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Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detalj-

motiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering

av regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2004.

Helsingfors den 12 november 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Antti Kalliomäki



ALLMÄNT

A 3

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en komplettering

av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004

rd). Regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2004

avläts till riksdagen den 29 oktober 2004, och finansutskottet har

ännu inte avgett sitt betänkande om den.

InkomstposternaDet föreslås att den ordinarie inkomstposten höjs med ett nettobe-

lopp på 36 miljoner euro. Intäktsprognosen för bilskatt sänks med

40 miljoner euro. Kalkylen över nettoinkomsterna av aktieförsälj-

ningen höjs med 77 miljoner euro, vilket föranleds av Sponda Abp:s

försäljning av aktier.

AnslagenFör anslagen föreslås ett nettotillägg på cirka 0,1 miljoner euro.

Huvudsakligen genom de ändringar som nu föreslås justeras de an-

slagsförslag som ingår i den tredje tilläggsbudgetpropositionen. Ef-

ter att tilläggsbudgetpropositionen överlämnades har det inkommit

uppgifter som preciserar de tidigare kostnadsförslagen. Det föreslås

dessutom att anslaget för köp och utvecklande av tjänster inom för-

bindelsefartygstrafiken i skärgården ökas med 0,5 miljoner euro på

grund av avvikande vinterförhållanden och det höjda bränslepriset.

BalansMed beaktande av den tredje tilläggsbudgetpropositionen och den

proposition som kompletterar denna är underskottet i statens bud-

getekonomi 26,0 miljoner euro år 2004.

Ramen för valperiodenAnslagen för den kompletterande propositionen ingår i ramarna,

och det föreslås att den totala summan av ramutgifter skall uppgå till

28 005 miljoner euro. Valperiodens ramar för 2004 uppgår till

28 089 miljoner euro, vilket innebär att det kvarstår en odelad reser-

vering om 84 miljoner euro.

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt den tilläggsbudgetproposition 

som kompletteras, euro

Inkomstposter

(utan nettoupplåning

och skuldhantering) Anslag

Nettoupplåning

och skuldhantering

Ordinarie budget 35 791 064 000 37 064 553 000 1 273 489 000

I tilläggsbudget 728 250 000 -105 699 000 -833 949 000

II tilläggsbudget 407 000 000 31 460 000 -375 540 000

III tilläggsbudgetproposition 1 460 000 -523 000 -1 983 000

Kompletteringsproposition 36 044 000 73 000 -35 971 000

Sammanlagt 36 963 818 000 36 989 864 000 26 046 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Från momentet avdras 40 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den

tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004.

På basis av det belopp som influtit beräknas

det sammanlagda beloppet av bilskatt stanna

vid 1 145 000 000 euro.

2004 III tilläggsb. -40 000 000

2004 II tilläggsb. -65 000 000

2004 I tilläggsb. 130 000 000

2004 budget 1 120 000 000

2003 bokslut 1 206 651 783

2002 bokslut 1 022 855 614
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Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom kommunikations-

ministeriets förvaltningsområde

Från momentet avdras 3 697 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den tredje till-

läggsbudgetpropositionen för 2004.

Att avdraget ökar med 1 037 000 euro jäm-

fört med det avdrag på 2 660 000 euro som fö-

reslås i den tredje tilläggsbudgetspropositio-

nen föranleds med hänvisning till motivering-

en under moment 31.99.78 av att

trafikledsprojektet Nordsjö hamn framskrider

långsammare än väntat.

2004 III tilläggsb. -3 697 000

2004 I tilläggsb. 318 000

2004 budget 31 150 000

2003 bokslut 5 307 974

2002 bokslut 1 598 822

39. Övriga inkomster av blandad natur

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 131 081 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den tredje till-

läggsbudgetpropositionen för 2004.

Tillägget på 77 081 000 euro jämfört med

det belopp på 54 000 000 euro som föreslås i

den tredje tilläggsbudgetpropositionen föran-

leds av Sponda Abp:s försäljning av aktier.

2004 III tilläggsb. 131 081 000

2004 II tilläggsb. 469 000 000

2004 budget 420 000 000

2003 bokslut 195 845 368

2002 bokslut 1 299 613 559
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Avdelning 15

LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Från momentet avdras 37 954 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den tredje till-

läggsbudgetpropositionen för 2004.

Att avdraget ökar med 35 971 000 euro jäm-

fört med det avdrag på 1 983 000 euro som fö-

reslås i den tredje tilläggsbudgetspropositio-

nen föranleds av de ändringar som föreslås i

denna kompletterande proposition.

