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Statsrådets förordning

Nr 3

om avgifter för penningspeltillstånd och om storleken av avgifterna

Given i Helsingfors den 13 januari 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs
med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992),
sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner som avses i 6 § 2 mom. i lagen om
grunderna för avgifter till staten och för vilka
uppbärs en fast avgift enligt självkost-
nadsvärde är penningspelstillstånd enligt 11 §
lotterilagen (1047/2001) och ändringar av
penningspelstillstånd om vilka beslut fattas
vid statsrådets allmänna sammanträde.
Den avgift som uppbärs för ett penning-
speltillstånd är 294 euro och för ändring av
ett penningspeltillstånd 218 euro.

2 §
Avgift uppbärs också, när ett negativt

beslut ges med anledning av ansökan som
avses i 1 §.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 20

januari 2005 och gäller till den 31 december
2006.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

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

Helsingfors den 13 januari 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Konsultativ tjänsteman Ismo Atosuo

2—2005 895002



Statsrådets förordning

Nr 4

om ändring av statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av
landsbygden

Given i Helsingfors den 13 januari 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras 10 § 1 mom. i statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av
landsbygden av 21 september 2000 (808/2000), sådant det lyder i förordning 280/2003, som
följer:

10 §

Tillstånd att lyfta lån

Om stöd som hänför sig till lån som har
beviljats delfinansierat eller lån har beviljats
för samma projekt eller ändamål som delfi-
nansierat bidrag eller det beviljade lånet utgör
en del av delfinansierat startstöd för unga
jordbrukare, skall låntagaren för att kunna
lyfta lån som avses i 8 och 9 § visa för
kreditinstitutet ett beslut av arbetskrafts- och
näringscentralen om att förutsättningarna för
lyftande av lån finns. När tillstånd att lyfta lån
söks hos arbetskrafts- och näringscentralen
skall verifikat över beloppet av de faktiska
och godtagbara byggnads- och anskaffnings-
kostnaderna samt de utredningar som före-
skrivs genom en i 64 § 3 mom. finansierings-
lagen avsedd förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet uppvisas. På verifikat som
skall bifogas ansökan om tillstånd att lyfta lån
tillämpas vad som bestäms om verifikat vid
ansökan om betalning av bidrag som har
beviljats för byggande eller anskaffning av
lösöre. Tillstånd att lyfta lån skall sökas
senast en månad innan tidsfristen för lyftande
av den rat som avses i ansökan utgår.
Ansökan om tillstånd att lyfta lån skall
behandlas inom två veckor från det att den
anhängiggjordes.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 19
januari 2005.
Denna förordning tillämpas på ansökan

som har blivit anhängiga den 7 april 2004
eller därefter.

Helsingfors den 13 januari 2005

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare Katriina Pessa
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Nr 5 
 

Statsrådets förordning 
om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd 

Given i Helsingfors den 13 januari  2005 
————— 

 
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med 

stöd av 2 § 2 mom. i lagen av den 3 december 2002 om understöd för reparation av bostäder 
och energiunderstöd (1021/2002): 
 

1 kap. 

Tillämpningsområde 

1 § 
I denna förordning föreskrivs om använd-

ningsändamål, beviljande, utbetalning och 
användning av de understöd som avses i la-
gen om understöd för reparation av bostäder 
och energiunderstöd (1021/2002), nedan re-
parationsunderstödslagen. 
 

2 kap. 

Understöd för reparation av bostäder för 
åldringar och handikappade 

2 § 
Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 

mom. 1 punkten i reparationsunderstödslagen 
kan beviljas, om till hushållet hör minst en i 
bostaden stadigvarande bosatt person som 
fyllt 65 år eller är handikappad och om de 
nedan i 3—5 § föreskrivna behovspröv-
ningsgrunderna gällande inkomster och för-
mögenhet uppfylls. 

 Om understöd beviljas för reparation av en 
sådan byggnad där det finns minst två bo-
stadslägenheter, skall andelen hushåll som 
uppfyller de grunder för beviljande som 
nämns i 1 mom. vara minst hälften av de i 
bostäderna stadigvarande bosatta hushållen. 

3 § 
Understöd kan beviljas om de fasta in-

komsterna per månad för medlemmarna i 
hushållet inte överskrider följande inkomst-
gränser: 

 
Antalet per-
soner 

1 2 3 4 

     
Inkomster     
€/mån             1 020 1 700 2 270 2 895 
 

Som inkomst betraktas dock inte bostads-
bidrag eller inkomster som avses i 1 § i för-
ordningen om bostadsbidrag (949/1993). 

Inkomstgränserna höjs med 625 euro för 
varje ytterligare person. 
 

4 § 
Om en frontveteran hör till hushållet till-

lämpas i stället för inkomstgränserna i 3 § 1 
mom. följande inkomstgränser: 

 
Antalet per-
soner 

1 2 3 4 

     
Inkomster     
€/mån               1 275 2 125 2 840 3 620 
 

Med frontveteran avses en person som har 
beviljats frontmanna-, fronttjänst-, front- el-
ler veterantecken. 
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5 § 
Understöd beviljas inte, om hushållet har 

så stor förmögenhet att det förmår reparera 
sin bostad utan understöd. Som förmögenhet 
beaktas härvid den sammanlagda förmögen-
heten för medlemmarna i hushållet, om inte 
förmögenhetens värde är obetydligt eller 
förmögenheten är nödvändig för att hushål-
lets medlemmar genom närings- eller yrkes-
utövning skall kunna skaffa sig en skälig ut-
komst. Som förmögenhet beaktas även sådan 
betydande egendom som har överlåtits veder-
lagsfritt under de två år som föregår den tid-
punkt då ansökan har lämnats in. Den bostad 
som är i hushållets egen användning beaktas 
inte vid uppskattningen av förmögenheten. 
 

