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ALLMÄNT
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggs-
budget för 2007.

InkomstposternaDet föreslås att de ordinarie inkomstposterna höjs med ett netto-
belopp 270 miljoner euro. Det föreslås att kalkylen över skatter och
inkomster av skattenatur höjs med 200 miljoner euro på grund av att
intäktskalkylen över inkomstskatter har höjts till följd av den höjda
prognosen för kapitalinkomster. När beskattningen för 2005 färdig-
ställts framgick det att beloppet av kapitalinkomstskatterna för skat-
teåret 2005 var större än vad som förutspåtts. I synnerhet överlåtel-
sevinsterna ökade kraftigt år 2005. Därför har kapitalinkomstprog-
noserna för 2006 och 2007 höjts. Det föreslås att överföringen från
pensionsfonden sänks med 480 miljoner euro. Avsikten är att pen-
sionsfondens medel skall öka med ett större belopp än tidigare på
grund av den gynnsamma inkomstutvecklingen inom statsfinanser-
na. Det föreslås att kalkylen över ränteinkomster och intäktsföring
av vinst höjs med 550 miljoner euro på grund av att de dividendin-
komstposter som baserar sig på förhandsuppgifterna om bokslutet
för 2006 har preciserats.

AnslagenTill utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås ett tillägg av
86,2 miljoner euro. Det föreslås att 85 miljoner euro anvisas för ny-
teckning av aktier i Sponda Oyj. Till följd av att inkomstposterna
höjts föreslås att avräkningsbeloppet till Åland ökas med 1,2 miljo-
ner euro. Den ofördelade reserven för innevarande år uppgår till 4,6
miljoner euro.

Balans och statsskuldenTilläggsbudgetpropositionen för 2007 uppvisar ett överskott på
184 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amorte-
ringar på statsskulden. Med beaktande av tilläggsbudgetpropositio-
nen uppskattas beloppet av statsskulden vid utgången av 2007 upp-
gå till 58,5 miljarder euro, vilket motsvarar 33,4 % av bruttonatio-
nalprodukten.

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

Inkomstposter
(utan netto-

upplåning och
skuldhantering)

Anslag
(utan netto-

amorteringar och
skuldhantering)

Nettoamorteringar och
skuldhantering

Ordinarie budget 40 517 211 000 40 482 699 000 34 512 000
Tilläggsbudgetpropositionen 270 000 000 86 215 000 183 785 000
Sammanlagt 40 787 211 000 40 568 914 000 218 297 000



Tilläggsbudgeten för 2007

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 200 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i 200 000 000

01. Skatt på inkomst, tillägg i ................................................................. 200 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i -480 000 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i -480 000 000

07. Överföring från statens pensionsfond, minskning i.......................... -480 000 000
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Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 550 000 000

03. Dividendinkomster i 550 000 000

01. Dividendinkomster, tillägg i ............................................................. 550 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

270 000 000
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ANSLAG

Huvudtitel 28 €

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 86 215 000

01. Finansministeriet i 85 000 000

89. Försäljning och förvärv av aktier (reservationsanslag 2 år), tillägg i 85 000 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 1 215 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ................................ 1 215 000

Huvudtitel 37

37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i 183 785 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i 183 785 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg i .... 183 785 000

Anslagens totalbelopp:

270 000 000



9

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 inflyta ett tillägg

av 200 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  När beskattningen för

2005 färdigställts framgick det att beloppet av
kapitalinkomstskatterna för skatteåret 2005
var större än vad man förutspått i synnerhet till
följd av den kraftiga ökningen av överlåtelse-
vinster. Till följd av detta har kapitalinkomst-
prognoserna för 2006 och 2007 höjts. Med an-
ledning av vad som anförts ovan föreslås att in-

komstposten för 2007 höjs med 200 miljoner
euro.

2007 tilläggsb. 200 000 000
2007 budget 12 721 000 000
2006 III tilläggsb. 150 000 000
2006 II tilläggsb. 597 000 000
2006 budget 12 153 000 000
2005 bokslut 12 715 302 724
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

28. Finansministeriets förvaltningsområde

07. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet avdras 480 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget beror på att av-

sikten är att fondens medel, till följd av den
gynnsamma inkomstutvecklingen inom statsfi-
nanserna, skall öka med ett större belopp än
enligt de nuvarande planerna genom att den in-
täktsföring som skall tas in i statsbudgeten
minskas.

2007 tilläggsb. -480 000 000
2007 budget 483 540 000
2006 II tilläggsb. -1 059 000 000
2006 I tilläggsb. -170 000 000
2006 budget 1 229 104 000
2005 bokslut 1 174 874 634
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 550 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Vid uppgörandet av bud-

getpropositionen för 2007 och i samband med
kompletteringspropositionen i november 2006
fanns endast tillgång till resultatuppgifterna
från statsägda bolag för det första halvåret och
förhandsuppgifterna för det tredje kvartalet.
Därför har de dividendprognoser som ställts på
basis av nämnda uppgifter varit försiktiga. Re-
sultatutvecklingen under slutet av året samt be-
hovet av eventuella bokslutstransaktioner som
inverkar på resultatet har utgjort en grund för
mera tillförlitliga prognoser. Bolagens resul-
tatutveckling har fortsättningsvis varit mycket
kraftig även under slutet av år 2006 och några

uppgifter om betydande bokslutstransaktioner
har åtminstone inte publicerats. Statens divi-
dendinkomster kommer således att vara betyd-
ligt större än beräknat. Med de uppgifter som
för närvarande finns att tillgå uppskattas utgå-
ende från resultatet år 2006 att dividendinkom-
sterna kommer att uppgå till 1 500 miljoner eu-
ro.

2007 tilläggsb. 550 000 000
2007 budget 950 000 000
2006 II tilläggsb. 200 000 000
2006 I tilläggsb. 683 900 000
2006 budget 650 000 000
2005 bokslut 746 890 497
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A N S L A G

Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Finansministeriet

89. Försäljning och förvärv av aktier (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
85 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av finansiering för teckning av ak-
tier, med vilken staten tecknar ett sådant antal
nya aktier som det nuvarande aktieinnehavet
möjliggör vid den nyemission som Sponda

Abp ordnar, till ett värde av högst 85 miljoner
euro.

2007 tilläggsb. 85 000 000
2007 budget 850 000
2006 budget 841 000
2005 bokslut 841 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

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

1 215 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en ökning av de inkomster som

uppskattats i statsbudgeten för 2007 och som
ligger till grund för avräkningen enligt själv-
styrelselagen för Åland.



28.39 13

2007 tilläggsb. 1 215 000
2007 budget 182 133 000
2006 tilläggsb. 4 464 000
2006 budget 176 110 000
2005 bokslut 181 797 319
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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
183 785 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  För nettoamorteringar till
nominellt värde antecknas ett tillägg av
183 785 000 euro, varvid beloppet av netto-
amorteringarna till nominellt värde uppgår till
170 297 000 euro. Inberäknat posterna för
skuldhantering uppgår beloppet av nettoamor-
teringar till 218 297 000 euro år 2007.

2007 tilläggsb. 183 785 000
2007 budget 34 512 000
2006 III tilläggsb. 730 368 000
2006 II tilläggsb. 410 280 000
2006 I tilläggsb. 345 934 000
2005 bokslut 3 780 204 511

Beräknad fördelning av 
anslaget efter de föreslagna 
ändringarna €

Nettoamorteringar till nominellt 
värde (netto) 170 297 000
Emissionsförluster (netto) 25 000 000
Kapitalförluster (netto) 23 000 000
Sammanlagt 218 297 000


