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N:o 789

Valtioneuvoston asetus
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn
yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:
1§
Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2001
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34
artiklan mukaisesti tehty keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävä pöytäkirja, jonka eduskunta on
hyväksynyt 21 päivänä joulukuuta 2004 ja
jonka valtioneuvosto on hyväksynyt 27 päivänä tammikuuta 2005 ja jonka hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille 21 päivänä helmikuuta
2005, tulee voimaan 5 päivänä lokakuuta
2005, niin kuin siitä on sovittu.

2§
Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta 28 päivänä tammikuuta
2005 annettu laki (45/2005) tulee voimaan 5
päivänä lokakuuta 2005.
3§
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä
lokakuuta 2005.
Tällä asetuksella kumotaan keskinäisestä
oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin

(Asetus on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 94/2005)
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 44/2005)
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jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan ja pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain soveltami-

sesta ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa 12 päivänä toukokuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus (308/2005).

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005
Oikeusministeri Johannes Koskinen

Lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist
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Valtioneuvoston asetus
ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä,
muutetaan ajoneuvojen hyväksynnästä 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston
asetuksen (1244/2002) 25 §:n d kohta seuraavasti:
25 §
Muutoskatsastusvelvollisuus
Ajoneuvolain 61 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi ajoneuvon tilapäiseksi tai vähäiseksi
muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan seuraavia muutoksia vähäisemmät muutokset:
— — — — — — — — — — — — —
d) ajoneuvon henkilöpaikkaluvun muutos;

vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä
muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin umpinaisella ohjaamolla varustetun traktorin varustaminen lapsen kuljettamiseen tarkoitetulla
istuimella;
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
lokakuuta 2005.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005
Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Ylitarkastaja Maria Rautavirta
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N:o 791

Valtioneuvoston asetus
ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerön
esittelystä,
muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen
(1257/1992) 39 ja 40 § sekä 7 luvun otsikko, sellaisena kuin niistä on 39 § asetuksessa
1243/2002, ja
lisätään asetukseen uusi 51 a § seuraavasti:
39 §
Henkilökuljetus kaksi- ja kolmipyöräisillä
ajoneuvoilla ja niihin rinnastettavilla nelipyöräisillä ajoneuvoilla
1. Moottoripyörällä, jota ei ole varustettu
sivuvaunulla (L3e-luokka), saa kuljettaa enintään yhtä matkustajaa. Edellytyksenä on
kuitenkin, että matkustajaa varten on sopiva
istuin ja jalkatuet. Sivuvaunulla varustetun
moottoripyörän (L4e-luokka) sivuvaunussa
saa kuljettaa enintään kahta matkustajaa.
2. Kaksipyöräisellä mopolla (L1e-luokka)
saa kuljettaa yhtä matkustajaa matkustajalle
varatulla paikalla, jos ajoneuvo on rekisteröintitodistuksen mukaan tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen, tai enintään kymmenvuotiasta lasta, jos lasta varten on tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen
suojukset.
3. Kolmipyöräisellä mopolla (L2e-luokka),
kolmipyörällä (L5e-luokka), kevyellä nelipyörällä (L6e-luokka) ja nelipyörällä (L7eluokka) saa kuljettaa matkustajia enintään
rekisteriin merkityn määrän.
4. Kolmipyöräisessä henkilökuljetukseen
tarkoitetussa mopossa (L2e-luokka) ja kolmi-

pyörässä (L5e-luokka) ei kuljettajan ja matkustajien sekä tavaran yhteenlaskettu massa
saa ylittää 300 kg:aa eikä nelipyörässä (L6eluokka) ja kevyessä nelipyörässä (L7e-luokka)
200 kg:aa.
40 §
Henkilökuljetus traktorilla ja moottorityökoneella
1. Traktoriin ja moottorityökoneeseen saa
kuljettajan lisäksi ottaa kuljetettavaksi enintään kaksi henkilöä, jos näille on järjestetty
kiinteät, turvalliset pyörillä varustettujen
maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan
istuimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/763/ETY mukaiset istuimet. Henkilöt eivät saa haitata näkyvyyttä eivätkä
muutoinkaan ajoneuvon kuljettamista.
2. Umpinaisella ohjaamolla varustetussa
traktorissa ja moottorityökoneessa saa 1 momentin estämättä kuljettaa lasta, jos lapsen
kuljettamista varten ajoneuvoon on kiinnitetty
lapsen pituuteen ja painoon nähden sopiva
turvaistuin tai muu lasten turvalaite. Tällainen
istuin on kiinnitettävä luotettavasti ajoneuvoon ja lasta varten joko traktorissa tai
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turvalaitteessa tulee olla vähintään kolmen
pisteen vyökiinnitys. Lapsen istuimen yläpuolella olevan vapaan tilan tulee olla kuormittamattoman istuimen istuinpinnasta ylöspäin mitattuna vähintään 800 mm.
7 luku
Eräiden valaisinten ja heijastavien kilpien
käyttö
— — — — — — — — — — — — —
51 a §
Hitaan ajoneuvon kilpi
1. Kun kolmipyöräisellä mopolla (L2e-
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luokka) tai kevyellä nelipyörällä (L6e-luokka), jonka leveys on yli 1,00 metriä, taikka
traktorilla tai moottorityökoneella, jonka
omamassa on yli 0,5 tonnia, ajetaan tiellä,
tulee siinä olla hitaan ajoneuvon kilpi.
2. Hitaan ajoneuvon kilpeä ei edellytetä
ajoneuvolta, johon on kytketty hitaan ajoneuvon kilvellä varustettu perävaunu tai joka
on ulkomaan rekisterissä.
3. Hitaan ajoneuvon kilvestä ja sen asentamisesta säädetään ajoneuvolaissa ja sen
nojalla.
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
lokakuuta 2005.
Asetuksessa tarkoitetulla L-luokan ajoneuvolla saadaan 51 a §:n 1 momentin estämättä
ajaa tiellä 30 päivään syyskuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005
Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Ylitarkastaja Maria Rautavirta
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista
19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002)
21 c §, sellaisena kuin se on asetuksessa 409/2003, ja
lisätään asetukseen uusi 13 a § seuraavasti:
13 a §

