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Lag

Nr 1012

om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust

Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagen syfte

I denna lag föreskrivs om genomförande
av vissa bestämmelser i beslutet av Euro-
peiska unionens råd om inrättande av Euro-
just för att stärka kampen mot grov brottslig-
het (2002/187/RIF), nedan Eurojustbeslutet.

2 §

Nationell medlem

Finland representeras i Eurojust av en na-
tionell medlem vars mandatperiod är fyra år.
Mandatperioden kan förnyas en gång.
Den nationella medlemmen utnämns till ett

tjänsteförhållande för viss tid som statsåkla-
gare vid Riksåklagarämbetet. I fråga om ut-
nämningen av och behörighetskraven för
medlemmen tillämpas vad som föreskrivs om
utnämning av och behörighetskrav för stats-
åklagare.

3 §

Den nationella medlemmens behörighet

Den nationella medlemmen har de befo-
genheter som avses i 7 § i lagen om allmänna
åklagare (199/1997) i ärenden som hör till
Eurojust. Medlemmen är behörig att utbyta
information med Europeiska byrån för bedrä-
geribekämpning i det syfte som avses i artikel
26.4 i Eurojustbeslutet.
Den nationella medlemmen kan hänföra ett

brottmål till Eurojust endast på begäran av
den finska myndighet som svarar för under-
sökningen av målet. Medlemmen ska utan
dröjsmål sända en begäran om straffrättsligt
samarbete som har kommit från en främ-
mande stat för behandling till den behöriga
finska myndigheten. Medlemmen kan dock i
brådskande situationer vidta nödvändiga åt-
gärder i ärenden som avses ovan i detta mo-
ment.
Den nationella medlemmen kan i behand-

lingen av ett ärende i Eurojust utan hinder av
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sekretessbestämmelserna använda de person-
uppgifter som han eller hon har fått med stöd
av de befogenheter som nämns i 1 och 2
mom. Medlemmen har tystnadsplikt när det
gäller uppgifter som han eller hon har fått
från Eurojust enligt artikel 25 i Eurojustbe-
slutet.

4 §

Den nationella medlemmens biträdare

Den nationella medlemmen har minst en
biträdare. En av biträdarna fungerar vid be-
hov som ersättare för medlemmen. Biträdar-
nas mandatperiod är fyra år och den kan
förnyas. Biträdarna utses av Riksåklagaräm-
betet.
Den biträdare som fungerar som ersättare

har befogenheter enligt 3 § när han eller hon
ersätter den nationella medlemmen.

5 §

Finlands representant i Eurojusts gemen-
samma tillsynsmyndighet

Justitieministeriet utser Finlands represen-
tant till den gemensamma tillsynsmyndighe-
ten som inrättats med stöd av artikel 23 i
Eurojustbeslut.

6 §

Nationella kontaktpersoner

Riksåklagarämbetet kan utse en eller flera
nationella kontaktpersoner enligt artikel 12 i
Eurojustbeslutet.

7 §

Utlämnande av personuppgifter till Eurojust

Till Eurojust får på dess begäran för utfö-

rande av uppdrag som hör till Eurojusts be-
hörighet utlämnas behövliga uppgifter ur
straffregistret och ur justitieförvaltningens
övriga personregister under samma förutsätt-
ningar som till en åklagare.
Den registeransvarige beslutar om utläm-

nande av uppgifter enligt 1 mom. Uppgif-
terna lämnas till Eurojust genom den natio-
nella medlemmen.
Vid utlämnande av uppgifter till Eurojust

ur polisens, gränsbevakningsväsendets och
tullens personregister tillämpas 37 § i lagen
om behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet (761/2003), 38 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet (579/2005), 27 § i tullagen
(1466/1994) och 30 § i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet (621/1999).

8 §

Kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter
som Eurojust har behandlat ska riktas till
Riksåklagarämbetet. Riksåklagarämbetet ska
utan dröjsmål sända begäran till Eurojust för
behandling.

