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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om upphävande av lagen om postbanken samt ändring av vissa 
lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om post
banken skall upphävas. De viktigaste av de 
bestämmelser i den lag som upphävs gäller 
Leonia Banks rätt och förpliktelser att sköta 
statens betalningsrörelse och användningen 
av Posten Finland Ab:s kontor i bankens 
affärsverksamhet. 

Lagen om statsbudgeten skall ändras så att 
statens betalningsrörelse konkurrensutsätts. 
Avtal skall kunna slutas om statens betal
ningsrörelse. Dessutom skall i lagen intas 
bestämmelser om när betalningarna till och 
från staten anses vara betalda. 

Dessutom föreslås att kreditinstitutslagen, 
affärsbankslagen, andelsbankslagen, lagen 

om finansinspektionen, lagen om revision av 
statshushållningen, lagen om vissa räntes
tödslån av kreditanstalternas medel, mervär
desskattelagen, lagen om påförande av accis, 
lagen om verkställighet av bötesstraff, utsök
ningslagen, lagen om räntestödslån för fiske
rinäringen, kärnenergilagen, lagen om be
kämpningsmedel, lagen om apoteksavgift, 
tullagen, lagen om skatteuppbörd och lagen 
om skatteredovisning ändras. De föreslagna 
ändringarna är av teknisk natur och följer av 
uppbävandet av lagen om postbanken. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa. 

MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Lagstiftning 

Lagen om postbanken 

Den penninginrättning som först arbetade 
under namnet Postsparbanken grundades 
genom förordningen angående en postspar
bank i Finland (15/1886) för att tillhandahål
la spartjänster genom postkontorens förmed
ling. Enligt förordningen kan var och en, 
utan avseende på hemvist, göra sparinsätt
ningar för egen eller annans räkning, i varje 
postkontor och postexpedition samt i de 
poststationer som upplåts till sparbankskon
tor. Förordningen upphävdes genom lagen 
om postsparbanken (1911924). 

Postsparbankens verksamhet utvidgades 
först till betalningsrörelse, när postgirosyste
met togs i bruk 1939, och efter krigen till 
kreditgivning till allmänheten. Lagen om 
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postsparbanken från 1924 upphävdes genom 
lagen om postsparbanken (7 42/1942) vilken 
upphävdes genom lagen om postsparbanken 
(260/1948). I detta skede utvidgades ban
kens lånegivningsfullmakter från offentliga 
samfund till den privata sektorn. 

Lagen om postsparbanken upphävdes 1969 
genom lagen om postbanken (51111969). 
Namnet postsparbanken ändrades till Post
banken och bankens rätt att idka bankverk
samhet på samma sätt som en affärsbank 
utvidgades. Banken fick bland annat rätt att 
bevilja bankgarantier. Nämnda lag upphäv
des genom lagen om postbanken vilken träd
de i kraft vid ingången av 1988. 

Postbanken har sedan 1988 med stöd av 
lagen om postbanken varit verksam som 
aktiebolag. Hösten 1997 beslöt staten sam
manslå sina på marknadsvillkor verksamma 
kreditinstitut, Postbanken Ab och Finlands 
Exportkredit Ab, under ett statsägt holding
bolag. Målet med arrangemanget var att 
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stärka Postbanken Ab: s och Finlands Export
kredit Ab: s verksamhetsförutsättningar på 
kärnområdena för deras viktigaste affärs
funktioner, avveckla bolagens överlappande 
funktioner och förbättra kostnadseffektivite
ten för deras affärsverksamhet, höja värdet 
av placeringarna i statsbolagen samt för de 
finländska hushållen, företagen och offent
liga samfunden trygga de nuvarande bank
tjänsterna och en fungerande bankservice 
också under de förhållanden som råder i Eu
ropeiska ekonomiska och monetära unionen. 
I december 1997 överlät staten de aktier i 
Postbanken Ab som den ägde till det stats
grundade holdingbolaget, nuvarande Leonia 
Abp. Bankens firma ändrades genom en 
med stöd av lagen om postbanken meddelad 
bolagsordningsbestämmelse från Postbanken 
Ab till Leonia Bank Abp. 

Enligt l § lagen om postbanken är post
banken en sådan depositionsbank i aktiebo
lagsform som avses i kreditinstitutslagen 
(1607/1993). På banken tillämpas bestäm
melserna om affärsbanker, om inte något 
annat bestäms i lagen om postbanken. På 
affärsbankerna tillämpas lagstiftningen om 
aktiebolag, om inte något annat bestäms i 
affärsbankslagen (1296/1990) eller kreditin
stitutslagen. Enligt 2 § lagen om postbanken 
bestäms i bolagsordningen om postbankens 
firma. Dessutom föreskrivs det i paragrafen 
om rätten till firma och annars om rätten att 
använda benämningen postbank. En sådan 
rätt har endast den i lagen avsedda banken 
och dess dotter- och delägarbolag. 

I lagens 3 § föreskrivs om statens bestäm
manderätt i Leonia Bank. Enligt bestämmel
sen skall staten eller ett sådant aktiebolag i 
vilket staten har den på direkt aktieinnehav 
baserade bestämmanderätten, äga och besitta 
ett antal aktier som är minst 51 procent av 
bankens samtliga aktier och av de röster 
som samtliga aktier medför. Enligt 4 § hör 
Leonia Bank till finansministeriets förvalt
ningsområde och övervakas av finansinspek
tionen. 

För säkerställande av att Leonia Banks 
förbindelser uppfylls har banken enligt la
gens 7 § en statsgaranti som motsvarar högst 
hälften av det sammanlagda beloppet av 
bankens primära och supplementära egna 
medel enligt kreditinstitutslagen. Garantin 
sjunker dock inte under det högre belopp 
som garantin har nått, även om bankens eg
na medel senare skulle minska. Om bankens 
eget kapital inte räcker till för att täcka ban-

kens förbindelser, svarar staten för dess för
bindelser upp till garantibeloppet. statsrådet 
beslutar om garantibeloppet och om den er
sättning som skall betalas till staten för ga
rantin. 

I lagens 3 kap. bestäms om uppdrag som 
staten anförtror Leonia Bank. Enligt lagens 
8 § sköter Leonia Bank i den omfattning 
och i enlighet med vad som särskilt bestäms, 
statens inhemska och utländska betalningsrö
relse. Till den del bankens kostnader för 
statens inhemska betalningsrörelse inte kan 
täckas med inbetalnings- och utbetalningsav
gifter samt andra särskilda avgifter, får ban
ken ersättning av ränteintäkterna på medel 
som är insatta på statens bankgirokonton 
enligt vad finansministeriet och banken av
talar särskilt. Leonia Bank handhar mot er
sättning som finansministeriet särskilt fast
ställer även sådana uppdrag som finansmi
nisteriet anser att är av lämplig art för den. 

Enligt lagens 9 § idkar Leonia Bank sin 
verksamhet inte endast på sina i kreditinsti
tutslagen avsedda verksarnhetsställen, utan 
också genom förmedling av Posten Finland 
Ab:s verksarnhetsställen. Banken betalar till 
Posten Finland ersättning för Leonia Banks 
verksamhet via postställena enligt vad ban
ken och Posten Finland avtalar om saken. 
Om avtal inte nås om ersättningen, betalas 
sådan enligt grunder som fastställs av fi
nansrninisteriet. Dessutom kan banken och 
Posten Finland kornrna överens om att ären
den som hör till bankens verksamhet kan 
överlåtas till en anställd vid Posten Finland 
för avgörande. 

Enligt lagens l O § l m om. har Leonia 
Bank rätt att bedriva postgirorörelse både i 
hemlandet och utomlands. Enligt paragrafens 
2 rnorn. anses en betalning till staten via 
postgiro verkställd då inbetalaren erhåller 
kvitto över inbetalningen på statens postgi
rokonto eller då gireringen har debiterats 
betalarens konto. Med stöd av lagens 11 § 
har finansministeriet rätt att övervaka full
görandet av Leonia Banks uppdrag. Minis
teriet har rätt att av banken fa de uppgifter 
som behövs för detta ändamål. 

Lagens 4 kap. innehåller särskilda bestäm
melser om banken och anställda vid Posten 
Finland. Enligt 13 § tillämpas inte på ban
kens bolagsstämrna vad som i 16 § affärs
bankslagen bestäms om begränsning av ak
tieägares rösträtt och om uträknande av de 
röster som avgivits av aktieägare vilka har 
biträtt ett beslut som fordrar kvalificerad 
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majoritet. Enligt lagens 14 § tillämpas be
stämmelserna om penningtvätt i kreditinsti
tutslagen på de tjänstemän som vid Posten 
Finland sköter Leonia Banks uppgifter. En
ligt lagens 15 § är en maskinellt framställd 
kopia av en originalhandling som hör till 
Leonia Banks verksamhet, om den har blivit 
bestyrkt av en banktjänsteman, likvärdig 
med originalhandlingen i kontoförhållandena 
mellan banken och kunden. 

