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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en femte tilläggsbudget för 2020.

Den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 fokuserar endast på nödvändiga anslagsbehov
som måste behandlas före den sjätte tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Den sjätte tilläggsbud-
getpropositionen lämnas enligt planerna till riksdagen den 29 oktober 2020.

Inkomstposter och kommunernas statsandelar

Under våren underlättades betalningsarrangemang inom beskattningen som ett led i åtgärderna
för att lindra konsekvenserna av coronavirussituationen för företagen och för den ekonomiska ak-
tiviteten. Dröjsmålsräntan i samband med skattebetalningen sänktes och det blev möjligt att åter-
betala mervärdesskatter som betalats under första halvåret och inkludera dem i betalningsarrang-
emang inom ramen för beskattningen. Utifrån uppgifter om det faktiska utfallet har betalnings-
lindringarna utnyttjats i mindre utsträckning än väntat. Detta ökar skatteinkomsterna för det
innevarande året, i och med att det till nästa år överförs mindre skatteinkomster i samband med
betalningsarrangemang än väntat.

I och med att uppskattningen i fråga om utnyttjande av betalningslindringar har ändrats föreslås
det att intäktskalkylen över mervärdesskatt, samfundsskatt och skatten på försäkringspremier
höjs. Dessutom har i intäktskalkylen beaktats de senaste uppgifterna om hur intäkterna och skatt-
eunderlaget utvecklats. Det största tillägget, 922 miljoner euro, gäller intäkterna från mervär-
desskatten. I tillägget ingår också en utvidgning av användningen av den tidsbundna skattesats på
0 % som under vissa förutsättningar tillämpas på försäljning av inhemska varor som behövs för
bekämpning av covid-19-epidemin och på gemenskapsinterna förvärv inom EU-området till au-
gusti—oktober 2020. Det föreslås att intäkterna från samfundsskatten höjs med 139 miljoner euro
och intäkterna från skatten på försäkringspremier med 53 miljoner euro.

Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i be-
skattningsgrunderna ökades på grund av betalningsarrangemang med 547 miljoner euro i statens
andra tilläggsbudget för 2020. Enligt den senaste uppskattningen minskar ändringarna i betal-
ningsarrangemangen för beskattningen kommunernas skatteinkomster med sammanlagt 118 mil-
joner euro år 2020. På grund av ändringar i konsekvensbedömningarna föreslås det att kompen-
sationen till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrun-
derna minskas med 429 miljoner euro.

Det föreslås att intäktskalkylen över skatten på alkoholdrycker höjs med 48 miljoner euro. Intäk-
terna av skatten på alkoholdrycker har utvecklats positivare än väntat bl.a. på grund av minskad
resandeinförsel. Det föreslås att de beräknade intäkterna av tobaksskatten minskas med 149 mil-
joner euro. Ändringen beror framför allt på minskade industrilager. Det föreslås också att överlå-
telseskatten minskas med 62 miljoner jämfört med vad som uppskattats, på grund av att utveck-
lingen inom bostads- och fastighetshandeln varit sämre än väntat.

Finansministeriet publicerar den 5 oktober 2020 en ny makroekonomisk prognos.
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Temporär epidemiersättning

För finansiering av den temporära epidemiersättningen föreslås ett anslag på 60 miljoner euro.
Syftet med ersättningen är att stödja den ekonomiska ställningen för de personer och familjer som
har det ekonomiskt sämst ställt i samhället i det fallet att restriktionerna i samband med covid-19-
epidemin har orsakat extra kostnader. Stödet ska omfatta de personer som har fått grundläggande
utkomststöd under restriktionstiden, om de fortfarande är mottagare av grundläggande utkomst-
stöd under den tid stödet betalas ut hösten 2020.

Det skattefria stödbeloppet föreslås vara 75 euro i månaden per person.

Övriga anslag

För Gränsbevakningsväsendet föreslås 1,5 miljoner euro för ersättande av utsjöbevakningsfarty-
get Turvas patrullbåt med en helt ny patrullbåt. Patrullbåten skadades under midsommaren.

