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Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag
till lag om upphävande av lagen om postbanken samt ändring
av vissa lagar som har samband med den

Till riksdagen har överlämnats regeringens
proposition nr 6/2000 rd med förslag till lag
om upphävande av lagen om postbanken
samt ändring av vissa lagar som har sam-

band med den. Riksdagen, som i ärendet
mottagit
ekonomiutskottets
betänkande
nr 4/2000 rd, har antagit följande lagar:

Lag
om upphävande av lagen om postbanken

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §
Genom denna lag upphävs lagen den 11
december 1987 om postbanken (972/1987)
jämte ändringar.

2 §
Denna lag träder i kraft den
.
När denna lag träder i kraft omvandlas den
depositionsbank som avses i den upphävda
lagen till en affärsbank enligt affärsbankslagen (126911990).
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3 §
Bestämmelserna i 8 § l och 2 mom. samt
11 § i den upphävda lagen tillämpas tills
skötseln av statens betalningsrörelse har ordnats i enlighet med 13 § lagen om statsbudgeten (423/1988).
Bestämmelserna i 9 § l mom. och 14 § i
den upphävda lagen tillämpas till och med
den 31 december 2000.
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Lag
om ändring av lagen om statsbudgeten
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (42311988) 13 § samt
fogas tilllagen en ny 13 a § som följer:
13§

13 a§

Betalningsrörelsen

Betalningstidpunkter

statens betalningsrörelse skall skötas ekonomiskt och med beaktande av säkerheten i
fråga om betalningsrörelsen. Avtal om skötsel av statens betalningsrörelse får ingås
med ett kreditinstitut eller en annan sammanslutning som bedriver betalningsrörelse.
Bestämmelser om ordnandet av skötseln av
statens betalningsrörelse utfärdas i övrigt
genom förordning av statsrådet.
Om det har ingåtts ett avtal om skötseln
av statens betalningsrörelse, har finansministeriet rätt att övervaka fullgörandet av de
uppdrag som omfattas av avtalet samt att av
avtalspartema få de uppgifter som behövs
för detta ändamål. Avtalsparten skall i enlighet med avtalet om skötseln av statens betalningsrörelse ersätta skador som den orsakat vid skötseln av statens betalningsrörelse.

Medel som har erlagts till staten genom
banköverföring är betalda när de har betalts
in på ett konto i en sammanslutning som
sköter statens betalningsrörelse, om inte något annat bestäms genom lag eller förordning. Om pengama har betalts till kassan vid
ett ämbetsverk eller en inrättnin~, har betalningen skett när betalaren har fatt ett kvitto
på inbetalningen.
Betalningar som baserar sig på statens
prestationsskyldighet och som betalts genom
banköverföring är betalda när de finns på ett
konto i den sammanslutning som företräder
mottagaren, om inte något annat bestäms
genom lag eller förordning.
Denna lag träder i kraft den
.
Lagens 13 a § tillämpas på betalningar
som förfaller efter det att lagen har trätt i
kr'!ft.
Atgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Lag
om ändring av 2 och 6 § kreditinstitutslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 2 § 2 mom. och 6 §
2 mom., av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1340/1997, som följer:
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2 §

6§

Kreditinstitut

Annan lagstiftning som tillämpas

Depositionsbanker är affärsbankerna, sparbankerna, sparbanksaktiebolagen, andelsbankerna, de kooperativa bankerna i aktiebolagsform och de banker i aktiebolagsform
som avses i 41 b § andelsbankslagen
(127111990).

På depositionsbanker tillämpas dessutom
affärsbankslagen (1269/1990), sparbankslagen (1270/1990), lagen om ombildning av
sparbank till bank i aktiebolagsform
(97211992) eller andelsbankslagen.
Denna lag träder i kraft den

Lag
om ändring av affärsbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i affärsbankslagen av den 28 december 1990 (1269/1990) 10 § 2 mom. 6 punkten
samt
ändras l § l mom. och 9 § l och 2 mom., av dessa lagrum l § l mom. och 9 § 2 mom.
sådana de lyder i lag 1609/1993, som följer:
l §
En affärsbank är en depositionsbank som
avses i kreditinstitutslagen (1607/1993).

9 §
En affärsbanks förvaltning sköts av en direktion som är bankens styrelse och av en
verkställande direktör.
I bolagsordningen kan bestämmas att ban-

ken har ett förvaltningsråd. Om affärsbanken
har ett förvaltningsråd, utses direktionen och
verkställande direktören av förvaltningsrådet.
I bolagsordningen kan bestämmas att medlemmarna i direktionen får utses på obestämd tid.

