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Fö r o rdn i n g

Nr 18

om godkännande av kontrollorgan inom arbetarskyddet

Given i Helsingfors den 14 januari 2000

På föredragning av omsorgsministern för handläggning av ärenden som hör till social- och
hälsovårdsministeriets verksamhetsområde
föreskrivs med stöd av 2 a och 29 § lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetar-

skyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973), av dessa lagrum
2 a § sådan den lyder i lag 1162/1999:

1 §
Social- och hälsovårdsministeriet, nedan

ministeriet, kan godkänna att ett kontrollor-
gan utför sådana i statsrådets beslut om sä-
kerhetsföreskrifter för maskiner (1314/1994)
och statsrådets beslut om personlig skydds-
utrustning (1406/1993) avsedda uppgifter
som skall utföras av ett anmält organ eller
andra motsvarande uppgifter, om organet
uppfyller följande krav:
1) kontrollorganet kan utföra sina uppgif-

ter så att förtroendet när det gäller objektivi-
tet inte under några som helst förhållanden
äventyras,
2) kontrollorganet har tillräcklig personal

och ekonomiska resurser att utföra kontroll-
uppgifterna samt möjlighet att använda den
utrustning som behövs för specialkontroller,
3) personalens lön beror inte på antalet

utförda kontroller eller resultatet av kontrol-
lerna,
4) de som ansvarar för kontrollerna har en

bra teknisk utbildning och yrkesutbildning,
tillräckliga kunskaper och tillräcklig praktisk
erfarenhet av de kontroller som utförs samt
förmåga att skriva intyg och sätta upp pro-
tokoll och referat med vilka resultaten av
kontrollerna verifieras,
5) kontrollorganet har, om det inte är ett

statligt ämbetsverk eller en statlig inrätt-
ning, tillräcklig ansvarsförsäkring för sin
verksamhet för ersättande av eventuella ska-
dor.

2 §
Kontrollorganet kan anlita utomstående

testnings-, kontroll- och andra tjänster, om
serviceproducenten uppfyller kraven i 1 §.
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3 §
Ansökan om godkännande av kontrollor-

gan skall tillställas ministeriet.
Till ansökan skall fogas handlingar som

visar att kraven i 1 § uppfylls, och i hand-
lingarna skall ingå en utredning av mättek-
nikcentralen eller någon annan motsvarande
inrättning eller någon annan utredning som
ministeriet anser vara tillräcklig om att kra-
ven uppfylls.

4 §
Ministeriet kan godkänna kontrollorganet

för viss tid. Till godkännandet kan fogas
villkor och instruktioner.

Ministeriet anmäler vid behov godkända
organ till Europeiska gemenskapernas kom-
mission.

5 §
Kontrollorganet skall underrätta ministeriet

om ändringar som inverkar på uppfyllandet
av de krav som ställts. Organet skall dess-
utom årligen avge en berättelse om sin verk-
samhet.

6 §
Denna förordning träder i kraft den 1 feb-

ruari 2000.

Helsingfors den 14 januari 2000

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister Eva Biaudet
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Fö r o rdn i n g

Nr 19

om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete på vattenvårdens
område

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

På föredragning av utrikesministern föreskrivs:

1 §
Den i Tallinn den 12 februari 1999 mellan

Republiken Finlands regering och Republi-
ken Estlands regering ingångna överens-
kommelsen om samarbete på vattenvårdens
område, vilken republikens president god-
känt den 23 december 1999 och beträffande
vilken noterna om dess godkännande utväx-
lats den 27 december 1999, träder i kraft
den 26 januari 2000 så som därom avtalats.

2 §
Den i artikel 2 i överenskommelsen av-

sedda behöriga myndigheten är i Finland
miljöministeriet.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 26

januari 2000.