Under Räddningsväsendets moment Särskilda utgifter föreslås ett tillägg på 1,8 miljoner euro
framför allt till följd av att antalet spaningsflygningar efter skogsbränder varit större än beräknat.

I anslutning till finansministeriets beslut från juli 2020 om återbetalning av mervärdesskatt 2020
föreslås ett tillägg på 21,3 miljoner euro under momentet Återbetalda skatter.

För komplettering av understöd som ersätter kostnader för företag inom jordbruk och trädgårdso-
dling och företag på landsbygden föreslås 30 miljoner euro. Samtidigt minskas de uppskattade
utgifterna för kostnadsstödet för företag med 30 miljoner euro.

För ersättningar i samband med researrangörers konkursfall föreslås ett nytt förslagsanslag på 2
miljoner euro. Av anslaget betalas ersättningar till konsumenterna för inställda paketresor till
följd av covid-19-situationen, om ersättningar inte kan betalas ur de säkerheter som ställts av re-
searrangören.

För produktionsstödet för förnybar energi föreslås ett tillägg på 104 miljoner euro. Höjningen av
det uppskattade anslaget beror framför allt på det lägre priset på el och den ökade produktionen
av vindkraft.

FinnHEMS Oy aktiestock har förvärvats av staten i mars 2020. Motiveringen till momentet kom-
pletteras så att bolaget för säkerställande av flygverksamheten kan komma överens om företags-
arrangemang.

För Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet föreslås 280 000 euro till extra utgifter
som föranleds av behandlingen av energiunderstöd.

Balansen inom statsfinanserna och statsskulden

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 1 021 miljoner euro och minsk-
ningen av anslagen med 234 miljoner euro minskar den femte tilläggsbudgetpropositionen för
2020 statens behov av nettoupplåning med 1,3 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas
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uppgå till cirka 17,6 miljarder euro år 2020. Statsskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå
till cirka 124 miljarder euro, vilket är cirka 54 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden

Regeringen beslutade i samband med den första tilläggsbudgeten för 2020 att utgiftsramen för
statsfinanserna inte begränsar det innevarande året, under vilket flera tidsbegränsade och riktade
åtgärder införs bland annat i syfte att bekämpa hälsomässiga och ekonomiska följder av corona-
viruset. Ramen följs igen från och med 2021.

Det  föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med cirka 195 miljoner euro. Ram-
utgifterna för 2020 blir därmed 53 056 miljoner euro.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2019
Bokslut

2020
Godkänd

budget
(budget+til-

läggsbudgetar)

2020
Regeringens
proposition

2020
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 55 306 67 292 -234 67 059
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 193 873 - 873

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 53 266 48 420 1 021 49 441
— Skatteinkomster 45 272 41 000 1 021 42 021
— Övriga inkomster 7 994 7 420 - 7 420
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 1 793 18 873 -1 255 17 618
— Nettoupplåning 1 399 18 923 -1 255 17 668
— Skuldhantering 394 -50 - -50

De av riksdagen godkända anslagen för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd budget
(budget+

tilläggsbudgetar)
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 127 106 000 - 127 106 000
22. Republikens president 16 124 000 - 16 124 000
23. Statsrådets kansli 918 508 000 - 918 508 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 262 031 000 - 1 262 031 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 970 871 000 - 970 871 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 588 685 000 3 300 000 1 591 985 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 203 271 000 - 3 203 271 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 20 169 667 000 -403 405 000 19 766 262 000
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29. Undervisnings- och kulturministeriets 
förvaltningsområde 7 377 826 000 - 7 377 826 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde 2 838 869 000 30 000 000 2 868 869 000

31. Kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde 3 770 687 000 - 3 770 687 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde 5 584 327 000 76 050 000 5 660 377 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde 18 194 668 000 60 000 000 18 254 668 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 396 330 000 280 000 396 610 000
36. Räntor på statsskulden 873 410 000 - 873 410 000
Totalt 67 292 380 000 -233 775 000 67 058 605 000

De av riksdagen godkända anslagen för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budgetar)

Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 40 999 995 000 1 021 000 000 42 020 995 000
12. Inkomster av blandad natur 5 865 497 000 - 5 865 497 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försälj-

ning av aktier och intäktsföring av vinst 1 456 081 000 - 1 456 081 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 98 028 000 - 98 028 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 48 419 601 000 1 021 000 000 49 440 601 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 18 872 779 000 -1 254 775 000 17 618 004 000
Totalt 67 292 380 000 -233 775 000 67 058 605 000



V tilläggsbudgeten för 2020

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 1 021 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 139 000 000
02. Samfundsskatt, tillägg ..................................................................... 139 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 1 045 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg .................................................................... 992 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg ....................................... 53 000 000

08. Punktskatter -101 000 000
01. Punktskatt på tobak, avdrag ............................................................. -149 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker, tillägg .............................................. 48 000 000

10. Övriga skatter -62 000 000
05. Överlåtelseskatt, avdrag .................................................................. -62 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN -1 254 775 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -1 254 775 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag .................................... -1 254 775 000

Inkomstposternas totalbelopp:

-233 775 000
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ANSLAG

Huvudtitel 26 €

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 300 000

20. Gränsbevakningsväsendet 1 500 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

5 år), tillägg ..................................................................................... 1 500 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 1 800 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg ....................................... 1 800 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -403 405 000

10. Beskattningen och Tullen 21 000 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg .................................... 21 000 000

80. Överföringar till landskapet Åland 4 595 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg ................................. 4 595 000

90. Stöd till kommunerna -429 000 000
35. Statens  kompensation  till  kommunerna  för  förlorade  skatte-

inkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna 
(fast anslag), avdrag ......................................................................... -429 000 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 30 000 000

10. Utveckling av landsbygden 30 000 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. 30 000 000
54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av 

penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år) ......................... —
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Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 76 050 000

01. Förvaltning 2 000 000
54. Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag) 2 000 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 104 050 000
48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), tillägg ......... 104 050 000

40. Specialfinansiering för företag -30 000 000
43. Kostnadsstöd för företag (förslagsanslag), avdrag .......................... -30 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 60 000 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande 
utkomststöd samt vissa tjänster 60 000 000
58. Temporär epidemiersättning till följd av covid-19-epidemin 

(reservationsanslag 2 år) .................................................................. 60 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård —
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopter-

verksamheten (reservationsanslag 3 år) ........................................... —
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 280 000

20. Samhällen, byggande och boende 280 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för 

boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................................ 280 000
34. Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i 

kommunalt ägda byggnader (reservationsanslag 3 år) .................... —

Anslagens totalbelopp:

-233 775 000
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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

02. Samfundsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 139 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget orsakas av att konsekvensbedömningen i fråga om lindrat betalnings-
arrangemang preciserats. Företagen har utnyttjat betalningsarrangemang i mindre utsträckning än
beräknat. De beräknade skatteinkomsterna har dessutom höjts utifrån uppgifter om influtna be-
lopp.

2020 V tilläggsb. 139 000 000
2020 IV tilläggsb. -368 000 000
2020 II tilläggsb. -1 422 000 000
2020 budget 4 367 000 000
2019 bokslut 4 150 481 200
2018 bokslut 4 077 751 993
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04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 992 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Lindrat betalningsarrangemang har inte utnyttjats i den utsträckning som man
tidigare beräknade. Det beräknade beloppet av skatter som blir föremål för ansökan om betal-
ningsarrangemang har minskats på basis av de uppgifter som för närvarande finns att tillgå. Dess-
utom har betalningstiderna för betalningsarrangemang varit längre än beräknat. Därmed överförs
det mindre skatteinkomster till 2021 än förväntat. I de beräknade skatteinkomsterna har dessutom
de senaste uppgifterna om influtna belopp och utvecklingen av skatteunderlaget beaktats.

I propositionen ingår en förlängning av giltighetstiden för den tidsbundna skattesats på 0 % som
under vissa förutsättningar tillämpas på försäljning av inhemska varor som behövs för bekämp-
ning av covid-19-epidemin och på gemenskapsinterna förvärv inom EU-området till augusti—
oktober 2020. Också importen av dessa produkter är för en viss tid befriad från mervärdesskatt
på samma villkor. Detta minskar skatteinkomsterna med 4 miljoner euro.

