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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 1440

om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 20 december 2001

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 2 mom.
lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant det lyder
ändrad i lag 348/1994, med stöd av 55 § alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994)
samt med stöd av 60 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådan den lyder
delvis ändrad i lagar (1412/1992, 57/1999):

1 §

Tillämplig alkohollagstiftning

I denna förordning avses med alkohollagen
den lag som gavs den 8 december 1994
(1143/1994), med förordningen om alkohol-
drycker och sprit avses den förordning som
gavs den 22 december 1994 (1344/1994),
med förordningen om alkoholdrycker och
denaturering avses den förordning som gavs
den 22 december 1994 (1345/1994), med
förordningen om försäljning av alkoholdryck-
er och övervakning av försäljningen i färd-
medel som trafikerar mellan Finland och
utlandet avses den förordning som gavs den
22 december 1994 (1346/1994) samt med
förordningen om detaljhandel med alkohol-
drycker genom leverans till beställare och
köpare avses den förordning som gavs den 13
september 1996 (680/1996), jämte ändringar.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
i alkoholärenden

Social- och hälsovårdens produkttillsyns-
central, senare Produkttillsynscentralen,
uppbär de fasta avgifter som anges i bilaga 1
för behandling av följande alkoholrelaterade
ärenden:

Serveringsärenden:

1) sådant serveringstillstånd som avses i
21 § 1 mom. alkohollagen,
2) sådant tillfälligt serveringstillstånd som

avses i 21 § 2 mom. alkohollagen,
3) sådant tillstånd att ändra server-

ingsområde som avses i 21 § 3 mom. alko-
hollagen,
4) sådant tillstånd till förlängd tid som
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avses i 23 § 2 mom. förordningen om
alkoholdrycker och sprit,
5) sådant godkännande av arrangemang
som innebär avvikelse från fastställda por-
tionsstorlekar som avses i 24 § 6 mom.
förordningen om alkoholdrycker och sprit,
6) sådan befrielse från kravet att ge räkning
eller något annat verifikat som avses i 25 § 3
mom. förordningen om alkoholdrycker och
sprit,
7) sådant tillstånd till försäljning ombord
på sjöfarkost som avses i 9 § 3 mom.
förordningen om försäljning av alkoholdryck-
er och övervakning av försäljningen i färd-
medel som trafikerar mellan Finland och
utlandet,
8) sådant tillstånd till förlängd serveringstid
som avses i 11 § 2 mom., 16 § 2 mom. och
20 § 2 mom. förordningen om försäljning av
alkoholdrycker och övervakning av försälj-
ningen i färdmedel som trafikerar mellan
Finland och utlandet,
9) sådant tillstånd till servering i restau-
rangvagn som avses i 14 § 1 mom. förord-
ningen om försäljning av alkoholdrycker och
övervakning av försäljningen i färdmedel som
trafikerar mellan Finland och utlandet,
10) sådant tillstånd till utvidgning av
produktsortimentet som avses i 14 § 2 mom.
förordningen om försäljning av alkoholdryck-
er och övervakning av försäljningen i färd-
medel som trafikerar mellan Finland och
utlandet, och
11) sådant tillstånd till servering i buss som
avses i 19 § 1 mom. förordningen om
försäljning av alkoholdrycker och övervak-
ning av försäljningen i färdmedel som trafi-
kerar mellan Finland och utlandet.

Detaljhandelsärenden:

1) sådant godkännande av alkoholbolags
detaljhandelsbutiker och ändringar i dessa
som avses i 13 § 2 mom. alkohollagen,
2) sådant detaljhandelstillstånd och god-
kännande av ändringar i butiker som avses i
14 § 2 mom. alkohollagen, och
3) sådant utlämningstillstånd som avses i
4 § förordningen om detaljhandel med alko-
holdrycker genom leverans till beställare och
köpare.

Tillverknings- och importärenden:

1) sådant tillverkningstillstånd för alkohol-
drycker och sprit som avses i 5 § alkoholla-
gen,
2) sådant importtillstånd för sprit som avses

i 8 § 2 mom. 1 punkten alkohollagen,
3) godkännande av sådant lager för obe-

skattade alkoholdrycker och sprit som avses
i 35 § 1 mom. alkohollagen, och
4) godkännande av sådant tillverknings-

ställe som avses i 7 § 2 mom. förordningen
om alkoholdrycker och sprit.

Partihandelsärenden:

1) sådant partihandelstillstånd för alkohol-
drycker och sprit som avses i 27 § alkohol-
lagen, och
2) sådant partihandelstillstånd som avses i

7 § 1 mom. förordningen om alkoholpreparat
och denaturering.

Användningstillståndsärenden:

1) sådant användningstillstånd för alkohol-
drycker och sprit som avses i 17 § alkohol-
lagen, och
2) sådant användningstillstånd som avses i

10 § förordningen om alkoholpreparat och
denaturering.

Andra ärenden som skall behandlas i enlighet
med alkohollagen:

1) godkännande av sådana fackpublikatio-
ner och trycksaker som avses i 33 § 4 mom.
1 punkten alkohollagen, och
2) sådana beslut med anledning av besvär

över alkoholbolagets beslut som avses i 51 §
3 mom. alkohollagen.

3 §

Tillämplig kemikalielagstiftning

I denna förordning avses med kemikaliela-
gen den kemikalielag som gavs den 14
augusti 1989 (744/1989) jämte ändringar.

