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ALLMÄNT
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om komplette-
ring av propositionen om en fjärde tilläggsbudget för 2007 (RP 131/
2007 rd). Regeringens proposition med förslag till en fjärde till-
läggsbudget för 2007 överlämnades till riksdagen den 26 oktober
2007, och finansutskottet har ännu inte gett sitt betänkande om den.

InkomstposternaDet föreslås att skatteinkomstposterna höjs med 199 miljoner eu-
ro. Intäktskalkylen för inkomstskatten höjs med 331 miljoner euro.
Ökningen av inkomstposten föranleds till största delen av en höj-
ning av kalkylen för samfundsskatten. Dessutom har inkomstposten
i någon mån preciserats utifrån uppgifterna i den beskattning som
verkställdes 2006. Att intäktskalkylen för samfundsskatten stigit
beror att samfundens förskottsskatter för 2007 höjdes i slutet av ok-
tober till följd av att en del företag uppvisat en bättre resultatutveck-
ling än väntat. Därför har debiteringskalkylen för samfundsskatten
för 2007 höjts med närmare 300 miljoner euro.

Intäktskalkylen för bilskatten föreslås bli minskad med 132 miljo-
ner euro. Avdraget föranleds av den ändring av bilbeskattningen
som föreslås träda i kraft i början av 2008 och som förväntas minska
antalet registrerade nya bilar år 2007.

AnslagFör anslagen inom förvaltningsområdena föreslås ett nettoavdrag
på 149,4 miljoner euro. Anslaget för försvarsmaterielanskaffningar
minskas med 65,6 miljoner euro till följd av att tidtabellen för betal-
ning av de utgifter som föranleds av beställningsfullmakterna
VYV 1 och HTH ändrats. Det föreslås att anslaget för energiskatte-
stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen minskas med 35,7 miljo-
ner euro. Avdraget föranleds av att man inte hinner använda ansla-
get eftersom EU-kommissionens tillstånd till statligt stöd kom in för
sent. Anslaget för statsborgen för studiestöd höjs med 6 miljoner eu-
ro. Behovet av tilläggsanslag föranleds av att borgensansvarsbelop-
pen stigit mer än beräknat. I anslaget för studiepenning och bostads-
tillägg föreslås ett avdrag på 6 miljoner euro, eftersom anslagsbeho-
vet är mindre än beräknat. På grund av skottdramat i Jokela
skolcentrum i Tusby kommun höjs finansieringsunderstödet till
kommunerna enligt prövning så att 1 miljon euro anvisas till Tusby
kommun och 0,1 miljoner euro för undersökning av skottdramat.

Statens bostadsfonds fullmakt gällande kortfristig medelsanskaff-
ning höjs till 3,5 miljarder euro.

Man bedömer att utgifterna för räntan på skulden i euro bl.a. som
en följd av amorteringen på statsskulden kommer att underskrida
det anslag som budgeterats för 2007 med 50 miljoner euro.



ALLMÄNT
A 6

På grund av den höjda inkomstposten och det minskade anslags-
behovet föreslås det att nettoamorteringen på statsskulden ökas med
348 miljoner euro. Med beaktande av den fjärde tilläggsbudgetpro-
positionen och kompletteringen av den amorteras statsskulden år
2007 med ca 3,0 miljarder euro.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2007 och ändringar som föreslås, euro
Inkomstposter

(utan netto-
upplåning och

skuldhantering)

Anslag
(utan netto-

amorteringar och
skuldhantering)

Nettoamorteringar och
skuldhantering

Ordinarie budget+ tilläggs-
budgetarna 42 172 681 000 40 967 465 000 1 205 216 000
IV tilläggsbudgetpropositionen 1 405 038 000 -21 049 000 1 426 087 000
Kompletterande tilläggsbudget-
proposition 199 000 000 -149 440 000 348 440 000
Sammanlagt 43 776 719 000 40 796 976 000 2 979 743 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på inkomst
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 1 041 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den fjärde till-
läggsbudgetpropositionen för 2007.