9 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
Vad som i 2 § 1 mom. och 4 § 1 mom.

föreskrivs om mandatperioden för den natio-
nella medlemmen och den nationella med-
lemmens biträdare tillämpas på utnämningar
som görs efter det att lagen har trätt i kraft.

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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Lag

Nr 1013

om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) en ny 12 a och en

ny 23 a § som följer:

12 a §

Intern kontroll och riskhantering

Arbetslöshetskassans styrelse ska se till att
arbetslöshetskassan med beaktande av arten
och omfattningen av kassans verksamhet har
tillräcklig intern kontroll och tillräckliga risk-
hanteringssystem. Finansinspektionen med-
delar närmare föreskrifter om hur den interna
kontrollen och riskhanteringen ska ordnas.

23 a §

Placering och placeringsplan

Arbetslöshetskassans medel ska placeras

på ett inkomstbringande och betryggande sätt
så att kassans betalningsberedskap är tryg-
gad.
Arbetslöshetskassans styrelse ska för kas-

san göra upp en placeringsplan för de medel
som avses i 1 mom.
Placeringsplanen ska vara tillräcklig med

beaktande av arten och omfattningen av ar-
betslöshetskassans placeringsverksamhet. Fi-
nansinspektionen meddelar närmare före-
skrifter om placeringsplanen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 1014

om Banförvaltningscentralens avgifter

Given i Helsingfors den 18 december 2008

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den
21 februari 1992 om grunderna för avgiften till staten (150/1992), sådan den lyder i lag
348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Banför-
valtningscentralens avgiftsbelagda prestatio-
ner och om grunderna för dessa avgifter samt
om avgifter som tas ut för offentligrättsliga
prestationer.

2 §

Offentligrättsliga prestationer med fasta
avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992) avsedda av-
giftsbelagda offentligrättsliga prestationer,
för vilka Banförvaltningscentralen tar ut fasta
avgifter enligt bifogad avgiftstabell, är
1) tillstånd för anslutning av spår för pri-

vatbana, samt
2) tillstånd för en plankorsning.

3 §

Offentligrättslig prestation som prissätts
enligt självkostnadsvärdet

Trafikledning på en privat spåranläggning
eller en del av den, trafikledning i växlings-
trafiken, användning av Banförvaltningscen-
tralens kommunikationsnät som behövs i
växlingstrafiken och utbildningsverksamhe-
ten som betjänar banhållningens behov är i
6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter
till staten avsedda avgiftsbelagda offentlig-
rättsliga prestationer för vilka Banförvalt-

ningscentralen tar ut en avgift som bestäms
enligt prestationens självkostnadsvärde. Av-
giften fastställs på basis av den tid som det
tar att producera prestationen, och en fast
timdebitering. Timdebiteringen enligt själv-
kostnadsvärdet är 80 euro i timmen. Dess-
utom tas ut de kostnader som en utomstående
tjänsteleverantör tar ut och som eventuellt
anknyter till produceringen av prestationen.

4 §

Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på
företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten och som
Banförvaltningscentralen prissätter på före-
tagsekonomiska grunder är
1) tillstånd för korsande ledningar,
2) uthyrning av mäthjulsatser samt banbe-

siktningstjänster,
3) användning av provkörningsbanan för

rullande materiel,
4) utarrendering och överlåtelse av nyttjan-

derätt till lokaler, byggnader, konstruktioner,
markområden och bebyggda fastigheter,
5) nyttjande- eller servitutsrätt eller annan

motsvarande rättighet som beviljas i fråga om
jordegendom, överlåtelse av sten, grus och
andra jämförbara substanser samt försäljning
av virke och lös egendom som anknyter till
banhållningen,
6) tryckalster och annat informationsmate-

rial,
7) fotokopior, elektroniska upptagningar

och andra avskrifter samt sändande av dem,
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8) i 13 § 2 mom. i järnvägslagen
(555/2006) avsedda bantillträdestjänster samt
tilläggstjänster och extra tjänster vid utnytt-
jande av bannätet, samt
9) andra prestationer av Banförvaltnings-

centralen.
Banförvaltningscentralen beslutar, med be-

aktande av vad som bestäms i 34 § i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), om sådant framtagande av upp-
gifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag
samt om avgifter som tas ut för utlämnande
av sådana kopior och utskrifter som avses i
34 § 3 mom. i nämnda lag.