21 c §

Hitaan ajoneuvon kilpi

Pakolliset valaisimet ja heijastimet

1. Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun
asetuksen (1257/1992) 51 a §:ssä tarkoitetun
hitaan ajoneuvon kilven tulee olla hyväksytty
E-säännön n:o 69/01 mukaisesti. Kilpi tulee
olla suunnattuna taaksepäin ja kiinnitettynä
ajoneuvon takaosaan pystysuoraan enintään
10°:een poikkeamalla. Kilpi on kiinnitettävä
siten, että kolmion yksi suora sivu on
vaakasuorassa vähintään 250 mm ja enintään
1500 mm:n korkeudella ja sitä vastakkainen
kolmion kärki osoittaa ylöspäin. Kilpi ei saa
ulottua ajoneuvon ulkopuolelle eikä osittainkaan peittää pakollista valaisinlaitetta tai
heijastinta.
2. Hitaan ajoneuvon kilven saa asentaa 1
momentin mukaisesti myös enintään 1,00
metriä leveään 1 momentissa tarkoitettuun
ajoneuvoon.

1. L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän
perävaunussa tulee olla etu-, sivu- ja takaheijastimet. Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunussa
tulee lisäksi olla suunta-, taka- ja jarruvalaisimet. Kolmipyöräisen mopon (L2e-luokka)
ja kevyen nelipyörän (L6e-luokka) yli 1,00
metriä leveässä perävaunussa tulee olla
E-säännön n:o 69/01 mukaisesti hyväksytty
hitaan ajoneuvon kilpi.
2. Valaisimet ja heijastimet tulee olla
perävaunun molemmilla puolilla. Kuitenkin
perävaunussa, jonka leveys on enintään 0,8
metriä, vaaditaan vain yksi jarruvalaisin,
takavalaisin ja takaheijastin.
3. Eteen- tai taaksepäin suunnatut valaisimet ja heijastimet, jos niitä on parillinen
määrä, on sijoitettava L-luokan ajoneuvon ja
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polkupyörän perävaunussa enintään 0,1 metrin etäisyydelle perävaunun sivusta sekä
vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enintään 1,2 metrin korkeudelle sekä etu- ja takaheijastimet enintään 0,9
metrin korkeudelle.
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Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä
syyskuuta 2006.
Ajoneuvo saadaan jo ennen asetuksen
voimaantuloa varustaa 13 a §:n 1 momentin
mukaisella hitaan ajoneuvon kilvellä.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005
Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Ylitarkastaja Maria Rautavirta
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Oikeusministeriön asetus
valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen
sijainnista 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun asetuksen (952/2004) 1 § seuraavasti:
1§
Valtion oikeusaputoimistot, niiden sivutoimistot ja sivuvastaanotot sijaitsevat oikeusapupiirien alueilla seuraavasti:
Oikeusaputoimisto
Sivutoimisto (st)
Sivuvastaanotto (sv)
Turun oikeusapupiiri
Ahvenanmaa (Maarianhaminassa)
Forssa
Hämeenlinna
Kankaanpää
Ikaalinen (st)
Parkano (sv)
Kokemäki
Huittinen (sv)
Säkylä (sv)
Lohja
Vihti (sv)
Loimaa
Mänttä
Ruovesi (sv)
Raasepori (Tammisaaressa)
Hanko (sv)
Rauma
Eura (sv)