I lagens 5 kap. finns bestämmelser om 
bildande av Postbanken Ab och bestämmel
ser om de arrangemang som hörde samman 
med indragningen av Postbanken den l ja
nuari 1988. Lagens 6 kap. innehåller ikraft
trädelse- och övergångsbestämmelser. 

Författningarna om statens betalningsrörelse 

Enligt 8 § l mom. lagen om postbanken 
sköter Leonia Bank statens inhemska och 
utländska betalningsrörelse i den omfattning 
och i enlighet med vad som särskilt bestäms. 
Bestämmelserna om statens betalningsrörelse 
ingår i lagen om statsbudgeten ( 42311988) 
och förordningen om statsbudgeten 
(1243/1992). 

Enligt 13 § lagen om statsbudgeten före
skrivs det genom förordning om skötseln av 
statens betalningsrörelse. Bestämmelserna 
om statens betalningsrörelse finns i 5 kap. 
förordningen om statsbudgeten. 

1.2. Bedömning av nuläget 

statens betalningsrörelse 

I Finland har statens eget för
valtningsmaskineri av hävd skött statens be
talningsrörelse. Till 1988 bistods myndighe
terna i denna uppgift av Postpanken som var 
en penninginrättning utanför statsbudgeten 
och underställd finansministeriet. Den fun
gerade som ett till statens särförvaltning hö
rande affärsverk på statens ansvar. Postban
ken i inrättningsform utgjorde en del av sta
tens finansförvaltning. 

När Postbanken i inrättningsform ombilda
des till en depositionsbank i aktiebolagsform 
ville man uttryckligen bibehålla bankens 
ställning som en del av statens finansförvalt
ning. I den proposition som ledde till änd
ringen (RP 71/1987 rd) var utgångspunkten 
för utvecklaodet av lagstiftningen om ban
ken att ändringarna inte påverkar relationer
na mellan staten och banken vid skötseln av 

betalningsrörelsen och betalningsberedska
pen. I propositionen förutsattes att statens 
betalningsrörelse alltjämt sköts centraliserat 
genom Postbanken Ab:s förmedling. 

Postbankens ställning och speciellt sköt
seln av statens betalningsrörelse och kassa
hushållning ansågs dessutom förutsätta sä
kerställande av tillräckliga styrnings- och 
övervakningsmöjligeter. Detta uppnåddes 
genom att det föreskrevs att minst 51 pro
cent av bolagets samtliga aktier och av det 
röstetal som samtliga röster medför skall 
finnas i statens ägo och besittning. 

Skötseln av statens betalningsrörelse har 
sedan 1988 genomgått betydande föränd
ringar. Den betalningsrörelse som gäller sta
tens inkomster går numera via alla kreditin
stitut i vårt land. De största och viktigaste 
statsinkomsterna med avseende på statens 
betalningsrörelse är olika slags skatter och 
avgifter av skattenatur. Skatter, avgifter av 
skattenatur och andra prestationer till staten 
har redan länge kunnat betalas till alla kre
ditinstitut. Från kreditinstituten samlas dessa 
prestationer på statens konton. Då betal
ningarna till statskassan 1998 uppgick till 
cirka 400 miljarder mark, inflöt cirka 
70-75 procent av dessa via andra kreditin
stitut än Leonia Bank Abp. 

Betalningsrörelsesystemet 

De räkenskapsverk som ingår i statens be
talningsrörelseorganisation svarar för upp
börden av de inkomster som hör till deras 
behörighetsområde och för betalningen av 
utgifterna. Statens betalningsrörelse sköts 
med postgiro. Räkenskapsverkens postgiro
system är uppbyggt så att räkenskapsverken 
har särskilda konton för uppbörd av inkom
ster och för betalning av utgifter. Utöver de 
konton som räkenskapsverken använder om
fattar statens räkenskapssystem statens all
männa inkomstkonto och statens allmänna 
utgiftskonto. Dessa konton sköts av stats
kontoret och fungerar som samlingskonton 
för hela den statliga betalningsrörelsens dag
liga kassaförvaltning. 

För kontosystemet har uppbyggts en töm
nings- och täckningsöverföringsautomatik. 
Vid slutet av varje bankdag tömmer banken 
räkenskapsverkens inkomstkonton till statens 
allmänna inkomstkonto, från vilket medlen 
överförs till statens dagliga placeringsverk
samheL Utgifterna betalas via statens all
männa utgiftskonto så att räkenskapsverkens 
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allmänna utgiftskonton dagligen får täckning 
från det. Täckningen är lika stor som de be
talningsförordnanden som räkenskapsverken 
sänder till bankerna och avser olika utgifts
konton i banken. Täckningen för statens all
männa utgiftskonto tas i efterhand från de 
rpedel som samlats på inkomstkontona. 
Aterstoden överförs till statskontorets konto 
i Leonia Bank. Om dagens utgifter är större 
än inkomsterna, tas de behövliga medlen 
från detta konto. 

statens utgifter betalas centraliserat från 
Leonia Bank. Specialreglerade är löner, pen
sioner, barnbidrag och vissa andra återkom
mande prestationer till fysiska personer, med 
undantag för den praxis som följs vid statens 
utgående betalningstrafik vid vilken betal
ningen debiteras statens utgiftskonto på för
fallodagen för prestationen. De transaktioner 
som räkenskapsverken gör betalas till de 
kreditinstituskonton som önskas av dem som 
mottar prestationer av staten. I början av 
1997 ändrades systemet för utbetalning av 
statsandelarna- och understöden till kommu
nerna och samkommunerna. Före ändringen 
betalades posterna endast till Leonia Banks 
postgirokonton. Efter ändringen betalar sta
ten statsbidraget till konton i det penningin
stitut som kommunen eller samkommunen 
har meddelat. 

Bestämmelserna om tidpunkten för betal
ningarna till staten är mycket splittrade. På 
största delen av skatterna tillämpas bestäm
melsen i 4 a § 3 mom. skatteuppbördslagen 
(611/1978), enligt vilken skatten anses vara 
betald till skatteuppbördsmyndigheten när 
betalaren får ett kvitto på att inbetalningen 
till statens konto har debiterats ett konto i en 
penninginrättning som fungerar som betal
ningsställe. Såsom generell bestämmelse 
inom statens betalningstrafik tillämpas dock 
l O § 2 m om. lagen om postbanken. Enligt 
den anses en betalning till staten via post
giro verkställd då den har debiterats betala
rens konto. I speciallagstiftningen finns 
dessutom flera bestämmelser om sätten och 
tiden för betalningar till staten. 

statskontoret har ett checkkonto i Finlands 
Bank, vilket ger en möjlighet att utreda 
skötseln av statens betalningsrörelse ur en 
ny synvinkel. staten kunde överväga möjlig
heten att konkurrensutsätta endast skötseln 
av sin betalningsrörelse med kreditinstitutens 
noterande centraler eller genom att inrätta en 
egen betalningsrörelsecentraL Arbetet att 
utreda skötseln av statens betalningsrörelse i 

det nya läget har inletts. A v denna orsak har 
alla möjligheter i detta skede lämnats öppna. 

statens bestämmanderätt 

Bestämmelsen i 3 § lagen om postbanken 
om statens bestämmanderätt i Leonia Bank 
är inte längre till en följd av omläggningen 
av statens funktioner och ägande nödvändig. 
På grund av utveckligen av statens betal
ningsrörelse och Finlands finansieringssys
tem kan Leonia Bank inte längre anses ha 
sådana i lagstiftningen förutsatta specialupp
gifter på grund av vilka en uttrycklig be
stämmelse om statens bestämmanderätt i 
banken skall anses nödvändig. 

statsgaranti 

Ändringen av Postbanken till en deposi
tionsbank i aktiebolagsform förutsatte be
stämmelser om bankens soliditet. Postban
ken i inrättningsform hade inte det solidi
tetskrav som lagen förutsatte av andra depo
sitionsbanker, eftersom banken fungerade på 
statens ansvar. Det kapitalbelopp som kräv
des av banken i aktiebolagsform var så stort 
att det vid genomförandet av reformen inte 
fanns förutsättningar att placera ett tillräck
ligt kapital i form av ett av staten tecknat i 
pengar betalt aktiekapital. A v denna orsak 
intogs i lagen en bestämmelse om en till 
beloppet begränsad statsgaranti som kom
pletterar soliditeten och som jämställs med 
eget kapital. statsgarantin har dock inte be
hövt tas i användning för att upprätthålla 
Leonia Banks soliditet. 

Eftersom Leonia Bank fungerar på mark
nadsvillkor på finansieringsmarknaden och 
helt konkurrerar med andra depositionsban
ker, kan möjligheten till statsgaranti av kon
kurrensneutralitetsskäl inte anses vara moti
verad. Eftersom statsgaranti inte har givits, 
påverkar bestämmelsen inte Leonia Banks 
eller dess borgenärers ställning. Bibehållan
de av bestämmelsen kunde ge en felaktig 
bild av Leonia Banks ställning och statens 
åtgärder. 