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister
Statsminister Paavo Lipponen

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 5/2000)
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Fö r o rdn i n g

Nr 20

om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

På föredragning av social- och hälsovårdsministern
ändras i förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift

(940/1978) 1 §, sådan den lyder i förordning 919/1998, som följer:

1 §
Av det sammanlagda beloppet av lön som

under 2000 betalts till arbetstagaren och på
vilken förskottsinnehållning skall verkställas
och den andel som betalts i pengar av sådan
utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § in-
komstskattelagen (1535/1992) utgör so-
cialskyddsavgiften:
1) för privata arbetsgivare och för sådana

statliga affärsverk som avses i lagen om sta-
tens affärsverk (627/1987):
a) 4,00 procent,
b) 5,60 procent, om beloppet av de norma-

la avskrivningar som en arbetsgivare som
idkar affärsverksamhet och är skyldig att
betala inkomstskatt till staten eller en i 4 § 1
mom. 1 punkten inkomstskattelagen avsedd
näringssammanslutning som idkar affärs-
verksamhet uppgivit i skattedeklarationen för
1998, och som gjorts på anskaffningsutgif-
terna för förslitning underkastade anlägg-
ningstillgångar, överstiger 300 000 mark och
samtidigt utgör minst 10 och högst 30 pro-
cent av de löner som utbetalts under samma
skatteår, eller
c) 6,50 procent, om beloppet av de

avskrivningar som nämns i underpunkt b

överstiger 300 000 mark och samtidigt utgör
över 30 procent av de löner som utbetalts
under nämnda tid,
2) 4,75 procent för kommuner och sam-

kommuner samt för kommunala affärsverk,
för den evangelisk-lutherska kyrkan, dess
församlingar och kyrkliga samfälligheter
samt för ortodoxa kyrkosamfundet och dess
församlingar, och
3) 6,80 procent för staten och för andra

statliga inrättningar än de affärsverk som
avses i lagen om statens affärsverk samt för
landskapet Åland.
Om arbetsgivarens räkenskapsperiod inte

har löpt ut år 1998, används vid fastställan-
det av storleken av socialskyddsavgiften för
en privat arbetsgivare de uppgifter som läm-
nats i skattedeklarationen för 1997 samt de
löner som betalts ut under motsvarande tid.

Denna förordning träder i kraft den 25 ja-
nuari 2000.
Denna förordning tillämpas dock år 2000

på lön och på den andel av i 77 § inkomst-
skattelagen avsedd utlandsarbetsinkomst som
betalas i pengar, vilka utbetalas den 1 janu-
ari 2000 eller senare.

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Fö r o rdn i n g

Nr 21

om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

På föredragning av social- och hälsovårdsministern bestäms med stöd av 16 § 2 mom. la-
gen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), sådant det lyder i lag
1278/1999:

1 §
Arbetsgivares socialskyddsavgifter som

erlagts för 2000 utan särskild debitering
skall anses fördelade enligt följande:
1) då staten, andra statliga inrättningar än

de affärsverk på vilka lagen om statens af-
färsverk (627/1987) tillämpas eller landska-
pet Åland är löneutbetalare

arbetsgivares folkpensions- sjukförsäkrings-
socialskydds- avgift avgift
avgiftsprocent % %

6,80 58,088 41,912

2) då en kommun, en samkommun eller
ett kommunalt affärsverk, den evangelisk-
lutherska kyrkan, dess församling eller kyrk-
liga samfällighet eller det ortodoxa kyrko-
samfundet eller dess församling är löneut-
betalare

arbetsgivares folkpensions- sjukförsäkrings-
socialskydds- avgift avgift
avgiftsprocent % %

4,75 66,316 33,684

3) då någon annan än en i 1 eller 2 punk-
ten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares folkpensions- sjukförsäkrings-
socialskydds- avgift avgift
avgiftsprocent % %

4,00 60,000 40,000
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615

2 §
Arbetsgivares socialskyddsavgifter som

erlagts för 2000 på basis av debitering skall
anses fördelade enligt följande:
1) folkpensionsavgift . . . . . . . . . . . 65,0 %
2) sjukförsäkringsavgift . . . . . . . . 35,0 %

3 §
Arbetsgivares socialskyddsavgifter som

erlagts för 1999 och tidigare år och som in-
flutit under 2000 skall anses fördelade enligt
följande:
1) folkpensionsavgift . . . . . . . . . . . 65,1 %
2) sjukförsäkringsavgift . . . . . . . . 34,9 %
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4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 feb-

ruari 2000.
Förordningen tillämpas dock även på

arbetsgivares socialskyddsavgifter som har
debiterats före förordningens ikraftträdande
och som har influtit den 1 januari 2000 eller
därefter.