Denna lag träder i kraft den
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Lag
om ändring av 14 § andelsbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i andelsbankslagen av den 28 december 1990 (127111990) 14 § l mom. som följer:
14 §
En andelsbanks förvaltning sköts av en
direktion som är bankens styrelse och av en
verkställande direktör. I stadgarna kan bestämmas att andelsbanken även har fullmäktige och ett förvaltningsråd. Förvaltningsrådet och direktionen utses av andelsstämman.
Om andelsbanken har ett förvaltningsråd,
utses direktionen och verkställande direktören av förvaltningsrådet. Om banken har
fullmäktige, utses förvaltningsrådet av fullmäktige.

Denna lag träder i kraft den
.
Om en andelsbank när lagen träder i kraft
inte har någon bestämmelse i sina stadgar
om ett förvaltningsråd, tillämpas de tidigare
bestämmelserna tills stadgarna har ändrats i
överensstämmelse med denna lag, dock
längst två år efter att denna lag har trätt i
kraft.

Lag
om ändring av 11 § lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 11 § 4 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 1349/1997, samt
ändras 11 § 4 mom. 2 punkten, sådan den lyder i nämnda lag 1349/1997, som följer:
11§

rings grupp.

Granskningsrätt och rätt att få uppgifter
Vad som ovan i 1-3 mom. bestäms om
tillsynsobjekt skall tillämpas också på
2) andra företag som hör till ett kreditinstituts eller ett värdepappersföretags konso1ide-

Denna lag träder i kraft den
.
Den genom denna lag upphävda 11 §
4 mom. 3 punkten lagen om finansinspektionen tillämpas till och med den 31 december
2000.
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Lag
om ändring av 2 § lagen om revision av statshushållningen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 23 december 1947 om revision av statshushållningen (96711947) 2 §
l mom., sådant det lyder i lag 856/1981, som följer:
2 §
Revisionsverket handhar granskningen och
övervakningen av statens myndigheters, inrättningars och affärsföretags ekonomiska
skötsel. Dessutom skall verket även i övrigt
granska och övervaka användningen av statens medel och skötseln av statens egendom
samt räkenskapsföringen beträffande dessa,
om inte denna övervaknings- och gransk-

ningsplikt begränsas genom förordning.
Granskningen och övervakningen omfattar
dock inte riksdagens ekonomi och förvaltningen av fonder som denna ansvarar för
och inte heller Finlands Banks och Folkpensionsanstaltens verksamhet.
Denna lag träder i kraft den

Lag
om ändring av l § lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel
(1015/1977) l § 2 mom., sådant det lyder i lag 155711992, som följer:
l §

trielit samarbete Ab, försäkringsbolag eller
arbetspensionsanstalter, nedan kreditanstalt.

Lån beviljas av depositionsbanker, Nordiska Investeringsbanken, Fonden för indus-

Denna lag träder i kraft den

Lag
om ändring av 42 § mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (150111993) 42 § l mom.
8 punkten samt
ändras 42 § l mom. 7 punkten som följer:
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Som finansiella tjänster anses
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Denna lag träder i kraft den
.
Den genom denna lag upphävda 42 §
l mom. 8 punkten mervärdesskattelagen tilllämpas till och med den 31 december 2000.

7) garantiverksamhet

Lag
om ändring av 36 § lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 36 § 2 mom.
som följer:
36 §
Penninginrättningarna skall dagligen betala
in under dagen mottagna skattemedel på
tullverkets konto senast den vardag närmast
efter betalningsdagen då penninginrättningen
är öppen för allmänheten. Om skattemedlen
inte har inbetalts på tullverkets konto så som

föreskrivs i 13 a § l mom. lagen om statsbudgeten (423/1988), skall penninginrättningen betala en av finansministeriet fastställd ränta för dröjsmålstiden.

Denna lag träder i kraft den

Lag
om ändring av 3 § lagen om verkställighet av bötesstraff

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 juni 1963 om verkställighet av bötesstraff (318/1963) 3 § 2 mom.,
sådant det lyder i lag 974/1981, som följer:

3§
Detsamma gäller då staten, Finlands Bank
eller Folkpensionsanstalten tilldömts ersättning i brottmål eller staten i annat mål, i
vilket allmän åklagare uppträtt på tjänstens
vägnar, eller med stöd av bestämmelserna
om hörande av vittne eller sakkunnig, fri
rättegång eller inställande av person inför
domstol eller motsvarande bestämmelser,

vilka avser ersättning för kostnader som betalts av statens medel. I enlighet med denna
lag skall likaså hos den som är ansvarig för
skada uppbäras i brottskadelagen (935/1973)
avsedd ersättning som grundar sig på statens
regressrätt.
Denna lag träder i kraft den
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Lag
om ändring av 4 kap. 33 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 4 kap. 33 § l mom., sådant
det lyder i lag 470/1986, som följer:
4 kap.
Om utmätning

33 §
Betalning till utmätningsmannen anses
verkställd den dag då den har betalts in på
ett konto i en sammanslutning som sköter
statens betalningrörelse eller kontoöverfö-

ringen har debiterats betalarens konto. Om
sammanslutnings skyldighet att inbetala influtna medel på utmätnin~smannens konto
för tjänstemedel och om paföljderna av försenad betalning bestäms genom förordning.