Samarbetet med Posten Finland 

Ett särdrag hos Leonia Bank är det lång
variga samarbetet med Posten Finland. Leo
nia Bank tillhandahåller banktjänster också i 
Posten Finlands postkontor. Samarbetet mel
lan Leonia Bank och Posten Finland bygger 
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på ett mån~årigt samarbetsavtal. Avtalet gäl
ler till utgangen av 2000. Tillhandahållandet 
av banktjänster i postkontoren bygger på 9 § 
lagen om postbanken. Enligt paragrafen be
driver Postbanken Ab utöver vad som be
stäms i 25 § kreditinstitutslagen sin verk
samhet genom förmedling av post- och tele
verkets anstalter, enligt anvisningar som 
banken har meddelat och finansinspektionen 
godkänt. 

I strukturen för Postbankens, senare Leo
nia Banks servicenätverk har under ett drygt 
årtionde skett betydande förändringar. När 
Postbanken från ingången av 1988 ombilda
des till ett helt statsägt aktiebolag tillhanda
hölls tjänster i bankens egna 57 kontor och 
dessutom i 3 153 postkontor. Vid utgången 
av 1998 hade Postbanken Ab 63 egna kon
tor, 6 serviceställen, en telefonbank, en nät
bank och betalautomater. Banktjänster till
handahölls då av endast 477 postexpeditio
ner. Vid utgången av november 1999 har 
Leonia Abp 66 kontor och 18 serviceställen. 
Banken planerar öppna 29 nya egna kontor 
och serviceställen under år 2000. 

Den betydande minskningen av postkontor 
som tillhandahåller banktjänster har huvud
sakligen berott på förändringar i kundbeteen
det Då postkontoren 1985 skötte samman
lagt 72 miljoner banktransaktioner, hade 
postkontorens banktransaktioner 1998 min
skat till cirka 24 miljoner transaktioner. 
Samtidigt hade antalet självbetjäningstrans
aktioner, såsom uttag i bankautomater, auto
matkontoöverföringar, automatförfrågningar, 
bankkortsköp, bankterminaltransaktioner och 
banktransaktioner via själ vbetjäningstelefo
ner vuxit kraftigt. Då Postbankens person
kunder 1985 skötte l ,5 miljoner självbetjä
ningstransaktioner, var antalet sådana trans
aktioner 1998 redan 133 miljoner. De trans
aktioner som sköts av de fasta verksamhets
ställena, såsom postkontoren, har minskat 
också beträffande servicen för bankkunder 
per telefon, vilken i Leonia Bank för närva
rande sköts av tre telefonbanksenheter på 
olika håll i landet. 

Bestämmelsen i 9 § l mom. lagen om 
postbanken som förpliktar Leonia Bank att 
bedriva sin verksamhet också i Posten Fin
lands kontor kan anses vara betänklig med 
tanke på styrningen av bolagens affärsverk
samhet och deras resultatansvar. Bestämmel
sen härstammar från de förhållanden då 
Postbanken var en inrättning som hörde till 
statens särförvaltning och post- och televerk-

sambeten utövades av en statlig inrättning 
med monopolställning. Det finns inte längre 
någon grund för att på lagnivå reglera sam
arbetet mellan två aktiebolag som bedriver 
affärsverksamhet. Bolagens egna beslutande 
organs ansvar för affärsverksamheten för
dunklas också av bestämmelsen i lagen om 
att en förvaltningsmyndighet (finansministe
riet) beslutar om grunderna för prissättning
en av postkontorstjänsterna, om parterna inte 
når avtal om saken. 

Leonia Bank och Posten Finland har för
handlat om en fortsättning av sitt samarbets
avtal efter 2000, men förhandlingarna har 
avslutats såsom resultatlösa. Tillhandahållan
det av Leonia Banks banktjänster i Posten 
Finlands kontor upphör således den 31 de
cember 2000. Vid förhandlingarna som förts 
på basis av Leonia Banks och Posten Fin
lands affärsekonomiska premisser har det 
konstaterats att samarbetet är olönsamt. Så
lunda är det inte heller motiverat att förplik
ta parterna till samarbete med stöd av lag. 

Postgiroverksamheten 

I Finland åtskiljdes postgirot och kunder
nas depositionskonton redan i ett tidigt ske
de från postväsendet till att skötas av Post
banken. Postgirot förenades med bankgirot i 
början på 1990--talet. 

A v den finländska bankerna har endast 
Leonia Bank rätt att bedriva postgiroverk
samhet Leonia Bank bedriver dock inte 
längre postgiroverksamhet, utan alla bankens 
betalningar förmedlas med hjälp av sedvan
lig betalnings förmedling. Sålunda är l O § l 
mom. lagen om postbanken onödigt. Också 
konkurrensneutraliteten mellan bankerna ta
lar för upphävande av bestämmelsen. 

Övriga bestämmelser 

Bestämmelsen i 16 § l mom. affärs
bankslagen, som föreskrev en 20 procents 
röstningsbegränsning vid bolagsstämman, 
upphävdes den l januari 1998. Sålunda har 
hänvisningen i 13 § lagen om postbanken 
förlorat sin betydelse. 

I 5 kap. lagen om postbanken ingår över~ 
gångsbestämmelser. Största delen av bestäm
melserna tillämpades bara en gång där depo
sitionsbanken i aktiebolagsform grundades i 
stället för depositionsbanken i inrättnings
form. Vissa bestämmedser tillämpades också 
därefter. Nästan alla övergångsbestämmelser 
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har dock nu mist sin betydelse. För närva
rande är det endast bestämmelsen i 22 § om 
statens ansvar för de skulder och förbindel
ser som Postbanken i inrättningsform har 
som kan tillämpas. De förbindelser som av
ses i bestämmelsen utgörs i praktiken endast 
av depositioner som gjorts före den l januari 
1988, och vars ägare är okända. Dessa depo
sitioner tryggas av depositionsskyddet enligt 
kreditinstitutslagen. Det är inte motiverat att 
staten med stöd av en specialbestämmelse 
längre separat tryggar några deponenters 
fordringar. 

2. Föreslagna ändringar 

Lagen om postbanken 

För marknadsekonomier gäller att det mås
te föreligga särskilda skäl till att det finns en 
lag som gäller en enda depositionsbank. Be
hovet av en speciallag skall basera sig an
tingen på bankens verksamhet, som avviker 
från andra kreditinstituts verksamhet, eller 
på de särskilda, för samhället viktiga uppgif
ter som tilldelats banken. Leonias verksam
het har i enlighet med de mål som uppställts 
för den förändrats under årens lopp och mot
svarar nu helt affärsbankernas verksamhet. 
Leonia Bank konkurrerar i dag inom alla 
bankverksamhetsområden fullödigt med de 
andra depositionsbankerna och bedriver även 
annars sin verksamhet på finansmarknaden 
på marknadsvillkor i likhet med andra ban
ker. Bankens verksamhet regleras av kredit
institutslagen och affärsbankslagen, och det 
föreligger inte längre några samhälleliga skäl 
till bestämmelser som avviker från eller 
kompletterar dessa. Största delen av bestäm
melserna i lagen om postbanken har förlorat 
sin betydelse eller blivit ett hinder för ban
kens affärsverksamhet på marknadsvillkor 
eller för en neutral bankkonkurrens. Det 
föreslås därför att lagen om postbanken upp
hävs. 

Bestämmelserna om affärsbanker tillämpas 
på Leonia Bank och bankens faktiska verk
samhet motsvarar affärsbankernas verksam
het. På grund av upphävaodet av specialla
gen om banken är det nödvändigt att före
skriva att Leonia Bank omvandlas till affärs
bank när lagen träder i kraft. Banken behö
ver således inte ansöka om ny koncession 
för sin verksamhet som affärsbank. 

Efter lagens upphävande föreligger det inte 
längre några hinder för att låta kreditinsti-

tuten konkurrera om skötseln av statens be
talningsrörelse. Eventuella nyarrangemang 
för betalningsrörelsen kan också förutsätta 
avtalsförhandlingar mellan staten och det 
kreditinstitut som valts för skötseln av sta
tens betalningsrörelse eller en annan sam
manslutning som sköter betalningsrörelsen. I 
det gällande avtalet mellan staten och Leo
nia Bank om skötseln av statens betal
ningsrörelse ingår en uppsägningstid på sex 
månader. För att säkerställa en ostörd betal
ningsrörelse för staten föreslås att bestäm
melserna om statens betalningsrörelse i den 
gällande lagen oberoende av upphävaodet 
skall tillämpas tills ett tillräckligt övergri
pande nytt avtal om skötseln av betal
ningsrörelsen har ingåtts i Finland eller be
slut har fattats om att statens betalningsrö
relse skall skötas på något annat sätt. 

Genom 9 § l mom. lagen om postbanken 
har det blivit möjligt för Leonia Bank att 
med avvikelse från 25 § kreditinstitutslagen 
idka bankverksamhet även på andra verk
samhetsställen än sina egna kontor eller för
rättningsställen. Upphävaodet av den först
nämnda paragrafen medför att det inte läng
re är möjligt att tillhandahålla banktjänster 
på Posten Finlands kontor. Därför föreslås 
att i lagen tas in en övergångsbestämmelse 
som möjliggör att Leonia Banks banktjänster 
kan tillhandahållas på Posten Finlands kon
tor under den tid då samarbetsavtalet mellan 
Leonia Bank och Posten Finland ännu gäl
ler, dvs. till och med den 31 december 2000. 

