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ALLMÄNT

ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje
tilläggsbudget för 2006.
Det föreslås att den ordinarie inkomstposten höjs med ett nettobelopp på 828 miljoner euro. Utgående från de uppgifter som erhållits
då beskattningen för 2005 färdigställts och utdelningen för 2006
justerats höjs intäktskalkylen över inkomst- och förmögenhetsskatt
med 150 miljoner euro. Kalkylen över nettoinkomster av försäljning av aktier höjs med 295 miljoner euro till 1 241 miljoner euro
på grund av försäljning av 12 000 000 aktier i Outokumpu Oyj. Det
föreslås att inkomsterna från garantisektionen vid EU:s utvecklingsoch garantifond för jordbruket minskas med 110 miljoner euro.
Minskningen beror främst på att tidtabellen för utbetalning av EU:s
inkomststöd har ändrats. Det föreslås att överskottet från föregående räkenskapsperioder används som täckning för budgeten till ett
belopp av 493 miljoner euro. Användningen av överskottet möjliggör en motsvarande minskning av statskassan och att staten inte
ökar upplåningen, dvs. en amorting av statsskulden.
För utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås en ökning på
97,8 miljoner euro. För EU:s inkomststöd föreslås en ökning på
96,3 miljoner euro. Ökningen föranleds av att, avvikande från tidigare bedömningar, kan gårdsstödet för 2006 betalas nästan i sin helhet under innevarande år. Till följd av att inkomstposten ökat föreslås ett tillägg av 1,5 miljoner euro för avräkningen till Åland. Sammanlagt 9,2 miljoner euro återstår som ofördelad reserv inom
anslagsramen för innevarande år.
Den tredje tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på
730 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amorteringar på statsskulden, som i år således uppgår till cirka 1,5 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå till 58,6 miljarder euro i slutet av 2006, vilket motsvarar 35,2 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Inkomstposterna

Anslagen

Balans och statsskulden

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2006 och ändringar som nu föreslås,
euro
Anslag
Inkomstposter
(utan netto- Nettoamorteringar
(utan netto- Nettoupplåning
och
upplåning och
och amorteringar och
skuldhantering
skuldhantering) skuldhantering skuldhantering)
Ordinarie budget
I tilläggsbudget
II tilläggsbudget
III tilläggsbudgetpropositionen
Sammanlagt

39 135 581 000
991 902 000
457 847 000
828 176 000
41 413 506 000

446 039 000
-446 039 000
-

39 581 620 000
199 929 000
47 567 000
97 808 000
39 926 924 000

345 934 000
410 280 000
730 368 000
1 486 582 000

III tilläggsbudgeten för 2006
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

€

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i

150 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i

150 000 000

01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg i.....................................

150 000 000

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i
01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, minskning i ......................................................
39. Övriga inkomster av blandad natur i
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg i.............................

185 176 000
-110 000 000
-110 000 000
295 176 000
295 176 000
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Avdelning 15
15. LÅN i

493 000 000

02. Användning av överskott i

493 000 000

01. Användning av överskott i................................................................

Inkomstposternas totalbelopp:
828 176 000

493 000 000
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ANSLAG

Huvudtitel 28

€

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i

1 508 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i

1 508 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i................................

1 508 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i

96 300 000

20. Jordbruk i

96 300 000

41. EU-inkomststöd (förslagsanslag), tillägg i .......................................

96 300 000

Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i

730 368 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i

730 368 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) i ................

Anslagens totalbelopp:
828 176 000

730 368 000
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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
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 150 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det totala belopp som inflyter under momentet beräknas stiga till
12 900 000 000 euro. Den debiteringsredovisning som görs efter det att beskattningen för
2005 färdigställts och justeringen av utdelningen för 2006 beräknas öka statens skatteintäkter med 150 miljoner euro mer än tidigare
beräknat. Kapitalinkomsterna, i synnerhet

överlåtelsevinsterna, ökade 2005 mer än beräknat, och även kapitalinkomstprognosen för
2006 har höjts, och detta ökar statens andel av
de influtna skatterna.
2006 III tilläggsb.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