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Statsrådets beslut

Nr 22

om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda
omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns

Utfärdat i Helsingfors den 20 januari 2000

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet beslutat med stöd av
2 § 5 mom. lagen den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946), sådant det lyder i lag
59/1983:

1 §
De i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift

nämnda markbeloppen för omsättningsgrup-
perna samt för apoteksavgiften vid omsätt-
ningens nedre gräns justeras med ett belopp,
som motsvarar den procentuella förändring-
en i apotekens totala omsättning från år
1996 till år 1997, som följer:

Apotekens omsättning

mk

Apoteksavgif-
ten vid omsätt-
ningens nedre
gräns

mk

Betalnings-
procenten
för den om-
sättning som
överskrider
den nedre
gränsen

2 579 000— 3 008 000 — 6
3 008 000— 3 867 000 25 740 7
3 867 000— 4 726 000 85 870 8
4 726 000— 6 019 000 154 590 9

Apotekens omsättning

mk

Apoteksavgif-
ten vid omsätt-
ningens nedre
gräns

mk

Betalnings-
procenten
för den om-
sättning som
överskrider
den nedre
gränsen

6 019 000— 7 735 000 270 960 9,5
7 735 000— 9 455 000 433 980 10
9 455 000—11 175 000 605 980 10,25

11 175 000—14 185 000 782 280 10,5
14 185 000—18 481 000 1 098 330 10,75
18 481 000— 1 560 150 11

2 §
Detta beslut träder i kraft den 1 februari

2000.
Detta beslut tillämpas första gången på

den apoteksavgift som bestäms på basis av
apoteksrörelsens omsättning år 1999.

Helsingfors den 20 januari 2000

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

Finanssekreterare Tuula Karhu
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Statsrådets kungörelse

Nr 23

om resultatet av det första valet vid valet av republikens president

Utfärdat i Helsingfors den 20 januari 2000

Statsrådet har med stöd av 139 § vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) utfärdat
följande kungörelse:

Helsingfors valkretsnämnd har den 19 januari 2000 med stöd av 138 § 1 mom. vallagen
(714/1998) fastställt det slutliga antalet röster som i hela landet har avgivits för varje kandi-
dat och det totala antalet avgivna röster i det första valet vid valet av republikens president
den 16 januari 2000. Valkretsnämnden har underrättat statsrådet därom som följer:

Kandidatens
nummer Kandidat Röstetal

2 Hautala, Heidi
agronomie- och forstmagister, ledamot av Europaparlamentet,
Helsingfors

100 740

3 Uosukainen, Riitta
risdagens talman, filosofie licentiat, Imatra

392 305

4 Rehn, Elisabeth
diplomekonom, Kyrkslätt

241 877

5 Aho, Esko
politices magister, riksdagsledamot, Helsingfors

1 051 159

6 Kuisma, Risto
juris kandidat, riksdagsledamot, Borgnäs

16 943

7 Hakalehto, Ilkka
filosofie doktor, docent i politisk historia, Helsingfors

31 405

8 Halonen, Tarja
utrikesminister, riksdagsledamot, Helsingfors

1 224 431

Totalantalet avgivna röster är 3 058 860

Statsrådet har den 20 januari 2000 med
stöd av 139 § vallagen konstaterat att ingen
presidentkandidat har fått mer än hälften av
de röster som avgivits i hela landet och att
ingen sålunda har blivit vald till republikens

president enligt 23 b § 2 mom. regeringsfor-
men. Till följd därav skall enligt 23 b § 3
mom. regeringsformen den tredje söndagen
efter det första valet förrättas ett nytt val
mellan de två kandidater som vid det första
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valet fått flest röster. Kandidaterna Aho och
Halonen har fått flest röster vid det första
valet.
Kandidater vid det andra valet, som förrät-

tas den 6 februari 2000, är politices magis-

ter, riksdagsledamot Esko Aho och utrikes-
minister, riksdagsledamot Tarja Halonen.
Kandidat Ahos kandidatnummer är 5 och
kandidat Halonens kandidatnummer 8.

Helsingfors den 20 januari 2000

Justitieminister Johannes Koskinen

Regeringsråd Jarmo Törneblom
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Skattestyrelsens beslut

Nr 24

om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2000

Skattestyrelsen har med stöd av 15 § 7 mom., 16 § 7 mom., 17 § 3 mom. och 18 § 7 mom.
lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95), 2 § 6 punkten förordningen
den 22 december 1989 om gottgörelse för bolagsskatt (1216/89 ) samt 30 § 1 och 3 mom. lagen
om överlåtelseskatt (931/96) beslutat:

1 kapitlet

Inkomstuppgifter

1 §

Begränsning av skyldigheten att lämna
inkomstuppgifter

Skattestyrelsen begränsar skyldigheten att
lämna uppgifter som avses i 15 § och 18 § 6
mom. lagen om beskattningsförfarande
(1558/95) och 30 § 1 och 3 mom. lagen om
överlåtelseskatt (931/96) så, att den uppgifts-
skyldige skall utan särskild uppmaning endast
tillställa skatteförvaltningen uppgifter om de
prestationer som avses i 2—15 § av detta
beslut.