Enligt 14 § lagen om postbanken har be
stämmelserna om tystnadsplikt i 94 - 97 § 
kreditinstitutslagen tillämpats på de tjänste
män och anställda vid Posten Finland som 
sköter Leonia Banks uppgifter. För att denna 
tystnadsplikt gällande Posten Finlands ar
betstagare skall bibehållas till dess samar
betsavtalet mellan Leonia Bank och Posten 
Finland löper ut, föreslås att en övergångs
bestämmelse gällande detta tas in i lagen. 

Lagen om statsbudgeten 

Efter att lagen om postbanken upphävts 
förlorar Leonia Bank sin särställning som 
den bank som sköter statens betalningsrörel
se. A v sikten är att skötseln av statens betal
ningsrörelse skall konkurrensutsättas i fort
sättningen. Utgångspunkten för konkur
rensutsättningen är förutom ekonomin även 
beaktaodet av säkerheten i fråga om betal
ningsrörelsen. Ett avtal om skötseln av sta-
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tens betalningsrörelse skall kunna ingås med 
ett kreditinstitutet eller en annan samman
slutning som bedriver betalningsrörelse. Det 
föreslås att uttryckliga bestämmelser om det
ta tas in i 13 § l mom. lagen om statsbud
geten. 

Aven i den nya situationen bör bestämmel
ser om hur skötseln av statens betalningsrö
relse skall ordnas utfärdas genom förord
ning. Efter den nya grundlagens ikraftträdan
de kan statsrådet förutom ministerierna be
fullmäktigas att utfärda förordningar. I 13 § 
l mom. lagen om statsbudgeten föreslås en 
bestämmelse om bemyndigande att utfärda 
förordning i anslutning till ordnandet av 
skötseln av betalningsrörelsen. 

För att garantera säkerheten i fråga om be
talningsrörelsen bör finansministeriet ha rätt 
att övervaka den verksamhet som bedrivs av 
de avtalsparter som ministeriet valt, till den 
del verksamheten hänför sig till skötseln av 
statens betalningsrörelse. Avtalsparten skall 
också på begäran av finansministeriet över
låta uppgifter som behövs för tillsynsuppgif
ten. Det föreslås att bestämmelser om till
synsrätten tas in i 13 § 2 mom. lagen om 
statsbudgeten. Motsvarande bestämmelser 
finns i 11 § lagen om postbanken, som före
slås bli upphävd. 

För att undvika eventuella oklara situatio
ner som kan uppkomma vid ersåttandet av 
skador 1 samband med skötseln av statens 
betalningsrörelse föreslås att en bestämmelse 
om skadeståndsansvar tas in i 13 § 2 mom. 
lagen om statsbudgeten. Enligt bestämmel
sen skall i det avtal som ingås med den av
talspart som ansvarar för skötseln av betal
ningsrörelsen överenskommas om ersättning 
för skador som eventuellt förorsakas i sam
band med skötseln av betalningsrörelsen. 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa 
att det överenskoms särskilt om ersättning 
för eventuella skador. Bestämmelsen är för
pliktande för den avtalspart som företräder 
staten. Likväl ställs inga mer detaljerade 
förpliktelser på avtalets innehåll. 

I l O § 2 m om. lagen om postbanken finns 
en allmän bestämmelse om när en betalning 
till staten via postgiro anses ha erlagts i tid. 

På bl.a. största delen av skatterna tillämpas 
dock bestämmelsen i 4 a § 3 mom. lagen 
om skatteuppbörd. Innehållet i bestämmel
serna har refererats i avsnitt 1.2. I special
lagstiftningen finns dessutom flera bestäm
melser om betalningssätten och betalnings
tiderna för betalningar till staten. 

Lagen om betalningsöverföringar 
(821/1999), som trädde i kraft den 14 augus
ti 1999, innehåller bestämmelser om rätt 
tidpunkt för betalning av skulder som gire
ras. Enligt l 7 - 19 § är betalningen giltig 
och gäldenären befrias från sin prestations
skyldighet när det belopp som betal
ningsöverföringen avser har krediterats mot
tagarens konto. 

På grund av att lagen om postbanken före
slås bli upphävd föreslås att bestämmelsen i 
10 § 2 mom. om rätt tidpunkt för betalning 
till staten tas in som l mom. i den 13 a ~ 
som föreslås bli fogad till lagen om stats
budgeten. I fråga om betalning genom bank
överföring överensstämmer bestämmelsen 
med den princip enligt lagen om betal
ningsöverföringar som innebär att gäldenä
ren är skyldig att överräcka prestationsobjek
tet till borgenären. En betalningsöverföring 
till staten skall anses verkställd när medlen 
har inbetalts på ett konto i det kreditinstitut 
som sköter statens betalningsrörelse. Be
stämmelsen om betalningstidpunkten bör 
tillämpas i andra hand. Om betalningstid
punkten anges i någon annan lag eller i en 
förordning som utfärdats med stöd av lagen, 
tillämpas dessa specialbestämmelser om be
talningstidpunkten. Bland annat på betalning 
av skatter skall bestämmelserna om betal
ningstidpunkten enligt lagen om skatteupp
börd tillämpas i stället för den föreslagna 
bestämmelsen. I l mom. föreslås dessutom 
en bestämmelse om betalningar till kassan i 
ett räkenskapsverk Betalningen skall anses 
ha erlagts när mottagaren har fått ett kvitto 
på betalningen. 

Med undantag av löner som omfattas av 
specialreglering, pensioner, barnbidrag och 
vissa andra upprepade prestationer som beta
las till fysiska personer tillämpas inom sta
tens utbetalningsrörelse en praxis som inne
bär att betalningen debiteras statens utgifts
konto den dag prestationsplikten förfaller. 
Inom statens betalningsrörelse har förfaran
det tillämpats under flera årtionden. Prin
cipen, som inte har någon grund i lagstift
ningen, avviker från den princip om att gäl
denären är skyldig att överräcka prestation
sobjektet till borgenären som antagits i lagen 
om betalningsöverföringar. Det föreslås att 
den praxis som tillämpas i statens utbetal
ningsrörelse skall regleras i lag. Det föreslås 
att principen om att gäldenären är skyldig att 
överräcka prestationsobjektet till borgenären 
enligt lagen om betalningsöverföringar till-
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ämpas på utbetalningar. Bestämmelsen före
slås bli intagen som 2 mom. i den 13 a § 
som föreslås bli fogad till lagen om stats
budgeten. Betalning som baserar sig på sta
tens prestationsskyldighet och som betalts 
genom banköverföring skall anses betald när 
den finns på ett konto i det kreditinstitut 
som företräder mottagaren. Bestämmelsen är 
sekundär och gäller samtliga statens betal
ningar, om inte något annat föreskrivs. 

Affärsbankslagen och andelsbankslagen 

Bestämmelserna om förvaltningsorgan i 
affärsbankslagen och andelsbankslagen 
(1271/1990) avviker i deras nuvarande lydel
se från motsvarande bestämmelser i lagen 
om aktiebolag och sparbankslagen 
(1270/1990). Bestämmelserna om förvalt
ningsorganen i affärsbankslagen och i lagen 
om aktiebolag skiljer sig från varandra 
främst när det gäller huruvida det är obliga
toriskt eller frivilli~t för banker eller bolag 
att ha förvaltningsrad. Enligt 9 § affärsbank
slagen och 14 ~ andelsbankslagen skall en 
affärsbank och en andelsbank ha ett förvalt
ningsråd, medan det enligt lagen om aktie
bolag i aktiebolagets bolagsordning kan be
stämmas att bolaget skall ha ett förvaltnings
råd. På motsvarande sätt kan en sparbank 
enligt 47 § sparbankslagen ha ett förvalt
ningsråd. 

Det att det även i fråga om affärsbanker 
och andelsbanker skall vara frivilligt att ha 
förvaltningsråd kan motiveras med förenhet
ligandet av regleringen gällande samtliga 
kreditinstitut även i förhållande till den all
männa bolagsrättsliga regleringen. I sam
band med arrangemangen kring Merita-Notdbanken-
och Leoniakoncernerna har behovet av en 

ändring av affärsbankslagen till denna del 
aktualiserats. Andringsbehovet har accentue
rats i och med uppkomsten av den nya fi
nanskoncem som Sampo Abp och Leonia 
Abp bildar. I en finanskoncern skall förvalt
ningsrådets styrnings- och tillsynsmakt om
fatta hela koncernen och inte enbart begrän
sa sig till den depositionsbank som hör till 
koncernen. 

Enligt de föreslagna ändringarna av 9 och 
10 § affärsbankslagen och 14 § andelsbank
slagen skall förvaltningsrådet vara ett frivil
ligt förvaltningsorgan. Efter dessa ändringar 
är bestämmelserna om förvaltningsorganen 
och deras uppgifter enhetliga i affärsbanksla
gen, andelsbankslagen och sparbankslagen. 