6 § 
I understöd beviljas högst 40 procent av de 

godtagbara reparationskostnaderna.  
Understöd kan dock beviljas till ett belopp 

av högst 70 procent av de godtagbara repara-
tionskostnaderna, om en åldring eller handi-
kappad person som hör till hushållet annars 
vore tvungen att omedelbart och varaktigt 
flytta ut ur bostaden på grund av rörelsehin-
der eller på grund av att sådana social- och 
hälsovårdstjänster som personen behöver inte 
kan ges i bostaden.  

Hör en frontveteran till hushållet, kan för-
utom det understöd som nämns i 1 mom. be-
viljas veterantillägg, om det med beaktande 
av hushållets sociala eller ekonomiska situa-
tion är särskilt nödvändigt. I veterantillägg 
kan beviljas högst 30 procent av de godtag-
bara reparationskostnaderna. 
 
 

3 kap. 

Understöd för installerande av hiss och av-
lägsnande av rörelsehinder 

7 § 
Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 

mom. 2 punkten i reparationsunderstödslagen 
kan beviljas för installerande av hiss eller 
hissar i redan befintliga flervåningshus samt 
för reparation av hiss i syfte att avlägsna rö-
relsehinder. Understöd kan även beviljas för 
andra reparationsåtgärder som gör det möj-
ligt för rörelsehindrade att komma in i bo-

stadsbyggnaden, bostäderna i byggnaden el-
ler andra utrymmen i byggnaden. 

I understöd beviljas högst 50 procent av de 
godtagbara kostnaderna. 
 

4 kap. 

Understöd för förbättring av fastighetsvisa 
system för hushållsavloppsvatten 

8 § 
Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 

mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen 
kan beviljas för byggande av sådana avlopp 
och anordningar för behandling av avlopps-
vatten och avfall som behövs för genomfö-
randet av ett avloppssystem som uppfyller de 
uppställda kraven. Understöd kan beviljas 
även för anslutningsavgifter vid anslutning 
till ett samfällt avlopp. 

Understöd beviljas enbart om bostads-
byggnaden inte redan tidigare har anslutits 
till vattentjänsteverkets avloppssystem. 
 

9 § 
Understöd kan beviljas om de fasta in-

komsterna per månad för medlemmarna i 
hushållet inte överskrider följande inkomst-
gränser: 

 
Antalet per-
soner       

1 2 3 4 

     
Inkomster     
€/mån               1 200 2 045 2 675 3 330 
 

Som inkomst betraktas dock inte bostads-
bidrag eller inkomster som avses i 1 § i  bo-
stadsbidragsförordningen (949/1993). 

Inkomstgränserna höjs med 650 euro för 
varje ytterligare person. 
 

10 § 
Understöd beviljas inte, om hushållet har 

förmögenhet i en sådan utsträckning att det 
förmår reparera systemet för hushållsav-
loppsvatten utan understöd. Förmögenheten 
uppskattas så som föreskrivs i 5 §. 
 

11 § 
I understöd beviljas högst 35 procent av de 

godtagbara kostnaderna. 
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5 kap. 

Understöd för undanröjande av sanitära 
olägenheter 

12 § 
Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 

mom. 4 punkten i reparationsunderstödslagen 
kan beviljas, om understödet är nödvändigt 
på grund av omfattande reparationer och det 
ansökande hushållets svåra ekonomiska situ-
ation.  

Understödet kan beviljas endast av särskil-
da skäl, om det har gått mindre än tre år se-
dan bostadsbyggnaden eller bostaden förvär-
vades. 

I understöd beviljas högst 40 procent av de 
godtagbara kostnaderna för reparationsåtgär-
derna. 
 
 

6 kap. 
 
Understöd för främjande av planmässig re-

parationsverksamhet 

13 § 
Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 

mom. 5 punkten i reparationsunderstödslagen 
kan beviljas för uppgörande av bedömningar 
och undersökningar av en byggnads skick 
och för uppgörande av servicebok samt för 
planering av ombyggnadsåtgärder. 
 

14 § 
 Understöd för kostnaderna för bedömning 

av en byggnads skick kan beviljas, om nivån 
på bedömningen motsvarar en i branschen 
överenskommen god nivå och om den omfat-
tar bedömning av konstruktionernas och 
byggnadsdelarnas, värme- och ventilations-
systemets, vatten- och avloppsanordningar-
nas, elsystemets samt gårdsområdets skick ur 
teknisk och energiekonomisk (utvidgad be-
dömning) samt vid behov ur funktionell syn-
vinkel.  
 

15 § 
Understöd för kostnaderna för undersök-

ning av en byggnads skick kan beviljas, om 
det är fråga om undersökning av betongfa-
sad, rappad fasad, inomhusklimat, vatten- 

och avloppsnät, elsystem eller en fuktskadad 
byggnad. 

 
16 § 

Understöd för kostnaderna för uppgörandet 
av en servicebok för en bostadsbyggnad kan 
beviljas om serviceboken gäller hela bygg-
naden, om serviceboken innehåller både en 
underhållsdel och en servicedel och om nivån 
på serviceboken motsvarar god nivå i bran-
schen. Om en bedömning av en byggnads 
skick har gjorts tidigare, kan understöd bevil-
jas för uppgörande av en servicedel i servi-
ceboken. 
 

17 § 
Understöd för planering av ombyggnadsåt-

gärder kan beviljas, om de beräknade kost-
naderna för åtgärderna uppgår till minst 50 
euro per kvadratmeter lägenhetsyta eller om 
det är fråga om planering för byggande av 
hiss i ett gammalt flervåningshus. 
 