2 §

Löner och arbetsersättningar som utbetalats
av hushållen

Fysiska personer och dödsbon (hushållen)
skall anmäla utbetalda löner och i 25 § 1
momentet 1 punkten lagen om förskottsupp-
börd avsedda för arbete, uppdrag eller tjänst
betalda ersättningar (arbetsersättningar), som
inte bör betraktas som lön, på vilka förskotts-
innehållning har verkställts. De skall därtill
anmäla löner, på vilka det med stöd av 13 §
förordningen om förskottsuppbörd inte verk-
ställts någon förskottsinnehållning, om belop-
pet som utbetalas till samma mottagare uppgår
till minst 1 000 mark under kalenderåret.

3 §

Löner och arbetsersättningar som utbetalats
av andra än hushållen

Andra än hushållen skall anmäla:

1) löner som utbetalats i arbets- eller
tjänsteförhållande, med lön jämställda presta-
tioner som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten
lagen om förskottsuppbörd, naturaförmåner
och andra skattepliktiga förmåner, prestationer
som utbetalats såsom lönegaranti samt skat-
tepliktiga ersättningar för utebliven inkomst;
2) ersättningar för arbete, uppdrag eller

tjänst (arbetsersättningar) som avses i 25 § 1
momentet 1 punkten lagen om förskottsupp-
börd, vilka betalats i annan form än lön, om
prestationsmottagaren inte är införd i för-
skottsuppbördsregistret, samt idrottsmans ar-
voden;
3) arbetsersättningar som utbetalats till

ombud, som upptar prenumerationer på tid-
ningar och tidskrifter, försäkringsombud samt
försäljningsrepresentant, fastän mottagaren är
införd i förskottsuppbördsregistret, om mot-
tagaren är en fysisk person;
4) andra tillfälliga, skattepliktiga arvoden

och pris än de som avses i 1—3 punkten,
såsom hittelöner samt pris i konsttävlingar, om
prestationens belopp uppgår till minst 500
mark i kalenderåret.
Följande uppgifter skall lämnas om ovan i

1 momentet 1 punkten nämnda naturaförmå-
ner:
1) angående bilförmån anmäls beloppet av

det penningvärde som lagts till lönen, beloppet
av den ersättning som uppburits för bilför-
månen, bilens åldersgrupp, uppgift om huru-
vida det är fråga om fri bilförmån eller
förmånen att använda bil samt antalet privat
körda kilometrar, om arbetsgivaren använder
sig av värde per kilometer vid förskottsinne-
hållningen;
2) beloppet av ränteförmån av bostadslån;
3) om andra än ovan i 1 och 2 punkterna

avsedda naturaförmåner anmäls beloppet av
naturaförmånens penningvärde som lagts till
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lönen, beloppet av den ersättning som upp-
burits för naturaförmånen, arten av förmånen
samt uppgift om huruvida den ersättning som
uppburits för kostförmån motsvarar beskatt-
ningsvärdet.

3 a §

Utlandsarbetsinkomst

Arbetsgivare som med stöd av 77 § 1 mom.
lagen om inkomstskatt (1024/1997) låter bli
att verkställa förskottsinnehållning på lön är
skyldig att lämna in en anmälan om det utförda
arbetet enligt ett av Skattestyrelsen fastställt
formulär.