150 000 000
597 000 000
12 153 000 000
12 715 302 724
12 299 906 659
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
01. Inkomster från garantisektionen vid
EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket
Under momentet avdras 110 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I budgeten för innevarande år intäktsförs uppskattningsvis sammanlagt
825 110 000 euro under momentet. Av detta
belopp uppskattas 543 486 000 euro inflyta
med stöd av EU-inkomststödet. Hittills har
471,249 miljoner euro influtit i EU-inkomststöd. Med anledning av de ändringar i tidtabellerna för utbetalning av inkomststöd som gjordes hösten 2005 inflyter år 2006 inkomster i
första hand endast på grundval av de utgifter

som betalts 2005. Med anledning härav beräknas det influtna EU-inkomststödet bli ca 72
miljoner euro mindre än beräknat. Även inkomsterna från andra stödsystem under momentet blir sammanlagt ca 40 miljoner euro
mindre än beräknat, varvid totalinkomsterna
blir ca 110 miljoner euro mindre än beräknat.
Ändringen inverkar inte på inkomstposten i
budgetpropositionen för 2007.
2006 III tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

-110 000 000
825 110 000
455 962 942
791 801 614

39. Övriga inkomster av blandad natur
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 295 176 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av inkomster från försäljningen av aktier i Outokumpu Oyj. Staten säljer 12 000 000 aktier i
Outokumpu Oyj. Till följd av försäljningen

sjunker statens innehav i Outokumpu Oyj från
37,7 % till 31,1 %.
2006 III tilläggsb.
2006 II tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

295 176 000
526 300 000
420 000 000
1 490 937 424
2 133 866 155
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Avdelning 15
LÅN

02. Användning av överskott
01. Användning av överskott
Under momentet upptas 493 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt 3 b § (898/2000) i
lagen om statsbudgeten kan som täckning för
budgeten när statsbokslutet har färdigställts tas
högst det belopp varmed det av bokslutet visade kumulativa överskottet vid finansårets ut-

gång överstiger 500 miljoner euro. Bokslutet
för finansåret 2005 uppvisar ett kumulativt
överskott på 993 355 996,23 euro.
2006 III tilläggsb.
2005 bokslut

493 000 000
—
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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
1 508 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en
ökning av de inkomster som uppskattats i statsbudgeten för 2006 och som ligger till grund för
avräkningen enligt självstyrelselagen för
Åland (1144/1991).

2006 III tilläggsb.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

1 508 000
2 940 000
4 464 000
176 110 000
181 797 319
165 275 919

13

Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Jordbruk
41. EU-inkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av
96 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I budgeten för innevarande år har 543 486 000 euro anvisats för EU-inkomststöd. När anslaget dimensionerades antog man att upprättandet av det nya gårdsstödssystemet
och
inrättandet
av
ett
stödrättighetsregister fördröjer utbetalningarna
av gårdsstödet så att endast 80 % av gårdsstödet kan utbetalas till lantbruksföretagarna
2006. Förberedelserna har likväl framskridit i
sådan takt att gårdsstödet sannolikt kan utbetalas så gott som helt år 2006. Utbetalningarna
av gårdsstödet kan enligt EU-rättsakter inledas
den 1 december, och avsikten är att de huvudsakligen skall vara slutförda senast den 20 december.

Hittills har sammanlagt ca 125 miljoner euro
utbetalats i EU-inkomststöd. Stöden hänför sig
främst till år 2005 och överensstämmer med de
system som gällde då. Det nya gårdsstödet som
innevarande år betalas för första gången och
som huvudsakligen har lösgjorts från produktionen uppskattas bli utbetalt till ett belopp av
sammanlagt ca 514,8 miljoner euro år 2006.
Eftersom ett anslag på ca 418,5 miljoner euro
finns till förfogande för gårdsstödet, behövs ytterligare ett anslag på 96,3 miljoner euro, för
att stöden skall kunna betalas ut år 2006.
Motsvarande inkomster intäktsförs under
moment 12.30.01 i budgeten för 2007.
2006 III tilläggsb.
2006 budget
2005 bokslut
2004 bokslut

96 300 000
543 486 000
469 738 310
454 520 873
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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
730 368 000 euro.
F ö r k l a r i n g : För nettoamorteringar till
nominellt värde antecknas ett tillägg av
730 368 000 euro, varvid beloppet av nettoamorteringarna till nominellt värde stiger till
1 418 582 000 euro. Inberäknat posterna för
skuldhantering uppgår beloppet av nettoamorteringar till 1 486 582 000 euro år 2006.

Beräknad fördelning av anslaget
efter de föreslagna ändringarna
Nettoamorteringar till nominellt
värde (netto)
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Sammanlagt

2006 III tilläggsb.
2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2005 bokslut

€
1 418 582 000
40 000 000
28 000 000
1 486 582 000

730 368 000
410 280 000
345 934 000
3 780 204 511