5 §

Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning tas
ut också för beslut om avslag.

För utbildningstjänst som avses i 3 § och
som betjänar banhållningens behov kan tas ut
ett pris som är lägre än självkostandsvärdet
om det är behövligt av en motiverad grund
som gäller anordnande av utbildningen.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009 och gäller till den 31 december
2009.
Genom denna förordning upphävs kommu-

nikationsministeriets förordning av den 30
augusti 2006 om Banförvaltningscentralens
avgifter (754/2006).
För prestationer som hänför sig till ärenden

som anhängiggjorts innan denna förordning
träder i kraft tas ut avgiften enligt de bestäm-
melser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 18 december 2008

Trafikminister Anu Vehviläinen

Regeringsråd Hannu Pennanen
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Bilaga

Offentligrättsliga prestationer med fasta priser

1. Tillstånd för anslutning av spår för privatbana 320 euro

2. Tillstånd för en plankorsning 320 euro
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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 1015

om Järnvägsverkets avgifter

Given i Helsingfors den 18 december 2008

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut 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, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Järnvägs-
verkets avgiftsbelagda prestationer och grun-
derna för dem samt om de avgifter som tas ut
för offentligrättsliga prestationer.

2 §

Offentligrättsliga prestationer med fasta
avgifter

6 § 2 mom. i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992) avsedda av-
giftsbelagda offentligrättsliga prestationer,
för vilka Järnvägsverket tar ut fasta avgifter
enligt bifogad avgiftstabell, är
1) registreringsbeslut för rullande materiel,
2) registrering av rullande materiel i data-

systemet,
3) besiktning genom kontinuerligt under-

håll av rullande materiel,
4) besiktningsbeslut för rullande materiel

som beviljats på grundval av en enskild be-
siktning,
5) dispens i fråga om den uppgiftsbaserade

kompetensen som avses i 14 § i lagen om
trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet
(1167/2004),
6) dispens i fråga om hälsotillståndskra-

ven,
7) godkännande av yrkesutbildade perso-

ner inom företagshälsovården,

8) godkännande av sakkunnigläkare inom
järnvägsbranschen,
9) godkännande av repetitionsutbildare

3 §

Offentligrättsliga prestationer som prissätts
enligt självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner, för vilka Järnvägsverket tar ut en avgift
som bestäms enligt prestationens självkost-
nadsvärde, är
1) tillstånd att avvika i enlighet med 28 § 5

mom. (1204/2007) i järnvägslagen
(555/2006),
2) tillstånd för ibruktagande av strukturella

delsystem och ändring av tillstånd för ibruk-
tagande,
3) utnämnande av anmälda organ,
4) trafiktillstånd som avses i 55 § i järn-

vägslagen,
5) behandlingen i Järnvägsverket av ett

sådant ärende som avses i 52 eller 65 § i
järnvägslagen eller Järnvägsverkets beslut i
ett sådant ärende,
6) kontroll och godkännande av de krav

som ställs på trafikledningstjänster och be-
siktningstjänster för rullande järnvägsmate-
riel i 60 § i järnvägslagen,
7) beviljande och godkännande samt änd-

ring av säkerhetsintyg för järnvägsföretag
och Banförvaltningscentralens säkerhetstill-
stånd,
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8) kontroll och godkännande av säkerhets-
styrningssystem,
9) kontroll och godkännande av den säker-

hetsutredning i fråga om bangårdar som av-
ses i 32 § i statsrådets förordning om ändring
av statsrådets förordning om transport av far-
liga ämnen på järnväg (538/2007),
10) godkännande av läroanstalt som ger

trafiksäkerhetsutbildning,
11) godkännande av utbildningsprogram

för trafiksäkerhetsuppgifter.
De avgifter som tas ut för de prestationer

som avses i 1 mom. bestäms enligt den tid
som använts för att producera prestationen
och en fast timdebitering. Timdebiteringen
enligt självkostnadsvärdet är 96 euro för den
första timmen och varje påbörjad ytterligare
arbetstimme. Dessutom tas det ut eventuella
expertutgifter samt resekostnader enligt sta-
tens resereglemente som ansluter till produk-
tionen av prestationen.

