REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM
KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2021 (RP 68/2021 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering
av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2021.
Helsingfors den 12 maj 2021

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Matti Vanhanen

A5

ALLMÄN MOTIVERING

ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 68/2021 rd). Regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2021 lämnades till riksdagen den 29 april 2021 och finansutskottet har ännu inte gett
sitt betänkande om den.
Föreslagna ändringar
Det föreslås att fullmakten i anslutning till totalreformen av tullklareringssystemen höjs med
19,545 miljoner euro, varvid beställningsfullmakterna uppgår till sammanlagt 84,245 miljoner
euro. Den nuvarande beställningsfullmakten kommer att ha utnyttjats i sin helhet våren 2021 och
den föreslagna fullmakten gör det möjligt att ingå nya förbindelser. Det bedöms att de utgifter
som föranleds av den föreslagna höjningen av fullmakten förfaller till betalning 2022.
De av riksdagen godkända i nkomstposterna och anslagen för 2021, den tilläggsbudgetproposition som för närvarande behandlas i riksdagen och den kompletterande tilläggsbudgetproposition som nu föreslås, euro

Ordinarie budgeten
I tilläggsbudgeten
II tilläggsbudgetpropositionen
Kompletterande tilläggsbudgetpropositionen
Sammanlagt

Inkomstposter
(exkl. nettoupplåning
och skuldhantering)

Nettoupplåning
och skuldhantering

Anslag

53 502 535 000
415 000 000
-9 000 000

11 742 718 000
-21 186 000
286 118 000

65 245 253 000
393 814 000
277 118 000

53 908 535 000

12 007 650 000

65 916 185 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Beskattningen och Tullen
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att inom projekt för totalreformen av de EU-omfattande tullklareringssystemen får förbindelser ingås så att de med beaktande av de utgifter som
föranleds av den fullmakt som beviljats i tidigare budgetar föranleder staten utgifter på högst
84 245 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021.
På grund av ändringar i tullagstiftningen, som är bindande för EU:s medlemsstater, inledde
Tullen en totalreform av de EU-omfattande tullklareringssystemen. För reformen beviljades en
beställningsfullmakt på 54,2 miljoner euro 2015 och motsvarande anslag för åren 2016—2021. I
den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 höjdes beloppet av beställningsfullmakten till 64,7 miljoner
euro. Beloppet av beställningsfullmakten höjs med 19 545 000 euro till 84 245 000 euro. Enligt
Tullens uppskattning uppgår det sammanlagda beloppet av förbindelserna till sammanlagt 123,5
miljoner euro under den tidsperiod som sträcker sig till utgången av 2025.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

28.10
2021 II tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut
2019 bokslut
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—
186 252 000
171 856 000
168 168 000