4 §

Skattefria kostnadsersättningar

Arbetsgivaren skall lämna uppgifter om för
arbetsresor utbetalda skattefria dagtraktamen-
ten samt måltids- och kilometerersättningar.
Angående de skattefria ersättningarna för

resekostnader, vilka avses i 1 momentet,
anmäls ersättningens slag samt det samman-
lagda beloppet av dagtraktamentena och mål-
tidsersättningarna separat från kilometerersätt-
ningarnas sammanlagda belopp. Om kilome-
terersättningarna skall man även anmäla det
kilometerantal som ersättningarna baserar sig
på.
Staten eller dess inrättning, kommuner eller

samkommuner, evangelisk-lutherska kyrkan,
dess församling och församlingsförbund samt
ortodoxa kyrkan och dess församling behöver
inte lämna uppgifter om ersättningar för
arbetsresekostnader, om dessa ersättningar
motsvarar både till betalningsgrund och stor-
lek de av Skattestyrelsen årligen fastställda
beloppen för skattefria resekostnadsersätt-
ningar. Ersättningar för kostnader för resor
mellan bostaden och ett särskilt arbetsställe
skall anmälas ifall arbetstagaren är verksam
inom en bransch för vilken det är känneteck-
nande att arbetet är kortvarigt, till följd av
vilket det särskilda arbetsstället ofta växlar
och arbetstagaren saknar egentlig arbetsplats.
Träningsfonden skall lämna uppgifter om

de skattefria träningskostnader som under året
betalats till idrottsutövare.

5 §

Sociala förmåner, sytning, strejkunder-
stöd mm.

Utbetalaren skall lämna uppgifter om pen-
sioner, livräntor, utkomstskyddsförmåner för
arbetslösa, dagpenningar enligt sjukförsäk-
ringslagen och andra skattepliktiga sociala
förmåner samt räntestöd som betalats av
statsmedel. Utbetalaren skall även anmäla
reservistlön, studiepenning, vuxenstudiepen-
ning, skattepliktig sytning och skattepliktigt
strejkunderstöd.

6 §

Bruksavgifter

Utbetalaren skall anmäla i 25 § 1 mom. 2
punkten lagen om förskottsuppbörd avsedda
bruksavgifter på vilka förskottsinnehållning
verkställts. Till fysiska personer utbetalda
bruksavgifter skall anmälas även då förskotts-
innehållning inte verkställts på dessa.

7 §

Understöd

Utbetalaren skall anmäla till samma mot-
tagare utbetalda stipendier och understöd samt
stipendier och understöd (biblioteksersätt-
ningar) som avses i 1 § lagen om vissa
stipendier och understöd åt författare och
översättare (1502/93), om beloppet av dessa
under ett kalenderår uppgår till minst 5 000
mark.

8 §

Försäkringsersättningar

Betalaren skall anmäla skattepliktiga för-
säkringsersättningar, återbetalningar av för-
säkringspremier, försäkringens återköpsvärde
samt andra skattepliktiga prestationer som
grundar sig på försäkring samt avkastningen
av avgångsbidrag enligt lagen om försäkrings-
kassor. Till näringsidkare betalda försäkrings-
ersättningar, återbetalningar av försäkrings-
premier, återköpsvärden samt andra skatte-
pliktiga prestationer som grundar sig på
försäkring anmäls inte om prestationens be-
lopp understiger 10 000 mark. Återbäringar av
obligatoriska pensionsförsäkringspremier

43Nr 24



skall anmälas om beloppet av de prestationer
som betalats till samma mottagare uppgår till
minst 500 mark i kalenderåret.
Återbäringar av försäkringsersättningar som

utbetalats på grund av skada som träffat
skogsbestånd skall anmälas utan begränsning.

9 §

Räntor och eftermarknadsgottgörelser

Utbetalaren eller förmedlaren skall anmäla
skattepliktig ränta, med ränta jämförlig av-
kastning och eftermarknadsgottgörelse samt
garantiprovisioner som man har utbetalat och
förmedlat till fysiska personer.
Fysiska personer skall anmäla prestationer-

na som avses i 1 momentet endast om
prestationen har anknytning till av betalaren
bedriven närings- eller annan förvärvsverk-
samhet eller om förskottsinnehållning verk-
ställts på prestationen.

10 §

Av placerings- och personalfonder utbetalda
prestationer och dividender

Placeringsfonder skall anmäla utbetalda
vinstandelar.
Personalfonder skall anmäla utbetalda skat-

tepliktiga fondandelar och överskott.
Bolag som delar ut dividend skall anmäla

utbetalda dividender.
Den registeransvarige för ett värdeandels-

register skall anmäla dividender som grundar
sig på ett depåbevis som behandlas i det finska
värdeandelssystemet och dividender som
grundar sig på utländska aktier.