2020 V tilläggsb. 992 000 000
2020 IV tilläggsb. -895 000 000
2020 II tilläggsb. -1 654 000 000
2020 budget 19 354 000 000
2019 bokslut 19 034 085 681
2018 bokslut 18 082 248 958

02. Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 53 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Lindrat betalningsarrangemang har inte utnyttjats, till skillnad från tidigare be-
räkningar. Detta ökar skatteintäkterna för 2020.

2020 V tilläggsb. 53 000 000
2020 IV tilläggsb. -9 000 000
2020 II tilläggsb. -37 000 000
2020 budget 795 000 000
2019 bokslut 788 591 958
2018 bokslut 771 420 301
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08. Punktskatter

01. Punktskatt på tobak
Under momentet dras det av 149 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Den ändrade prognosen beror på att uppgifterna om influtna belopp uppdateras.
Bakgrunden till detta är att konsumtionen av skattepliktiga tobaksprodukter minskat något mer
än väntat och, som en viktigare orsak, att tobaksföretagen verkar ha minskat sina lagernivåer.

2020 V tilläggsb. -149 000 000
2020 budget 1 160 000 000
2019 bokslut 929 264 582
2018 bokslut 1 115 321 747

04. Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 48 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Den ändrade prognosen beror på att uppgifterna om influtna belopp uppdateras.
Den skattepliktiga alkoholkonsumtionen har inte minskat enligt förväntningarna, trots att undan-
tagsåtgärderna under covid-19-pandemin minskade utskänkningskonsumtionen. En annan bak-
grundsfaktor är också den avsevärda minskningen av resandeinförseln av alkohol till följd av un-
dantagsåtgärderna, vilket sannolikt bidragit till att öka försäljningen av inhemsk, skattepliktig al-
kohol.

2020 V tilläggsb. 48 000 000
2020 II tilläggsb. -74 000 000
2020 budget 1 506 000 000
2019 bokslut 1 481 938 223
2018 bokslut 1 471 675 211

10. Övriga skatter

05. Överlåtelseskatt
Under momentet dras det av 62 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Handeln med bostadsaktier och fastigheter har varit svagare än beräknat, vilket
minskar intäktskalkylen.

2020 V tilläggsb. -62 000 000
2020 II tilläggsb. -54 000 000
2020 budget 878 000 000
2019 bokslut 843 702 674
2018 bokslut 844 246 447
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 1 254 775 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på
1 254 775 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 17 668 004 000 euro
år 2020. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
17 618 004 000 euro år 2020.

2020 V tilläggsb. -1 254 775 000
2020 IV tilläggsb. 5 321 343 000
2020 III tilläggsb. 880 000 000
2020 II tilläggsb. 9 389 572 000
2020 I tilläggsb. 1 083 490 000
2020 budget 2 198 374 000
2019 bokslut 1 792 984 063
2018 bokslut -985 765 656

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 17 668
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 17 618
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A N S L A G

Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag orsakas av att utsjöbevakningsfartyget Turvas skada-
de patrullbåt ersätts med en helt ny båt.

Den juridiska utredningen (bl.a. utövandet av regressrätt) av den sjöskada som skedde i juni på-
går. Gränsbevakningsväsendet utreder försäljning av den skadade båten och försöker ställa ska-
devållaren till svars för statens förlust. Fordringarna har dock i detta skede inte kunnat beaktas
vid dimensioneringen av anslaget.

2020 V tilläggsb. 1 500 000
2020 IV tilläggsb. 15 000 000
2020 budget 23 510 000
2019 bokslut 9 010 000
2018 bokslut 15 500 000
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30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 700 000 euro av större utgifter för spaning efter skogs-
bränder än beräknat och 100 000 euro av utgifter för insatsen i Libanon (explosionsolyckan i Bei-
rut).