 

18 § 
I understöd för kostnaderna för bedömning 

av en byggnads skick och för servicebok be-
viljas högst 65 cent per kvadratmeter lägen-
hetsyta i bostadsbyggnaden, dock högst 50 
procent av de godtagbara kostnaderna för be-
dömningen av byggnadens skick eller för 
serviceboken.  

I understöd för kostnaderna för undersök-
ning av en byggnads skick beviljas högst 1 
euro 35 cent per kvadratmeter lägenhetsyta i 
bostadsbyggnaden, dock högst 30 procent av 
de godtagbara kostnaderna för undersökning-
en av byggnadens skick. 

I understöd för planering av ombyggnads-
åtgärder beviljas högst 4 euro 20 cent per 
kvadratmeter lägenhetsyta, dock högst 50 
procent av de godtagbara planeringskostna-
derna. 
 

7 kap. 

Energiunderstöd 

19 § 
För ett sådant ändamål som nämns i 2 § 1 

mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen 
beviljas understöd för följande åtgärder så, 
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att understödets belopp inte får överstiga un-
derstödets maximibelopp i euro eller den 

maximala procentandelen av de godtagbara 
kostnaderna för åtgärden enligt 22 §: 

 
 
Energikartläggning 
 
Åtgärd Understödets maximibelopp 
1) särskild energikartläggning, då bostads-
byggnadens lägenhetsyta är 
a) under 1 000 m2 
b) 1 000 - 3000 m2 
c) över 3 000 m2 

 
 
  720 €, dock högst 40 % 
  960 €,    —"— 
1 360 €,    —"— 

 
 
Byggnadens klimatskärm 
 
Åtgärd Understödets maximibelopp 
2) förbättring av fönster genom renovering 
och genom montering av extra rutor eller ex-
tra ytterfönster 

15 €/fönster-m2 

3) byte av fönster till fönster med ett U-värde 
på högst 1,4 W/m2K 

30 €/fönster-m2 

4) reparation eller byte av balkongdörrar i 
samband med åtgärder enligt 2 eller 3 punkten  
så att dörrarnas U-värde blir högst 0,7 W/m2K 
(massiva dörrar) eller högst 1,4 W/m2K (föns-
terdörrar) 

75 €/st. 

5) tilläggsisolering av yttervägg med mineral-
ull från utsidan enligt följande eller motsva-
rande förbättring av isoleringsnivån på annat 
sätt: 
a) minst 50 mm tilläggsisolering 
b) minst 100 mm tilläggsisolering 

 
 
 
 
5 €/vägg-m2 
10 €/vägg-m2 

6) tilläggsisolering av vindsbjälklag ovanifrån 
med minst 150 mm mineralull eller motsva-
rande förbättring av isoleringsnivån på annat 
sätt 

1 €/vindsbjälklag-m2 

 
 
Ventilationssystem 
 
Åtgärd Understödets maximibelopp 
7) injustering av ventilationssystem (förutsätts 
alltid efter åtgärderna 2-5) 

10 % 
 

8) installation av särskilda tillufts- och från-
luftsventiler, då det är nödvändigt i samband 
med åtgärderna 2-5 

10 % 
 

9) installation av värmeåtervinning av ventila-
tionsluft 

10 % 
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Uppvärmningssystem och förnybara energikällor 
 
Åtgärd Understödets maximibelopp 
10) anslutning till fjärr- eller regionvärme 10 % 
11) förnyande av fastighetsvis installerad 
värmedistributionscentral för distribution av 
fjärrvärme 

10 % 

12) förnyande av oljepanna eller förnyande av 
oljepanna och oljebrännare då den nya pannan 
i fråga om energieffektivitet är märkt med tre 
stjärnor enligt miljöministeriets anvisningar 
av den 22 december 1997 om effektivitetskrav 
för pannor (Finlands byggbestämmelsesam-
ling D 7) 

10 % 

13) byte av direktverkande eluppvärmning el-
ler av vattenburen eluppvärmning till ett cen-
tralvärmesystem med jordvärmepump; jord-
värmepumpen skall utnyttja värme från mar-
ken, berggrund, grundvatten eller ytvattendrag

10 % 

14) komplettering av direktverkande elupp-
värmning med luftvärmepump 

10 % 

15) byte av uppvärmningssystem till ett cen-
tralvärmesystem med pellettpanna med låg 
emissionsgrad 

15 % 

16) installation av vattenmätare lägenhetsvis 10 % 
17) värmesystem  
a) injustering av värmesystem; justeringen 
skall alltid utföras i samband med de under-
stödsberättigade åtgärderna 2—5 samt 9 
b) vid behov förnyande av radiatorventiler 
och linjereglerventiler på grund av injustering 
av värmesystem i samband med en sådan åt-
gärd som avses i underpunkt a 

 
10 % 
 
 
10 % 

18) komplettering av el- eller oljeuppvärm-
ningssystem med soluppvärmning av bruks-
vatten 

15 % 

 
 

Om understödstagaren har förbundit sig till 
en verksamhet på lång sikt gällande energi-
sparande samt uppföljning genom att ansluta 
sig till ett riksomfattande avtal om energi-
sparande som gäller branschen, kan i stället 
för de maximibelopp som avses i 1 mom. föl-
jande förhöjda maximibelopp tillämpas: 
1 punkten underpunkt a: 900 €, dock högst 
50 % 
1 punkten underpunkt b: 1 200 €,        —"— 
1 punkten underpunkt c: 1 700 €,        —"— 
2 punkten: 20 €/fönster-m2 
3 punkten: 40 €/fönster-m2 
4 punkten: 110 €/st 