4 §

Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på
företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten och som
Järnvägsverket prissätter på företagsekono-
miska grunder är
1) bedömning av driftskompatibilitetskom-

ponenters överensstämmelse med nationella
bestämmelser,
2) särskilt beställda kontroller,
3) tryckalster och annat informationsmate-

rial,
4) fotokopior, elektroniska upptagningar

och andra avskrifter samt sändande av dem,
samt
5) andra prestationer som Järnvägsverket

utför på uppdrag.
Järnvägsverket beslutar, med beaktande av

vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999),
om sådant framtagande av uppgifter som av-
ses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om
avgifter som tas ut för utlämnande av sådana
kopior och utskrifter som avses i 34 § 3
mom. i nämnda lag.

5 §

Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning tas
också ut för avslagsbeslut.
Avgifter som avses i 2 § 1 punkten behö-

ver inte tas ut för godkännande för använd-
ning på statens bannät av rullande museima-
teriel som är i bruk på statens bannät, om
syftet med sökandens verksamhet är att
främja järnvägskulturen huvudsakligen utan
att skaffa sökanden vinst eller annan omedel-
bar ekonomisk fördel.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009 och gäller fram till den 31 decem-
ber 2009.
För prestationer som hänför sig till ärenden

som anhängiggjorts innan denna förordning
träder i kraft tas avgift ut enligt de bestäm-
melser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 18 december 2008

Trafikminister Anu Vehviläinen

Regeringsråd Pekka Kouhia

3252 Nr 1015



Bilaga

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter:

1) Registreringsbeslut för rullande materiel 96 euro
2) Registrering av materiel i datasystemet:
första 50 enheter rullande materiel, 50 euro/st
övriga/enhet rullande materiel 5 euro/st
3) Besiktning genom kontinuerligt underhåll
av rullande materiel 20 euro/ enhet rullande materiel
4) Besiktningsbeslut för rullande materiel som
beviljats på basis av en enskild besiktning, 96 euro/ enhet rullande materiel
5) Dispens i fråga om uppgiftsbaserad kompetens 96 euro
6) Dispens i fråga om hälsotillståndskraven, 176 euro
7) Godkännande av yrkesutbildad person inom
företagshälsovården 176 euro
8) Godkännande av sakkunnigläkare inom
järnvägsbranschen 176 euro
9) Godkännande av repetitionsutbildare 96 euro
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Arbets- och näringsministeriets förordning

Nr 1016

om ändring avgiftstabellen som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förord-
ning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Arbets- och näringsministeriet har
ändrat avgiftstabellen som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning av

den 20 december 2006 om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer (1340/2006) som
följer:

— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 18 december 2008

Näringsminister Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman Ulla Karhu
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 Nr 1016  
  

 

3255

Bilaga 
 
 
Avgiftstabell 
 
Konsumentverkets offentligrättsliga prestationer 
 
 

Ett beslut med anledning av en ansökan nedan är avgiftsbelagt även då ansökan avslås. I av-
gifterna ingår inte de kostnader som hänför sig till faktureringen och som tas ut skilt. 