11 §

Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållnings-
skyldiga förmedlare skall tillställa skatteför-
valtningen uppgifter om säljare av virke och
köpesummor, om skogsägaren överlåter rätten
att avverka stamvirke i sin skog åt virkeskö-
paren eller förmedlaren eller genom leverans-
försäljning säljer trävaror, såsom stockar,
stolpar, massaved eller brännved, som skall
tillverkas eller har tillverkats av stamvirke
samt flis.
Virkesköparens anmälningsskyldighet som

avses i 1 momentet gäller endast virkesköp i

anslutning till virkesköparens näringsverk-
samhet samt virkesköp på vilket man verk-
ställt förskottsinnehållning.

12 §

Offentliga stöd

Handels- och industriministeriet, Teknolo-
giska utvecklingscentralen, jord- och skogs-
bruksministeriet, arbetsministeriet, miljömi-
nisteriet, undervisningsministeriet, Lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt, trafikministeriet,
kommuner och samkommuner anmäler utbe-
talda närings-, sysselsättnings- och med dessa
jämförbara stöd och understöd, om beloppet
av de stöd och understöd som utbetalats till
samma prestationsmottagare uppgår till minst
5 000 mark i kalenderåret.

13 §

Värdepappershandel och inlösning av
placeringsfonder

Värdepappersförmedlare som avses i vär-
depappersmarknadslagen (495/89) skall lämna
uppgifter om avslut som gäller aktier, depå-
bevis eller teckningsrätter. Förmedlaren skall
därutöver lämna uppgifter om standardiserade
derivatavtal, om sådana derivatavtal enligt 10
kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen som
skall jämställas med standardiserade derivat-
avtal samt om övriga derivatavtal enligt 10
kap. 1 b § värdepappersmarknadslagen. Av-
sluten skall anmälas för varje kunds vidkom-
mande enligt köp och försäljning. I fråga om
avsluten skall man anmäla avslutsobjekten och
deras antal, datum för inköp och försäljning,
köpesumman samt den betalda överlåtelse-
skatten. Placeringsfonder skall anmäla mot-
svarande uppgifter om inlösen av fondandelar
i placeringsfonder.
Teckningsrätters köpesummor anmäls inte,

om köpesumman uppgår till högst 500 mark.

14 §

Delägarlån

Aktiebolag skall anmäla den penninglån
som delägare eller dennes familjemedlem
under skatteåret fått från aktiebolaget och som
inte återbetalats i slutet av skatteåret, om
delägaren, hans familjemedlem eller dessa
tillsammans direkt eller indirekt besitter minst
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10 % av aktiebolagets aktier eller av röstetalet
som samtliga aktier ger.
Aktiebolag skall därutöver anmäla det be-

lopp som delägaren under skatteåret återbe-
talat av lånet som avses i 1 momentet.

15 §

Anmälning av dividendersättningar

Clearingorganisation och värdepappersför-
medlare (clearingmedlemmar) skall av de
betalda och förmedlade dividendersättningar-
na anmäla följande uppgifter:
Förmedlaren för aktiernas utlånare anmäler

AS-signumet för bolaget som delar ut divi-
dender, bolagets räkenskapsperiod, namnet
och personbeteckningen på dividendersätt-
ningens mottagare, beloppet av mottagen
dividendersättning, aktiernas antal och betal-
ningsdag samt värdepapperslånets referens-
nummer.
Förmedlaren för aktiernas låntagare anmä-

ler AS-signumet för bolaget som delar ut
dividender, namnet och AS-signumet på di-
videndersättningens betalare, beloppet av be-
tald dividendersättning, aktiernas antal och
betalningsdag samt värdepapperslånets refe-
rensnummer.
Clearingorganisationer anmäler värdepap-

perslånets referensnummer per avtal, namnet
och AS-signumet på värdepappersförmedlaren
för aktiernas låntagare och utlånare (clearing-
medlemmar), namnet och AS-signumet samt
räkenskapsperioden för bolaget som delar ut
dividender samt beloppet av dividendersätt-
ning som förmedlats till samtliga parter.

2 kapitlet

Uppgifter om förmögenhet

16 §

Uppgifter om renar

Föreståndare för renbeteslag skall lämna
uppgifter om de renar som renägarna äger.

17 §

Placeringsfonders fondandelar

Placeringsfonder skall anmäla det samman-
lagda beskattningsvärdet av de fondandelar

som en enskild ägare av placeringsfondandelar
äger vid utgången av kalenderåret.