5 punkten underpunkt a: 8 €/vägg-m2 
5 punkten underpunkt b: 15 €/vägg-m2 
6 punkten: 1,50 €/vindsbjälklag-m2 
7—14 punkten: 15 % 
15 punkten: 20 % 
16 och 17 punkten: 15 % och 
18 punkten: 20 % 
 

20 § 
Understöd för i 19 § 1 mom. 2—18 punk-

ten avsedda åtgärder förutsätter att åtgärden 
grundar sig på en energikartläggning eller 
någon annan godtagbar energiekonomisk be-
dömning. 
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21 § 
Understöd enligt 19 § 1 mom. beviljas för 

reparation av bostadsbyggnader där det finns 
minst tre bostäder. Kommuner, samkommu-
ner och andra sammanslutningar kan beviljas 
understöd även då det i bostadsbyggnader 
som ingår i samma reparationsprojekt finns 
sammanlagt minst tre bostäder.  
 
 

8 kap. 

Övriga bestämmelser 

22 § 
De godtagbara kostnaderna enligt denna 

förordning kan omfatta kostnader för an-
skaffning av byggmaterial som behövs för 
reparationsarbetet och av fasta anordningar 
som installeras i en byggnad och avgiften för 
anslutningen till vatten-, avlopps-, el- och 
fjärrvärmenätet samt kostnader för bedöm-
ning, undersökning, utarbetande, planering, 
byggande, installation, kartläggning, inställ-
ning, mätning och rivning samt för övervak-
ning av arbetet, dock inte kalkylerade kost-
nader för eget arbete eller kostnader för arbe-
te som har utförts utan ersättning. 
 

23 § 
Det sammanlagda beloppet av understöd 

som avses i denna förordning samt lån som 
beviljas av Statens bostadsfond eller Gårds-
brukets utvecklingsfond för samma ändamål 
eller lån för vilka understöd för räntebetal-
ning har beviljats av nämnda fonder eller         

stöd som beviljats av statens medel med stöd 
av lagen om stödjande av vatten- och av-
loppsåtgärder (686/2004) får uppgå till högst 
95 procent av de godtagbara kostnaderna. 
 

24 § 
Understödet betalas av en i 5 § i repara-

tionsunderstödslagen avsedd statsbidrags-
myndighet på ansökan i efterskott i den takt 
som arbetet framskrider och enligt uppkomna 
kostnader i en eller flera poster i enlighet 
med understödsbeslutet. Om det med beak-
tande av understödstagarens betalningsför-
måga är nödvändigt, kan högst 20 procent av 
statsunderstödet betalas ut i förskott. 

Om kommunen är statsbidragsmyndighet, 
betalar Statens bostadsfond understödsmed-
len till kommunens konto för vidarebetalning 
till understödstagaren. 
 

25 § 
Statens bostadsfond beslutar om ansök-

ningstiderna för understöden och fastställer 
formulär för ansökningsblanketterna. 
 

9 kap. 

Ikraftträdande 

26 § 
Denna förordning träder i kraft den 20 ja-

nuari 2005. 
Genom denna förordning upphävs statsrå-

dets förordning av den 30 januari 2003 om 
understöd för reparation av bostäder och 
energiunderstöd (57/2003) jämte ändringar. 

Helsingfors den 13 januari 2005 

 
Minister Hannes Manninen 

 
 
 

Bostadsråd Riitta Kimari 
 



Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 6

om jord- och skogsbruksministeriets förordning om parallellimport av växtskyddsmedel

Utfärdat i Helsingfors den 5 januari 2005

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om
Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik

JSM:s
föreskrifts-
samling nr utfärdat träder i kraft

JSMf om parallellimport av växtskyddsmedel 76/04 5.1.2005 19.1.2005

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling.
Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral,
(Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Helsingfors den 5 januari 2005

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Tuija Immonen
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Skattestyrelsens beslut

Nr 7

om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 2004

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

1 kap.

Allmän bestämmelse om förskottsinnehåll-
ning

1 §
Förskottsinnehållning på lön och på annan
förskottsinnehållningspliktig inkomst verk-
ställs enligt vad som bestäms i 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12 och 15 § förordningen av den 20
december 1996 om förskottsuppbörd
(1124/96) samt enligt vad som bestäms i detta
beslut.

2 kap.

Förskottsinnehållning på gemensamma pre-
stationer, sjöarbetsinkomst och utlandsar-

betsinkomst

2 §
Förskottsinnehållning på prestation som
utbetalas till två eller flera gemensamt verk-
ställs enligt 50 %. Om skatteverket ges en
utredning över ärendet, fördelar skatteverket
inkomsten och förskottsinnehållningen mel-
lan mottagarna.

3 §
På sjöarbetsinkomst som avses i 74 och
75 § inkomstskattelagen (1535/92) verkställs
förskottsinnehållning enligt de innehållnings-
procent som för sjöarbetsinkomst antecknats
i skattekortet på det sätt bestäms i 4, 5, 6 §
samt 8 § 2 och 3 mom. förordningen om
förskottsuppbörd. Från det på detta sätt
erhållna beloppet av förskottsinnehållning
avdras 34 euro för varje kalendermånad för
vilken löntagaren är berättigad till avdrag som
avses i 97 § 4 mom. inkomstskattelagen
(cross-trade-avdrag).