Följande avgifter tas ut för nedanstående prestationer: 
 
 

1) beslut om registrering av en idkare av paketreserörelse 
 

 
500,00 € 

 
2) årlig kontroll av säkerheter för dem som antecknats i registret över pa-

ketreserörelser: 

 

 - avgiftsklass I (kalkylerad säkerhet högst 10 000 €, de som undan-
tagits från kravet på säkerheter och förmedlare) 

225,00 €/år 
 

 - avgiftsklass II (kalkylerad säkerhet 10 001 €–100 000 €) 450,00 €/år
 - avgiftsklass III (kalkylerad säkerhet 100 001 €–1 000 000 €) 900,00 €/år
 - avgiftsklass IV (kalkylerad säkerhet över 1 000 000 €) 1 800,00 €/år 

 
3) i fråga om tillverkare av kosmetiska produkter, näringsidkare för vilka 

kosmetiska produkter tillverkas eller importörer av kosmetiska produkter 
 - beslut om registrering 92,00 €
 - beslut om ändring av anmälan om registrering 41,00 € 

 
4) utdrag ur kosmetikregistret 

 
28,00 € 

 
5) utdrag ur registret över paketreserörelser 

 
28,00 € 

 
Ingen avgift för den årliga kontrollen av säkerheter enligt 2 punkten tas ut för det första regi-

streringsåret. 
I fråga om den årliga kontrollen av säkerheter bestäms avgiftsklassen utgående från det 

största kalkylerade beloppet av säkerheter det år som föregår betalningsåret. 
 
 



Skatteförvaltningens beslut

Nr 1017

om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med
beskattningen för år 2009

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 2008

Skattestyrelsen har med stöd av 64 § och 76 § i inkomstskattelagen den 30 december 1992
(1535/1992), sådana de lyder i lagen 1549/1995, bestämt följande.

1 §
Naturaförmåner som erhållits av arbetsgi-

vare i hemlandet eller utomlands skall värde-
ras enligt följande grunder:

Bostadsförmån och rätt att använda elström

2 §
Penningvärdena av bostadsförmån och däri ingående uppvärmning i en bostad med central-

värme är följande:

a) Huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda), förmånens värde

Bostaden blivit färdig: Förmånens värde euro/mån

före år 1961 137 ≠ + 8,80 ≠ per kvadratmeter
åren 1961–1983 129 ≠ + 6,90 ≠ per kvadratmeter
år 1984 eller senare 135 ≠ + 7,60 ≠ per kvadratmeter

b) Övriga delar av landet, förmånens värde

Bostaden blivit färdig: Förmånens värde euro/mån

före år 1984 93 ≠ + 5,00 ≠ per kvadratmeter
åren 1984–1991 93 ≠ + 5,90 ≠ per kvadratmeter
år 1992 eller senare 100 ≠ + 6,80 ≠ per kvadratmeter

Värdet av bostadsförmån i bostäder som
avses i lagen om användning, överlåtelse och
inlösen av aravahyresbostäder och aravahy-
reshus (1190/93) är, avvikande från 1 mom.,
högst den hyra som uppbärs för bostaden.
Värdet av en i 76 § 5 punkten i inkomst-

skattelagen (1549/95) avsedd bostadsförmån
som erhållits utomlands är lika med bosta-
dens gängse hyra, likväl högst 50 procent av
värdet av naturaförmånen för en i 1 mom.
avsedd bostad på huvudstadsregionen som
blivit färdig år 1984 eller senare.
Om löntagare som är anställd hos resebyrå

eller researrangör och som enligt arbetsavta-
let har förflyttningsskyldighet måste byta
tjänstgöringsort och bostad under utlands-
tjänstgöringen på order från arbetsgivaren
under kalenderåret, beräknas värdet av bo-
stadsförmånen enligt 25 m2.

3 §
Såsom året då bostaden blivit färdig be-

traktas det år då byggnaden blivit färdig. Har
byggnaden totalrenoverats, betraktas såsom
året då bostaden blivit färdig byggnadens re-
noveringsår.
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4 §
Om löntagaren själv står för uppvärm-

ningskostnaderna i en bostad med central-
värme, nedsätts förmånens värde i 2 § med
1,32 ≠ per kvadratmeter i månaden.

