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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 8 § lagen om statens specialfinansie-
ringsbolags kredit- och borgensverksamhet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om statens specialfinansieringsbolags kredit- 
och borgensverksamhet skall ändras så att det 
regionala räntestöd och specialräntestöd som 
skall betalas till Finnvera Abp skall kunna 
betalas till bolaget samma år som bolaget 
gottskriver kunden för det. Enligt gällande 
lag betalas räntestödet till bolaget först under 

det kalenderår som följer på det år då bolaget 
har gottskrivit kunden för räntestödet. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2002 och avses bli behandlad i 
sammanband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att den har anta-
gits och blivit stadfäst. 

 
————— 

 
 

MOTIVERINGAR 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Statsrådet har med stöd av 8 § lagen om 
statens specialfinansieringsbolags kredit- och 
borgensverksamhet (445/1998) gett Finnvera 
Abp en förbindelse om utbetalning av regio-
nalt räntestöd och specialräntestöd. Ränte-
stöd enligt ovan nämnda paragraf beviljas, 
regionalt räntestöd till storleken regionalt 
graderat och specialräntestöd för krediter 
som ges av näringspolitiska skäl. 

Det regionala räntestödet och specialränte-
stödet är enligt 8 § stöd som skall överföras 
direkt på kredittagarna. Finnvera Abp för-
medlar stödet och överför räntestödet till fullt 
belopp på kredittagaren. 

Enligt 8 § 2 mom. i gällande lag betalar 
staten Finnvera Abp räntestöd för att överfö-
ras vidare på kredittagare ett år efter att 
Finnvera Abp har gottskrivit kunden för rän-
testödet. Enligt bestämmelsen är grunden för 
det regionala räntestödet och specialräntestö-
det den kreditstock som bildas av de krediter 
som bolaget årligen beviljar och som avses i 
8 § 1 mom. 1 och 2 punkten. Den kreditstock 
som utgör grund för räntestödet fastställs år-
ligen vid utgången av året. Fastställandet av 
kreditstocken sker i praktiken på så sätt att 
Finnvera Abp:s revisor vid ingången av året 

fastställer den kreditstock som fanns vid ut-
gången av föregående år och som berättigar 
till regionalt räntestöd och specialräntestöd.  

Ett förfarande för utbetalning av räntestöd i 
enlighet med gällande lag leder för det första 
till en ekonomisk olägenhet för Finnvera Abp 
i form av extra kostnader, eftersom bolaget 
blir tvunget att finansiera räntestödets andel 
under ett år. För det andra medför förfarandet 
administrativa olägenheter för handels- och 
industriministeriet vid utbetalningen av fi-
nansiering från Europeiska gemenskapens 
strukturfonder till Finnvera Abp, då det på de 
lån som bolaget beviljat inriktas stöd som be-
talas från Europeiska regionala utvecklings-
fonden i form av räntestöd. Detta därför att 
det stöd som betalas från Europeiska regiona-
la utvecklingsfonden betalas årsvis sedan en 
grund för betalning har uppkommit och inte 
med ett års dröjsmål. Det vore administrativt 
mycket tungt och på alla sätt oändamålsenligt 
att göra ett undantag i detta hänseende för 
Finnvera Abp:s del. 

I propositionen föreslås det att lagen skall 
ändras så att staten betalar räntestöd till 
Finnvera Abp samma år som bolaget gott-
skriver kunden för det. Samtidigt skall man 
också avstå från att använda termen kredit-
stock, eftersom den är onödig. Tidigareläg-
gandet av utbetalningen av räntestödet ökar 
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inte i sig statens utgifter. Räntestödet skall, 
enligt vad som föreslås, betalas till bolaget 
ett år tidigare än i dagens läge, vilket gör att 
räntestödsbeloppet under en övergångsperiod 
i början av perioden kommer att vara större 
än det som uppskattades tidigare och i slutet 
av perioden mindre än vad som uppskattades 
tidigare. Detta innebär i praktiken att under 
det planerade första tillämpningsåret för den 
ändrade lagen, dvs 2002, skall Finnvera Abp 
betalas räntestöd för de krediter som bolaget 
har beviljat år 2001 eller tidigare och i enlig-
het med den ändrade lagen också för krediter 
som beviljas år 2002. 

