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L a g

Nr 944

om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral

Given i Helsingfors den 3 november 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 juni 1996 om Kommunernas garanticentral (487/1996) 1 § 2 och

3 mom., 2 och 3 §, 5 § 1 mom., 7—9 och 12 §, 13 § 2 mom., 14 och 15 § samt 16 § 1 mom.,
av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 377/1997 och 15 § sådan den lyder delvis ändrad

i nämnda lag, samt
fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 377/1997, ett nytt 4 mom., till

lagen en ny 1 a § och till 13 § ett nytt 3 mom., som följer:

1 §

Kommunernas garanticentral

— — — — — — — — — — — — —
För att detta syfte skall nås kan garanti-

centralen på det sätt som föreskrivs i 1 a §
bevilja garantier för sådan medelsanskaffning
till kreditinstitut som direkt eller indirekt ägs
av kommunerna eller lyder under kommu-
nernas bestämmanderätt att medlen lånas ut
till kommuner och samkommuner samt sam-

manslutningar som helt ägs av kommunerna
eller helt lyder under deras bestämmanderätt.

För att syftet skall nås kan garanticentralen
på det sätt som föreskrivs i 1 a § bevilja
garantier även för sådan medelsanskaffning
till kreditinstitut som avses i 2 mom. att
medlen lånas ut till sammanslutningar som
anges av statliga myndigheter och som hyr ut
eller producerar och håller bostäder på sociala
grunder, eller till sammanslutningar som
lyder under sådana sammanslutningars be-
stämmanderätt.

RP 73/2006
FvUB 17/2006
RSv 123/2006

141—2006 895029

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20060073


Garantier kan beviljas som säkerhet för
sådana sammanslutningars fordringar som
finansierar i 2 mom. avsedda kreditinstitut
och, vid arrangemang som har direkt samband
med medelsanskaffning, även som säkerhet
för kreditinstituts fordringar.

1 a §

Villkor för garantier

Garanticentralen kan bevilja garantier för
medelsanskaffning till kreditinstitut som av-
ses i 1 §, om kreditinstitutet använder de
anskaffade medlen

1) för att bevilja finansiering till kommuner
eller samkommuner,

2) för att i enlighet med Europeiska
gemenskapens regler om statligt stöd bevilja
finansiering på förmånliga villkor till sam-
manslutningar som anges av statliga myndig-
heter och som hyr ut eller producerar och
håller bostäder på sociala grunder, eller till
sammanslutningar som lyder under sådana
sammanslutningars bestämmanderätt, eller

3) för att i enlighet med Europeiska
gemenskapens regler om statligt stöd bevilja
finansiering på förmånliga villkor till sam-
manslutningar som helt ägs av kommuner
eller samkommuner eller lyder under deras
bestämmanderätt, eller till kommunala affärs-
verk som utför lagstadgade offentliga servi-
ceuppgifter som ingår i kommunens verk-
samhetsområde eller bedriver verksamhet
som direkt tjänar dessa uppgifter eller till-
handahåller andra för medborgarna nödvän-
diga tjänster, om tillhandahållandet av de
sistnämnda tjänsterna på grund av lokala eller
regionala omständigheter behövs för att säkra
tillgången till eller en effektiv produktion av
dessa.

Ett kreditinstitut kan använda en del av de
anskaffade medlen för att trygga sin likvidi-
tet.

2 §

Medlemssamfund

Medlemssamfund i garanticentralen är de
kommuner som var medlemssamfund i ga-
ranticentralen den 1 januari 2007.

Andra kommuner kan ansluta sig till
garanticentralen genom ett skriftligt medde-
lande till garanticentralens styrelse. De rät-
tigheter och skyldigheter som är förknippade
med medlemskapet inträder den dag då
styrelsen antecknar kommunen som med-
lemssamfund i garanticentralen.

3 §

Tillsyn

Iakttagandet av denna lag och de bestäm-
melser som givits med stöd av den skall
övervakas av en garanticentralsinspektör. In-
rikesministeriet förordnar garanticentralsin-
spektören för högst fyra kalenderår i sänder
på framställning av garanticentralens styrelse.

5 §

Delegationen

Garanticentralens beslutanderätt utövas av
delegationen, om inte något annat föreskrivs
i denna lag eller beslutanderätten enligt
instruktionen för garanticentralen tillkommer
något annat av garanticentralens organ eller
någon person som är anställd vid garanticen-
tralen.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Instruktion

Närmare föreskrifter om garanticentralens
organ, om deras sammansättning, uppgifter
och mandattid och om garanticentralens öv-
riga verksamhet meddelas i instruktionen,
som godkänns av delegationen.

