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ALLMÄNT
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om komplette-
ring av propositionen om en andra tilläggsbudget för 2006 (RP 208/
2006 rd). Regeringens proposition med förslag till en andra till-
läggsbudget för 2006 överlämnades till riksdagen den 19 oktober
2006, och finansutskottet har ännu inte gett sitt betänkande om den.

Det föreslås att den ordinarie inkomstposten höjs med ett nettobe-
lopp på 397 miljoner euro. Uppskattningen av nettoinkomsterna av
försäljning av aktier höjs med 526 miljoner euro, vilket föranleds av
försäljning av aktier i Kapiteeli Oyj. Beloppet av överföringen från
statens pensionsfond föreslås bli sänkt med 129 miljoner euro. Med
anledning av höjningen av inkomstposten föreslås ett tillägg på 1,8
miljoner euro i avräkning till Åland. Som ofördelad reserv för år
2006 kvarstår 11 miljoner euro.

Det föreslås att nettoamorteringen på statsskulden ökas med 396
miljoner euro. Med beaktande av den andra tilläggsbudgetproposi-
tionen och kompletteringen av den, amorteras statsskulden med 756
miljoner euro år 2006.

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt den kompletterande tilläggs-
budgetpropositionen, euro

Inkomstposter
(utan nettoupplåning
och skuldhantering)

Nettoupplåning
och

skuldhantering

Anslag
(utan netto-

amorteringar och
skuldhantering)

Netto-
amorteringar och

skuldhantering

Ordinarie budget 39 135 581 000 446 039 000 39 581 620 000 -
I tilläggsbudget 991 902 000 -446 039 000 199 929 000 345 934 000
II tilläggsbudgetpropositionen 60 547 000 - 45 779 000 14 768 000
Kompletterande tilläggsbudget-
proposition 397 300 000 - 1 788 000 395 512 000
Sammanlagt 40 585 330 000 - 39 829 116 000 756 214 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

28. Finansministeriets förvaltningsområde

07. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet avdras 1 059 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den andra till-
läggsbudgetpropositionen för 2006.

Tillägget av avdraget på 129 000 000 euro
jämfört med det belopp på 930 000 000 euro
som föreslås i den andra tilläggsbudgetpropo-
sitionen för 2006 föranleds av den ökning av
inkomstena som föreslås i denna komplette-
rande proposition. Efter avdraget år 2006 över-
förs tillgångar inte i praktiken från pensions-

fonden till budgeten, utan statens pensionsfon-
dering förstärks genom hela det
överföringsbelopp som beräknats i den ordina-
rie budgeten.

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
2004 bokslut 952 419 127

39. Övriga inkomster av blandad natur

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 526 300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den
andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006.

Tillägget föranleds av inkomster från försälj-
ning av Kapiteeli Oyj:s aktier. Av försäljning-



12.39 7

en beräknas inflyta 946 300 000 euro i nettoin-
komster. I tillägget har beaktats de nettoför-
säljningsinkomster på 420 000 000 euro som
redan beräknats under momentet i budgeten för
2006.

2006 II tilläggsb. 526 300 000
2006 budget 420 000 000
2005 bokslut 1 490 937 424
2004 bokslut 2 133 866 155
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A N S L A G

Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

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

2 940 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i den andra till-
läggsbudgetpropositionen för 2006.

Tillägget på 1 788 000 euro jämfört med det
belopp på 1 152 000 euro som föreslås i den
andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006
föranleds av att inkomsterna i denna komplet-

tering av budgetpropositionen, vilka ligger till
grund för avräkningen till Åland, ökar med
397 300 000 euro.

2006 II tilläggsb. 2 940 000
2006 I tilläggsb. 4 464 000
2006 budget 176 110 000
2005 bokslut 181 797 319
2004 bokslut 165 275 919
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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
410 280 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i den andra till-
läggsbudgetpropositionen för 2006.

Tillägget på 395 512 000 euro jämfört med
det belopp på 14 768 000 euro som föreslås i
den andra tilläggsbudgetpropositionen för
2006 föranleds av de ändringar som föreslås i
denna kompletterande proposition.

För nettoamorteringar till nominellt värde
antecknas ett tillägg av 395 512 000 euro, var-
vid beloppet av nettoamorteringarna till nomi-
nellt värde stiger till 688 214 000 euro. Inbe-

räknat posterna för skuldhantering uppgår be-
loppet av nettoamorteringar till 756 214 000
euro år 2006.

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) 688 214 000
Emissionsförluster (netto) 40 000 000
Kapitalförluster (netto) 28 000 000
Sammanlagt 756 214 000


