
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012

L a g

758/2012

om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 och 4—6 §,
sådana de lyder, 1 § delvis ändrad i lagarna 11/2010, 903/2011 och 1494/2011, 4 och 6 §

delvis ändrade i lag 1494/2011 och 5 § delvis ändrad i lag 1361/2010, som följer:

1 §

Avgiftsskyldiga

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Fi-
nansinspektionen är

1) tillsynsobjekt enligt 4 § 1 mom., utländ-
ska tillsynsobjekts filialer och utländska clea-
ringorganisationer enligt 4 § 5 mom. samt
pensionsfonder och pensionsanstalter enligt
4 § 6 mom. i lagen om Finansinspektionen
(878/2008),

2) sådana utländska EES-fondbolag enligt
2 b kap. i lagen om placeringsfonder
(48/1999) som inte har filial i Finland och
som förvaltar en placeringsfond i Finland,

3) personer som avses i 7 och 7 a § i lagen
om betalningsinstitut (297/2010),

4) emittenter av värdepapper som på ansö-
kan har tagits upp till handel i Finland på en
reglerad marknad enligt lagen om handel
med finansiella instrument (748/2012),

5) finländska bolag vars emitterade värde-
papper på ansökan har tagits upp till handel
på en reglerad marknad enligt lagen om han-
del med finansiella instrument enbart i någon
annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet än Finland,

6) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 6

punkten i lagen om värdeandelssystemet och
om clearingverksamhet (749/2012) och kon-
toförvaltare enligt 9 punkten i samma para-
graf,

7) emittenter av värdepapper som på ansö-
kan har tagits upp till handel i Finland på en
multilateral handelsplattform enligt lagen om
handel med finansiella instrument,

8) fastighetsfonder enligt lagen om fastig-
hetsfonder (1173/1997),

9) Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bund enligt lagen om olycksfallsförsäkring
(608/1948),

10) Trafikförsäkringscentralen enligt tra-
fikförsäkringslagen (279/1959) och trafikska-
denämnden enligt lagen om trafikskadenämn-
den (441/2002),

11) Patientförsäkringscentralen och pa-
tientskadenämnden enligt patientskadelagen
(585/1986),

12) Pensionsskyddscentralen enligt lagen
om Pensionsskyddscentralen (397/2006),

13) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen
om miljöskadeförsäkring (81/1998),

14) Utbildningsfonden enligt lagen om Ut-
bildningsfonden (1306/2002),

15) försäkringsmäklare enligt lagen om
försäkringsförmedling (570/2005) och sådana
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försäkringsförmedlare enligt lagen om för-
säkringsförmedling som är registrerade i nå-
gon annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet än Finland och som har
filial i Finland,

16) sådana utländska EES-tilläggspen-
sionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftel-
ser (1774/1995) och lagen om försäkrings-
kassor (1164/1992) som har filial i Finland,

17) tredjeländers kreditinstituts representa-
tioner.

Finansinspektionen svarar för debiteringen
av tillsynsavgiften. Avgiften ska betalas till
Finlands Bank.

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs
om åtgärdsavgifter till Finansinspektionen.

4 §

Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell till-
synsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrun-
den och de avgiftsskyldiga bestäms som föl-
jer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgift i % av
avgiftsgrunden

inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen
(121/2007)

balansomslutning 0,00284

kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,00284
andra betalningsinstitut enligt lagen om
betalningsinstitut än institut för elektro-
niska pengar

omsättning 0,25

institut för elektroniska pengar enligt lagen
om betalningsinstitut

balansomslutning 0,00284

skadeförsäkringsbolag enligt försäkrings-
bolagslagen (521/2008)

balansomslutning x 4 0,00284

livförsäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen

balansomslutning 0,00284

arbetspensionsförsäkringsbolag enligt la-
gen om arbetspensionsförsäkringsbolag
(354/1997)

balansomslutning 0,00284

försäkringsförening enligt lagen om för-
säkringsföreningar (1250/1987)