3974 Nr 1440



4 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
i kemikalieärenden

Produkttillsynscentralen uppbär de fasta
avgifter som anges i bilaga 2 för följande
prestationer enligt kemikalielagen:
1) behandling av en sådan anmälan om ett
nytt ämne som avses i 20 § kemikalielagen,
2) behandling av en ansökan om sådant
undantag från skyldigheten att göra anmälan
om ett nytt ämne som avses i 8 § social- och
hälsovårdsministeriets beslut (1642/1993),
3) behandling av en ansökan om godkän-
nande av ett auktoriserat testlaboratorium
enligt 57 § kemikalielagen,
4) behandling av sådana ansökningar och
anmälningar om biocidpreparat eller verksamt
ämne som avses i 6 kap. kemikalielagen,
5) utlåtanden till andra behöriga myndighe-
ter, samt
6) behandling av uppgifter som har sänts in
enligt 48 a § kemikalielagen.

5 §

Myndighetstillsyn och övriga offentlig-
rättsliga prestationer

De i 55 § alkohollagen nämnda årliga
avgifterna för tillsyn över tillståndskrävande
verksamhet skall uppbäras hos tillståndsha-
varna i enlighet med bilaga 3.
För ljuskopior och andra avskrifter som
ersätter originaldokument uppbärs 84 cent per
sida.

6 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Följande prestationer prissätter Produkttill-
synscentralen enligt 7 § lagen om grunderna
för avgifter till staten (150/1992) på före-
tagsekonomiska grunder:
1) på beställning utförda utredningar och

informationssökningar,
2) utbildnings- och konsulttjänster,
3) publikationer samt elektroniska datapro-

dukter,
4) andra ljuskopior och avskrifter än sådana

som nämns i 5 §,
5) certifikat som gäller alkoholdrycker,

sprit och alkoholpreparat samt tillverknings-
metoder, anordningar och hygien, och
6) andra särskilt definierade prestationer

som grundar sig på beställning.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002 och gäller till den 31 december
2004.
Genom denna förordning upphävs social-

och hälsovårdsministeriets beslut av den 30
mars 1998 om social- och hälsovårdens
produkttillsynscentrals avgiftsbelagda presta-
tioner (238/1998) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 december 2001

Minister Osmo Soininvaara

Regeringsråd Kari Paaso
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          BILAGA 1 
 
AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER  
I ALKOHOLÄRENDEN ENLIGT ALKOHOLLAGSTIFTNINGEN 
 

 Normal Nedsatt 
 handläggningsavgift handläggningsavgift 
 
1. Serveringsärenden 
 
Serveringstillstånd 500 €  340 € 
Tillfälligt serveringstillstånd för en tillställning, 340 €  170 € 
eller om antalet kundplatser på serveringsområdet 
överstiger 200 500 €  340 € 
Tillstånd till förlängd tid 170 €  ingen nedsättning 
Annat tillstånd gällande servering 170 €  84 € 
 
2. Detaljhandelsärenden 
 
Godkännande av alkoholbolags butik 340 €  ingen nedsättning 
Utlämningstillstånd 340 €  ingen nedsättning 
Annat detaljhandelstillstånd 170 €  ingen nedsättning 
 
3. Tillverkningsärenden 
 
Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit, 1350 €  1200 € 
eller om sökanden har tidigare beviljats partihandelstillstånd  760 € 
Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker för undervisnings- 
eller forskningsändamål  340 €  170 € 
 
4. Partihandels- och importärenden 
 
Partihandelstillstånd för alkoholdrycker samt import- 
och partihandelstillstånd för sprit 840 €  670 € 
Om sökanden har tidigare beviljats tillverkningstillstånd  250 € 
Godkännande av skattefritt lager  500 €  ingen nedsättning 
Partihandelstillstånd för denaturerad etanol och 
alkoholdrycksliknande preparat  340 €  170 € 
Partihandelstillstånd för andra alkoholpreparat  84 €  ingen nedsättning 
För alkoholdrycker avsett partihandelstillstånd som är 
i kraft högst en månad  84 €  ingen nedsättning 
 
5. Användningstillstånd 
 
Användningstillstånd för kommersiell 
tillverkning av alkoholpreparat 340 €  170 € 
Användningstillstånd för skattepliktig sprit 34 €  ingen nedsättning 
Annat än ovan nämnt användningstillstånd 170 €  ingen nedsättning 
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6. Andra ärenden som skall behandlas med stöd  
av alkohollagen 
 
Behandling av ärenden som gäller godkännande 
av fackpublikationer eller trycksaker vilka innehåller reklam 
eller annan säljfrämjande åtgärd av starka alkoholdrycker 170 €  ingen nedsättning 
 
Behandling av besvär som gäller tagande av alkoholdrycker 
i minutförsäljning, avlägsnande av dem ur minutförsäljning 
samt prissättningsgrunder för minutförsäljning 170 €  ingen nedsättning 
 
7. Nedsatt handläggningsavgift 
 
De i tabellen angivna nedsatta handläggningsavgifterna uppbärs då sökanden redan tidigare av 
Produkttillsynscentralen har beviljats något annat tillstånd. Nedsättningen kan dock maximalt 
vara så stor som den högsta tidigare uppburna avgiften. 
 
Den i tabellen angivna nedsatta avgiften tillämpas även då sökanden på samma gång ansöker 
om två eller flera tillstånd. I så fall uppbärs av sökanden den högsta avgiften till fullt belopp 
och avgifter för andra tillstånd till nedsatt belopp. 
 
