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REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN
OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2003 (RP 89/2003 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2003.
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ALLMÄNT

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen avlåts en proposition som kompletterar den andra tilläggsbudgetpropositionen
för 2003 (RP 89/2003 rd). Regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2003 avläts
till riksdagen den 10 oktober 2003. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om propositionen.
Det föreslås att intäktskalkylen för skatt på inkomst och förmögenhet sänks med 150 miljoner
euro. På basis av förhandsuppgifter om den slutliga beskattningen för 2002 sänks intäktskalkylen
för 2003 i fråga om samfundsskatt med 150 miljoner euro. Till följd av de sänkta intäktskalkylerna minskar avräkningen till Åland med 0,7 miljoner euro. Det föreslås att statens nettoupplåning
ökas med 149 miljoner euro. Det budgeterade egentliga underskottet för 2003 stiger till 1 057
miljoner euro.
De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt denna kompletterande
tilläggsbudgetproposition
Inkomstposter
(utan nettoupplåning
och skuldhantering)

e

Ordinarie statsbudgeten
I tilläggsbudgeten
II tillägsbudgetpropositionen
Kompletterande tilläggsbudgetproposition
Sammanlagt

35 319 649 000
-150 605 000
1 341 998 000
-150 000 000
36 361 042 000

Nettoupplåning
Anslag och skuldhantering

e

e

35 755 254 000
365 133 000
1 298 573 000
-675 000
37 418 285 000

436 000 000
516 000 000
-44 082 000
149 325 000
1 057 243 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på inkomst och förmögenhet

Från anslaget under momentet avdras
150 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till den
andra tilläggsbudgetpropositionen för 2003.
På basis av förhandsuppgifter om den slutliga beskattningen för 2002 beräknas intäkten av

samfundsskatten bli 150 000 000 euro mindre
än vad som beräknats i budgeten.
2003 II tilläggsb.
2003 I tilläggsb.
2003 budget
2002 bokslut
2001 bokslut

-150 000 000
-400 000 000
12 382 000 000
12 518 738 713
12 140 212 517
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg av
105 243 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i den andra tillläggsbudgetpropositionen för 2003.
Tillägget på 149 325 000 euro jämfört med
avdraget på 44 082 000 euro i den andra tillläggsbudgetpropositionen för 2003 föranleds
av de nu föreslagna ändringarna i denna kompletteringsproposition. Beloppet av nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till
1 291 243 000 euro år 2003. Inberäknat poster-

na för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 1 057 243 000 euro år 2003.
Tillägg i inkomster och utgifter
e
Inkomster

Nettoupplåning till nominellt värde
(netto)
105 243 000

Utgifter

Kapitalförluster (netto)
Emissionsförluster (netto)

Nettoinkomster

2003 II tilläggsb.
2003 I tilläggsb.
2003 budget

105 243 000

105 243 000
516 000 000
436 000 000
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ANSLAG

Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 495 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i den andra tillläggsbudgetpropositionen för 2003.
Avdraget på 675 000 euro jämfört med beloppet på 2 170 000 euro i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2003 föranleds av att
de inkomster i denna kompletteringsproposi-

tion som ligger till grund för avräkningen till
Åland har minskat med 150 000 000 euro.
2003 II tilläggsb.
2003 I tilläggsb.
2003 budget
2002 bokslut
2001 bokslut

1 495 000
-666 000
158 927 000
157 495 354
166 200 695
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Huvudtitel 32
HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Förvaltning

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att vid
nettobudgeteringen beaktas såsom inkomster
inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten samt inkomsterna av samfinansierade
projekt.
Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så, att till den del EU:s stöd hänför
sig till mervärdesskatteutgifter, får anslaget användas även till betalning av mervärdesskatteutgifter.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till den
andra tilläggsbudgetpropositionen för 2003.

Ändringen av motiveringen till momentet
föranleds av att vid nettobudgeteringen beaktas även innovativa åtgärder som finansieras
inom ramen för artikel 6 i förordningen om Europeiska socialfonden, dvs. inkomster som
hänför sig till s.k. pilotprojekt.
Under momentet föreslås inget tilläggsanslag med anledning av det ovan anförda.
2003 II tilläggsb.
2003 I tilläggsb.
2003 budget
2002 bokslut
2001 bokslut

—
1 543 000
68 797 000
68 555 000
66 530 603