balansomslutning x 4 0,00284

pensionsstiftelser enligt lagen om pen-
sionsstiftelser

balansomslutning 0,00284

pensionskassa enligt lagen om försäkrings-
kassor

balansomslutning 0,00284

sjukkassa enligt lagen om försäkringskas-
sor

balansomslutning x 4 0,00284

annan försäkringskassa enligt lagen om
försäkringskassor än pensionskassa eller
sjukkassa

balansomslutning 0,00284

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt en-
ligt lagen om pension för lantbruksföreta-
gare (1280/2006)

balansomslutning 0,00284
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Sjömanspensionskassan enligt lagen om
sjömanspensioner (1290/2006)

balansomslutning x 0,4 0,00284

arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt la-
gen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner (555/1998) och Utbildningsfonden

balansomslutning 0,00284

Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bund, Trafikförsäkringscentralen, Patient-
försäkringscentralen och Miljöförsäkrings-
centralen samt stödkassan för arbetslös-
hetskassorna enligt lagen om arbetslöshets-
kassor (603/1984)

balansomslutning x 4 0,00284

statens pensionsfond enligt lagen om sta-
tens pensionsfond (1297/2006), den kom-
munala pensionsanstalten Keva enligt la-
gen om kommunala pensioner (549/2003)
och pensionsfonden vid Kyrkans central-
fond enligt kyrkolagen (1054/1993)

balansomslutning x 0,4 0,00284

filialer till utländska EES-kreditinstitut balansomslutning 0,00095
filialer till tredjeländers kreditinstitut balansomslutning 0,00284
filialer till andra utländska betalningsinsti-
tut än betalningsinstitut som motsvarar in-
stitut för elektroniska pengar vars hemstat
hör till EES

omsättning 0,11

filialer till utländska betalningsinstitut som
motsvarar institut för elektroniska pengar
vars hemstat hör till EES

balansomslutning 0,00095

fondbolag enligt lagen om placeringsfon-
der

de av fondbolaget förval-
tade placeringsfondernas
sammanlagda tillgångar

0,0022

tilläggsavgift för fondbolag som tillhanda-
håller kapitalförvaltning eller investerings-
rådgivning

kapitalförvaltningens och
investeringsrådgivningens
omsättning

0,34

börser enligt lagen om handel med finan-
siella instrument samt andra clearingorga-
nisationer enligt lagen om värdeandelssys-
temet och om clearingverksamhet än vär-
depapperscentraler

omsättning 1,30 %, avgiften är
dock minst 50 000
euro

andra värdepappersföretag enligt lagen om
investeringstjänster (747/2012) än sådana
som avses i lagens 6 kap. 1 § 3—5 mom.

omsättning 0,34

värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5
mom. i lagen om investeringstjänster

omsättning 0,11

arbetslöshetskassor enligt lagen om arbets-
löshetskassor

medlemsavgiftsintäkter 0,66

filialer till utländska EES-värdepappersfö-
retag

omsättning 0,15
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filialer till värdepappersföretag i tredjelän-
der

omsättning 0,34

filialer till utländska EES-fondbolag som
inte förvaltar en placeringsfond i Finland

omsättning 0,15

filialer till utländska EES-fondbolag som
förvaltar en placeringsfond i Finland

de av det utländska fond-
bolaget i Finland förval-
tade placeringsfondernas
sammanlagda tillgångar

0,0018

utländska EES-fondbolag som inte har fi-
lial i Finland och som förvaltar en place-
ringsfond i Finland

de av det utländska fond-
bolaget i Finland förval-
tade placeringsfondernas
sammanlagda tillgångar

0,0018

filialer till tredjeländers fondbolag omsättning 0,34
filialer till tredjeländers försäkringsbolag premieintäkter 0,03

Proportionell tillsynsavgift tas ut av till-
synsobjekt till utgången av det kalenderår då
tillsynsobjektets verksamhetstillstånd har
återkallats eller tillsynsobjektets rätt att be-
driva verksamhet annars har upphört. Av för-
säkringsanstalter och pensionsanstalter ska
proportionell tillsynsavgift emellertid tas ut
till utgången av den kalendermånad då an-
staltens hela försäkringsbestånd eller pen-
sionsansvar har överlåtits till en annan för-
säkringsanstalt eller pensionsanstalt eller då
de åtaganden som sammanhänger med anstal-

tens försäkringsverksamhet annars bevisligen
har retts ut.