2020 V tilläggsb. 1 800 000
2020 budget 1 966 000
2019 bokslut 1 758 328
2018 bokslut 2 953 256
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Beskattningen och Tullen

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av utbetalningar enligt finansministeriets beslut från juli
2020 om skattelättnader i form av återbetalning av mervärdesskatt 2020.

2020 V tilläggsb. 21 000 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 8 000 000
2019 bokslut 25 406 659
2018 bokslut 22 025 683

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 595 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2020 som inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har
ändrats.

2020 V tilläggsb. 4 595 000
2020 IV tilläggsb. -5 918 000
2020 II tilläggsb. -25 677 000
2020 I tilläggsb. 4 000
2020 budget 249 719 000
2019 bokslut 244 310 990
2018 bokslut 244 648 862
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90. Stöd till kommunerna

35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i
beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet dras det av 429 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det föreslås att statens kompensation till kommunerna för förlorade skattein-
komster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna minskas med 429 000 000 euro till följd
av ändringar i konsekvensbedömningarna i fråga om betalningsarrangemang i beskattningen
2020.

Statens  kompensation  till  kommunerna  för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i
beskattningsgrunderna  ökades med 547 000 000 euro i statens andra tilläggsbudget för 2020.
Tillägget föranleddes av tillfälliga förluster av skatteinkomster till kommunerna till följd av änd-
ringar i betalningsarrangemang i beskattningen 2020, som i fråga om kommunalskatten beräkna-
des uppgå till 422 000 000 euro, i fråga om samfundsskatten till 45 000 000 euro och i fråga om
fastighetsskatten till 80 000 000 euro.

Kommunerna ersätts för de beräknade skatteinkomstförlusterna så att kompensationen riktas till
kommunerna i proportion till utdelningen av kommunalskatten enligt debiteringen, utdelningen
av samfundsskatten och de uppskattade fastighetsskatterna 2020. Motsvarande eurobelopp dras
av från ersättningen till kommunerna för förlorade skatteinkomster 2021.

Enligt uppgifter om utfallet i augusti 2020 får ändringarna i fråga om betalningsarrangemang i
beskattningen avsevärt mindre konsekvenser än vad som beräknades i våras. Enligt den senaste
beräkningen minskar ändringarna i betalningsarrangemangen i beskattningen kommunernas skat-
teinkomster med sammanlagt 118 000 000 euro år 2020, varav kommunalskattens andel beräknas
vara 102 000 000 euro, samfundsskattens andel 7 000 000 euro och fastighetsskattens andel
9 000 000 euro.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så
att kommunerna ersätts för de temporära förseningar av kommunal-, samfunds- och fastighets-
skatteinkomsterna som föranleds av ändringarna i betalningsarrangemangen i beskattningen i en-
lighet med den nya konsekvensbedömningen.

2020 V tilläggsb. -429 000 000
2020 II tilläggsb. 547 000 000
2020 budget 2 269 000 000



22

Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

10. Utveckling av landsbygden

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till komplettering av
i punkterna 1) och 2) avsedda understöd som ersätter kostnader.
F ö r k l a r i n g : Syftet med tillägget är att trygga en likvärdig behandling av företagen.

2020 V tilläggsb. 30 000 000
2020 II tilläggsb. 30 000 000
2019 bokslut 22 500 000
2018 bokslut 7 500 000

54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av andra
statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och hästsport än sådana som baserar sig på pen-
ningspelsbolagets avkastning
F ö r k l a r i n g : Genom kompletteringen av motiveringen möjliggörs betalning av andra stats-
understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport än sådana som baserar sig på pen-
ningspelsbolagets avkastning.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2020 V tilläggsb. —
2020 budget 40 092 000
2019 bokslut 40 092 000
2018 bokslut 40 182 000
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Huvudtitel 32
ARBETS-  OCH  NÄRINGSMINISTERIETS  FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning

54. Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av ersättningar till passagerare till följd av inställda paketre-
sor.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksda-
gen en proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombi-
nerade resetjänster.

Enligt förslaget ska passagerare om researrangören går i konkurs ersättas för fordringar som re-
searrangören är skyldig att återbetala i sådana fall där en paketresa ställts in till följd av covid-19-
epidemin. En förutsättning för ersättning är att fordringarna inte kan ersättas ur de säkerheter som
researrangören ställt.

