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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion
talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 52/1998 vp laiksi valtion talousarviosta
annetun lain muuttamisesta. Eduskunta, jolle

valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta
mietintönsä n:o 7/1998 vp, on hyväksynyt
seuraavan lain:

Laki
valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (42311988) 17 §
sekä 18 §:n otsikko ja 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 18 §:n 1 momentti laissa
165/1992, sekä
lisätään lakiin uusi 3 b § seuraavasti:
3b§

17 §

Valtion tilinpäätöksen mukaisen ylijäämän
tai alijäämän huomioon ottaminen
talousarviossa

Valtion tilinpäätös

Talousarvion katteeksi voidaan valtion tilinpäätöksen valmistuttua ottaa määrä, joka
vastaa enintään kolmannesta tilinpäätöksen
osoittamasta varainhoitovuoden lopun kumulatiivisesta ylijäämästä. Tämä määrä voidaan
ottaa talousarvion katteeksi seuraavan tilinpäätöksen valmistumiseen asti.
Talousarvioon voidaan ottaa määräraha
valtion tilinpäätöksen osoittaman varainhoitovuoden lopun kumulatiivisen alijäämän
kattamiseen.
Varainhoitovuoden lopun kumulatiivisella
ylijäämällä tai kumulatiivisella alijäämällä
tarkoitetaan 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun
talousarvion toteutumisen osoittaman laskelman mukaisen vuoden alun ylijäämän tai
alijäämän sekä tilivuoden ylijäämän tai alijäämän yhteenlaskettua määrää.
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Valtion tilinpäätökseen kuuluvat valtion
tuotto- ja kululaskelma, tase, talousarvion
toteutumisen osoittava laskelma sekä liitetiedot siten kuin asetuksella säädetään.
Valtion tilinpäätöksen mukainen ylijäämä
tai alijäämä varainhoitovuodelta on esitettävä
talousarvion toteutumisen osoittavassa laskelmassa. Laskelmassa on myös esitettävä
kumulatiivinen ylijäämä tai alijäämä edeltäviitä varainhoitovuosilta.
Valtion tilinpäätös on laadittava kultakin
varainhoitovuodelta sitä seuraavan vuoden
huhtikuun loppuun mennessä.
18 §
Valtion tilinpäätösasiakirja
Valtion tilinpäätösasiakirjaan, joka julkaistaan painettuna, on otettava:
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1) valtion tuotto- ja kululaskelma sekä tase;
2) valtion talousarvion toteutumisen osoittava laskelma osaston, pääluokan, luvun ja
momentin tarkkuudella;
3) selvitys seuraavaan vuoteen siirretyistä
määrärahoista;
4) talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tuotto- ja kululaskelmat sekä
taseet;
5) valtion liikelaitosten tuloslaskelmat ja
taseet;
6) selvitys valtion antamista lainoista;
7) selvitys valtion velasta;
8) selvitys varainhoitovuoden päättyessä
voimassa olleista valtion takauksista ja muista valtion vastuusitoumuksista; sekä
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9) muut valtiovarainministeriön määräämät
selvitykset.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 1998.
Varainhoitovuoden 1997 valtion tilinpäätöksen mukainen alijäämä asianomaiselta
varainhoitovuodelta sekä kumulatiivinen ylijäämä sitä edeltäviltä varainhoitovuosilta
saadaan vuoden 1997 valtion tilinpäätösasiakirjaan otetuista valtion talousarvion
toteutumisen osoittavasta laskelmasta sekä
valtion taseesta.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