5 §
Penningvärdet av bostadsförmån och däri

ingående uppvärmning i en bostad med ugns-
uppvärmning är 3,50 ≠ per kvadratmeter i
månaden. Om löntagaren själv står för upp-
värmningskostnaderna, är förmånens värde
2,38 ≠ per kvadratmeter i månaden.

6 §
Värdet av till bostadsförmån hörande obe-

gränsad rätt att använda elström är 0,60 ≠ per
kvadratmeter i månaden. Förmånens värde
omfattar inte eluppvärmning av bostaden.
Vid värdering av bostadsförmånen jäm-

ställs en bostad med eluppvärmning med en
bostad med centralvärme.

7 §
Penningvärdet av bostadsförmån i samfällt

rum jämte värme och belysning i ett rum med
centralvärme är 102 ≠ per månad. I ett rum
med ugnsuppvärmning är penningvärdet av
förmånen 37 ≠ per månad.

8 §
Vid beräkning av bostadsförmånens pen-

ningvärde inräknas i bostadens areal de
egentliga boningsrummen och de byggnads-
utrymmen som ansluter sig till löntagarens
eller hans familjs boende, såsom bastu, sim-
bassäng och hobbyrum. Garage räknas inte in
i bostadsarealen.
Vid beräkning av bostadsförmånens pen-

ningvärde beträffande bostad som blivit fär-
dig före år 1961 inräknas för den del som
överstiger 150 kvadratmeter hälften av ut-
rymmen som avses i 1 mom. i bostadsarea-
len.

9 §
Om hyresnivån för bostäder i en kommun

konstaterats vara lägre än de värden som
angetts i 2 § 1 mom., kan dessa värden
sänkas allmänt i kommunen, dock med högst
20 procent.

På motsvarande sätt kan i 2 § 1 mom.
avsedda värden av bostadsförmån eller deras
värden som ändrats i enlighet med 1 mom. i
denna paragraf sänkas på grund av bostadens
läge i kommunen, dock med högst 20 pro-
cent.

Garageförmån

10 §
Penningvärdet av uppvärmt garage eller

plats i ett uppvärmt parkeringshus är 62 ≠ per
månad i huvudstadsregionen och 40 ≠ per
månad i övriga delar av landet. Penningvär-
det för kallt garage eller plats i ett kallt
parkeringshus är 40 ≠ per månad i huvud-
stadsregionen och 32 ≠ per månad i övriga
delar av landet.

Kostförmån

11 §
Kostförmånens värde är 5,50 ≠ per måltid,
om summan av de direkta kostnader som för
anskaffning av förmånen vållats arbetsgiva-
ren och momsen på dessa kostnader uppgår
till minst 5,50 ≠ och högst 9,20 ≠. Om sum-
man understiger 5,50 ≠ eller överstiger
9,20 ≠, anses förmånens värde vara det-
samma som summan av de direkta kostna-
derna och momsen på dessa kostnader.

12 §
Direkta kostnader är råvaror som använts

vid tillagning av måltid samt löner för tillag-
ning och servering av måltid jämte social-
kostnader. Har arbetsgivaren kommit överens
med måltidsstället om anordning av arbets-
platsmåltid (avtalsmåltid), betraktas det be-
lopp som arbetsgivaren betalat till måltids-
stället som den direkta kostnaden för målti-
den.
Såsom direkta kostnader betraktas inte

kostnader för mattransport till matstället.
Ersättning som den skattskyldige betalt för

måltiden till arbetsgivaren tas inte i beak-
tande vid uträkning av de direkta kostna-
derna, utan den dras av från kostförmånens
penningvärde.

3257Nr 1017



13 §
Såsom penningvärde för kostförmån för

personalen på sjukhus, skola, daghem eller
annan motsvarande anstalt i samband med
anstaltsmåltid anses 4,13 ≠ per måltid. Vär-
det av kostförmån som personalen i en skola,
daghem eller motsvarande inrättning får i
samband med övervakning av elevernas eller
vårdtagarnas bespisning är 3,30 ≠ per måltid.
Penningvärdet av den kostförmån som per-

sonalen på hotell- och restaurangbranschen
samt flygpersonalen erhållit under flygningen
anses vara 4,68 ≠ per måltid.