Salo
Somero (sv)
Tampere
Tampereenseutu (Tampereella)
Vammala (st)
Kangasala (sv)
Lempäälä (sv)
Nokia (sv)
Orivesi (sv)
Toijala
Urjala (sv)
Valkeakoski (sv)
Turku
Parainen (sv)
Kemiö (sv)
Turunseutu (Turussa)
Mynämäki (sv)
Uusikaupunki
Vaasan oikeusapupiiri
Alavus
Virrat (sv)
Ähtäri (sv)
Jyväskylä
Joutsa (sv)
Keuruu (sv)
Laukaa (sv)
Jämsä
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Korpilahti (sv)
Kauhajoki
Isojoki (sv)
Jurva (sv)
Teuva (sv)
Kokkola
Kannus (st)
Kaustinen (sv)
Toholampi (sv)
Lapua
Alahärmä (sv)
Alajärvi (st)
Kauhava (sv)
Lappajärvi (sv)
Närpiö
Pietarsaari
Pori
Harjavalta (sv)
Merikarvia (sv)
Seinäjoki
Ilmajoki (sv)
Jalasjärvi (sv)
Kurikka (sv)
Vaasa
Isokyrö (sv)
Laihia (sv)
Maalahti (sv)
Äänekoski
Viitasaari (st)
Karstula (sv)
Konnevesi (sv)
Pihtipudas (sv)
Saarijärvi (sv)
Itä-Suomen oikeusapupiiri
Iisalmi
Kiuruvesi (sv)
Lapinlahti (sv)
Pielavesi (sv)
Joensuu
Ilomantsi (st)
Kitee (st)
Eno (sv)
Kesälahti (sv)
Kiihtelysvaara (sv)
Kontiolahti (sv)
Liperi (sv)
Outokumpu (sv)
Polvijärvi (sv)
Rääkkylä (sv)
Tohmajärvi (sv)
2
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Kajaani
Kuhmo (st)
Puolanka (sv)
Sotkamo (sv)
Kuopio
Suonenjoki (st)
Siilinjärvi (sv)
Vesanto (sv)
Mikkeli
Mäntyharju (st)
Hirvensalmi (sv)
Juva (sv)
Pertunmaa (sv)
Puumala (sv)
Nilsiä
Juankoski (sv)
Rautavaara (sv)
Nurmes
Lieksa (st)
Juuka (sv)
Pieksämäki
Hankasalmi (sv)
Kangasniemi (sv)
Savonlinna
Rantasalmi (sv)
Sulkava (sv)
Varkaus
Heinävesi (sv)
Leppävirta (sv)
Helsingin oikeusapupiiri
Espoo
Kirkkonummi (sv)
Helsinki
Järvenpää
Porvoo
Loviisa (sv)
Pääkaupunkiseutu (Helsingissä)
Vantaa
Kouvolan oikeusapupiiri
Heinola
Hyvinkää
Nurmijärvi (sv)
Imatra
Kotka
Hamina (sv)
Kouvola
Lahti
Orimattila (st)
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Mäntsälä (sv)
Lappeenranta
Riihimäki
Rovaniemen oikeusapupiiri
Haapajärvi
Haapavesi (sv)
Kärsämäki (sv)
Nivala (sv)
Pyhäjärvi (sv)
Kemi
Tervola (sv)
Kemijärvi
Salla (sv)
Kittilä
Enontekiö (st)
Muonio (sv)
Kuusamo
Suomussalmi (st)
Hyrynsalmi (sv)
Taivalkoski (sv)
Oulu
Oulunseutu (Oulussa)
Ii (sv)

Kuivaniemi (sv)
Liminka (sv)
Muhos (sv)
Pudasjärvi (sv)
Vaala (sv)
Raahe
Rovaniemi
Ranua (sv)
Sodankylä
Inari (st)
Utsjoki (st)
Tornio
Pello (st)
Kolari (sv)
Ylitornio (sv)
Ylivieska
Kalajoki (sv)
Oulainen (sv)
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.
Asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005
Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Merja Muilu
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Verohallituksen päätös
Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Verohallitus on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) 13 §:n
nojalla, sellaisena kuin se on laissa 637/1997, määrännyt:
1§
Verohallituksen 20 päivänä syyskuuta
1999 antamaa päätöstä (975/1999) Konserniverokeskuksen toimivallasta ja Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
sovelletaan myös tämän päätöksen liitteessä
nimettyjen verovelvollisten verotuksessa, kuitenkin jäljempänä säädetyllä tavalla.
2§
Konserniverokeskuksessa
verotettaviksi
siirrettävien verovelvollisten verotuksessa
päätöstä (975/1999) sovelletaan seuraavasti:
1. verotusmenettelystä annetussa laissa
(1558/1995) tai sen nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetussa
laissa (534/1998) tarkoitettuihin metsänhoitomaksun määräämiseen liittyviin tehtäviin
ensimmäistä kertaa tilikaudelta, joka päättyy
1 päivänä lokakuuta 2005 tai sen jälkeen
kuitenkin siten, että verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 §:ssä tarkoitetun
verotarkastuksen osalta Konserniverokeskus
on toimivaltainen edellä tarkoitetun päätöksen
1 §:n mukaisesti tämän päätöksen voimaantulosta alkaen;
2. ennakkoperintälaissa (1118/1996), työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/1963) ja rajoitetusti verovelvollisen
verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tai
mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin niin, että Konserniverokeskus on toimivaltainen ennakkoperintään liittyvissä tehtävissä ensi kertaa edellä 1 kohdassa mainittujen verovuosien verotuksessa hyväksiluettavissa ennakoissa, ja maksuvalvontaan liitty-