Ändringar i andra lagar 

Det föreslås att omnämnandena av Post
banken Ab stryks i kreditinstitutslagen, af
färsbankslagen, lagen om finansinspektionen 
(503/1993), lagen om revision av statshus
hållningen (967 /1947), lagen om vissa rän-
testödslån av kreditanstalters medel 
(l O 15/ 1977) och mervärdesskattelagen 
(150111993). Dessutom föreslås att Teollista
misrahasto Oy och Finlands Exportkredit Ab 
stryks i lagen om vissa räntestödslån av kre
ditanstalters medel. 

De övriga lagförslagen i propositionen för
anleds av att bestämmelserna om statens 
betalningsrörelse i lagen om postbanken 
upphävs. 

3. Propositionens verkningar 

Upphävandet av lagen om postbanken har 
inte några direkta företagsekonomiska verk
ningar. Eftersom lagen inte längre innehåller 
några uttryckliga bestämmelser om att Leo
nia skall använda Posten Finlands kontor i 
sin affärsverksamhet eller om att finansmi
nisteriet har rätt att i händelse av att partema 
är oeniga besluta om grunderna för ersätt
ning för användningen av kontoren, avgörs 
frågan enligt det avtal som partema förhand
lat sig till utgående från sina företagsekono
miska utgångslägen. I de förhandlingar mel
lan Leonia Bank och Posten Finland som 
avslutades den 2 oktober 1999 har det redan 
konstaterats att samarbetet är olönsamt, och 
de banktjänster som Leonia Bank erbjuder i 
Posten Finlands kontor upphör således när 
det gällande avtalet går ut den 31 december 
2000. 

Upphävandet av bestämmelserna om sköt
seln av statens betalningsrörelse i lagen om 
postbanken gör det möjligt att konkurrens ut
sätta uppdraget att sköta betalningsrörelsen 
samt att dela upp skötseln av statens betal
ningsrörelse mellan flera olika kreditinstitut, 
om detta anses ändamålsenligt. Det är möj
ligt att anbudstävlingen medför statsekono
miska inbesparingar. Eventuella verkningar i 
form av inbesparingar kan dock inte upp
skattas före en konkurrensutsättning. Den 
ersättning som nu betalas till Leonia Bank 
baserar sig på insättnings- och uttagningsav
gifterna samt på ränteintäkterna av place
ringarna av medlen på statens bankgirokon
ton. Ersättningen motsvarar i stort sett de 
kostnader som verksamheten medför för 
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banken. De eventuella inbesparingarna av 
omorganiseringen av statens betalningsrörel
se är således inte särskilt betydande. 

En övergång till det föreslagna betalnings
förfarandet enligt 13 a § l mom. lagen om 
statsbudgeten i fråga om inkommande betal
ningar höjer ränteintäkterna i någon mån, 
eftersom de prestationer som avses i mo
mentet och som betalas i tid skall vara på 
statens konto en bankdag tidigare än för när
varande. På största delen av betalningarna 
till staten och betalningar med föreskrivna 
förfallodagar, t.ex. skatter, tillämpas fortfa
rande gällande bestämmelser om betalnings
tiden också efter ändringen. 

En övergång till det föreslagna förfarandet 
enligt 13 a § 2 mom. lagen om statsbudge
ten i fråga om utbetalningar innebär att be
talningarna tidigareläggs med högst en bank
dag. Det beräknas att förfarandet medför en 
årlig ränteförlust på ca 10 milj. mk. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet Utlåtande om 
propositionen har begärts av justitieminis
teriet, trafikministeriet, Konkurrensverket, 
Finansinspektionen, statskontoret, Leonia 
Bank och Posten Finland. 

5. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

5.1. En ny finans- och f'örsäkringskoncem 

statsrådets finanspolitiska ministerutskott 
godkände den 13 oktober 1999 en verksam
hetslinje, enligt vilken Leonia Abp deltar i 
bildandet av en ny finanskoncern som erbju
der banktjänster, försäkringstjänster och and
ra finansiella tjänster. A v sikten är att finans
koncernen bildas genom en fusion mellan 
Leonia Abp och Försäkringsbolaget Sampo 
Abp. Vid faststållandet av konverteringskur
sen för bolagens fusion har beaktats att in
nan fusionen verkställs betalar Leonia Abp 
till sin ägare, staten, en dividend som till
sammans med den kompletterin~sskatt den 
medför uppgår till ca 3 000 milJ. mk. Som 
fusionsvederlag får staten nya A -aktier i 
Försäkringsbolaget Sampo Abp, vilket inne
bär att statens ägarandel i den nya finans
koncernen är 43 %. A v sikten är att 
ägarandelen minskas i ett senare skede så att 
statens ägarandel förblir vid minst 20 %. 

2090260 

Det är en strategiskt motiverad lösning att 
bilda en finanskoncern. Lösningen skapar en 
tillväxtgrund för ett bolag med stark bank
och försäkringsverksamhet Det har uppskat
tats att efter tre år uppgår den strategiska 
nyttan till ca 300 milj. mk. En fördel för 
staten är också att den genom arrangemanget 
kan byta ut aktierna i Leonia Abp till aktier 
i den nya börsnoterade koncernen, vilka kan 
realiseras vid lämpligt tillfälle. 

Enligt lagen om utövande av statens delä
garrätt i vissa aktiebolag som bedriver eko
nomisk verksamhet (7 40/1991) förutsätter 
ägararrangemang riksdagens samtycke. Det 
slutliga arrangemanget genomförs genom 
beslut av statsrådet. I en separat proposition 
till riksdagen föreslås därför fullmakter för 
statsrådet att genomföra arrangeman$et. En
ligt fullmaktema berättigas statsradet att 
godkänna att Leonia Abp fusioneras till en 
ny finanskoncern som tillhandahåller bank
tjänster, försäkringstjänster och andra finans
iella tjänster samt att godkänna att statens 
ägarandel i koncernen minskas så att den är 
minst 20 %. De förslag om slopandet av sta
tens ägar- och inflytandebegränsning i fråga 
om Leonia Bank samt om uppbävandet av 
Leonias ensamrätt i fråga om skötseln av 
statens betalningsrörelser som ingår i denna 
proposition utgör för sin del förutsättningar 
för att arrangemanget skall kunna genom
föras. 

5.2. Konkurrensvemets f'örslag 

Med anledning av en skrivelse från vissa 
banker och bankgrupperingar som konkurre
rar med Leonia Bank överlämnade konkur
rensverket den 27 november 1998 ett förslag 
till finansministeriet om att ministeriet bör 
vidta åtgärder för att upphäva Leonias en
samrätt i fråga om skötseln av statens betal
ningsrörelse. Konkurrensverket ansåg i sitt 
förslag att den gällande ensamrätten för Leo
nia Bank att sköta statens betalningsrörelse 
är ägnad att skapa ineffektivitet i skötseln av 
statens betalningsrörelse och snedvrida kon
kurrensen mellan penninginrättningarna. 
Konkurrensverket ansåg också att ensamrät
ten bör hävas med det snaraste. 

6. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa. 
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7. Lagstiftningsordning 

I propositionen föreslås att lagen om post
banken upphävs. I lagens 7 § föreskrivs om 
statsgaranti för att säkerställa att Leonias 
förbindelser fullgörs. Den statsgaranti som 
avses i paragrafen har inte lämnats, och där
för har uppbävandet av paragrafen inte några 
verkningar i fråga om Leonia Bank eller i 
fråga om ställningen för dess borgenärer. 
Enli~t 22 § l mom. lagen om postbanken 

kvarstar statens ansvar enligt l § i 1969 års 
lag om Postbanken för alla postbankens 
skulder och andra förbindelser som har upp
stått innan lagen om Postbanken Ab träder i 
kraft. Den garanti som avses i momentet är 
dock sekundär. staten betalar de förpliktel
ser som överförts från Postbanken i form av 
en inrättning bara till den del Leonias egna 
medel inte räcker till för att betala förpliktel
serna. De skulder som avses i momentet är 
numera bara sådana insättningar som gjorts 
före den l januari 1988 och som inte an
vänts på mer än tio år och vars ägare är 
okända. Alla depositioner skyddas av insätt
ningsgarantin enligt kreditinstitutslagen. Det 

l. 

skydd som insättningsgarantifonden ger är 
bättre för deponenterna än den statsgaranti 
som avses i 22 § l mom. i den lag som 
föreslås bli upphävd. Fonden betalar depo
sitionerna direkt till deponenterna oberoende 
av om banken har medel eller inte. Insätt
ningsgarantifondens betalningssky l dighet 
uppkommer när Finansinspektionen har kon
staterat att bankens insolvens är av annan än 
tillfällig art. 

På grund av insättningsgarantin kommer 
22 § i den lag som föreslås bli upphävd inte 
att tillämpas på de oanvända depositionerna. 
Orsaken är att depositionerna gäller små 
summor som klart underskrider insättnings
garantins maximibelopp, dvs. 150 000 mk. 
Uppbävandet av paragrafen försämrar såle
des inte ställningen för ägarna till dylika 
depositioner. 

