd
med 10 procent.

4§
Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2004 och gäller till den 31 december
2005.

Helsingfors den 17 december 2003
Omsorgsminister Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare Anne-Marie Brisson
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Arbetsministeriets förordning
om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
Given i Helsingfors den 17 december 2003

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari
1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:
1§

3§

Tillämpningsområde

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Denna förordning innehåller bestämmelser
om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen och om grunderna för avgifterna för dem.
Med arbetsförvaltningen avses i denna
förordning arbetsministeriet, riksförlikningsmännens byrå, minoritetsombudsman byrå,
regional- och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet, statens
förläggningar för asylsökande samt arbetsrådet.

Sådana övriga prestationer som avses i 7 §
lagen om grunderna för avgifter till staten och
som arbetsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är
1) andra specialtjänster som gäller rekrytering eller minskning av personal samt
utveckling av personalen och arbetsorganisationen än de som nämns i 4 kap. 3 § lagen om
offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),
2) uthyrning av personal,
3) särskilda meddelanden eller tillkännagivanden som publiceras i arbetsförvaltningens riksomfattande, regionala eller lokala
informationsmedier,
4) överlåtelse av lokaler och anordningar
som är i arbetsförvaltningens besittning till
utomstående användare,
5) rehabiliterings-, utbildnings-, utvecklings-, konsult- och andra sakkunnigtjänster,
6) överlåtande av användningsrätt till psykologiska test och andra metoder, datasystem,
program eller motsvarande samt utlämnande
av uppgifter ur datasystem med undantag av
uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,
7) information och rådgivning som gäller
andra myndigheters och sammanslutningars
prestationer och som främst betjänar verksamheten vid dessa,
8) inkvartering som arbetskraftsinstitutet
erbjuder och andra tjänster som tillhandahålls

2§
Offentligrättsliga prestationer
Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga
prestationer som avses i 6 § lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992)
och för vilka arbetsförvaltningen tar ut fasta
avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är
1) registrering av personalfonder 235 euro,
2) registrering av en personalfonds stadgeändring 168 euro,
3) andra ändringar i registret över personalfonderna än sådana som nämns i 1 och 2
punkten 34 euro,
4) utdrag ur personalfondsförteckningen 10
euro, samt
5) utdrag ur personalfondsförteckningen
och stadgarna 20 euro.
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i samband med kurser och som inte har
anknytning till genomförandet av arbetsförvaltningens årliga personalutbildningsprogram,
9) publikationer,
10) undersökningar, utredningar och statistiktjänster,
11) kontors- och ämbetsverkstjänster,
12) fotokopior och andra avskrifter,
13) sändande av material vilket baserar sig
på uppdrag, om detta inte ingår i priset för
materialet,
14) skötsel på uppdrag av arbetsgivaren
och för arbetsgivarens räkning av den betalningsrörelse som gäller förskottsinnehållningar enligt lagen om förskottsuppbörd
(418/1959), arbetsgivares socialskyddsavgift
och andra avgifter som arbetsgivaren skall
betala på basis av arbetsförhållande,

15) löneräkning och löneutbetalning på
uppdrag av arbetsgivaren och för arbetsgivarens räkning för företag,
16) rådgivning till arbetsgivare angående
skötseln av betalningsrörelse samt löneräkning och löneutbetalning, samt
17) hyrning av sådana tjänstebostäder som
är i arbetsministeriets ägo.
4§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2004 och gäller till den 31 december
2005.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2003
Arbetsminister Tarja Filatov

Överinspektör Heidi Nummela
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