14 §
Värdet av förmån som erhållits i form av

måltidskupong eller annat motsvarande betal-
ningssätt med ett nominellt värde av högst
9,20 ≠, som inte har samband till avtalsmål-
tid, är 75 % av måltidskupongens nominella
värde, dock minst 5,50 ≠. Måltidskupong
med ett nominellt värde av över 9,20 ≠ vär-
deras upp till dess nominella värde.
Förutsättningen för att en måltidskupong

enligt 1 mom. skall värderas till 75 procent
av dess nominella värde är att den endast kan
användas för måltid och att man inte får
pengar, livsmedel eller andra förnödenheter
mot den. I annat fall värderas kupongen till
dess nominella värde. Löntagaren kan få en-
dast en kupong värderad på ovan nämnt sätt
per sådan faktisk arbetsdag i hemlandet, un-
der vilken arbetsgivaren inte på annat sätt kan
ordna en måltid som motsvarar arbetsplats-
måltid.

Förmån med fritt uppehälle

15 §
Värdet av förmån med fri bostad, kost,

belysning och värme är 417 ≠ per månad i ett
rum och 401 ≠ per månad i ett samfällt rum.

16 §
För person i sjömanstjänst är penningvär-

det av i egenskap av sjöman erhållen natura-
förmån 11 ≠ per dygn eller högst 247,50 ≠

per månad.

Bilförmån

17 §
Om löntagaren eller hans familj använder

arbetsgivarens person- eller paketbil för pri-
vatkörning, betraktas den förmån han erhållit
som bilförmån. Värdet av bilförmån fastställs
i olika åldersgrupper enligt det år då bilen har
tagits i bruk och som framgår av registerut-
draget enligt följande:

a) Åldersgrupp A (bilar som tagits i bruk
åren 2007-–2009)

Fri bilförmån:
Det månatliga värdet av förmån utgör

1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
285 euro eller 19 cent per kilometer.

Förmån att använda bil:
Det månatliga värdet av förmån utgör

1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
105 euro eller 7 cent per kilometer.

b) Åldersgrupp B (bilar som tagits i bruk
åren 2004-–2006)

Fri bilförmån:
Det månatliga värdet av förmån utgör

1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
300 euro eller 20 cent per kilometer.

Förmån att använda bil:
Det månatliga värdet av förmån utgör

1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
120 euro eller 8 cent per kilometer.

c) Åldersgrupp C (bilar som tagits i bruk
före år 2004)

Fri bilförmån:
Det månatliga värdet av förmån utgör

0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
315 euro eller 21 cent per kilometer.

Förmån att använda bil:
Det månatliga värdet av förmån utgör

0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökad med
135 euro eller 9 cent per kilometer.
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Bilförmån som erhållits utomlands (bilar som tagits i bruk före år 2008)

Månatligt
värde

Värde enligt körjournal eller annan till-
förlitligt utredning som lagts fram av den
skattskyldige eller skattemyndigheten

euro/månad grundvärde
euro/månad

+ värde per kilometer
euro/km

– fri bilförmån 744 264 0,32
– förmån att använda bil 459 264 0,13

Användning av värde per kilometer förut-
sätter körjournal eller annan tillförlitlig utred-
ning om antalet kilometer som körts med
bilen. Värdet av bilförmånen kan höjas vid
beskattningens verkställande om det är up-
penbart att privatkörningarna kommer att
överstiga 18 000 kilometer om året.
Om en löntagares arbete är sådant att han

använder flera olika naturaförmånsbilar un-
der månaden, beräknas grundvärdet enligt
den bil som han använt den största delen av
månaden.