Med stöd av vad som anförts ovan anser 
regeringen att lagförslagen kan behandlas i 
vanlig lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

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 affärsbanksla
gen (1269/1990). 

3 § 
Bestämmelserna i 8 § l och 2 mom. samt 

11 § i den upphävda lagen tillämpas tills 
skötseln av statens betalningsrörelse har ord
nats i enlighet med 13 § lagen om statsbud
geten ( 42311988). 

Bestämmelserna i 9 § l mom. och 14 § i 
den upphävda lagen tillämpas till och med 
den 31 december 2000. 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om statsbudgeten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 13 §samt 
fogas tilllagen en ny 13 a § som följer: 

13 § 

Betalningsrörelsen 

statens betalningsrörelse skall skötas eko
nomiskt och med beaktande av säkerheten i 
fråga om betalningsrörelsen. Avtal om sköt
sel av statens betalningsrörelse får ingås 
med ett kreditinstitut eller en annan sam
manslutning 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 finansminis
teriet rätt att övervaka fullgörandet av de 
uppdrag som omfattas av avtalet samt att av 
avtalsparterna få de uppgifter som behövs 
för detta ändamål. Avtalsparten skall i enlig
het med avtalet om skötseln av statens be
talningsrörelse ersätta skador som den orsa
kat vid skötseln av statens betalningsrörelse. 

13 a§ 

Betalningstidpunkter 

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 nå
got annat bestäms genom lag eller förord
ning. Om pengama har betalts till kassan vid 
ett ämbetsverk eller en inrättning, är avgif
ten betald när betalaren har fått 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 l! f t. 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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3. 

Lag 

om ändring av 2 och 6 § kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (160711993) 2 § 2 mom. och 6 § 2 

mom., av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1340/1997, som följer: 

2 § 

Kreditinstitut 

Depositionsbanker är affärsbankerna, spar
bankerna, sparbanksaktiebolagen, andelsban
kerna, de kooperativa bankerna i aktiebo
lagsform och de banker i aktiebolagsform 
som avses i 41 b § andelsbankslagen 
(1271/1990). 

4. 

6 § 

Annan lagstiftning som tillämpas 

På depositionsbanker tillämpas dessutom 
affärsbankslagen ( 1269/ 1990), sparbanksla
gen (127011990), lagen om ombildning av 
sparbank till bank i aktiebolagsform 
(97211992) eller andelsbankslagen 
(1271/1990). 

Denna lag träder i kraft den . 

Lag 

om ändring av l och 9 § aff'årsbankslagen 

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. sådant det 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 di

rektion som är bankens styrelse och av en 
verkställande direktör. 

I bolagsordningen kan bestämmas att ban
ken har ett förvaltnin~sråd. Om affärsbanken 
har ett förvaltningsrad, utses styrelsen och 
verkställande direktören av förvaltningsrådet. 

Denna lag träder i kraft den . 
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5. 

Lag 

om ändring av 14 § andelsbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i andelsbankslagen av den 28 december 1990 (127111990) 14 § l mom., som fö

ljer: 

14 § 
En andelsbanks förvaltning sköts av en 

direktion som är bankens styrelse och av en 
verkställande direktör. I stadgama kan be
stämmas att andelsbanken även har fullmäk
tige och ett förvaltningsråd. Förvaltningsrå
det och direktionen utses av andelsstäm-

6. 

man. Om andelsbanken har ett förvaltnings
råd, utses direktionen och verkställande di
rektören av förvaltningsrådet. Om banken 
har fullmäktige, utses förvaltningsrådet av 
fullmäktige. 

Denna lag träder i kraft den 

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 punk

ten, 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§ 

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 kreditinsti-

tut eller ett värdepappersföretags konsolide
ringsgrupp. 

Denna lag träder i kraft den . 
Den genom denna lag upphävda 11 § 4 

mom. 3 punkten lagen om finansinspektio
nen tillämpas till och med den 31 december 
2000. 
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7. 

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 (967/1947) 2 § l 

m om., sådant det lyder i lag 85611981, som följer: 

2 § 
Revisionsverket handhar granskningen och 

övervakningen av statens myndigheters, in
rättningars och affärsföretags ekonomiska 
skötsel. Dessutom skall verket även i övrigt 
granska och övervaka användningen av sta
tens medel och skötseln av statens egendom 
samt räkenskapsföringen beträffande dessa 
om inte denna övervaknings- och gransk-

8. 

ningsplikt begränsas genom förordning. 
Granskningen och övervakningen omfattar 
dock inte riksdagens ekonomi och förvalt
ningen av fonder som denna ansvarar för 
och inte heller Finlands Banks och Folkpen
sionsanstaltens 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 

(101511977) l § 2 mom., sådant det lyder i lag 1557/1992, som följer: 

l § striellt samarbete Ab, försäkringsbolag eller 
- - -- - - - - - - - - - - arbetspensionsanstalter, nedan kreditanstalt. 

Lån beviljas av depositionsbanker, Nordis-
ka Investeringsbanken, Fonden för indu- Denna lag träder i kraft den 
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9. 

Lag 

om ändring av 42 § mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 42 § l mom. 8 

punkten samt 
ändras 42 § l mom. 7 punkten, som följer: 

42 § 
Som finansiella tjänster anses 

7) garantiverksamhet 

10. 

Denna lag träder i kraft den . 
Den genom denna lag upphävda 42 § l 

mom. 8 punkten mervärdesskattelagen till
lämpas till och med den 31 december 2000. 

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 stats
budgeten ( 42311988), skall penninginrätt
ningen betala en av finansministeriet fast
ställd ränta för dröjsmålstiden. 

Denna lag träder i kraft den . 
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11. 

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 ersätt
ning 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, 

12. 

vilka avser ersättning för kostnader som be
talts av statens medel. I enlighet med denna 
lag skall likaså hos den som är ansvarig för 
skada uppbäras i brottskadelagen (93511973) 
avsedd ersättning som grundar sig på statens 
regressrätt. 

Denna lag träder i kraft den . 

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 47011986, som följer: 

4 kap. 

Om utmätning 

33 § 
Betalning till utmätningsmannen anses 

verkställd den dag då den har betalts in på 
ett konto i det sammanslutning som sköter 
statens betalningrörelse eller kontoöverför-

ingen har debiterats av betalarens konto. Om 
sammanslutnings skyldighet att inbetala in
flutna medel på utmätnin~smannens konto 
för tjänstemedel och om paföljderna av för
senad betalning stadgas genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den . 
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13. 

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 Hypo
teksförening. 

14. 

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: 

45 § 

säkerheter 

Som säkerhet kan handels- och industri
ministeriet godkänna endast 

2090260 

2) av finsk depositionsbank ställd proprie
borgen; eller 

Denna lag träder i kraft den . 
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15. 

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 103111987, som följer: 

7a§ 
Den betalningsskyldige skall självmant 

betala in avgiften pa konto till kontrollcen
tralen för växtproduktion. Den betalnings
skyldige 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 tillverkare skall dess-

16. 

utom ingå en specificering av sådan försälj
ning och annan överlåtelse för vilken den 
som lämnar meddelandet inte är betalnings
skyldig samt namn och adress på dem till 
v.ilka bekämpningsmedel har levererats. 
A ven de mängder bekämpningsmedel som 
levererats till respektive mottagare skall 
meddelas. A v giften skall betalas och med
delandet 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 bank

överföring till länsstyrelsen i en eller flera 
rater så som läkemedelsverket bestämmer. 
Apoteksavgiften för Helsingfors universi
tetsapotek inbetalas till Helsingfors universi
tet och apoteksavgiften för Kuopio universi-

tetsapotek till Kuopio universitet. Läkeme
delsverket skall före den l juli året efter det 
för vilket avgiften fastställts tilllänsstyrelsen 
sända en förteckning över de apoteksavgifter 
som skall inbetalas i länet. 

Denna lag träder i kraft den . 
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17. 

Lag 

om ändring av 29 § tullagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tullagen av den 29 december 1994 (146611994) 29 § som följer: 

29 § 
Tull skall inbetalas på tullverkets konto 

inom l O dagar från tullräkningens datum, 
om inte tiden förlängts eller betalningsan
stånd eller något annat betalningsförfarande 

18. 

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 (61111978) 4 a§ 3 mom., sådant det 

lyder i lag 1543/1995, som följer: 

4a§ 

Skatten anses vara betald till skatteupp
bördsmyndigheten när betalaren får ett kvitto 
på inbetalningen till statens konto eller på 
prestationen till redovisningsverkets kassa 
eller när banköverföringen till ovan nämnda 

konto har debiterats från ett konto i en pen
ninginrättning som fungerar som betalnings
ställe. 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 . 
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19. 

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 redovisningsbe
loppen betalas månaden efter intagsperioden 
och den månad då återbäringarna har betalts. 

Helsingfors den 18 februari 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 . 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Finansminister Sauli Niinistö 



RP 6/2000 rd 21 

Bilaga 

2. 