Enligt förslaget ska resenären hos Konkurrens- och konsumentverket framställa ett yrkande på
ersättning inom 6 månader från det att researrangören försattes i konkurs. Konkurrens- och kon-
sumentverket fattar beslut om utbetalning av ersättning.

Syftet är att trygga alla konsumenters jämlika ställning vid researrangörens konkurssituationer
där researrangören enligt lag är skyldig att återbetala de förskottsbetalningar som resenärerna be-
talat eller värdet av motsvarande värdebevis. Dessutom är syftet att göra mottagandet av värde-
bevis till ett attraktivt och tillförlitligt alternativ till återbetalning i pengar för konsumenterna.

2020 V tilläggsb. 2 000 000
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20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 104 050 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ökad produktion av vindkraft samt av sänkta priser på
el och utsläppsrätter.

2020 V tilläggsb. 104 050 000
2020 budget 232 550 000
2019 bokslut 228 620 804
2018 bokslut 249 808 985

40. Specialfinansiering för företag

43. Kostnadsstöd för företag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget orsakas av att de beräknade utgifterna för kostnadsstödet för företag
minskat.

2020 V tilläggsb. -30 000 000
2020 IV tilläggsb. 300 000 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt 
vissa tjänster

58. Temporär epidemiersättning till följd av covid-19-epidemin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 60 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av statens utgifter i enlighet med lagen om temporär epide-
miersättning.
F ö r k l a r i n g : Regeringen har i samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnat en proposi-
tion till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär änd-
ring av 11 § i lagen om utkomststöd. Syftet med ersättningen är att stödja den ekonomiska ställ-
ningen för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt i samhället i det fallet att
restriktionerna i samband med covid-19-epidemin har orsakat extra kostnader. Ersättningen ska
omfatta de personer som har fått grundläggande utkomststöd under restriktionstiden och som
fortfarande är mottagare av grundläggande utkomststöd under den tid stödet betalas ut hösten
2020.

2020 V tilläggsb. 60 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reserva-
tionsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till företagsarrange-
mang som förutsätts av den egna produktionen inom flygtjänsterna inom den prehospitala akut-
sjukvården.
Samtycke
Motiveringen till momentet kompletteras så att den statsägda aktieförmögenhet till ett värde av
högst 18 500 000 euro som enligt samtycket i den första tilläggsbudgeten för 2019 vederlagsfritt
överlåts till FinnHEMS Oy även får användas till ordnande av egen produktion inom flygtjäns-



33.6026

terna inom den prehospitala akutsjukvården och genomförande av företagsarrangemang som gäl-
ler detta.
F ö r k l a r i n g : FinnHEMS Oy aktiestock har förvärvats av staten i mars 2020. Bolaget kan för
att säkerställa flygverksamheten komma överens om sådana företagsarrangemang för vilka mo-
tiveringen till momentet kompletterats.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2020 V tilläggsb. —
2020 budget 28 990 000
2019 bokslut 28 990 000
2018 bokslut 28 990 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att arbetsvolymen när det gäller behandlingen av energi-
understöd har varit större än beräknat.

2020 V tilläggsb. 280 000
2020 IV tilläggsb. 105 000
2020 budget 5 713 000
2019 bokslut 4 806 000
2018 bokslut 4 926 000

34. Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda byggnader (re-
servationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att understöd kan beviljas kommuner för kostnader som
föranleds av att oljeuppvärmningssystemet i en kommunalt ägd byggnad slopas och uppvärm-
ningsformen ändras till andra uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika upp-
värmningssystem som använder fossila bränslen. Understödet beviljas till ett belopp av 20 % av
de kostnader som godkänts i och realiserats till följd av understödsbeslutet. Understödet höjs med
5 procentenheter, om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal.
F ö r k l a r i n g : Ändringen föranleds av behovet att höja statens finansieringsandel till kommu-
nerna i understöd som är avsedda för slopande av olja.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2020 V tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. 14 895 000
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