8. Avgift för ändring av tillstånd 
 
För behandling av ett ärende som gäller ändring av ett existerande tillstånd eller godkännande 
eller ändring av villkor i tillståndet uppbärs 84 euro. 
 
9. Avslag på och återtagande av en ansökan eller besvär 
 
För avslag på en ansökan eller besvär uppbärs samma handläggningsavgift som för ett god-
kännande beslut. 
 
Om en ansökan eller besvär som har tillställts Produkttillsynscentralen återtas innan ärendet 
har slutbehandlats, uppbärs i handläggningsavgift hälften av det belopp som annars skulle ha 
debiterats sökanden eller besväranden. 
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          BILAGA 2 
 
FASTA AVGIFTER SOM UPPBÄRS MED STÖD AV KEMIKALIELAGEN 
 
1. Behandling av en anmälan om ett nytt ämne som avses i 20 § kemikalielagen,  
inklusive sådana undersökningar som avses i bilagorna till social- och hälsovårds-
ministeriets beslut 
 
 1.1 Reducerad anmälan (SHMb 1642/1993) 
   Anmälan enligt bilaga 1 C 340 € 
   Anmälan enligt bilaga 1 B 840 € 
 
 1.2 Anmälan om polymerer (SHMb 876/1994) 
   Reducerad anmälan enligt bilaga 1 D 340 € 
   Omfattande anmälan enligt bilaga 1 D 840 € 
 
 1.3 Egentlig anmälan (SHMb 1642/1993) 
   Anmälan enligt bilaga 1 A 2 500 € 
   Undersökningar enligt bilaga II nivå 1 670 € 
   Undersökningar enligt bilaga II nivå 2 1 700 € 
 
Ifall sökanden har gjort en reducerad anmälan om ett ämne skall från avgiften dras av det 
belopp som tidigare uppburits för en anmälan om samma ämne. 
 
2. De undantag som räknas upp i social- och hälsovårdsministeriets beslut 1642/1993 
 

2.1 I beslutets 8 § 4 punkten angivet undantag i samband med produktiv  
forskning och utveckling 170 € 

 2.2 Ändring av ovan nämnt beslut om undantagstillstånd 84 € 
 2.3 Behandling av uppgifter som nämns i beslutets 8 § 3 punkten 17 € 
 
3. Godkännande av auktoriserat testlaboratorium som avses i 57 § kemikalielagen 
 
 3.1 Omfattande inspektion 4 200 € 
 3.2 Reducerad inspektion 2 500 € 
 3.3 Inspektion i samband med senare tillsyn 840 € 
 3.4 Beslut  170 € 
 3.5 Ändring av beslut 84 € 
 
4. Behandling av ansökningar och anmälningar för biocidpreparat eller verksamt ämne 
som avses i 6 kapitel kemikalielagen 
 
 4.1 Behandling av en ansökan om godkännande av ett verksamt ämne 126 000 € 

- Första godkännande av ett verksamt ämne i det fall att ansökan gäller  
enbart preparat inom Produkttillsynscentralens ansvarsområde 105 000 € 
 

 4.2 Behandling av en ansökan om godkännande och registrering av ett preparat 
  4.2.1 Första godkännande av ett preparat 17 700 € 
  - Tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera 
  verksamma ämnen  5 900 € / verksamt ämne 
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  4.2.2 Temporärt godkännande av preparat 17 700 € 
  - Tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 5 900 € 
  4.2.3 Ömsesidigt godkännande av preparat 3 400 € 
  4.2.4 Första registrering av lågriskpreparat 5 000 € 
  4.2.5 Ömsesidig registrering av lågriskpreparat 1 700 € 

4.2.6 På sökandens begäran definition av ett preparat inom  
en ramformulering 1 700 € 

  4.2.7 Godkännande av ett preparat inom en ramformulering 1 700 € 
 
 4.3 Övriga förfaranden som gäller biocidpreparat 
  4.3.1 Tillstånd för exceptionell användning av ett preparat 1 700 € 
  4.3.2 Anmälan om försöksverksamhet 420 € 
  4.3.3 Tillstånd för försöksverksamhet 1 260 € 
 
5. Utlåtanden till andra höriga myndigheter 
 
 5.1 Utlåtande om ansökan om godkännande av ett verksamt ämne 69 800 € 
 5.2 Utlåtande om första godkännandet av ett preparat 7 600 € 
  -  Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera 

verksamma ämnen  2 500 € / verksamt ämne 
 5.3 Utlåtande om ansökan om temporärt godkännande av ett preparat 7 600 € 
  - Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera  

verksamma ämnen  2 500 € / verksamt ämne 
 
 5.4 Utlåtande om ansökan om ömsesidigt godkännande av ett preparat  1 000 € 
 5.5 Utlåtande om ansökan om första registrering av lågriskpreparat 1 700 € 
 5.6 Förhandsgodkännande av skyddskemikalier: 
 Toxikologisk bedömning av preparat och verksamt ämne 5 400 € 

- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera 
verksamma ämnen  2 500 € / verksamt ämne 

 
 5.7 Förhandsgodkännande av en antifoulingprodukt: 
 Toxikologisk bedömning av preparat och verksamt ämne 5 400 € 

- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera 
verksamma ämnen  2 500 € / verksamt ämne 

 
6. Årsavgifter för behandling av de uppgifter som sänts in enligt 48 a § kemikalielagen 
 

6.1 Behandling av uppgifter som nämns i social- och hälsovårdsministeriets beslut 
377/1998: 

 - Verksamhetsidkarens antal anmälningar, 1 – 200 st. 30 € /st./år 
 - Överstigande antal efter 200 st. 15 € /st./år 
 
7. Särskilda avgiftsbestämmelser 
 
För ett positivt eller negativt beslut uppbärs en lika stor avgift. 
 