5 §

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som beta-
lar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som
ska betalas utöver proportionell avgift enligt
4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som föl-
jer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i
aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbank-
slagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001)

6 000

annat kreditinstitut 2 000
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger fi-
nansnetto

9 000

betalningsinstitut 2 000
försäkringsbolag 6 000
försäkringsföreningar 1 000
pensionsstiftelser och pensionskassor 1 200
andra försäkringskassor än pensionskassor 800
arbetslöshetskassor 6 000
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, ar-
betslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden

6 000
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Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentra-
len, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stöd-
kassan för arbetslöshetskassorna

1 200

statens pensionsfond, den kommunala pensionsanstalten Keva och
pensionsfonden vid Kyrkans centralfond

15 000

filialer till tredjeländers kreditinstitut 3 000
filialer till utländska EES-kreditinstitut 2 000
fondbolag 4 000
andra värdepappersföretag än sådana som avses i 6 kap 1 § 3—5
mom. i lagen om investeringstjänster

6 000

värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om inves-
teringstjänster

1 000

filialer till utländska EES-värdepappersföretag 2 000
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 3 000
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 1 000
filialer till utländska EES-fondbolag 2 000
filialer till tredjeländers fondbolag 3 000
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 3 000

Grundavgift tas inte ut av börser och clea-
ringorganisationer.

6 §

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyl-
diga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyl-
diga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om
clearingverksamhet

260 000

insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen 12 000
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 000
juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsin-
stitut

1 000

fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 200
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investerings-
tjänster

3 000

förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 000
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt la-
gen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)

6 000

kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglome-
rats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och
försäkringskonglomerat (699/2004)

10 000
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börsers, värdepapperscentralers och clearingorganisationers holding-
företag

10 000

värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 1 000
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 1 000 Grundavgiften

höjs med 180 euro
för varje registrerad
försäkringsmäklare
som är anställd hos
ett försäkringsmäk-
larföretag eller hos
en enskild näringsid-
kare vid utgången av
året före det då till-
synsavgiften be-
stäms.

kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clea-
ringverksamhet

6 000

utländska clearingorganisationer enligt 4 kap. i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet

25 000

clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet
och om clearingverksamhet

12 000

clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssys-
temet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6
kap. 9 § i samma lag

2 000

emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en
reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument

15 500 Grundavgif-
ten höjs med 16 000
euro om det finns en
likvid marknad för
aktierna enligt 5 kap.
2 § i lagen om handel
med finansiella in-
strument.

finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till
handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finan-
siella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet än Finland

12 500

emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en
reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument,
när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när
emittenten inte har hemort i Finland

10 500 Grundavgif-
ten höjs med 11 000
euro om det finns en
likvid marknad för
aktierna enligt 5 kap.
2 § i lagen om handel
med finansiella in-
strument.

emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i
Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen
om handel med finansiella instrument

3 000
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finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier
på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt
lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland

3 000

emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland
på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med
finansiella instrument

4 000

emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är
föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform
enligt lagen om handel med finansiella instrument

1 000

Pensionsskyddscentralen 10 000
trafikförsäkringsnämnden och patientskadenämnden 1 000
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska
försäkringsbolag (398/1995)

1 000

sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pen-
sionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland

1 000

tredjeländers kreditinstituts representationer 1 000
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling
som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland och har filial i
Finland

300

Om ett holdingföretag samtidigt är en an-
nan koncerns dotterföretag tas det inte ut
någon avgift av moderföretaget på samma
grund. Om ett holdingföretag samtidigt är
värdepappersemittent ska avgift tas ut av fö-
retaget på båda grunderna.

Avgift enligt denna paragraf gäller också

avgiftsskyldiga som avses i 4 §. Om en aktie-
emittent har emitterat också andra värdepap-
per som avses i denna paragraf ska avgift tas
ut av den avgiftsskyldige på vardera grunden.

Denna lag träder i kraft den1 januari 2013.

Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Näringsminister Jan Vapaavuori
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