Beloppet av nettoupplåningen till nominellt

värde är 71 046 000 euro år 2004. Inberäknat

posterna för skuldhantering uppgår beloppet

av nettoinkomsterna till 26 046 000 euro år

2004.

2004 III tilläggsb. -37 954 000

2004 II tilläggsb. -375 540 000

2004 I tilläggsb. -833 949 000

2004 budget 1 273 489 000

2003 bokslut 1 073 329 031

Inkomster och utgifter efter de 

föreslagna ändringarna e

Inkomster

Nettoupplåning till nominellt vär-

de (netto) 71 046 000

Utgifter

Emissionsförluster (netto) 40 000 000

Kapitalförluster (netto) 5 000 000

Nettoinkomster 26 046 000
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A N S L A G

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

75. Reparation och ombyggnad (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 295 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så, att anslaget även får användas för

förbättrande av säkerhetssystemen.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter beslutsdelen under momen-

tet i den tredje tillläggsbudgetpropositionen för

2004 och det andra stycket i beslutsdelen fogas

som andra stycke till beslutsdelen under mo-

mentet i den tredje tilläggsbudgetpropositio-

nen för 2004.

Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det

belopp på 295 000 euro som föreslås i den

tredje tilläggsbudgetpropositionen föranleds

av förbättrandet av säkerhetssystemen.

2004 III tilläggsb. 1 295 000

2004 budget 440 000

2003 bokslut 420 000

2002 bokslut 420 000
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Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Domstolsväsendet

23. Omkostnader för övriga domstolar (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

813 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den tredje till-

läggsbudgetpropositionen för 2004.

Tillägget är 450 000 euro jämfört med det

belopp på 363 000 euro som föreslås i den

tredje tilläggsbudgetpropositionen. Av tillägg-

et föranleds 150 000 euro av utgifter av en-

gångsnatur för att råda bot på anhopningen av

ärenden vid marknadsdomstolen och 300 000

euro av utgifter av engångsnatur för att råda

bot på anhopningen av behandlingen av asyl-

ärenden.

2004 III tilläggsb. 813 000

2004 budget 196 563 000

2003 bokslut 189 533 000

2002 bokslut 181 116 000
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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

169 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den tredje till-

läggsbudgetpropositionen för 2004.

Tillägget på 162 000 euro jämfört med det

belopp på 7 000 euro som föreslås i den tredje

tilläggsbudgetpropositionen föranleds av att

inkomsterna i denna komplettering av budget-

propositionen, vilka ligger till grund för avräk-

ningen till Åland, ökar med 36 044 000 euro. 

2004 III tilläggsb. 169 000

2004 II tilläggsb. 960 000

2004 I tilläggsb. 3 277 000

2004 budget 161 060 000

2003 bokslut 164 789 258

2002 bokslut 157 495 354
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Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

64. Köp och utvecklande av tjänster inom

förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reser-

vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

535 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den

tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av att

vinterförhållandena avviker från det som förut-

setts och av att bränslepriserna beräknas stiga.

Servicenivån är på samma nivå som 2003.

2004 III tilläggsb. 535 000

2004 budget 7 956 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommuni-

kationsministeriets förvaltningsområde (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

7 783 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den tredje till-

läggsbudgetpropositionen för 2004.

Avdraget på 374 000 euro jämfört med det

belopp på 8 157 000 euro som föreslås i den

tredje tilläggsbudgetpropositionen föranleds

av de anslagsändringar som föreslås i denna

kompletterande proposition.

2004 III tilläggsb. 7 783 000

2004 II tilläggsb. 5 500 000

2004 I tilläggsb. 4 890 000

2004 budget 278 000 000

2003 bokslut 288 586 196

78. Byggande av trafikförbindelser till Nord-

sjö hamn (förslagsanslag)

Under momentet avdras 7 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den tredje till-

läggsbudgetpropositionen för 2004.

Att avdraget ökar med 1 700 000 euro jäm-

fört med det avdrag på 5 700 000 euro som fö-

reslås i den tredje tilläggsbudgetspropositio-

nen föranleds av att trafikledsprojektet i anslut-

ning till Nordsjö hamn framskrider

långsammare än väntat. Fullmakten att ingå

avtal i fråga om projektet ändras inte.

2004 III tilläggsb. -7 400 000

2004 budget 51 000 000

2003 bokslut 8 023 292