vissä tehtävissä siinä laajuudessa kuin jos
verovelvollisen kotikunta olisi ennakkoperintälain 30 §:n tarkoittamalla tavalla muuttunut
kalenterivuoden 2005 aikana verovirastosta
toiseen verovirastoon;
3. korkotulon lähdeverosta annetussa laissa
(1341/1990) tai sen nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä 2
kohdassa on maksuvalvonnan tehtävien osalta
määrätty;
4. arvonlisäverolaissa (1501/1993) ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta
annetussa laissa (664/1966) tai mainittujen
lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin
verovirastolle kuuluviin tehtäviin siinä laajuudessa kuin, jos verovelvollisen kotikunta
olisi arvonlisäverolain 158 §:n tarkoittamalla
tavalla muuttunut kalenterivuoden 2005 aikana verovirastosta toiseen verovirastoon;
5. tuloverolaissa (1535/1992), elinkeinotulon
verottamisesta
annetussa
laissa
(360/1968), merenkulun veronhuojennuksista
annetussa laissa (433/1981) tai mainittujen
lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin
verovirastolle kuuluviin tehtäviin edellä 1
kohdassa mainittujen verovuosien verotuksessa, ja
6. päätöksen 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuihin veronkannon tehtäviin niiden
verojen ja maksujen osalta, joissa Konserniverokeskus on mainitun päätöksen mukaan
toimivaltainen.
3§
Kotipaikkansa mukaan määräytyvässä verovirastossa verotettavaksi siirrettävien verovelvollisten verotuksessa päätöstä (975/1999)
sovelletaan seuraavasti:
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS
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1. verotusmenettelystä annetussa laissa
(1558/1995) tai sen nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetussa
laissa (534/1998) tarkoitettuihin metsänhoitomaksun määräämiseen liittyviin tehtäviin
viimeistä kertaa tilikaudelta, joka päättyy
viimeistään 31.12.2005, kuitenkin siten, että
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995)
14 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen osalta
Konserniverokeskus on toimivaltainen tämän
päätöksen voimaantuloon asti;
2. ennakkoperintälaissa (1118/1996), työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/1963) ja rajoitetusti verovelvollisen
verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tai
mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin niin, että Konserniverokeskus on toimivaltainen ennakkoperintään liittyvissä tehtävissä viimeistä kertaa edellä kohdassa 1
mainittujen verovuosien verotuksessa hyväksiluettavissa ennakoissa, ja maksuvalvontaan
liittyvissä tehtävissä siinä laajuudessa kuin jos
verovelvollisen kotikunta olisi ennakkoperintälain 30 §:n tarkoittamalla tavalla muuttunut
kalenterivuoden 2005 aikana verovirastosta
toiseen verovirastoon;
3. korkotulon lähdeverosta annetussa laissa
(1341/1990) tai sen nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtä-

viin noudattaen soveltuvin osin mitä edellä 2
kohdassa on maksuvalvonnan tehtävien osalta
määrätty;
4. arvonlisäverolaissa (1501/1993) ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta
annetussa laissa (664/1966) tai mainittujen
lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin
verovirastolle kuuluviin tehtäviin siinä laajuudessa kuin jos verovelvollisen kotikunta
olisi arvonlisäverolain 158 §:n tarkoittamalla
tavalla muuttunut kalenterivuoden 2005 aikana verovirastosta toiseen verovirastoon;
5. tuloverolaissa (1535/1992), elinkeinotulon
verottamisesta
annetussa
laissa
(360/1968), merenkulun veronhuojennuksista
annetussa laissa (433/1981) tai mainittujen
lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin
verovirastolle kuuluviin tehtäviin edellä 1
kohdassa mainittujen verovuosien verotuksessa, ja
6. päätöksen 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuihin veronkannon tehtäviin niiden
verojen ja maksujen osalta, joissa Konserniverokeskus on mainitun päätöksen mukaan
toimivaltainen.
4§
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
marraskuuta 2005. Tämän päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen päätöksen voimaan tuloa.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005
Pääjohtaja Jukka Tammi
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