Tillägget på 331 000 000 euro jämfört med
det belopp på 710 000 000 euro som föreslås
som tillägg i den fjärde budgetpropositionen
för 2007 föranleds till största delen av en höj-
ning av kalkylen för samfundsskatten. Dessut-
om har man på basis av uppgifterna i den be-
skattning som verkställdes 2006 i någon mån
preciserat inkomstposten. Att intäktskalkylen

för samfundsskatten stigit beror att samfun-
dens förskottsskatter för 2007 höjdes i slutet av
oktober till följd av att en del företag uppvisat
en bättre resultatutveckling än väntat. Därför
har debiteringskalkylen för samfundsskatten
för 2007 höjts med närmare 300 miljoner euro.

2007 IV tilläggsb. 1 041 000 000
2007 II tilläggsb. 336 000 000
2007 I tilläggsb. 200 000 000
2007 budget 12 721 000 000
2006 bokslut 12 900 601 982
2005 bokslut 12 715 302 724



11.108

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet avdras 192 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den fjärde till-
läggsbudgetpropositionen för 2007.

Att avdraget ökar med 132 000 000 euro
jämfört med det avdrag på 60 000 000 euro
som föreslås i den fjärde budgetpropositionen
för 2007 föranleds av den ändring av bilbe-
skattningen som föreslås träda i kraft i början
av 2008. Regeringen har till riksdagen lämnat
en proposition med förslag till lag om ändring
av bilskattelagen (RP 147/2007 rd) som har
samband med budgetpropositionen 2008. I

propositionen föreslås att storleken på skatte-
procentsatsen för en personbil ska graderas li-
neärt enligt den mängd koldioxidutsläpp som
motsvarar bilens specifika bränsleförbrukning.
Antalet nya personbilar som registreras under
slutet av året uppskattas bli 12 % mindre än
vad man tidigare beräknat.

2007 IV tilläggsb. -192 000 000
2007 budget 1 350 000 000
2006 bokslut 1 304 304 340
2005 bokslut 1 277 064 449
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A N S L A G

Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det

27. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så

att högst 100 000 euro av anslaget får användas
till betalning av de utgifter som föranleds av
undersökningen av skottdramat i Jokela skol-
centrum i Tusby kommun.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den
fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007.

Med anledning av vad som sagts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2007 IV tilläggsb. —
2007 budget 1 000 000
2006 bokslut 934 010
2005 bokslut 1 333 951
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

97. Understöd åt kommuner

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna
enligt prövning (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
4 500 000 euro.

Av anslaget under momentet har 1 000 000
euro reserverats för betalning av ett särskilt un-
derstöd till Tusby kommun för de extra kostna-
der som föranleds av skottdramat i Jokela skol-
centrum.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i den fjärde tilläggsbud-
getpropositionen för 2007 och det andra styck-
et i beslutsdelen fogas som tredje stycke till

beslutsdelen under momentet i den fjärde till-
läggsbudgetpropositionen för 2007.

Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det
belopp på 3 500 000 euro som föreslås i den
fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 är
ett understöd som inte är bundet till finansie-
ringsunderstödet till kommunerna enligt pröv-
ning och avsikten är att det ska beviljas utan
ansökan.

2007 IV tilläggsb. 4 500 000
2007 budget 14 500 000
2006 bokslut 28 500 000
2005 bokslut 40 000 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet avdras 65 642 000 euro.
Av anslaget får 457 309 593 euro användas

till betalning av utgifter för tidigare beviljade
beställningsfullmakter och till utgifter för änd-
ringar i index och valutakurser i anslutning till
dem samt 57 980 407 euro för andra anskaff-
ningar av försvarsmateriel.

Utbetalningstiden för utgifterna för den be-
ställningsfullmakt som gäller beredskapsför-
bandens utrustning (VYV 1) förlängs från
2009 till 2012. Fördelningen per år av utgifter-
na för beställningsfullmakten VYV 1, sam-
manlagt 1 034 019 372 euro, ändras så att an-
vändningen av fullmakten får åsamka staten
utgifter om högst 920 100 000 euro före ut-
gången av 2007, högst 924 219 372 euro före
utgången av 2008, högst 944 019 372 euro före
utgången av 2009, högst 971 619 372 euro före
utgången av 2010, högst 1 020 919 372 euro
före utgången av 2011 och högst
1 034 019 372 euro före utgången av 2012.

