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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 1 § lagen om avrundning av betalning-
ar i euro

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna lag föreslås att lagen om avrund-
ning av betalningar i euro ändras så att även
betalningar som sker med bank- eller annat
betalkort skall kunna avrundas. Syftet med
propositionen är att klarlägga tolkningen av

lagen när det gäller bankkortsbetalningar.

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit
stadfäst.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna ändring-
ar

Enligt 1 § lagen om avrundning av betal-
ningar i euro avrundas betalningar i euro som
erläggs i Finland till närmaste fem cent. Be-
talningar på en och två cent avrundas inte. En
betalning kan avrundas även då den debiteras
skriftligen eller då den inte erläggs utan bok-
förs som skuld. Betalningar som sker med
kreditkort kan således avrundas.

Syftet med lagen är att begränsa använd-
ningen av metallmynt på 1 och 2 cent vid
kontantbetalningar, eftersom de är opraktiska
och ökar kostnaderna för penningförsörj-
ningen väsentligt. Enligt 2 § avrundas cent-
belopp inte då parterna har kommit överens
därom eller då betalningen sker som konto-
överföring mellan konton. Bestämmelsen om
avrundning tillämpas således inte när räk-
ningar betalas genom bank, om det inte sär-
kilt har överenskommits därom.

Lagen innehåller inga bestämmelser om
huruvida betalningar som erläggs med bank-
kort skall avrundas. I princip sker bankkorts-
betalningar som överföring mellan konton
och de skall alltså inte behöva avrundas. Å
andra sidan förekommer det vid en bank-
kortsbetalning ett dröjsmål mellan betal-

ningshändelsen och uttaget på kontot, så den
kan också betraktas som en bokföring av
skuld, om än mycket kortvarig. I praktiska
betalningssituationer upplevs en bankkorts-
betalning som jämförbar med kontantbetal-
ning och detaljhandelns kassaterminaler är
ofta programmerade att avrunda även bank-
kortsbetalningar.

För att undanröja oklarheterna beträffande
tolkningen av lagen föreslås att betalningar
som sker med bank- eller annat betalkort får
avrundas på samma sätt som betalningar som
bokförs som skuld. Någon skyldighet till av-
rundning skall dock inte föreligga.

2. Proposit ionens verkningar

Genom lagändringen föreslås att den praxis
som redan nu iakttas skall befästas, så den
har inga ekonomiska verkningar för staten,
kommunerna eller företagsverksamheten.
Om avrundning av bankkortsbetalningar inte
tillåts innebär det betydande materielkostna-
der för i synnerhet små affärer.

3. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet. Propositionen ba-
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serar sig på ett initiativ från Handelns Cen-
tralförbund och Konsumentverket den 17 ja-
nuari 2002. Dessutom har Finlands Banks,
handels- och industriministeriets samt Kon-
sumentverkets utlåtanden om lagförslaget in-
hämtats. Utlåtande om propositionen har den
27 mars 2002 begärts av Europeiska Central-
banken.

4. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter att den har antagits och blivit
stadfäst.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:

Lagförslag

Lag

om ändring av 1 § lagen om avrundning av betalningar i euro

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 27 oktober 2000 om avrundning av betalningar i euro (890/2000) 1 § 3

mom. som följer:

1 §
— — — — — — — — — — — — — —

En betalning kan avrundas på det sätt som
anges i 1 mom. även då den debiteras skrift-
ligen eller då den inte erläggs utan bokförs
som skuld eller då den erläggs med bank-
eller annat betalkort.

———

Denna lag träder i kraft den
2002.

—————

Helsingfors den 28 mars 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Sauli Niinistö
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Bilaga
Parallelltexter

Lag

om ändring av 1 § lagen om avrundning av betalningar i euro

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 27 oktober 2000 om avrundning av betalningar i euro (890/2000) 1 § 3

mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
— — — — — — — — — — — — — —

En betalning kan avrundas på det sätt som
anges i 1 mom. även då den debiteras skrift-
ligen eller då den inte erläggs utan bokförs
som skuld.

— — — — — — — — — — — — — —
En betalning kan avrundas på det sätt som

anges i 1 mom. även då den debiteras skrift-
ligen eller då den inte erläggs utan bokförs
som skuld eller då den erläggs med bank-
eller annat betalkort.

———
Denna lag träder i kraft den 2002.

———