8 §

Beviljande av garantier

Beslut om beviljande av garantier fattas av
garanticentralens styrelse eller, med stöd av
instruktionen, av verkställande direktören.
När garantier beviljas skall sunda och för-
siktiga affärsprinciper iakttas.

Vid arrangemang som har direkt samband
med medelsanskaffning får garantier som
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beviljas som säkerhet för i 1 § avsedda
kreditinstituts fordringar vid den tidpunkt då
garantin beviljas utgöra sammanlagt högst
fyra procent av det totala beloppet av
garanticentralens borgensansvar.

Garanticentralen kan bevilja garantier en-
dast mot tillräcklig säkerhet. För arrange-
mang som ett kreditinstitut som avses i 1 §
vidtagit för att trygga sin likviditet och skydda
sig mot risker kan garantier dock beviljas utan
någon separat motsäkerhet. Av särskilda skäl
kan garantier även annars beviljas utan
säkerhet, om inrikesministeriet ger tillstånd
till detta.

Borgensprovision uppbärs för garantierna.

9 §

Ekonomiska verksamhetsprinciper

Garanticentralens utgifter skall på lång sikt
täckas med intäkterna av verksamheten. Ga-
ranticentralen skall för att trygga sin likviditet
ha en fond och arrangera nödvändiga bered-
skapskrediter.

Delegationen beslutar årligen i samband
med bokslutet om beloppet av de medel som
skall överföras till fonden. Fondens medel
skall placeras på ett sådant sätt att placering-
arnas säkerhet, avkastning och likviditet
tryggas.

Garanticentralens fond och arrangemang
för beredskapskrediter får användas för att
täcka betalningsskyldigheter som har upp-
kommit på grundval av garantier och för att
bevilja ett kreditinstitut som avses i 1 §
temporär finansiering i syfte att hindra att en
omedelbart hotande betalningsskyldighet
uppkommer för kreditinstitutet.

12 §

Revision och bokslut

För granskning av räkenskaperna och för-
valtningen under de år som högst motsvarar
delegationens mandattid väljer delegationen
en revisionssammanslutning som godkänts av
Centralhandelskammaren eller revisions-
nämnden för den offentliga förvaltningen och
ekonomin. Vid revisionen iakttas i tillämpliga
delar revisionslagen (936/1994).

Garanticentralen upprättar bokslut för varje
kalenderår. Vid upprättande av bokslutet
iakttas i tillämpliga delar bokföringslagen
(1336/1997). Bokslutet godkänns av garanti-
centralens delegation.

13 §

Garanticentralsinspektör

— — — — — — — — — — — — —
Garanticentralsinspektören skall för varje

räkenskapsperiod avge en berättelse om ga-
ranticentralens verksamhet och ekonomi till
inrikesministeriet och garanticentralens sty-
relse. Inspektören skall utan dröjsmål under-
rätta ministeriet och styrelsen om en omstän-
dighet eller ett beslut beträffande garanticen-
tralen som inspektören fått kännedom om i
sitt uppdrag och som kan anses

1) bryta mot lagar, förordningar eller
administrativa föreskrifter om garanticentra-
len eller dess verksamhet i väsentlig grad,

2) äventyra garanticentralens fortsatta verk-
samhet,

3) leda till en anmärkning i revisionsbe-
rättelsen eller ett negativt utlåtande om
fastställande av bokslutet.

Garanticentralen skall tillställa garanticen-
tralsinspektören kopior av bokslutshandling-
arna och revisionsberättelsen samt övrig
information som inspektören bett om och som
är nödvändig för tillsynen. Inspektören har
rätt att närvara och yttra sig vid delegationens
sammanträden. Av särskilda skäl har inspek-
tören dessutom rätt att utföra granskning i
garanticentralens lokaliteter.

14 §

Indrivning av betalningar

De borgensprovisioner som uppbärs på
garantier som garanticentralen har beviljat
och medlemssamfundens betalningsandelar
får utan dom eller beslut utsökas i den ordning
som föreskrivs i lagen om indrivning av
skatter och avgifter i utsökningsväg
(367/1961). I fråga om rättelseyrkande och
ändringssökande som gäller beslut om med-
lemssamfundens betalningsandelar gäller
dock 15 §.
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15 §

Rättelseyrkande och ändringssökande

Ett medlemssamfund kan till delegationen
framställa ett yrkande på rättelse av ett beslut
som styrelsen har fattat om medlemssamfun-
dens betalningsandelar. Rättelseyrkandet
skall framställas inom 30 dagar från delfå-
endet av beslutet om betalningsandel.