Om en ansökan eller anmälan som har tillställts Produkttillsynscentralen återtas eller på annat 
sätt blir upplöst innan ärendet har slutbehandlats, uppbärs i avgift 35 procent av det belopp 
som annars skulle ha debiterats sökanden eller anmälaren. 
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För behandling enligt punkterna 4.1., 4.2. och 5. av en ansökan om att biocidpreparat skall 
godkännas eller registreras på nytt, uppbärs 50 procent av den tabellenliga avgiften. 
 
I samband med inlämnande av ansökningar som avses i punkterna 4.1. och 4.2.1 - 4.2.4 upp-
bärs en förskottsavgift som utgör 35 % av den tabellenliga avgiften. 
 
Produkttillsynscentralen kan sänka den i punkterna 4. och 5. angivna avgiften med 25 procent 
om den arbetstid som krävs för behandlingen av ärendet avsevärt underskrider den tid som 
normalt används för en sådan prestation. På motsvarande sätt kan Produkttillsynscentralen 
höja avgiften med 25 procent om tiden för behandling av ärendet till följd av att utredningen, 
som ansökaren har inlämnat är bristfällig eller av annat speciellt skäl, avsevärt överstiger den 
tid som normalt används för en sådan prestation. 
 
För ändring av beslut som avses i punkterna 4. och 5. uppbärs följande behandlingsavgifter: 
 

- för behandling av en ansökan som förutsätter omprövning av beslutsförutsättningarna 
(väsentlig ändring) uppbärs 50 procent av den tabellenliga avgiften 

- för behandling av en ansökan som inte förutsätter omprövning av beslutsförutsätt-
ningarna (smärre ändring) uppbärs 10 procent av den tabellenliga avgiften 

- för teknisk ändring av ett givet beslut eller för ändring av något annat motsvarande 
skäl uppbärs 168 euro. 
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          BILAGA 3 
 
 
ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER SOM UPPBÄRS MED STÖD AV 55 §  
ALKOHOLLAGEN 
 
1. Tillsynsavgift för tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker och sprit 
 
För tillsynen över tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker och sprit uppbärs årliga 
tillsynsavgifter, dels för tillsynen över tillverkningen av alkoholdrycker och sprit, dels för till-
synen över partihandeln med alkoholdrycker och sprit, enligt vad som bestäms om dessa av-
gifter i detta beslut. 
 
1a. Tillsynsavgift för tillverkning av alkoholdrycker och sprit 
 
För tillsynen över tillverkning av alkoholdrycker och sprit uppbärs hos innehavare av tillverk-
ningstillstånd en årlig tillsynsavgift för avgiftsperioden 1.9 – 31.8. Tillsynsavgift skall betalas 
av varje tillståndshavare som under avgiftsperioden har tillverkat alkoholdrycker eller sprit 
inom näringsverksamhet som avses i 5 § 1 mom. alkohollagen. Tillsynsavgiftens belopp be-
stäms på grundval av den under tillsynsperioden tillverkade mängden alkoholdrycker och 
sprit, enligt vad som närmare bestäms nedan. För tillverkning av alkoholdrycker och sprit i 
undervisnings- och forskningssyfte uppbärs ingen tillsynsavgift. 
 
Tillsynsavgiften för tillverkning består av en fast grundavgift och av en tilläggsavgift som är 
beroende av verksamhetens omfattning. 
 
Grundavgiften per tillståndshavare är 350 euro. Grundavgiften sänks emellertid med 170 euro 
för sådana innehavare av tillverkningstillstånd för gårdsvin och spisöl, som har detaljhandels- 
och serveringstillstånd endast för självtillverkade alkoholdrycker. 
 
Den av verksamhetens omfattning beroende tilläggsavgiften är 2,50 euro/tillverkad 1 000 liter 
100-procentig alkohol. 
 
Om tillståndshavaren har flera än ett tillverkningsställe, uppbärs 170 euro i tillsynsavgift för 
varje tillverkningsställe därutöver. 
 
Om tillståndshavaren har ett av Produkttillsynscentralen godkänt egentillsynssystem, sänks 
den på ovan nämnt sätt beräknade tillsynsavgiften med 15 procent. 
 
Maximiavgiften för en tillståndshavare är likväl 17 000 euro. 
 
Grundavgift tillämpas inte för det första verksamhetsår för vilket tillståndshavaren debiteras 
(1.9 – 31.8) utan avgift uppbärs då uteslutande på grundval av de faktiska tillverkningsuppgif-
terna. Om tillsynsavgiften understiger 8,50 euro skall den emellertid inte uppbäras. 
 
