Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § lagen om statens affärsverk
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om sta- gen.
tens affärsverk skall ändras. Enligt förslaget Lagen avses träda i kraft vid ingången av
skall det sammanlagda beloppet av statens 2002.
affärsverks kortfristiga lån anges i euro i la—————
MOTIVERING

1.

Nuläge och föreslagna änd-

ringar

Enligt 82 § grundlagen skall statens upplåning vara grundad på riksdagens samtycke,
av vilket framgår de nya lånens eller statsskuldens maximibelopp.
Bestämmelserna i 8 § 1 mom. lagen om statens affärsverk (627/1987), nedan affärsverks
lagen, gäller affärsverkens kortfristiga upplåning. Enligt momentet får ett affärsverk ta
upp lån för sin verksamhet om återbetalningstiden är kortare än ett år, samt ta upp
leveranskrediter (kortfristiga lån) så som
statsrådet bestämmer. Det sammanlagda beloppet av affärsverkens kortfristiga lån får
dock uppgå till högst 2 000 000 000 mk.
Momentet är i kraft till den 31 december
2001.
Då den ändring av affärsverkslagen stadfästes, genom vilken 8 § 1 mom. ändrades temporärt från den 1 mars 2000 antecknades i
statsrådets protokoll följande uttalande:
"Inom ramen för den lagstiftning som nu föredras förbinder sig statsrådet till så vidsträckta och smidiga mekanismer som möjligt för beviljande av kredittagningsfullmakter för kortfristiga lån så att de inte förorsakar
praktiska problem för affärsverken och att
verksamhetsbetingelserna för affärsverken
inte försämras." Därför föreslås inga praktiska ändringar i systemet. Syftet är att i princip
omvandla det sammanlagda beloppet av affärsverkens kortfristiga lån till euro från den
1 januari 2002.

Enligt gällande 8 § 1 mom. i affärsverkslagen
är ett kortfristigt lån ett lån vars återbetalningstid är kortare än ett år. I överensstämmelse med 4 kap. 7 § bokföringslagen
(1336/1997) och marknadspraxis föreslås att
kortfristiga lån skall definieras såsom lån vilkas återbetalningstid då lånet upptas är högst
12 månader. Då kortfristiga lån anges beaktas inte affärsverkens sedvanliga kontoskulder och inte heller amorteringar på långfristiga lån. Enligt 8 § 2 mom. i affärsverkslagen
samt lagar som gäller enskilda affärsverk
skall riksdagen ge sitt samtycke till kortfristig upplåning. Riksdagen beslutar årligen om
beloppet av långfristiga lån i samband med
att den fastställer statsbudgeten. Även om
amorteringarna på långfristiga lån bokföringsmässigt överförs till de kortfristiga lånen i balansräkningen för föregående år, beaktas dessa belopp inte då utnyttjandet av lånefullmakterna beräknas, eftersom det endast
är sådana lån som upptagits som kortfristiga
som betraktas som kortfristiga lån utgående
från fullmakterna. Det föreslås att kontoskulder inte heller skall räknas med i maximibeloppet av kortfristiga lån. Kontoskulder uppkommer vid köp av produkter och tjänster
och de utgör en väsentlig del av affärsverksamheten. Kontoskulder och kortfristiga lån
utgör främmande kapital, i övrigt kan de inte
jämställas med varann.
Senast har bestämmelser om maximibeloppen av enskilda affärsverks kortfristiga lån
givits genom statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om maxi-

mibeloppen av statens affärsverks kortfristiga
lån (1090/2000). Enligt nämnda paragraf är
maximibeloppen av statens affärsverks kortfristiga lån från den 1 januari 2001 följande:
Centralen för förvaltningsutveckling 10 miljoner mark, Luftfartsverket 400 miljoner
mark, Forststyrelsen 200 miljoner mark,
Vägverket 200 miljoner mark samt Statens
fastighetsverk, nuvarande Senatfastigheter,
300 miljoner mark.
Enligt 8 § 1 mom. i affärsverkslagen, vilket
föreslås bli ändrat, skall det sammanlagda
maximibeloppet för affärsverkens kortfristiga
upplåning
kostnadsneutralt
uppgå
till
336 400 000 euro.

har begärts av justitieministeriet, de ministerier som affärsverken är underställda samt affärsverken i fråga. De som gav utlåtanden
hade inget att anmärka i fråga om propositionens mål. Vid den fortsatta beredningen av
propositionen har de anmärkningar i utlåtandena som gäller detaljer beaktats i mån av
möjlighet.

2.

Propositionens ekonomiska
verkningar

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2002.

Maximibeloppet i mark för statens affärsverks kortfristiga lån föreslås kostnadsneutralt bli ändrat till euro. Maximibeloppen av
statens affärsverks kortfristiga lån fick år
2000 uppgå till högst 910 miljoner mark. Enligt affärsverkens bokslut var deras sammanlagda belopp av kortfristiga lån 231 miljoner
mark.

6.

3.

Beredningen av propositio-

nen

Propositionen har beretts av en arbetsgrupp
som tillsatts av finansministeriet för att revidera lagen om statens affärsverk. Utlåtanden

4.

Närmare bestämmelser

Avsikten är att på motsvarande sätt ändra beloppen i statsrådets förordning till euro.
5.

Ikraftträdande

Lagstiftningsordning

Affärsverkslagen stiftades enligt den ordning
som föreskrivs i 67 § riksdagsordningen.
Stiftande av lag enligt den ordning som gäller för stiftande av grundlag krävdes bl.a. på
grund av den dåvarande ordalydelsen i lagens
8 § 1 mom. Lagen ändrades så att den stämmer överens med den nya grundlagen genom
en lag (218/2000) som trädde i kraft den 1
mars 2000. Den föreslagna lagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs
Riksdagen följande lagförslag:

Lagförslagen

Lag
om ändring av 8 § lagen om statens affärsverk
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 10 juli 1987 om statens affärsverk (627/1987) 8 § 1 mom., sådant det lyder
i lag 218/2000, som följer:
8§
Upplåning
Ett affärsverk får ta upp lån för sin verksamhet, om återbetalningstiden är högst 12 månader, samt ta upp leveranskrediter (kortfris-

tiga lån) så som bestäms genom förordning
av statsrådet. Det sammanlagda beloppet av
affärsverkens kortfristiga lån får dock uppgå
till högst 336 400 000 euro.
——————————————
—————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

—————
Helsingfors den 17 oktober 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Suvi-Anne Siimes

Bilaga
Parallelltexter

Lag
om ändring av 8 § lagen om statens affärsverk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 10 juli 1987 om statens affärsverk (627/1987) 8 § 1 mom., sådant det lyder
i lag 218/2000, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
8§

8§

Upplåning

Upplåning

Ett affärsverk får ta upp lån för sin verksamhet, om återbetalningstiden är kortare än
ett år, samt ta upp leveranskrediter (kortfristiga lån) så som statsrådet bestämmer. Det
sammanlagda beloppet av affärsverkens
kortfristiga lån får dock uppgå till högst
2 000 000 000 mark.
——————————————

Ett affärsverk får ta upp lån för sin verksamhet, om återbetalningstiden är högst 12
månader, samt ta upp leveranskrediter (kortfristiga lån) så som bestäms genom förordning av statsrådet. Det sammanla gda beloppet av affärsverkens kortfristiga lån får dock
uppgå till högst 336 400 000 euro.
——————————————
—————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
—————