Avsikten är att under de kommande åren 
skall det räntestöd som betalas för krediter 
som beviljats före år 2002 fortsättningsvis i 
enlighet med nu gällande lag betalas ett år ef-
ter att Finnvera Abp har gottskrivit kunden 
för räntestödet. I enlighet med den ändrade 
lagen skall räntestöd under samma år betalas 
Finnvera Abp för krediter som bolaget bevil-
jar år 2002 eller senare. 
 
1.  Proposit ionens ekonomiska 

verkningar 

Tidigareläggandet av utbetalningen av rän-
testödet ändrar fördelningen av räntestödsbe-
loppet på olika år, men totalt sett ökar det 
inte räntestödsbeloppet. Räntestöd skall beta-
las till bolaget ett år tidigare än i dagens läge, 
vilket gör att räntestödsbeloppet under en-
skilda år kommer att ändras från det som 
uppskattades tidigare. Sedan den ändrade la-
gen har trätt i kraft blir räntestödsbeloppet 

under ungefär sju år större än det belopp som 
uppskattats tidigare, efter detta blir ränte-
stödsbeloppet mindre än det belopp som upp-
skattats tidigare. 

Ändringen inverkar första gången på ränte-
stödets belopp år 2002. Ändringen ökar sta-
tens utgifter från de tidigare uppskattade med 
ca 3 miljoner euro år 2002 och ca 3,9 miljo-
ner euro år 2003, varefter inverkan är mind-
re. Inverkan på utgifterna jämnas ut under en 
period av ungefär sju år. Det föreslås att vid 
dimensioneringen av räntestödet i statsbud-
getspropositionen för år 2002 skall den ök-
ning av räntestödsbeloppet som beror på att 
utbetalningen av räntestödet tidigareläggs 
beaktas.  
 
2.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid handels- och industriministeriet i 
samarbete med Finnvera Abp. 
 
3.  Ikraftträdande 

Lagen förestås träda i kraft så snart den har 
antagits och blivit stadfäst. 

Den ändring som gäller tidigareläggandet 
av utbetalningen av räntestöd skall tillämpas 
från den 1 januari 2002. Ändringen gäller 
därmed de krediter som har beviljats år 2002 
eller senare. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslaget 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksam-
het 

 
 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgens-

verksamhet (445/1998) 8 § 2 mom. som följer: 
 

 
8 § 

Statens förbindelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grunden för det räntestöd som avses i 1 

mom. 1 och 2 punkten är de krediter som har 
beviljats inom gränserna för den bevillnings-
fullmakt som fastställs i statsbudgeten. I 
statsbudgeten bestäms årligen om det maxi-

mibelopp av sådan finansiering som bolaget 
beviljar under året i fråga och för vilken rän-
testöd beviljas under bevillningsåret och de 
följande åren. Statsrådets förbindelse om rän-
testöd kan gälla en viss tid. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20   och till-

lämpas från den 1 januari 2002. 
  

 
 

————— 

Helsingfors den 28 september 2001 

 
Republikens President 

 
TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 

Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksam-
het 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgens-

verksamhet (445/1998) 8 § 2 mom. som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 

Statens förbindelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grunden för det räntestöd som avses i 1 

mom. 1 och 2 punkten är den kreditstock 
som bildas av de krediter som bolaget årli-
gen beviljar och som avses i nämnda punk-
ter. I statsbudgeten bestäms årligen om det 
maximibelopp av sådan finansiering som 
bolaget beviljar under året i fråga och för 
vilken räntestöd beviljas under de år som 
följer på bevillningsåret. Statsrådets förbin-
delse om räntestöd kan gälla en viss tid. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Statens förbindelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grunden för det räntestöd som avses i 1 

mom. 1 och 2 punkten är de krediter som 
har beviljats inom gränserna för den bevill-
ningsfullmakt som fastställs i statsbudgeten.  
I statsbudgeten bestäms årligen om det max-
imibelopp av sådan finansiering som bolaget 
beviljar under året i fråga och för vilken rän-
testöd beviljas under bevillningsåret och de 
följande åren. Statsrådets förbindelse om 
räntestöd kan gälla en viss tid. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20   och till-

lämpas från den 1 januari 2002. 
——— 

 