1b. Tillsynsavgift för partihandel med alkoholdrycker och sprit 
 
För tillsynen över partihandel med alkoholdrycker och sprit uppbärs hos innehavare av till-
verknings- och partihandelstillstånd en årlig tillsynsavgift för avgiftsperioden 1.9 – 31.8. Till-
synsavgift skall betalas av varje tillståndshavare som med stöd av 27 och 30 § alkohollagen 
har sålt eller på annat sätt till marknaden levererat alkoholdrycker eller levererat sådana till de-
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taljhandel eller servering som sköts av tillståndshavaren själv. Tillsynsavgift skall också beta-
las av varje sådan innehavare av tillverknings- eller partihandelstillstånd för sprit, som med 
stöd av 27 och 29 § alkohollagen har sålt eller på annat sätt levererat sprit till marknaden. Till-
synsavgiftens belopp grundar sig på den mängd alkoholdrycker och sprit som under tillsyns-
perioden har sålts eller på annat sätt levererats till marknaden, enligt vad som närmare bestäms 
nedan. 
 
Tillsynsavgiften för partihandel består av en fast grundavgift och en tilläggsavgift som är be-
roende av verksamhetens omfattning. 
 
Grundavgiften för en tillståndshavare är 220 euro. 
 
Hos tillståndshavaren uppbärs en av verksamhetens omfattning beroende tilläggsavgift som 
beräknas på basis av det antal rader med data om partihandelsleveranserna som under tillsyns-
perioden månatligen har rapporterats till Produkttillsynscentralen. En datarad utgörs av en så-
dan till en viss kund hänförlig rad produktdata som definieras i Produkttillsynscentralens an-
visningar om rapportering av leveransdata gällande partihandeln. Tillsynsavgiften är 0,85 cent 
/10 datarader. 
 
Om tillståndshavaren har flera än ett lagringsställe, uppbärs 84 euro i tillsynsavgift för varje 
lagringsställe därutöver. 
 
Om tillståndshavaren har ett av Produkttillsynscentralen godkänt egentillsynssystem, sänks 
den på ovan nämnt sätt beräknade tillsynsavgiften med 15 procent. 
 
Om tillståndshavaren sänder in de för tillsynen behövliga uppgifterna på en diskett eller med 
linjeöverföring, enligt ett system som Produkttillsynscentralen har godkänt, sänks dessa avgif-
ter emellertid med 15 procent. 
 
Maximiavgiften för en tillståndshavare är emellertid 25 000 euro. 
 
Grundavgift tillämpas inte under det första verksamhetsår för vilket tillståndshavaren debiteras 
(1.9 – 31.8) utan avgiften uppbärs då uteslutande på grundval av de faktiska leveransuppgif-
terna. Om tillsynsavgiften understiger 8,50 euro skall den emellertid inte uppbäras. 
 
Hos den som har ett tidsmässigt begränsat partihandelstillstånd för högst en månad uppbärs 
ingen årlig tillsynsavgift. 
 
2. Tillsynsavgift för användning som grundar sig på användningstillstånd 
 
För tillsynen över användning av sprit och alkoholdrycker uppbärs hos innehavare av använd-
ningstillstånd en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek bestäms med ledning av tabellen samt 
med beaktande av tillståndshavarens inköp och import för eget bruk. 
 
- Sprit 0,17 cent/l 
- Alkoholdrycker 0,08 cent/l 
 
Den på de ovan nämnda grunderna fastställda tillsynsavgiften avrundas nedåt till närmaste tio-
eurosbelopp. 
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Hos en innehavare av användningstillstånd uppbärs per verksamhetsställe minimibeloppet 84 
euro och maximibeloppet 1 700 euro. Då sprit används för undervisningsändamål är minimi-
avgiften per verksamhetsställe emellertid 17 euro. 
 
3. Tillsynsavgift för servering 
 
Hos innehavare av serveringstillstånd som gäller tills vidare uppbärs per verksamhetsställe en 
årlig tillsynsavgift. Denna bestäms på de för föregående kalenderår beräknade eller för ett års 
period kalkylerade inköpen, räknat i 100-procentig alkohol, med ledning av följande tabell. 
 
0 - 100 liter  84 € 
101 - 2 000 liter  170 € 
2 001 - 10 000 liter 340 € 
över 10 000 liter  670 € 
 
Hos en ny tillståndshavare uppbärs ingen tillsynsavgift under det första kalenderåret. 
 
4. Tillsynsavgift för detaljhandel med alkoholdrycker 
 
Hos alkoholbolag uppbärs 340 euro i årlig tillsynsavgift för varje butik. 
 
Hos detaljhandlare som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen uppbärs 170 euro i årlig tillsynsav-
gift för varje butik. 
 
5. Uppbörden av tillsynsavgifterna 
 
De i punkterna 1 och 2 nämnda tillsynsavgifterna debiteras i efterskott, dock senast 30.11, så 
att den mängdbaserade redovisningsperioden är 1.9-31.8. 
 
De i punkterna 3 och 4 nämnda tillsynsavgifterna debiteras kalenderårsvis i förskott, dock se-
nast 31.3. Hos tillståndshavaren uppbärs inte någon tillsynsavgift för ett sådant kalenderår då 
dennes verksamhet har upphört senast 31.3. 
 