18 §
Med grundvärde avses procentandelen som

uträknats på basis av bilens nyanskaffnings-
pris.
Med nyanskaffningspris avses det all-

männa rekommenderade pris som var gäl-
lande för bilmodellen vid ingången av den
månad då bilen togs i bruk och som importö-
ren eller, då denna saknas, partihandeln upp-
gett minskat med 3 400 ≠. Av detta pris be-
räknar man den i 17 § nämnda procentuella
andelen. Det erhållna värdet avrundas nedåt
till närmaste 10 euro.
Värdet på en bilförmån som erhållits utom-

lands fastställs enligt 17 § på basis av det år
under vilket bilen enligt registerutdraget har
tagits i bruk. Grundvärdet på bilar som tagits
i bruk efter år 2007 räknas ut såsom avses i 1
mom., dock så att nyanskaffningspriset på
bilen motsvarar priset på bilen i anskaff-
ningslandet inklusive eventuella skatter mins-
kat med 3 400 euro.

19 §
Om arbetskörslorna med naturaförmånsbi-

len överstiger 30 000 kilometer under ett ka-
lenderår eller om löntagaren måste byta natu-

raförmånsbilen på det sätt som avses i 17 § 3
mom., utgör förmånens grundvärde 80 pro-
cent av grundvärdet enligt 17 och 18 §.

20 §
Vid bestämmande av bilförmånens värde

beaktas den extra utrustning som skaffats i
bilen utom vanliga vinterdäck och biltelefon.
Som värdet på biltelefon betraktas värdet på
mobiltelefon.
Värdet av extra utrustning läggs till bilens

nyanskaffningspris till den del utrustningens
värde överstiger 850 ≠. Om den rabatt som
arbetsgivaren fått på extra utrustning översti-
ger en sedvanlig kassa- eller annan dylik
rabatt, används som extra utrustningens värde
det allmänna rekommenderade priset.

21 §
Det är fråga om fri bilförmån när arbetsgi-

varen står för kostnaderna för bilen. Det är
fråga om förmånen att använda bil när lönta-
garen själv betalar åtminstone bränslekostna-
derna för bilen.
Ersättning som löntagaren betalar till ar-

betsgivaren för bilkostnaderna dras av från
penningvärdet av fri bilförmån eller förmå-
nen att använda bil.

22 §
Vid värdering av bilförmån räknas använd-

ning av bilen för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen till privatkörning.

23 §
Penningvärdet av bilförmån skall höjas

med 420 euro per månad eller 28 cent per
kilometer, om bilen körs av en av arbetsgiva-
ren anställd chaufför.
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24 §
Av körjournal som avses i 17 § skall

framgå hur många kilometer som dagligen
under skatteåret körts med bilen.
Om arbetskörslorna med bilen skall föl-

jande uppgifter dagligen antecknas i körjour-
nalen:
– tidpunkten i början och i slutet av kör-

ningen,
– körningens avfärds- och ankomstplats

samt vid behov rutten,
– utslaget på vägmätaren i början och i

slutet av körningen,
– körsträckan,
– ändamålet med körningen och
– bilens användare.

Telefonförmån

25 §
Penningvärdet av telefonförmån som upp-

kommer av att arbetsgivaren bekostat en tele-
fon i löntagarens hem är 20 ≠ per månad.
Förmånens värde täcker kostnaderna för sam-
talen.

Värdet av naturaförmån som uppkommer
av att arbetsgivare bekostat en mobiltelefon
till löntagaren är 20 ≠ per månad. Förmånens
värde täcker kostnaderna för samtalen, text-
meddelandena och multimediemeddelandena.

Tillämpning av det gängse värdet

26 §
Såsom penningvärde av sådan förmån,

vars gängse pris uppenbarligen understiger
penningvärdet enligt detta beslut eller som
inte nämnts ovan, skall anses dess gängse
värde.
Den ersättning som arbetsgivaren uppbär

hos löntagaren dras av från det beslutsenliga
penningvärdet på förmånen.

Ikraftträdande

27 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2009 och tillämpas vid verkställandet av för-
skottsinnehållning under 2009 och vid be-
skattningen för år 2009.

Helsingfors den 24 november 2008

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Tomi Peltomäki
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