I beslut som delegationen har fattat om
rättelse av betalningsandel får ett medlems-
samfund söka ändring hos Helsingfors för-
valtningsdomstol genom besvär inom 30
dagar från delfåendet av beslutet. Delegatio-
nens beslut får verkställas trots att ändring har
sökts. Även Kommunernas garanticentral får
genom besvär söka ändring i beslut som
meddelats med anledning av att ändring sökts.
På sökande av ändring tilllämpas i övrigt
förvaltningsprocesslagen (586/1996).

16 §

Jäv och tjänsteansvar

I fråga om jäv för förtroendevalda och
anställda vid garanticentralen gäller det som
i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om
jäv för tjänstemän.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
Delegationen skall godkänna en instruktion

enligt denna lag inom sex månader efter
lagens ikraftträdande. Bestämmelserna i det
reglemente som gäller när denna lag träder i
kraft tillämpas till dess att en instruktion
enligt denna lag har godkänts, om inte något
annat följer av denna lag.

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

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Inrikesminister Kari Rajamäki

2628 Nr 944



Republikens presidents förordning

Nr 945

om sättande i kraft av protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar
i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande
eller ha urskillningslösa verkningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft

av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.

Given i Helsingfors den 3 november 2006

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Protokoll V om explosiva lämningar efter

krig som ingicks i Genève den 28 november
2003 till konventionen om förbud mot eller
inskränkningar i användningen av vissa kon-
ventionella vapen som kan anses vara ytterst
skadebringande eller ha urskillningslösa verk-
ningar (FördrS 64/1983) och som riksdagen
godkänt den 18 februari 2005 och som
republikens president har godkänt den 4 mars
2005 och beträffande vilket godkännandein-
strumentet har deponerats hos Förenta Na-
tionernas generalsekreterare den 23 mars
2005, träder i kraft den 12 november 2006 så
som därom har överenskommits.

2 §
Lagen av den 4 mars 2005 om sättande i

kraft av de bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i protokoll V till konven-
tionen om förbud mot eller inskränkningar i
användningen av vissa konventionella vapen
som kan anses vara ytterst skadebringande
eller ha urskillningslösa verkningar
(158/2005) träder i kraft den 12 november
2006.

3 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör

till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 12

november 2006.

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare
Statsminister Matti Vanhanen

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 85/2006)
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Republikens presidents förordning

Nr 946

om ikraftträdande av överenskommelsen med Kina om främjande av och ömsesidigt
skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till

området för lagstiftningen i överenskommelsen

Given i Helsingfors den 3 november 2006

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och
utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksam-
hetsområde, föreskrivs:

1 §
Den i Peking den 15 november 2004

mellan republiken Finlands regering och
Folkregering Kinas regering ingångna över-
enskommelsen om främjande av och ömse-
sidigt skydd för investeringar, som godkänts
av riksdagen den 1 mars 2006 och godkänts
av republikens president den 10 mars 2006
samt beträffande vilken noterna om dess
godkännande utväxlats den 16 oktober 2006,
är i kraft från den 15 november 2006 så som
därom har överenskommits.

2 §
Lagen den 10 mars 2006 om ikraftträdande

av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i överenskommelsen med Kina
om främjande av och ömsesidigt skydd för
investeringar (172/2006) träder i kraft den 15
november 2006.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 15

november 2006.

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 87/2006)
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Skattestyrelsens beslut

Nr 947

om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2006

Utfärdat i Helsingfors den 6 november 2006

Skattestyrelsen har med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992
(1535/92) förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas,
då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §
Då den skattskyldige använder för arbets-

resan mellan bostad och arbetsplats fortskaff-
ningsmedel som han äger eller innehar, är
avdragets belopp:

bil 0,22 euro per kilometer
motorcykel 0,14 euro per kilometer
moped 0,07 euro per kilometer
cykel 75,00 euro per år.

2 §
Då den skattskyldige använder för ovan-

nämnd resa en bil som arbetsgivaren äger

eller innehar, är avdragets belopp 0,18 euro
per kilometer.

3 §
Då den skattskyldige använder för ovan-

nämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett
fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på ba-
sis av en tillförlitlig utredning om kostna-
derna.

4 §
Detta beslut träder i kraft den 17 november

2006.

Helsingfors den 6 november 2006

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Markku Mertala
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