Statsrådets kanslis förordning

Nr 1441

om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli

Given i Helsingfors den 21 december 2001

I enlighet med statsrådets kanslis beslut
ändras i arbetsordningen den 22 mars 2001 för statsrådets kansli (277/2001) 14 § som följer:

14 §
Förvaltnings- och utvecklingsenheten be-

står av två ansvarsområden och de uppgifter
som står direkt under förmannen för verk-
samhetsenheten. Till ansvarsområdena hör
följande uppgifter:
Förvaltning och ekonomi:
1) personaladministrationen och utvecklan-
det av den, personalutvecklingen, samarbetet
mellan arbetsgivaren och personalen, arbe-
tarskydd, företagshälsovård samt andra per-
sonaladministrativa ärenden,
2) statsbudgeten, ekonomisk planering, de
uppgifter som ankommer på kansliet i dess
egenskap av räkenskapsverk samt andra upp-
gifter som hör till ekonomiförvaltningen,
3) beredningen av författningar som gäller
statsrådets kansli, republikens presidents
kansli, arvoden och pension till republikens
president samt indelningen av ministerierna,
4) partistödet,
5) representation i domstolar och andra
myndigheter samt i institutioner och sam-
manslutningar, samt
6) annan allmän förvaltning.
Förman för ansvarsområdet är ett reger-
ingsråd, förvaltningsdirektörens ersättare.
Sakkunnigtjänster för den politiska led-
ningen:
7) att följa förverkligandet av regerings-
programmet och handha regeringens projekt-
portfölj,

8) långsiktiga redogörelser gällande fram-
tiden och kontakter i anslutning till utarbetan-
det av dem,
9) ärenden som gäller anskaffning, analys

och utnyttjande av samhällsinformation som
betjänar statsrådets och statsministerns verk-
samhet, samt
10) tidsbundna planerings- och utrednings-

uppdrag som inte hör till något ministeriums
verksamhetsområde.
Förman för verksamhetsområdet är en

konsultativ tjänsteman.
Uppgifter som står direkt under verksam-

hetsenhetens förman:
11) dataadministration,
12) ärenden som gäller titlar,
13) intern information,
14) ekonomiska rådets sekretariat, samt
15) verksamheten vid statsrådets represen-

tationslokaler.
Dessutom handlägger enheten alla de ären-

den som inte ankommer på andra verksam-
hetsenheter.
Förvaltnings- och utvecklingsenhetens

verksamhet leds av förvaltningsdirektören.

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002.

Helsingfors den 21 december 2001

Statsminister Paavo Lipponen

Statssekreterare Rauno Saari
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Skattestyrelsens beslut

Nr 1442

om deklarationsskyldighet

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 2001

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 13 § 3 och 4 mom. och
17 § 2 och 3 mom. lagen den 18 december om beskattningsförfarande (1558/95) bestämt:

1 §

Deklarationsskyldighetens omfattning

Skattedeklarationen inlämnas för att full-
göra deklarationsskyldigheten enligt 2 kap.
lagen om beskattningsförfarande. De upp-
gifter som avses i finansministeriets beslut om
deklarationsskyldighet (1760/95) samt de i
17 § 2 mom. lagen om beskattningsförfarande
(1558/95) angivna uppgifterna som hör till
kretsen för utomståendes skyldighet att lämna
uppgifter ges på det sätt som bestäms av
Skattestyrelsen med skattedeklaration, annan
deklaration, blankett eller i maskinläsbar form
enligt vad som föreskrivs i detta beslut.
Med annan deklaration av bostadssamfund
avses uppgifter som inlämnas med Skatte-
styrelsens blankett nr 102 för beskattningen
av bostadssamfund och delägare.

Länsskatteverket till vilket skatte-
deklarationen inlämnas

2 §

Var skattedeklarationen skall lämnas in

Skattedeklarationen för en allmänt skatt-
skyldig, skatteförslaget samt annan deklara-
tion av bostadssamfund skall lämnas in eller
sändas med posten till det länsskatteverk, som
antecknats på returkuvertet eller till närmaste
länsskatteverk. Nämnda länsskatteverk vida-
rebefordrar deklarationen vid behov till det
länsskatteverk som enligt 6 § lagen om
beskattningsförfarande är behörigt att verk-
ställa beskattningen.
Skattedeklarationen för ett aktiebolag, an-
delslag, bostads- och fastighetssamfund, bo-
stadsandelslag, förening och stiftelse kan
även lämnas in elektroniskt med anlitande av
en av Skattestyrelsen godkänd förmedlare av
deklarationstjänster.
Skattedeklarationen för en person som har
flyttat till Finland vidarebefordras vid behov

till det länsskatteverk inom vars område han
först har bosatt sig efter inflyttningen. Skatte-
deklarationen för ett samfund i fråga om
inkomster som har förvärvats på Åland
vidarebefordras vid behov till Åbo och
Björneborgs läns skattebyrå på Åland.

3 §

Var en begränsat skattskyldig skall lämna in
sin skattedeklaration

En begränsat skattskyldig skall inlämna
eller posta sin skattedeklaration till Nylands
länsskatteverk. Om den begränsat skatt-
skyldige inte har några andra inkomster, skall
skattedeklarationen inlämnas eller postas di-
rekt till det länsskatteverk
1) inom vars område näringsverksamhet

har idkats från ett fast driftsställe;
2) inom vars område den av den begränsat

skattskyldige ägda fastigheten är belägen;
3) inom vars område ett samfund, i vilket

den begränsat skattskyldige ägt aktier eller
andelar, med stöd av vilka han besuttit en
fastighet eller en del av den, har hemort;
4) Åbo och Björneborgs läns skattebyrå på

Åland, om den begränsat skattskyldige har
inkomster som härrör från Åland.
En begränsat skattskyldig kan också lämna

in sin skattedeklaration till Finlands ambassad
i utlandet, som skall sända den till Nylands
länsskatteverk utan dröjsmål.