3 a §
Förskottsinnehållningen på utlandsarbets-

inkomst som avses i 77 § inkomstskattelagen
verkställs enligt 1,5 % på lönen av en i
Finland försäkrad person. Som grund för
förskottsinnehållningen används den i 18 kap.
7 § 2 momentet sjukförsäkringslagen
(1224/2004) avsedda försäkringslönen, förut-
satt att försäkringslönen har fastställts mellan
arbetstagaren och arbetsgivaren. Om någon
försäkringslön inte har fastställts, verkställs
förskottsinnehållningen enligt penninglönen.

3 kap.

Förskottsinnehållning på pension, livränta
och pensionsstöd

4 §
På pension, rehabiliteringsstöd som betalas

som arbetsoförmögenhetspension på viss tid,
livränta och pensionsstöd skall förskottsinne-
hållning verkställas enligt den personliga
procent som fastställts för den skattskyldige
för pension, om den skattskyldige företer ett
skattekort eller annat förordnande om per-
sonlig innehållningsprocent. Om utbetalaren
har fått uppgift om innehållningsprocenten för
pension på det sätt som avses i 10 § lagen om
förskottsuppbörd eller särskilt av skattebyrån,
verkställs förskottsinnehållningen enligt
denna uppgift.
Har åt skattskyldig inte bestämts någon

personlig innehållningsprocent för förskotts-
innehållning på pension, skall förskottsinne-
hållning på pension och livränta verkställas på
det sätt som bestäms om lön i 4, 5 och 6 §
förordningen om förskottsuppbörd.
Då prestation som avses ovan i 1 momentet

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

rehabiliteringsstöd och arbetsoförmögenhets-
pension som beviljats tills vidare verkställs
förskottsinnehållningen enligt 40 %.

5 §
På folkpension och på familjepension samt
pensionsstöd enligt familjepensionslagen
skall förskottsinnehållning verkställas med
nedan framställda begränsningar på det sätt
som bestäms i 4 §.
På efterlevandepension enligt familjepen-
sionslagen skall förskottsinnehållning verk-
ställas enligt 30 %, om utbetalaren inte har till
sitt förfogande de i 4 § avsedda förskottsin-
nehållningsuppgifterna om den skattskyldige.
På folkpension och familjepension samt
pensionsstöd enligt familjepensionslagen
skall förskottsinnehållning verkställas enligt
40 procent i de fall som avses i 4 § 3 mom.
Förskottsinnehållning verkställs dock inte,
om den här avsedda prestationen är högst 20
euro.
Om folkpension eller enligt familjepen-
sionslagen utgående annan pension än till
änka utgående begynnelsepension uppgår till
högst 75 euro i månaden eller den skattskyl-
dige får enligt familjepensionslagen utgående
barnpension som börjat före 1.7.1990 eller
endast enligt familjepensionslagen utgående
annan pension än till änka utgående begyn-
nelsepension, skall förskottsinnehållning inte
verkställas på pensionen, om folkpensions-
anstalten inte givits till förskottsinnehållning
förpliktande förordnande på det sätt som
avses i 10 § lagen om förskottsuppbörd eller
särskilt av skattebyrån. Förskottsinnehållning
skall inte heller verkställas på folkpension
eller på pensionsstöd som högst motsvarar
folkpensionen och familjepension som avses
i 4 § 3 mom. och som utbetalas till person
som erhåller full folkpension eller enligt
familjepensionslagen utgående barnpension
som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt
familjepensionslagen utgående annan pension
än till änka utgående begynnelsepension som
influtit endast för betalningsåret.

Om folkpensionsanstalten utbetalar skatte-
pliktig pension retroaktivt för annan tid än
betalningsåret och den skattskyldige erhållit
av folkpensionsanstalten utbetald skattefri
pension för samma tid för vilken denna
skattepliktiga pension betalas, skall förskotts-
innehållningen verkställas enligt 15 % på
skillnaden mellan pensionerna. För pension
som utbetalas retroaktivt för betalningsåret
utgår förskottsinnehållningen enligt 15 % på
den retroaktiva pensionens hela belopp, likväl
högst skillnaden mellan pensionerna. Om den
tidigare betalda pensionen har varit skatte-
pliktig, skall förskottsinnehållningen på skill-
naden mellan pensionerna verkställas enligt
vad som bestäms i 4 § 3 mom.

4 kap.

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

premieåterbäringar

6 §
På dagpenningsförmån som med stöd av

sjukförsäkringslagen utbetalas till en för-
säkrad, på rehabiliteringspenning som utbe-
talas till en försäkrad med stöd av 14, 15, 17
och 17 a § lagen om rehabiliteringspenning
(611/91) och på annan rehabiliteringspenning
än sådan som betalas utöver pension, på enligt
prövning utbetalt rehabiliteringsunderstöd
samt på annan ersättning som enligt sjukför-
säkrings- eller folkpensionslagen betalas för
minskade inkomster eller försämrad utkomst,
skall förskottsinnehållning verkställas på det
sätt som bestäms i 4 och 5 § förordningen om
förskottsuppbörd enligt den innehållningspro-
cent som fastställts för lön ökad med 2
procentenheter. Om prestationstagaren har ett
graderat skattekort, förhöjs innehållningspro-
centen inte med 2 procentenheter utan för-
skottsinnehållningen verkställs enligt minst
20 %. Innehållningsprocenten på ett änd-
ringsskattekort som skattebyrån med stöd av
18 § lagen om förskottsuppbörd utfärdat för
här avsedda förmåner förhöjs inte.
På partiell föräldrapenning som med stöd

av sjukförsäkringslagen utbetalas till den
försäkrade skall förskottsinnehållning verk-
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ställas på det sätt som bestäms i 4 och 5 §
förordningen om förskottsuppbörd enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön.
Har prestationens utbetalare inte på det sätt
som avses i 10 § lagen om förskottsuppbörd
fått de uppgifter som behövs för verkställande
av innehållningen och den skattskyldige inte
företer sitt skattekort för prestationens utbe-
talare, verkställs förskottsinnehållning pro-
centuellt enligt följande:

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

Förskottsinnehåll-
ningsprocent

0,17— 26 20
26,01— 41 25
41,01— 56 30
56,01— 78 35
78,01— 92 40
92,01—123 45
123,01— 50

På dagpenningsförmån om högst 15,20
euro som utbetalas med stöd av sjukförsäk-
ringslagen skall förskottsinnehållning, avvi-
kande från 1 och 3 mom. verkställas enligt
20 %. På moderskaps- och föräldrapenning
som till minimibelopp utbetalas till en skatt-
skyldig i förvärvsarbete skall förskottsinne-
hållning dock verkställas enligt 40 %. För-
skottsinnehållning verkställs likväl inte på
ovan i detta moment avsedda prestationer
eller på rehabiliteringspenning, om prestatio-
nen uppgår till högst 4 euro per dag.
Vid utbetalning av dagpenning och ersätt-
ning för förlorad förvärvsinkomst med stöd av
lagen om smittsamma sjukdomar (583/86)
verkställs förskottsinnehållning på det sätt
som bestäms ovan i 1, 3 och 4 mom.
Då pensionstagaren utöver pension får
rehabiliteringspenning verkställs förskotts-
innehållningen på rehabiliteringspenningen
enligt 40 %. Om den pension som utbetalas
utöver rehabiliteringspenningen uppgår till
högst 75 euro i månaden och förskottsinne-
hållning inte skall verkställas på den enligt
5 § 3 mom., skall förskottsinnehållning inte
heller verkställas på rehabiliteringspenningen,
om utbetalaren inte fått ett särskilt förord-
nande av skattebyrån som förpliktar honom
att verkställa förskottsinnehållning.

Då ersättningar som avses ovan i 1, 2, 4 och
5 mom. utbetalas utöver tidigare utbetalda
ersättningar eller som engångsbetalning eller
för flera perioder samtidigt eller för annan tid
än skatteåret, skall förskottsinnehållning
verkställas enligt den innehållningsprocent
som anges i tabellen i 3 mom. Förskottsinne-
hållning verkställs enligt denna tabell även på
dagpenningar som utbetalas med stöd av
lagen om ersättning till lantbruksföretagare
för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
(118/91).

7 §
På förmåner som en i lagen om försäkrings-

kassor (1164/92) avsedd kassa betalt till en
medlem av sin kassa verkställs förskottsinne-
hållning enligt följande:
1. på kompletteringsdagpenning som beta-

las av en sjukkassa som fungerar hos arbets-
givaren verkställs förskottsinnehållning på
det sätt som bestäms i 4 och 5 § förordningen
om förskottsuppbörd enligt de innehållnings-
procent som fastställts för lön.
2. på annan av en försäkringskassa betald

dagpenning än den som avses i 1 punkten
verkställs förskottsinnehållning på det sätt
som bestäms i 4 och 5 § förordningen om
förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön ökade med 2
procentenheter. Om prestationstagaren har ett
graderat skattekort, förhöjs innehållningspro-
centen inte med 2 procentenheter utan för-
skottsinnehållningen verkställs enligt minst
20 %. Innehållningsprocenten på ett ändrings-
skattekort som skattebyrån med stöd av 18 §
lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här
avsedda förmåner förhöjs inte.
3. om försäkringskassan inte på det sätt

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

8 §
Då man med stöd av obligatorisk olycks-

falls- eller trafikförsäkring eller patientför-
säkring eller med stöd av lagen om ersättning
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för brottsskador av statens medel (935/73)
betalar annan ersättning än pension eller
livränta åt en skadad, verkställs förskottsinne-
hållning på det sätt som bestäms i 4 och 5 §
förordningen om förskottsuppbörd enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön
ökade med 2 procentenheter. Om presta-
tionstagaren har ett graderat skattekort, för-
höjs innehållningsprocenten inte med 2 pro-
centenheter utan förskottsinnehållningen
verkställs enligt minst 20 %. Innehållnings-
procenten på ett ändringsskattekort som skat-
tebyrån med stöd av 18 § lagen om förskotts-
uppbörd utfärdat för här avsedd förmån
förhöjs inte.
Vid utbetalning av i 1 mom. angivna

prestationer utöver tidigare erlagda ersätt-
ningar eller som engångsbetalning eller för
flera perioder samtidigt eller retroaktivt för
annan tid än skatteåret verkställs förskotts-
innehållning enligt 50 %.
Förskottsinnehållning verkställs enligt
50 % eller såsom det bestäms om biinkomster
i 6 § förordningen om förskottsinnehållning:
1. på ersättningar enligt 78 § inkomstskat-
telagen (1535/92) som utbetalas med anled-
ning av en personskada;
2. på försäkringsutbetalningar av frivilliga
försäkringar som avses i 79 § inkomstskat-
telagen;
3. på prestationer som erhållits som åter-
bäring eller genom återköp eller som änd-
ringsvärde av försäkringspremier för frivilliga
pensionsförsäkringar;
4. på i 81 § 2 mom. inkomstskattelagen
avsedd avkastning av en pensionsförsäkring
med engångspremie och
5. på skattepliktiga ersättningar för vård-
dagar som betalas med stöd av en sjukhus-
försäkring.
Om en ovan i denna paragraf avsedd
prestation utgör kapitalinkomst, verkställer
man förskottsinnehållningen enligt 28 % med
stöd av § 15 förordningen om förskottsupp-
börd.