Utbetalningstiden för utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för utvecklande av service-
system och flygbasbaserade system för heli-
koptrar (HTH) förlängs från 2011 till 2012.
Fördelningen per år av utgifterna för beställ-
ningsfullmakten HTH, sammanlagt
179 961 081 euro, ändras så att användningen

av fullmakten får åsamka staten utgifter om
högst 111 763 081 euro före utgången av 2007,
högst 138 412 081 euro före utgången av 2008,
högst 150 385 081 euro före utgången av 2009,
högst 161 989 081 euro före utgången av 2010,
högst 171 961 081 euro före utgången av 2011
och högst 179 961 081 euro före utgången av
2012.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
första, andra, tredje och fjärde stycke till be-
slutsdelen under momentet i den fjärde till-
läggsbudgetpropositionen för 2007. Det nuva-
rande första, andra, tredje och fjärde stycket
blir femte, sjätte, sjunde och åttonde stycke i
beslutsdelen under momentet. Dessutom
stryks det nuvarande femte stycket.

Genom förlängningen av utbetalningstiden
för utgifterna för de tidigare beviljade beställ-
ningsfullmakterna VYV 1 och HTH och den
ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna
kommer anslagen bättre att motsvara de beräk-
nade förseningarna i leverans- och betalnings-
tidtabellerna för försvarsmaktens anskaffning
av NH90-transporthelikoptrar. Därför avdras
från momentet 65 642 000 euro jämfört med
den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för
2007.

Till följd av de ändringar som gjorts beträf-
fande VYV 1- och HTH i momentets besluts-
del ändras fullmaktstablån enligt följande:



27.1012

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder 
(1 000 euro)

2007 2008 2009 2010 2011—

Samtliga
utgifter för

använd-
ningen av

fullmakter1)

Utrustande av beredskapsförband (VYV 1)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 4 119 19 800 27 600 62 400 113 919
VYV 1 sammanlagt 4 119 19 800 27 600 62 400 113 919
Utvecklande av service- och flygbas-
baserade system för helikoptrar (HTH)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 8 999 8 999
Förbindelser år 2007 17 650 11 973 11 604 17 972 59 199
HTH  sammanlagt 26 649 11 973 11 604 17 972 68 198
Utvecklande av huvudstadsregionens 
försvar (PPK)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 18 310 18 310
Förbindelser år 2007 190 190
PPK sammanlagt 18 500 18 500
Försvarsmaktens tekniska forskning och 
produktutveckling (TTK)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 23 773 23 773
Förbindelser år 2007 2 479 2 479
TTK sammanlagt 26 252 26 252
Kompletterande av beredskapsförbandens 
utrustning (VYV 2)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 130 261 98 600 228 861
Förbindelser år 2007 8 239 20 000 28 239
VYV 2 sammanlagt 138 500 98 600 20 000 257 100
Utvecklande av Finlands krigsekonomiska 
beredskap (STALVA)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 33 600 33 600 67 200
STALVA sammanlagt 33 600 33 600 67 200
Avvärjningskapacitet hos flygvapnets 
jaktplan (IHT 2004)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 31 154 26 798 14 678 72 630
IHT 2004 sammanlagt 31 154 26 798 14 678 72 630
Utvecklande av marinen och spaningen 
(PVKEH 2005)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 13 869 12 697 26 566
Förbindelser år 2007 891 2 153 4 100 12 200 19 344
PVKEH 2005 sammanlagt 14 760 14 850 4 100 12 200 45 910
Tungt raketkastarsystem (MLRS)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 8 341 8 050 9 800 11 000 37 191
Förbindelser år 2007 159 1 550 1 709
MLRS sammanlagt 8 500 9 600 9 800 11 000 38 900
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2007 IV tilläggsb. -65 642 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 580 932 000
2006 bokslut 648 300 000
2005 bokslut 570 847 000

Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2006)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 81 014 156 426 111 921 53 016 54 100 456 477
Förbindelser år 2007 1 835 10 573 1 039 1 351 19 000 33 798
PVKEH 2006 sammanlagt 82 849 166 999 112 960 54 367 73 100 490 275
Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2007)
Förbindelser år 2007 62 995 101 998 156 057 125 220 72 000 518 270
PVKEH 2007 sammanlagt 62 995 101 998 156 057 125 220 72 000 518 270
Teknisk forskning, produktutveckling och 
projektberedning (TTK-PROTO 2007)
Förbindelser år 2007 9 150 27 523 20 250 4 500 61 423
TTK-PROTO 2007  sammanlagt 9 150 27 523 20 250 4 500 61 423
Fullmakterna sammanlagt 426 260 510 736 369 618 246 491 225 472  1 778 577

1) Omfattar inte utgifter föranledda av ändringar i index och valutakurser.
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

7 482 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den fjärde till-
läggsbudgetpropositionen för 2007.