Skattedeklarationens inlämningstid

4 §

Tidpunkten för inlämnandet av skatte-
deklarationen

Skattedeklarationen samt annan deklara-
tion av bostadssamfund skall för varje skat-
teår lämnas in senast den 31 januari följande
år, om inte annat bestäms nedan.
En skattskyldig eller sammanslutning som
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bedriver jordbruk eller skogsbruk får lämna in
sin skattedeklaration senast den sista februari.
En näringsidkare eller näringssammanslut-
ning vars räkenskapsperiod har slutat den 1
oktober eller senare har rätt att lämna in sin
skattedeklaration senast den 1 april. Staten,
kommunerna, samkommunerna, den evange-
lisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyr-
kans församlingar skall också lämna in sin
skattedeklaration senast nämnda datum.
Ett samfund och en samfälld förmån skall
lämna in sin skattedeklaration inom 4 måna-
der från utgången av den månad då räken-
skapsperioden slutar.

5 §

Undantag gällande makars deklarationstid

Om skattedeklarationerna för makar som
nämns i 7 § inkomstskattelagen skall inläm-
nas vid skilda tidpunkter, får båda makarna
lämna in sin deklaration inom den längre
inlämningstiden. Samma förlängda deklara-
tionstid får tillämpas också vid inlämnandet
av skattedeklarationerna för makarnas min-
deråriga barn.

6 §

Inlämningstiden för skattedeklarationer som
inkommit med posten eller elektroniskt

En skattedeklaration eller ett skatteförslag
som inkommit med posten anses ha inlämnats
i rätt tid, om postförsändelsen med deklara-
tionen eller skatteförslaget adresserats till
länsskatteverket och lämnats in till posten
inom den i 4 eller 12 § stadgade tiden.
En skattedeklaration som inkommit elekt-
roniskt anses ha inlämnats i rätt tid, om den
inkommit till en av Skattestyrelsen godkänd
förmedlare av deklarationstjänster inom den i
4 § stadgade tiden och avsändaren har från
förmedlare av deklarationstjänster fått en
elektronisk kvittning på mottagning av de-
klarationen.

7 §

Komplettering av skattedeklaration

Uppgifter och utredningar som inte kan
fogas till skattedeklarationen då denna lämnas
in, skall tillställas länsskatteverket utan dröjs-
mål.

Undantag från deklarationsskyldigheten

8 §

Inkomster som inte deklareras

I skattedeklarationen uppges inte följande
i denna paragraf uppräknade inkomster som
erhållits från Finland, om inte inkomsten
utgör inkomst av jordbruk eller annan när-
ingsverksamhet;
1) pension och livränta samt belopp som

erhållits såsom återbäring, genom återköp
eller såsom ändringsvärde av pensionsför-
säkringens försäkringspremier,
2) sådan dagpenning och annan ersättning

för minskade inkomster eller försämrad ut-
komst, som erhållits med stöd av obligatoriskt
olycksfalls- eller trafikskadeskydd,
3) i 34 § inkomstskattelagen (1535/92)

avsedd försäkringsutbetalning på grundval av
livförsäkring, belopp som erhållits såsom
återbäring, genom återköp eller såsom änd-
ringsvärde av försäkringspremier,
4) dag-, moderskaps-, faderskaps- och

föräldrapenning och annan ersättning för
minskade inkomster eller försämrad utkomst,
som grundar sig på sjukförsäkringslagen,
folkpensionslagen eller patientskadelagen,
5) annan dagpenning som utbetalats med

stöd av försäkring eller annan motsvarande
ersättning för minskade inkomster eller för-
sämrad utkomst, såsom vårddagsersättning
som erhållits med stöd av sjukhusförsäkring,
6) studiepenning och vuxenstudiepenning

som erhållits med stöd av lagen om studiestöd
(65/94),
7) stöd för vård av barn i hemmet,
8) av försäkringskassa erhållen förmån som

avses i lagen om försäkringskassor (1164/92),
9) dagpenning enligt lagen om ersättning

till lantbruksföretagare för självrisktiden en-
ligt sjukförsäkringslagen (118/91),
10) rehabiliteringsstöd, rehabiliteringspen-

ning, rehabiliteringsunderstöd, ersättning för
förlorad inkomst som för rehabiliteringstiden
erhållits med stöd av lagarna om rehabili-
tering som ersätts enligt olycksfalls- och
trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91),
11) sådan dagpenning och ersättning för