9 §
På ersättningar för inkomstbortfall under
rehabiliteringstiden som utbetalas med stöd
av lagen om rehabilitering som ersätts enligt
lagen om olycksfallsförsäkring (625/91) och
lagen om rehabilitering som ersätts enligt

trafikförsäkringslagen (626/91) verkställs för-
skottsinnehållning enligt vad som bestäms i
4 § och 8 § 1 och 2 momentet.

5 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsför-
måner för arbetslösa, på strejkunderstöd

och på alterneringsersättning

10 §
Förskottsinnehållningen på inkomstrelate-

rad dagpenning och utbildningsdagpenning
som är lika stort som inkomstrelaterad dag-
penning och vilka utbetalas med stöd av lagen
om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),
utbildningsstöd som är lika stort som in-
komstrelaterad dagpenning och som utbetalas
med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts-
service (1295/2002) samt på startpeng enligt
lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002) skall verkställas enligt bestäm-
melserna i 4, 5 eller 6 § förordningen om
förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön, ökade med två
procentenheter. Om den inkomstrelaterade
dagpenningen, utbildningsdagpenningen eller
utbildningsstödet utbetalas förhöjda, skall de
innehållningsprocent som fastställts för lön
med avvikelse från det ovanstående dock ökas
med fyra procentenheter. Om prestationsta-
garen har ett graderat skattekort, förhöjs
innehållningsprocenten inte med 2 procent-
enheter utan förskottsinnehållningen verk-
ställs enligt minst 20 %. Innehållningspro-
centen på ett ändringsskattekort som skatte-
byrån med stöd av 18 § lagen om förskotts-
uppbörd utfärdat förhöjs inte.
Förskottsinnehållning verkställs enligt

20 %:
1. på grunddagpenning som utbetalas med

stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002) samt på utbildningsdagpenning
som är lika stor som grunddagpenning;
2. på arbetsmarknadsstöd, resebidrag, ut-

bildningsdagpenning som är lika stor som
arbetsmarknadsstöd och utbildningsstöd vilka
utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd
för arbetslösa (1290/2002) samt på syssel-
sättningsstöd som betalas till en arbetslös
arbetssökande som deltar i arbetslivsträning,
3. på utbildningsstöd enligt lagen om
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offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) som
är lika stort som grunddagpenning;
4. på dagtraktamente som betalas till
personkunder och handikappade personkun-
der i samband med yrkesvals- och karriär-
planeringsservice enligt förordningen om för-
måner som hör till offentlig arbetskraftsser-
vice (1346/2002)
Förskottsinnehållning verkställs emellertid
inte på ovan i 2 mom. avsedda prestationer,
om beloppet av prestationen är högst 4 euro
per dag.
Vid utbetalning av prestationer som avses
i 1 eller 2 mom. utöver tidigare betalningar
eller för annan tid än den december månad
som föregår skatteåret, verkställs förskotts-
innehållning avvikande från 1 eller 2 mom.
enligt procentsatsen i följande tabell:

Ersättning enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa,
euro/dag

Förskottsinnehåll-
ningsprocent

0,17— 26 20
26,01— 39 25
39,01— 51 30
51,01— 66 35
66,01—100 40
100,01—156 45
156,01— 50

Om den som betalar ut prestationen inte på
det sätt som avses i 10 § lagen om förskotts-
uppbörd har fått de uppgifter som behövs för
innehållningen och den skattskyldige inte
företer sitt skattekort för utbetalaren, verk-
ställs förskottsinnehållning också på presta-
tioner som avses i 1 mom. enligt tabellen i 4
mom. ovan.
På deltidstillägg som utbetalas med stöd av
lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002) verkställs förskottsinnehållning-
en på följande sätt:

Deltidstillägg euro/månad Förskottsinnehåll-
ningsprocent

0,17—505 20
505,01—673 25
673,01— 30

11 §
På skattepliktiga strejkunderstöd som en
arbetsmarknadsorganisation utbetalat med an-
ledning av en stridsåtgärd eller på annat

motsvarande understöd verkställs förskotts-
innehållning enligt procentsatserna i tabellen
i 10 § 4 mom.

12 §
På alterneringsersättning som avses i lagen

om alterneringsledighet (1305/2002) och la-
gen om försök med alterneringsersättning
(1663/95) verkställs förskottsinnehållningen
enligt bestämmelserna i 4, 5 och 6 § förord-
ningen om förskottsuppbörd enligt de in-
nehållningsprocent som fastställts för lön
minskade med 3 procentenheter. Innehåll-
ningsprocenten på ett graderat skattekort eller
ett ändringsskattekort som skattebyrån med
stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd
utfärdat för här avsedd förmån minskas inte.
På alterneringsersättningen som avses ovan

i 1 mom. verkställs förskottsinnehållningen
enligt 20 procent, om dess belopp baserar sig
på grunddagpenning i enlighet med lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.

6 kap.

