EV 117/2000 vp - HE 122/2000 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 117/2000 vp

Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta
annetun lain 3 aja 3 b §:n muuttamisesta

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a ja
3 b §:n muuttamisesta (HE 122/2000 vp).

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 16/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
valtion talousarviosta annetun lain 3 aja 3 b §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain ( 423/1988) 3 a §:n 1
momentti ja 3 b §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 3 a §:n 1 momentti laissa 217/2000 ja 3 b §:n 1
momentti laissa 430/1998, seuraavasti:
3a§

Nettobudjetointi
Talousarvioon voidaan ottaa seuraavista tuloista ja menoista vain niiden erotus ta vastaavat
tuloarviot tai määrärahat (nettobudjetointi):
1) uudet valtionlainat, valtionlainoista saatavat emissiovoitot ja pääomavoitot ja valtionlainojen pääomaa suojaavista johdannaisista kertyvät tulot sekä valtionvelan kuoletukset, valtionlainoihin liittyvät pääomatappiot ja emissiotappiot ja valtionlainojen pääomaa suojaavista johdannaisista aiheutuvat menot;
2) valtionlainoista saatavat korkotulot ja valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot sekä valtionlainoista aiheutuvat korkomenot ja valtionlainojen koron-

HE 122/2000 vp
VaVM 16/2000 vp

maksua suojaavista johdannaisista aiheutuvat
menot;
3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät
tulot ja siitä aiheutuvat menot;
4) osakkeiden myynnistä kertyvät tulot sekä
myyntiin liittyvät myyntipalkkiot ja valtion ostajan puolesta vastattavaksi ottamat maksuvelvoitteet;
5) eläkelaitokselle lain nojalla maksettava
maksuvalmiussuoritus ja suorituksen palautus
valtiolle;
6) lakiin perustuva valtionapu kunnalle ja
kunnan maksettavaksi valtiolle valtionapujärjestelmän määräytymisperusteiden mukaan tuleva
määrä.
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3b§

Valtion tilinpäätöksen mukaisen ylijäämän tai
alijäämän huomioon ottaminen talousarviossa
Talousarvion katteeksi voidaan valtion tilinpäätöksen valmistuttua ottaa enintään se määrä,
jolla valtion tilinpäätöksen osoittama varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen ylijäämä ylittää
500 miljoonaa euroa. Tämä määrä voidaan ottaa
talousarvion katteeksi seuraavan tilinpäätöksen
valmistumiseen asti. Talousarvion kattamiseen

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2000
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käytettävissä olevaa kumulatiivisen ylijäämän
määrää laskettaessa on vähennyksenä otettava
huomioon varainhoitovuoden talousarvion katteeksi talousarviossa tai lisätalousarviossa otettu kumulatiivisen ylijäämän määrä.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
2000. Lain 3 a §:n säännöksiä nettobudjetoinnista sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2001.