Lag 

om ändring av lagen om statsbudgeten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 13 § samt 
fogas tilllagen en ny 13 a § som följer: 

Gällande lydelse 

13§ 

Betalningsrörelsen 

Om skötseln av statens betalningsrörelse 
stadgas genom förordning. 

Föreslagen lydelse 

13 § 

Betalningsrörelsen 

Statens betalningsrörelse skall skötas eko
nomiskt och med beaktande av säkerheten i 
fråga om betalningsrörelsen. A v tal om sköt
sel av statens betalningsrörelse får ingås 
med ett kreditinstitut eller en annan sam
manslutning som bedriver betalningsrörelse. 
Bestämmelser om ordnande t av skötseln av 
statens betalningsrörelse utfärdas i övrigt 
genom förordning av statsrådet. 

Om det har ingåtts ett avtal om skötseln 
av statens betalningsrörelse, har finansminis
teriet rätt att övervaka fullgörandet av de 
uppdrag som omfattas av avtalet samt att av 
avtalsparterna få de uppgifter som behövs 
för detta ändamål. Avtalsparten skall i en
lighet med avtalet om skötseln av statens 
betalningsrörelse ersätta skador som den or
sakat vid skötseln av statens betalningsrörel
se. 

13 a§ 

Betalningstidpunkter 

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 nå
got annat bestäms genom lag eller förord
ning. Om pengarna har betalts till kassan vid 
ett ämbetsverk eller en inrättning, är av gif
ten betald när betalaren har fått ett kvitto på 
inbetalningen. 

Betalningar som baserar sig på statens 
prestationsskyldighet och som betalts genom 
banköverföring är betalda när de finns på ett 



22 RP 6/2000 rd 

Gällande lydelse 

3. 

Föreslagen lydelse 

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 
krqft. 

A tgärder 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 

m om., av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1340/1997, som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 

Kreditinstitut 

Depositionsbanker är affärsbankerna, spar
bankerna, sparbanksaktiebolagen, andelsban
kerna, de kooperativa bankerna i aktiebo
lagsform, de banker i aktiebolagsform som 
avses i 41 b§ andelsbankslagen (1271/1990) 
och Postbanken A b. 

6 § 

Annan lagstiftning som skall tillämpas 

På depositionsbanker tillämpas dessutom 
affärsbankslagen (1269/90), sparbankslagen 
(1270/90), lagen om ombildning av sparbank 
till bank i aktiebolagsfond (972/92), andels
bankslagen (1271/90) eller lagen om Post
banken Ab (972187). 

Föreslagen lydelse 

2§ 

Kreditinstitut 

Depositionsbanker är affärsbankerna, spar
bankerna, sparbanksaktiebolagen, andelsban
kerna, de kooperativa bankerna i aktiebo
lagsform och de banker i aktiebolagsform 
som avses i 41 b § andelsbankslagen 
(1271/1990). 

6§ 

Annan lagstiftning som tillämpas 

På depositionsbanker tillämpas dessutom 
affärsbankslagen (1269/ 1990), sparbanksla
gen (1270/1990), lagen om ombildning av 
sparbank till bank i aktiebolagsform 
(972/1992) eller andelsbankslagen 
(1271/1990). 

Denna lag träder i kraft den 
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4. 

Lag 

om ändring av l och 9 § 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. sådant det lyder i 

lag 1609/1993, som följer: 

Gällande lydelse 

l § 
En affärsbank är en depositionsbank som 

avses i kreditinstitutslagen (1607/93). Om 
Postbanken A b stadgas särskilt. 

9 § 
En affärsbanks förvaltning sköts av ett 

förvaltningsråd, en direktion som är bankens 
styrelse och en verkställande direktör. 

Direktionen och verkställande direktören 
utses av förvaltningsrådet. I bolagsordningen 
kan bestämmas att medlemmarna i direktio
nen får utses på obestämd tid. 

s. 

Föreslagen lydelse 

l § 
En affärsbank är en depositionsbank som 

avses i kreditinstitutslagen (1607/1993). 

9 § 
En affärsbanks förvaltning sköts av en di

rektion 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 styrelsen och 
verkställande direktören av förvaltningsrådet. 

Denna lag träder i kraft den 

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: 

Gällande lydelse 

14 § 
En andelsbanks förvaltning sköts av ett 

förvaltningsråd, en direktion som är bankens 
styrelse och en verkställande direktör. I stad
garna kan bestämmas att andelsbanken även 
har fullmäktige. Förvaltningsrådet väljs av 
andelsstämman. Direktionen och verkställan
de direktören utses av förvaltningsrådet. Har 

Föreslagen lydelse 

14 § 
En andelsbanks förvaltning sköts av en 

direktion som är bankens styrelse och av en 
verkställande direktör. I stadgarna kan be
stämmas att andelsbanken även har fullmäk
tige och ett förvaltningsråd. Förvaltningsrå
det och direktionen utses av andelsstämman. 
Om andelsbanken har ett förvaltningsråd, 
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Gällande lydelse 

banken fullmäktige, väljs förvaltningsrådet 
av fullmäktige. 

6. 

Föreslagen lydelse 

utses direktionen och verkställande direk
tören av förvaltningsrådet. Om banken har 
fullmäktige, utses förvaltningsrådet av full
mäktige. 

Denna lag träder i kraft den 

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 punk

ten, sådan den lyder i lag 1349/1997, samt 
ändras 11 § 4 m om. 2 punkten, sådan den lyder i nämnda lag 134911997, som följer: 

Gällande lydelse 

11§ 

Granskningsrätt och rätt att få uppgifter 

Vad som ovan 1-3 mom. bestäms om 
tillsynsobjekt skall tillämpas också på 

2) andra företag som hör till ett kreditinsti
tuts eller ett värdepappersföretags konsolide
ringsgrupp, och 

Föreslagen lydelse 

11§ 

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 kreditinsti
tut eller ett värdepappersföretags konsolide
ringsgrupp. 

Denna lag träder i kraft den 
Den genom denna lag upphävda 11 § 4 

mom. 3 punkten lagen om finansinspektio
nen tillämpas till och med den 31 december 
2000. 
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7. 

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 (967/1947) 2 § l 

mom., sådant det lyder i lag 856/1981, som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 
Revisionsverket handhar granskningen och 

övervakningen av statens myndigheters, in
rättningars och affärsföretags ekonomiska 
skötsel. Därutöver skall verket, med de in
skränkningar som måhända stadgas genom 
förordning, även i övrigt granska och över
vaka användningen av statens medel och 
skötseln av statens egendom samt räken
skapsföringen beträffande dessa. Gransk
niogen och övervakningen omfattar dock 
inte riksdagens hushållning och förvaltning
en av fonder som denna ansvarar för, ej hel
ler Finlands Banks, Postbankens och folk
pensionsanstaltens verksamhet. 

8. 

Föreslagen lydelse 

2 § 
Revisionsverket handhar granskningen och 

övervakningen av statens myndigheters, in
rättningars och affärsföretags ekonomiska 
skötsel. Dessutom skall verket även i övrigt 
granska och övervaka användningen av sta
tens medel och skötseln av statens egendom 
samt räkenskapsföringen beträffande dessa 
om inte denna övervaknings- och gransk
ningsplikt begränses genom förordning. 
Granskningen och övervakningen omfattar 
dock inte riksdagens ekonomi och förvalt
ningen av fonder som denna ansvarar för 
och inte heller Finlands Banks och Folkpen
sionsanstaltens 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 

(101511977) l § 2 mom., sådant det lyder i lag 155711992, som följer: 

Gällande lydelse 

l § 

Lån beviljas av andelsbanker, sparbanker, 
affärsbanker, Posbanken Ab, hypoteksban
ker, Nordiska Investeringsbanken, kreditakti
ebolagen Teollistamisrahasto Oy och Fin
lands Exportkredit A b, Fonden för indu-

2090260 

Föreslagen lydelse 

l § 

Lån beviljas av depositionsbanker, Nordis
ka Investeringsbanken, Fonden för indu
striellt samarbete Ab, försäkringsbolag eller 
arbetspensionsanstalter, nedan kreditanstalt. 
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Gällande lydelse 

striellt samarbete A b, försäkringsbolag eller 
arbetspensionsanstalter, vilka i denna lag 
kallas kreditanstalter. 

9. 

Föreslagen lydelse 

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 (1501/1993) 42 § l mom. 8 

punkten samt 
ändras 42 § l mom. 7 punkten, som följer: 

Gällande lydelse 

42 § 
Som finansiella tjänster anses 

7) garantiverksamhet, 

Föreslagen lydelse 

42 § 
Som finansiella tjänster anses 

7) garantiverksamhet 

Denna lag träder i kraft den . 
Den genom denna lag upphävda 42 § l 

mom. 8 punkten mervärdesskattelagen till
lämpas till och med den 31 december 2000. 



RP 6/2000 ni 27 

10. 

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: 

Gällande lydelse 

36 § 

Penninginrättningarna skall dagligen betala 
in under dagen mottagna skattemedel på 
tullverkets postgiroinbetalningskonto senast 
den vardag närmast efter betalningsdagen då 
penninginrättningen är öppen för allmänhe
ten. Om skattemedlen inte har inbetalts på 
tullverkets postgiroinbetalningskonto så som 
stadgas i l O § 2 m om. lagen om Postbanken 
Ab (972/87), skall penninginrättningen beta
la en av finansministeriet fastställd ränta för 
dröjsmålstiden. 

