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Laki
Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain (1197/2014) 1 §:n
1 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 1 momentti osaksi laissa 1175/2016 sekä 4 §:n 1 momentti
ja 5 §:n 1 momentti laissa 1175/2016, seuraavasti:
1§
Maksuvelvollinen
Rahoitusvakausviranomaisesta annetussa laissa (1195/2014) tarkoitetun Rahoitusvakausviraston, jäljempänä virasto, ja rahoitusvakausrahaston hallintomaksun on velvollinen suorittamaan:
1) luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitettu luottolaitos ja kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike;
2) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain
(1194/2014) 1 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys sekä kolmannen
maan sijoituspalveluyritys;
3) Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 59 a §:ssä tarkoitettu ETA-luottolaitoksen merkittävä sivuliike, jonka markkinaosuus Suomessa yleisötalletuksilla mitattuna
on enintään 10 prosenttia (ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike, luokka A);
4) Finanssivalvonnasta annetun lain 59 a §:ssä tarkoitettu ETA-luottolaitoksen merkittävä sivuliike, jonka markkinaosuus Suomessa yleisötalletuksilla mitattuna on yli 10 prosenttia (ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike, luokka B)
5) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) 1 luvun
3 §:n 5 kohdassa tarkoitettu arvopaperikeskus.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
4§
Suhteellinen hallintomaksu
Suhteellisen hallintomaksun maksuperuste ja maksun määrä prosentteina maksuperusteesta sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:

HE 28/2016
TaVM 7/2017
EV 44/2017
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Maksuvelvollinen

Maksuperuste

Maksun määrä prosentteina maksuperusteesta

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu talletuspankki

taseen loppusumma

0,0008

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu luottoyhteisö

taseen loppusumma

0,0008

ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike, luokka A

laskennallisen
taseen loppusumma

0,0002

ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike, luokka B

laskennallisen
taseen loppusumma

0,0006

kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike laskennallisen
taseen loppusumma

0,0006

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
kriisinratkaisusta annetussa laissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys

liikevaihto

0,03

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
kriisinratkaisusta annetussa laissa tarkoitettu kolmannen maan sijoituspalveluyritys

liikevaihto

0,03

arvopaperikeskus

liikevaihto

0,0013

— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
5§
Perusmaksu
Perusmaksun määrä euroina sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen

Maksu
euroina

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetussa
1 000
laissa (1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästöpankkilaissa (1502/2001)
tarkoitettu säästöpankkiosakeyhtiö sekä osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (423/2013) tarkoitettu osuuspankkiosakeyhtiö
säästöpankkilain 1§:ssä tarkoitettu säästöpankki

1 000

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 1 000
1§:ssä tarkoitettu osuuspankki tai osuuskuntamuotoinen luottolaitos
muu luottolaitos

1 000

talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoitettu tal- 1 000
letuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö
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luottolaitoksen omistusyhteisö

1 000

ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike, luokka A

1 000

ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike, luokka B

1 000

kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike

1 000

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetussa laissa
tarkoitettu sijoituspalveluyritys

1 000

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetussa laissa
tarkoitettu kolmannen maan sijoituspalveluyritys

1 000

arvopaperikeskus

300

— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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