18 §

Telefonföreningars skyldighet att lämna upp-
gifter

Telefonföreningar och samfund, som är den
huvudsakliga delägaren i telefonföreningen,
skall lämna uppgifter om sådana aktier eller
andelar som föreningens delägare och med-
lemmar äger i utgången av året, om för-
eningens delägarskap eller medlemsskap och
kundförhållande har skilts åt från varandra.
Telefonföreningen är dock inte skyldig att

lämna uppgifter till den del telefonföreningens
aktie har upptagits som föremål för handel i
värdepappersbörsen.

3 kapitlet

Närmare föreskrifter

19 §

Närmare föreskrifter om anmälan av
inkomster och förmögenhet

I fråga om inkomster och förmögenhet
enligt 2—18 § anmäls:
1) individualiseringsuppgifter som gäller

den deklarationsskyldige;
2) individualiseringsuppgifter som gäller

mottagare av prestation, utbetalare av presta-
tion och ägare av förmögenhetspost;
3) beloppet och arten av prestationen eller

förmögenhetsposten, dock inte värdet av aktier
eller andelar som avses i 18 §.

4 kapitlet

Uppgifter om avdrag och skulder

20 §

Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetsmarknadsorganisationer och arbets-
löshetskassor skall lämna uppgifter om av-
dragbara medlemsavgifter och avgifter till
arbetslöshetskassor. Om avgifterna lämnas
följande uppgifter:
1) identifikationsuppgifter som gäller be-

talningsmottagare och utbetalare;
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2) beloppet av medlemsavgiften som med-
lemmen betalat föregående kalenderår.

21 §

Uppgifter om pensionsförsäkringsavgifter

Arbetsgivaren skall anmäla de av arbetsta-
garen under föregående kalenderåret uppburna
pensionspremier och arbetslöshetsförsäk-
ringspremier som är avdragbara i beskatt-
ningen, övriga lagstadgade pensionsförsäk-
ringspremier samt av arbetstagaren uppburna
eller såsom lön betraktade avdragbara premier
för frivillig pensionsförsäkring.
Försäkringsanstalt, pensionsanstalt samt i

Finland verksam representant eller förmedlare
för utländsk försäkrings- eller pensionsanstalt
skall lämna uppgifter om av privatpersoner
betalda frivilliga pensionsförsäkringspremier.
Följande uppgifter skall lämnas om de ovan

nämnda försäkringspremierna:
1) individualiseringsuppgifter om pensions-

anstalten eller arbetsgivaren;
2) individualiseringsuppgifter som gäller

den försäkrade eller försäkringstagaren;
3) avgifternas belopp grupperade enligt

avdragbarhet.

22 §

Antalet av arbetslös persons ersättningsdagar

Arbetslöshetskassan, folkpensionsanstalten
och arbetskraftsmyndigheten skall anmäla an-
talet av de ersättningsdagar under ett kalen-
derår, för vilka ersättning betalats åt den
skattskyldige i enlighet med lagar som avses
i 93 § 4 mom. inkomstskattelagen.

23 §

Uppgifter om skulder

Kreditinstitut och finansiella institut, staten,
kommunerna, försäkrings- och pensionsan-
stalter, intressekontor och arbetsgivare skall
tillställa skatteförvaltningen följande uppgifter
om varje lån av fysisk person och dödsbo:
1) individualiseringsuppgifter som gäller

kreditgivaren;
2) skuldens nummer eller annan beteckning;
3) skuldens användningsändamål;
4) räntebeloppet som betalats under kalen-

deråret;

5) skuldens belopp vid kalenderårets ut-
gång;
6) antalet gäldenärer;
7) gäldenärernas namn, personbeteckningar

och adresser.
Om räntan på skulden har betalats av en

borgensman eller en person, vars egendom
utgör säkerhet för lånet, skall den uppgifts-
skyldige anmäla att någon annan än gäldenä-
ren har betalat räntan, om denna uppgift kan
ges av den uppgiftsskyldige.
Om räntan på skulden har betalats på

förhand, skall den uppgiftsskyldige även an-
mäla beloppet av den ränta som betalats på
förhand. Till den del som räntan hänför sig till
en tid efter året som följer på kalenderåret
anmäls räntan separat, om den kan ges av den
uppgiftsskyldige.
Andra än kreditinstitut och finansiella in-

stitut behöver dock inte lämna i denna
paragraf avsedda uppgifter, om skulden inte är
en bostadsskuld eller en av staten eller Ålands
landskapsstyrelse garanterad studieskuld och
lånekapitalet uppgår till högst 10 000 mark.