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

samt på stöd för närståendevård

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

stöd för närstående som betalas till föräldrar
till handikappade eller sjuka minderåriga barn
verkställs förskottsinnehållning på det sätt
som bestäms i 4 och 5 § förordningen om
förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön ökade med 2
procentenheter. Om prestationstagaren har ett
graderat skattekort, förhöjs innehållningspro-
centen inte med 2 procentenheter utan för-
skottsinnehållningen verkställs enligt minst
20 %. Innehållningsprocenten på ett ändrings-
skattekort som skattebyrån med stöd av 18 §
lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här
avsedd förmån förhöjs inte.
Erhåller den skattskyldige samtidigt annan

inkomst på vilken förskottsinnehållning skall
verkställas och innehållningen verkställs en-
ligt den i 1 § nämnda innehållningsprocenten
för huvudsyssla, verkställs förskottsinnehåll-
ningen på stöd för vård av barn i hemmet och
på ovan i 1 momentet avsett stöd för
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närståendevård enligt vad som bestäms om
biinkomster i 6 § förordningen om förskotts-
uppbörd.
Folkpensionsanstalten skall verkställa för-
skottsinnehållning på stöd för privat vård av
barn som betalts till barnets vårdare som står
i arbetsförhållande till barnets förälder eller
annan försörjare på det sätt som bestäms i 4
och 5 § förordningen om förskottsuppbörd i
enlighet med innehållningsprocent som fast-
ställts för lön.
Folkpensionsanstalten skall verkställa för-
skottsinnehållning på partiell vårdpenning på
det sätt som i 6 § förordningen om förskotts-
uppbörd bestäms om biinkomst.
Kommunen skall verkställa förskottsinne-
hållning på kommunalt tillägg som den
betalar på hemvårdsstöd eller på stöd för
privat vård som betalas till anställd vårdare på
det sätt som i 6 § förordningen om förskotts-
uppbörd bestämts om biinkomst.
Folkpensionsanstalten och kommunen
skall verkställa förskottsinnehållning på stöd
för privat vård och kommunalt tillägg som
betalts till annan vårdproducent än anställd
vårdare som inte införts i förskotts-
uppbördsregistret på det sätt som bestäms i
10 § och 15 § 3 mom. förordningen om
förskottsuppbörd.

7 kap.

Förskottsinnehållning på studiestöd och stöd
för vuxenutbildning

14 §
På studiepenning som avses i 2 § lagen om
studiestöd (65/94) skall förskottsinnehållning
verkställas enligt 10 procent. Förskottsinne-
hållning skall dock verkställas endast om
studiepenningen uppgår till minst 170 euro i
månaden.

15 §
På vuxenutbildningsstöd enligt lagen om
vuxenutbildningsstöd (1276/2000) skall för-
skottsinnehållning verkställas enligt 20 pro-
cent.

8 kap.

Förskottsinnehållning på prestation enligt
lagen om lönegaranti och statstjänsteman-

nalagen

16 §
På prestation som med stöd av lagen om

lönegaranti (866/98) och 7 § förordningen om
lönegaranti (868/98) såsom lönegaranti utbe-
talas till arbetstagare verkställs förskottsinne-
hållning procentuellt enligt följande:
Om prestationen är minst 20 euro och högst

5 000 euro, är förskottsinnehållningen 30
procent. På den del av prestationen som
överstiger 5 000 euro är förskottsinnehåll-
ningen 50 procent.
Om utbetalaren är ett i 3 a § 2 mom. lagen

om lönegaranti (1587/92) avsett konkursbo,
verkställs förskottsinnehållning enligt vad
som bestäms i 4, 5 och 6 § förordningen om
förskottsuppbörd.
På periodiskt återkommande ersättning

som utbetalas med stöd av tjänstemannalagen
(750/94) verkställs förskottsinnehållning en-
ligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 §
förordningen om förskottsuppbörd.

9 kap.

Förskottsinnehållning på idrottsmans ar-
vode

17 §
På idrottsmans arvode verkställs förskotts-

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

10 kap.

Förskottsinnehållning på avträdelseersätt-
ning för lantbruksföretagare

18 §
På avträdelseersättning enligt lagen om

avträdelseersättning för lantbruksföretagare
(1330/92) verkställs förskottsinnehållning en-
ligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 §
förordningen om förskottsuppbörd.
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11 kap.

Förskottsinnehållning på sysselsättnings-
penning till fånge i öppen anstalt

19 §
På sysselsättningspenning till fånge som
avtjänar straff i öppen anstalt verkställs
förskottsinnehållning enligt vad som bestäms
i 4 och 5 § förordningen om förskottsupp-
börd.

12 kap.

Övriga bestämmelser om verkställande av
förskottsinnehållning

20 §
Då arbetsministeriet underlydande service-
central för små arbetsgivare fungerar som
hushållsombud, verkställs förskottsinnehåll-
ningen enligt innehållningsprocent i följande
tabell:

Lön euro/dag Förskottsinnehåll-
ningsprocent

4,00—22,00 30
22,01—27,80 35
27,81—38,90 40
38,91—55,60 45
55,61— 50

21 §
Förskottsinnehållning på annan än ovan i
detta beslut nämnd förvärvsinkomst verkställs
enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 §
förordningen om förskottsuppbörd.

Om utbetalaren inte förfogar över de
uppgifter om prestationsmottagaren, vilka
behövs för att förskottsinnehållning skall
kunna verkställas, verkställs förskottsinne-
hållningen enligt vad som bestäms i 3 §
förordningen om förskottsuppbörd.

22 §
Kredit- och finansinstitut kan vid beräk-

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

23 §
Förskottsinnehållning skall verkställas till

ett lägre belopp än vad i detta beslut är
bestämt, om den skattskyldige i god tid innan
prestationen utbetalas företer ett skattekort
som utvisar detta eller annat motsvarande
förordnande som skattebyrån utfärdat.
På den skattskyldiges anhållan skall för-

skottsinnehållning verkställas till ett större
belopp än vad i detta beslut är bestämt.

13 kap.

Ikraftträdande

24 §
Detta beslut träder i kraft den 1 februari

2005.
Genom detta beslut upphävs Skattestyrel-

sens beslut av den 27 januari 2003 (53/2003)
jämte ändringen av den 17 december 2003
(1257/2003).

Helsingfors den 30 december 2004

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Riitta Roos
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