11. 

Föreslagen lydelse 

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 stats
budgeten (42311988), skall penninginrätt
ningen betala en av finansministeriet fast
ställd ränta för dröjsmålstiden. 

Denna lag träder i kraft den . 

Lag 

om ändring av 3 § lagen om vemställighet 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: 

Gällande lydelse 

3 § 

Detsamma gäller då staten, Finlands Bank, 
((Postbanken)) eller folkpensionsanstalten 
tilldömts ersättning i brottmål eller staten i 
annat mål, i vilket allmän åklagare uppträtt 
på tjänstens vägnar, eller med stöd av stad
gandena om hörande av vittne eller sakkun
nig, fri rättegång eller inställande av person 
inför rätten eller motsvarande stadganden, 
vilka avser ersättning för kostnader som be-

Föreslagen lydelse 

3 § 

Detsamma gäller då staten, Finlands Bank 
eller Folkpensionsanstalten tilldömts ersätt
ning 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 be-
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Gällande lydelse 

talts av statens medel. I enlighet med denna 
lag skall likaså hos den som är ansvarig för 
skada uppbäras i lagen om ersättning för 
brottsskador av statsmedel (935173) avsedd 
ersättning som grundar sig på statens reg
ressrätt. 

12. 

Föreslagen lydelse 

talts av statens medel. I enlighet med denna 
lag skall likaså hos den som är ansvarig för 
skada uppbäras i bröttsskadelagen 
(93511973) avsedd ersättning som grundar 
sig på statens regressrätt. 

Denna lag träder i kraft den . 

Lag 

om ändring av 4 kap. 33 § utsökningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (3711895) 4 kap. 33 § l mom., sådant 

det lyder i lag 470/1986, som följer: 

Gällande lydelse 

4 kap. 

Om utmätning 

33 § 
Betalning till utmätningsmannen anses 

verkställd den dag då den har erlagts till 
Postbanken, postanstalt som förmedlar post
girorörelse eller penninginrättning, girering
en har debiterats betalarens konto eller post
girorörelsens utbetalningskort har stämplats 
med postgirots behandlingsstämpeL Om pen
ninginrättnings skyldighet att inbetala influt
na medel på utmätnin.P,smannens konto för 
tjänstemedel och om paföljdema av försenad 
betalning stadgas genom förordning. 

Föreslagen lydelse 

4 kap. 

Om utmätning 

33 § 
Betalning till utmätningsmannen anses 

verkställd den dag då den har betalts in på 
ett konto i det sammanslutning som sköter 
statens betalningrörelse eller kontoöverför
ingen har debiterats av betalarens konto. Om 
sammanslutnings skyldighet att inbetala in
flutna medel på utmätningsmannens konto 
för tjänstemedel och om påföljderna av för
senad betalning stadgas genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den . 
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13. 

Lag 

om ändring av 14 § lagen om räntestödslån rör fiskerinäringen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 9 januari 1976 om räntestödslån för fiskerinäringen (111976) 14 § l 

mom. som följer: 

Gällande lydelse 

14 § 
Räntestödslån för fiskenäringen beviljas av 

andelsbak, sparbank, affärsbank, Postbanken 
eller Finlads Hypoteksförening. 

14. 

Föreslagen lydelse 

14 § 
Räntestödslån för fiskerinäringen beviljas 

av depositionsbanker eller Finlands Hypo
teksförening. 

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: 

Gällande lydelse 

45 § 

säkerheter 

Som säkerhet kan handels- och industri
ministeriet godkänna endast 

2) av finsk affärsbank, sparbank eller an
delsbank eller Postbanken ställd propriebor
gen; eller 

Föreslagen lydelse 

45 § 

säkerheter 

Som säkerhet kan handels- och industri
ministeriet godkänna endast 

2) av finsk depositionsbank ställd proprie
borgen; eller 

Denna lag träder i kraft den . 
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15. 

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 103111987, som följer: 

Gällande lydelse 

7a§ 
Den betalningskyldige skall självmant be

tala in avgiften på jordbruksstyrelsens post
girokonto. Den betalningsskyldige skall även 
utan särskild uppmaning på en blankett, för 
vilken jordbruksstyrelsen fastställer formulä
ret, meddela jordbruksstyrelsen de mängder 
som han sålt, överlåtit och använt året innan 
samt grunderna för beräkningen av den inbe
talda avgiften. I meddelandena från en im
portör och från en inhemsk tillverkare skall 
dessutom ingå en specifiering av sådan för
säljning och annan överlåtelse för vilken den 
som lämnar meddelandet inte år betalnings
skyldig samt namn och adress på dem till 
v.ilka bekämpningsmedel har levererats. 
A ven de mänger bekämpningsmedel som 
levererats till respektive mottagare skall 
meddelas. A v giften skall betalas och med
delander lämnas årligen före utgången av 
juni. 

16. 

Föreslagen lydelse 

7a§ 
Den betalningsskyldige skall självmant 

betala in avgiften pa konto till kontrollcen
tralen för växtproduktion. Den betalnings
skyldige 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 tillverkare skall dess
utom ingå en specificering av sådan försälj
ning och annan överlåtelse för vilken den 
som lämnar meddelandet inte är betalnings
skyldig samt namn och adress på dem till 
v.ilka bekämpningsmedel har levererats. 
A ven de mängder bekämpningsmedel som 
levererats till respektive mottagare skall 
meddelas. A v giften skall betalas och med
delandet 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 ( 14811946) 6 §, sådan den lyder i 

lag 42111999, som följer: 

Gällande lydelse 

6§ 
Apoteksavgiften inbetalas på postgiro till 

länsstyrelsen i en eller flera rater så som 
läkemedelsverket bestämmer. Apoteksavgif-

Föreslagen lydelse 

6 § 
Apoteksavgiften inbetalas genom bank

överföring till länsstyrelsen i en eller flera 
rater så som läkemedelsverket bestämmer. 
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Gällande lydelse 

ten för Helsingfors universitetsapotek inbeta
las till Helsingfors universitet och apotek
savgiften för Kuopio universitetsapotek till 
Kuopio universitet. Läkemedelsverket skall 
före den l juli året efter det för vilket avgif
ten fastställts till länsstyrelsen sända en för
teckning över de apoteksavgifter som skall 
inbetalas i länet. 

17. 

Föreslagen lydelse 

Apoteksavgiften för Helsingfors universi
tetsapotek inbetalas till Helsingfors universi
tet och apoteksavgiften för Kuopio universi
tetsapotek till Kuopio universitet. Läkeme
delsverket skall före den l juli året efter det 
för vilket avgiften fastställts tilllänsstyrelsen 
sända en förteckning över de apoteksavgifter 
som skall inbetalas i länet. 

Denna lag träder i kraft den 

Lag 

om ändring av 29 § tullagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 29 §som följer: 

Gällande lydelse 

29 § 
Tull skall betalas på tullverkets postgiro

konto inom l O dagar från tullräkningens 
datum, om inte tiden förlängts eller betal
ningsanstånd eller något annat betalningsför
farande beviljats. Annan än av tullverket 
registrerad kund (kontantkund) kan betala 
tullräkningen också på tullanstalt 

Föreslagen lydelse 

29 § 
Tull skall inbetalas på tullverkets konto 

inom 10 dagar från tullräkningens datum, 
om inte tiden förlängts eller betalningsan
stånd eller något annat betalningsförfarande 
beviljats. Annan än av tullverket registrerad 
kund (kontantkund) kan betala tullräkningen 
också på tullanstalt 

---
Denna lag träder i kraft den . 
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18. 
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 mom., sådant det 

lyder i lag 1543/1995, som följer: 

Gällande lydelse 

4a§ 

Skatten anses vara betald till skatteupp
bördsmyndigheten när betalaren får ett kvitto 
på inbetalningen till statens ifrågavarande 
postgirokonto eller på prestationen till redo
visningsverkets kassa eller när gireringen till 
ovan nämnda konto har debiterats från 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 postgirokonto. 

19. 

Föreslagen lydelse 

4a§ 

Skatten anses vara betald till skatteupp
bördsmyndigheten när betalaren får ett kvitto 
på inbetalningen till statens konto eller på 
prestationen till redovisningsverkets kassa 
eller när banköverföringen till ovan nämnda 
konto har debiterats från ett konto i en 
penninginrättning som fungerar som betal
ningsställe. 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 . 

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: 

Gällande lydelse 

3 § 

R edavisningstidpunkt 

Redovisningarna görs och redovisningsbe
loppen betalas månaden efter intagsperioden 
och den månad då återbäringarna har betalts. 
Intagsperiod är den kalendermånad under 
vilken de influtna medlen har registrerats på 
skatteuppbördsmyndighetens postgirokonto, 
om inte något annat föreskrivs nedan. 

Föreslagen lydelse 

3 § 

R edavisningstidpunkt 

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