Tillägg på 895 000 euro jämfört med det be-
lopp på 6 587 000 euro som föreslås i den fjär-
de tilläggsbudgetpropositionen för 2007 föran-

leds av de ändringar av inkomstposter som fö-
reslås i denna kompletterande proposition.

2007 IV tilläggsb. 7 482 000
2007 II tilläggsb. 6 831 000
2007 I tilläggsb. 1 215 000
2007 budget 182 327 000
2006 bokslut 181 723 061
2005 bokslut 181 797 319

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde

43. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet avdras 35 693 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den

fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007.
I budgeten och den andra tilläggsbudgeten

för 2007 beviljades under momentet samman-
lagt 35 693 000 euro i energiskattestöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen. Man kom-
mer inte att hinna använda anslaget eftersom

EU-kommissionens tillstånd till det statliga
stödet kom först den 30 oktober 2007.

2007 IV tilläggsb. -35 693 000
2007 II tilläggsb. 15 810 000
2007 budget 93 883 000
2006 bokslut —
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

70. Studiestöd

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
6 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den
fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av att
borgensansvarsbeloppen stigit mer än beräk-
nat.

2007 IV tilläggsb. 6 000 000
2007 budget 23 000 000
2006 bokslut 28 210 654
2005 bokslut 23 205 561

55. Studiepenning och bostadstillägg (för-
slagsanslag)

Under momentet avdras 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den

fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007.
Anslagsminskningen föranleds av att ansla-

get under momentet använts mindre än beräk-
nat.

2007 IV tilläggsb. -6 000 000
2007 budget 693 732 000
2006 bokslut 666 227 336
2005 bokslut 660 656 233
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Främjande av boendet

60. Överföring till statens bostadsfond
Motiveringen till momentet ändras så att bo-

stadsfonden får ha kortfristiga lån till ett be-
lopp högst 3 500 000 000 euro samtidigt. 

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den
fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007.

Beloppet av bostadsfondens fullmakt gällan-
de kortfristig medelsanskaffning höjs med
1 200 000 000 euro så, att medelsanskaffning-
en kan ske på det sätt som är mest förmånligt
med beaktande av finansmarknadens utveck-

ling. Fonden har inte något behov av långfris-
tig medelsanskaffning i nettobelopp.

Med anledning av vad som sagts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2007 IV tilläggsb. —
2007 budget —
2006 bokslut —
2005 bokslut —
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag)
Under momentet avdras 50 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den

fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007.
I uppskattningen har utfallet av ränteutgifter-

na under perioden januari—oktober samt den
reviderade uppskattningen av utgifterna under
slutet av året beaktats.

2007 IV tilläggsb. -50 000 000
2007 II tilläggsb. 50 000 000
2007 budget 2 328 000 000
2006 bokslut 2 240 961 334
2005 bokslut 2 238 228 096
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Huvudtitel 37
MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 774 527 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i den fjärde till-
läggsbudgetpropositionen för 2007.

Tillägg på 348 440 000 euro jämfört med det
belopp på 1 426 087 000 euro som föreslås i
den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för
2007 föranleds av de ändringar som föreslås i
denna kompletterande proposition.

För nettoamorteringar till nominellt värde
antecknas ett tillägg av 1 774 527 000 euro,
varvid beloppet av nettoamorteringarna till no-
minellt värde är 2 931 743 000 euro. Inberäk-
nat posterna för skuldhantering uppgår belop-
pet av nettoamorteringar till sammanlagt
2 979 743 000 euro år 2007.

2007 IV tilläggsb. 1 774 527 000
2007 III tilläggsb. -139 500 000
2007 II tilläggsb. 1 126 419 000
2007 I tilläggsb. 183 785 000
2007 budget 34 512 000
2006 bokslut 1 486 387 905
2005 bokslut 3 780 204 511

Den beräknade fördelningen av 
användningen av anslaget efter 
de föreslagna ändringarna €

Nettoamorteringar till nominellt 
värde (netto) 2 931 743 000
Emissionsförluster (netto) 25 000 000
Kapitalförluster (netto) 23 000 000
Totalt 2 979 743 000