förlorad inkomst, som fåtts med stöd av lagen
om smittsamma sjukdomar (583/86),
12) sådant stöd för närståendevård av
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handikappat eller sjukt minderårigt barn, som
erhållits med stöd av 27 a § socialvårdslagen
(1365/92),
13) sådan ersättning för minskade inkoms-
ter eller försämrad utkomst, som erhållits med
stöd av lagen om ersättning för brottsskador
av statsmedel (935/73),
14) sysselsättningspenning som betalas till
fångar som avtjänar straff i öppen anstalt,
15) förmån som erhållits med stöd av lagen
om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och
utbildningsstöd som avses i lagen om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),
16) understöd som en arbetslös person som
ämnar bli företagare erhållit med stöd av
sysselsättningsförordningen (130/93) samt ar-
betspraktikstöd som en arbetslös person er-
hållit,
17) arbetsmarknadsstöd enligt lagen om
arbetsmarknadsstöd (1542/93),
18) deltidstillägg enligt förordningen om
ändring av sysselsättningsförordningen
(51/94),
19) dagtraktamenten enligt förordningen
om förmåner i samband med arbetskraftsser-
vice (1253/93) som utbetalas till handikap-
pade och personer som får yrkesvägledning,
20) periodisk ersättning som baserar sig på
statstjänstemannalagen (755/86),
21) avträdelseersättning enligt lagen om
avträdelseersättning för lantbruksföretagare
(1330/92) och avträdelsestöd enligt lagen om
avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/94),
22) sjöarbetsinkomst som avses i 74 §
inkomstskattelagen,
23) i 77 § 1 mom. inkomstskattelagen
avsedd lön som erhållits av finländsk arbets-
givare för arbete som utförts utomlands,
24) lönegaranti och ränta på lönegaranti
som arbetstagaren erhållit direkt av löne-
garantimyndigheten med stöd av lagen om
lönegaranti (649/73),
25) reservistlön,
26) fondandel i och överskott av personal-
fonder,
27) skattepliktigt understöd som utbetalats
av en arbetsmarknadsorganisation på grund
av arbetsstrid samt annat därmed jämförbart
understöd,

28) alterneringsersättning som anges i
lagen om försök med alterneringsledighet
(1663/95),
29) särskild ersättning som make till

tjänsteman inom finländsk utrikesrepresenta-
tion erhållit (657/89),
30) ersättning som erhållits på grund av

patent, upphovsrätt och någon annan därmed
jämförbar rättighet,
31) i 11 § skatteuppbördsförordningen an-

given ränta som fysisk person erhållit,
32) ränta och eftermarknadsgottgörelse

som erhållits av kredit- och finansierings-
institut som hör till tillämpningsområdet för
lagen om förskottsuppbörd samt av andra som
yrkesmässigt handlar med eller förmedlar
värdepapper,
33) ränta och avkastning som bör avses

utgöra ränta på lån, som erhållits av den som
emitterat ett masskuldebrevslån, på vilken
lagen om förskottsuppbörd är tillämplig,
34) årlig avkastning som betalats per

avkastningsandel i placeringsfond,
35) deltidstillägg som betalas med stöd av

34 a § förordningen om ändring av förord-
ningen om sysselsättningsförordningen
(1330/96).

9 §

Avdrag som lämnas odeklarerade

I skattedeklarationen uppges inte
1) arbetstagarens pensionspremier,
2) arbetslöshetsförsäkringspremier,
3) andra i 96 § 1 mom. inkomstskattelagen

avsedda helt avdragbara pensionsförsäkrings-
premier som arbetsgivaren uppburit av ar-
betstagaren,
4) eftermarknadsgottgörelse som uppburits

av kredit- och finansieringsinstitut samt av
andra som yrkesmässigt handlar med eller
förmedlar värdepapper.

10 §

Förmögenhet som är befriad från
deklarationsskyldigheten

I skattedeklarationen uppges inte kapitalet
av fondandel i en finsk placeringsfond, om
det inte är fråga om tillgångar som hör till
näringsverksamhet.
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11 §

Bostadssamfund som är befriade från
deklarationsskyldigheten

Ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktie-
bolag, ett bostadsandelslag eller annat sam-
fund, vars aktier eller andelar berättigar till
besittning av en lägenhet i en av samfundet
ägd byggnad, är inte utan särskilt yrkande
skyldigt att inlämna skattedeklaration för
annat än det första skatteåret, om
1) det finns endast lägenheter som är
avsedda för stadigvarande bostadsbruk och
till boendet anslutna utrymmen i den byggnad
som samfundet äger (bostadssamfund),
2) bostadssamfundet under skatteåret har
fått in endast inkomster av vederlag, fond-
betalningar, bruksavgifter, andra smärre er-
sättningar i anslutning till fastigheten eller
smärre ränteinkomster och
3) bostadssamfundets beskattningsbara in-
komst, efter att fastställda förluster dragits av,
understiger 30,00 euro (178,37 mk).
En förutsättning för deklarationsfrihet är
också att till skattedeklarationen för ett senare
skatteår fogas en kopia av resultaträkningen
och balansräkningen för de efter inlämnandet
av den föregående skattedeklarationen vinst-
bringande räkenskapsperioder, för vilka nå-
gon skattedeklaration inte har lämnats in.

Ovan i 1 § nämnd annan deklaration av
bostadssamfund skall dock inlämnas.

12 §

Medverkande i skatteförslagsförfarandet

Fysiska personer och dödsbon, vilka fått ett
meddelande av länsskatteverket om att de
omfattas av skatteförslagsförfarandet, är inte
skyldiga att lämna in skattedeklaration inom
den i 4 § stadgade tiden. Skattedeklaration
skall dock lämnas in senast den i 2 mom.
utsatta tiden om den skattskyldige inte heller
fått ett skatteförslag.
Ett rättat skatteförslag eller en i 1 mom.
avsedd skattedeklaration lämnas in senast den
19 juni.

Ikraftträdande och tillämpning

13 §

Ikraftträdelse- och tillämpningsstadganden

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2002. Genom beslutet upphävs Skattestyrel-
sens beslut av den 12 december 1996 om
deklarationsskyldighet (1117/96).
Beslutet tillämpas första gången på de

skattedeklarationer som skall lämnas in för
2001 års beskattning.

Helsingfors den 19 december 2001

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Kristiina Virmajoki
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