24 §

Uppburen eftermarknadsgottgörelse

Kreditinstitut och finansiella institut, stats-
kontoret samt andra som bedriver värdepap-
pershandel eller förmedling av värdepapper
skall lämna uppgifter om de eftermarknads-
gottgörelser som man uppburit hos fysiska
personer.
Följande uppgifter skall lämnas om upp-

burna eftermarknadsgottgörelser:
1) individualiseringsuppgifter som gäller

den som uppburit eftermarknadsgottgörelsen;
2) namnet på utbetalaren av eftermarknads-

gottgörelsen;
3) beloppet av eftermarknadsgottgörelsen.

5 kapitlet

Övriga uppgifter

25 §

Av bostadssamfund anmälda uppgifter

Ett bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag,
bostadsandelslag eller något annat samfund,
vars aktier eller andelar berättigar till besitt-
ning av en viss lägenhet i en byggnad som ägs
av samfundet, skall lämna de för beskatt-
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ningen av aktieägare eller medlem behövliga
uppgifterna om lägenheten och dess bruk samt
om de ersättningar som aktieägaren eller
medlemmen erlagt till samfundet.

6 kapitlet

Övriga bestämmelser

26 §

Anmälningsförfarandet

Uppgifterna som avses i 2—3 §, 4—9 §,
10 § 1, 2 och 4 mom., 11—13 §, 15 §,
17—18 §, 21 § 1 mom. och 23—25 § skall
lämnas årligen för det föregående kalenderåret
före utgången av januari. Uppgifterna om
sjöarbetsinkomst enligt 74 § inkomstskattela-
gen för föregående kalenderår skall dock
lämnas före utgången av februari. Även
uppgifterna som avses ovan i 14 § och 21 § 2
mom. skall lämnas årligen för det föregående
kalenderåret före utgången av februari.
En anmälan som avses i 3 a § skall lämnas

inom en månad från tidpunkten då förskotts-
innehållningen lämnas overkställd för första
gången.
Dividenduppgifter som avses i 10 § 3 mom.

skall lämnas antingen i maskinläsbar form före
den 15 februari kalenderåret efter det år då
dividenden utbetalas eller med blankett före
den 15 januari kalenderåret efter det år då
dividenden utbetalas. Om dividenderna utbe-
talats i sin helhet före ingången av september
under kalenderåret, skall anmälan lämnas före
den 1 oktober samma kalenderår.
Uppgifter enligt 16 § för föregående ren-

skötselår skall lämnas vid en tidpunkt som
särskilt avtalats med Skattestyrelsen.
De uppgifter som avses i 20 § och 22 § skall

lämnas senast den 15 mars för det föregående
kalenderåret.

Uppgifterna skall lämnas antingen på blan-
kett eller i maskinläsbar form på ett av
Skattestyrelsen godkänt sätt till det skatteverk
inom vars tjänsteområde uppgiftslämnarens
hemort är belägen eller till Skattestyrelsen, om
så särskilt avtalats. Uppgifterna vilka avses i
10 § 4 mom. och i 13 § lämnas dock endast
i maskinläsbar form.
De uppgifter om dividendersättningar som

avses i 15 § lämnas till Nylands skatteverk på
blankett eller på annat sätt som skatteverket
godkänt.
Uppgifter som avses i 18 och 22 § lämnas

på sätt varom särskilt avtalas med Skattesty-
relsen.
Alla penningbelopp som avses i detta beslut

kan anmälas i euro eller i mark.

7 kapitlet

Ikraftträdande

27 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 25 januari
2000.
Beslutet tillämpas första gången på de

uppgifter som lämnas för år 2000.
Beslutets 4 § 3 mom., 13 §, 14 § 2 mom.

och 26 § 9 mom. tillämpas likväl första
gången då uppgifter lämnas för beskattningen
för år 1999.
Genom detta beslut upphävs Skattestyrel-

sens beslut av den 15 januari 1999 om allmän
skyldighet att lämna uppgifter (21/1999) jämte
de ändringar som gjorts i nämnda beslut
genom beslutet av den 2 juli 1999 (796/1999).

Helsingfors den 17 januari 2000

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Riitta Roos
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