Denna lag träder i kraft den

Lag
om ändring av 14 § lagen om räntestödslån för fiskerinäringen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 9 januari 1976 om räntestödslån för fiskerinäringen (111976) 14 §
l mom. som följer:
14 §
Räntestödslån för fiskerinäringen beviljas
av depositionsbanker eller Finlands Hypoteksförening.

Denna lag träder i kraft den

Lag
om ändring av 45 § kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987) 45 § l mom. 2 punkten
som följer:
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2) av finsk depositionsbank ställd proprieborgen; eller

Säkerheter
Som säkerhet kan handels- och industriministeriet godkänna endast
Denna lag träder i kraft den

Lag
om ändring av 7 a § lagen om bekämpningsmedel
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) 7 a§, sådan den lyder
i lag 1031/1987, som följer:

7a§
Den betalningsskyldige skall självmant
betala in avgiften på ett konto som kontrollcentralen för växtproduktion innehar. Den
betalningsskyldige skall även utan särskild
uppmaning på en blankett, för vilken kontrollcentralen för växtproduktion fastställer
formuläret, meddela kontrollcentralen de
mängder som sålts, överlåtits och använts
året innan samt grunderna för beräkningen
av den inbetalda avgiften. I meddelandena
från en importör och från en inhemsk tillver-

kare skall dessutom ingå en specificering av
sådan försäljning och annan överlåtelse för
vilken den som lämnar meddelandet inte är
betalningsskyldig samt namn och adress på
dem tUl vilka bekämpningsmedel har levererats. A ven de mängder bekämpningsmedel
som levererats till respektive mottagare skall
meddelas. A vgiften skall betalas och meddelandet lämnas årligen före utgången av
juni.
Denna lag träder i kraft den

Lag
om ändring av 6 § lagen om apoteksavgift
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946) 6 §, sådan den lyder i
lag 42111999, som följer:

6§
Apoteksavgiften inbetalas genom banköverföring till länsstyrelsen i en eller flera
rater så som läkemedelsverket bestämmer.
Apoteksavgiften för Helsingfors universitetsapotek inbetalas till Helsingfors universitet
och apoteksavgiften för Kuopio universitets-

apotek till Kuopio universitet. Läkemedelsverket skall före den l juli året efter det för
vilket avgiften fastställts till länsstyrelsen
sända en förteckning över de apoteksavgifter
som skall inbetalas i länet.
Denna lag träder i kraft den
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Lag
om ändring av 29 § tullagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 29 § som följer:
29 §
Tull skall inbetalas på tullverkets konto
inom l O dagar från tullräkningens datum,
om inte tiden förlängts eller betalningsanstånd eller något annat betalningsförfarande

beviljats. Annan än av tullverket registrerad
kund (kontantkund) kan betala tullräkningen
också på tullanstalt

---

Denna lag träder i kraft den

Lag
om ändring av 4 a § lagen om skatteuppbörd
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978) 4 a§ 3 room., sådant det
lyder i lag 1543/1995, som följer:

4a§
Skatten anses vara betald till skatteuppbördsmyndigheten när betalaren får ett kvitto
på inbetalningen till statens konto eller på
prestationen till redovisningsverkets kassa
eller när banköverföringen till ovan nämnda
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konto har debiterats ett konto i en penninginrättning som fungerar som betalningsställe.
Finansministeriet får bestämma att skatt som
erlagts i utlandet kan anses vara betald innan
den noterats på statens konto.
Denna lag träder i kraft den

lO
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Lag
om ändring av 3 § lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 3 § l mom. som följer:

3§
Redovisningstidpunkt

Redovisningarna görs och redovisningsbeloppen betalas månaden efter intagsperioden
och den månad då återbäringarna har betalts.

Helsingfors den 28 mars 2000

Intagsperiod är den kalendermånad under
vilken de influtna medlen har registrerats på
skatteuppbördsmyndighetens konto, om inte
något annat föreskrivs nedan.
Denna lag träder i kraft den

