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Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Maksuvelvollinen

Rahoitusvakausviranomaisesta annetussa
laissa (1195/2014) tarkoitetun Rahoitusva-
kausviraston, jäljempänä virasto, ja rahoitus-
vakausrahaston hallintomaksun on velvolli-
nen suorittamaan:

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain
(610/2014) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitettu luotto-
laitos ja kolmannen maan luottolaitoksen si-
vuliike;

2) sijoituspalvelulain (747/2012) 6 luvun
1 §:n 1 momentissa tarkoitettu sijoituspalve-
luyritys ja kolmannen maan sijoituspalvelu-
yrityksen sivuliike, jonka vähimmäispääoma

vastaa, mitä sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n
1 momentissa säädetään.

Hallintomaksun maksuunpanosta vastaa
virasto. Hallintomaksu suoritetaan valtio-
konttorille.

Hallintomaksulla ei kateta rahoitusvakaus-
rahaston sijoitustoiminnasta aiheutuvia kus-
tannuksia.

2 §

Hallintomaksu

Hallintomaksu määrätään kalenterivuosit-
tain euromääräisenä perusmaksuna, suhteelli-
sena maksuna tai yhdistettynä perusmaksuna
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ja suhteellisena maksuna siten kuin tässä
laissa säädetään.

Perusmaksu on euromääräinen kiinteä
maksu.

Suhteellinen maksu lasketaan maksuvel-
vollisen viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen
mukaisen taseen loppusumman tai liikevaih-
don perusteella siten kuin tässä laissa sääde-
tään.

Sijoituspalveluyrityksen liikevaihdoksi
katsotaan tuloslaskelman mukaisten tuottojen
yhteismäärä siten, että arvopaperikaupan ja
valuuttatoiminnan osalta mukaan luetaan net-
totuotot. Jos nettotuotto on negatiivinen, se
merkitään nollaksi.

Jos maksuvelvollisuus syntyy useammalla
kuin yhdellä tässä laissa säädetyistä perus-
teista, maksu peritään, jollei jäljempänä toisin
säädetä, vain kerran ja sen perusteen mukaan,
joka johtaa korkeimpaan maksuun.

3 §

Yritysjärjestelyn vaikutus suhteellisen
maksun määräytymiseen

Jos maksuvelvolliseen on viimeksi päätty-
neen tilikauden jälkeen sulautunut toinen yri-
tys, sulautuneen yrityksen taseen loppu-
summa tai liikevaihdon määrä otetaan huo-
mioon määrättäessä maksuvelvollisen suh-
teellista maksua niiltä kalenterikuukausilta,
jotka kokonaan tai osittain sisältyvät sulautu-
misen rekisteröinnin ja kalenterivuoden päät-
tymisen väliseen aikaan.

Jos maksuvelvollinen on viimeksi päätty-
neen tilikauden jälkeen vastaanottanut toisen
yrityksen tai sivuliikkeen liiketoiminnan, lii-
ketoiminnan luovuttaneen yrityksen tai sivu-
liikkeen taseen loppusumma tai liikevaihdon
määrä otetaan huomioon määrättäessä vas-
taanottaneen maksuvelvollisen suhteellista
maksua niiltä kalenterikuukausilta, jotka ko-
konaan tai osittain sisältyvät liiketoiminnan
vastaanottamisen ja kalenterivuoden päätty-
misen väliseen aikaan. Jos maksuvelvollinen
on vastaanottanut vain osan toisen yrityksen
tai sivuliikkeen liiketoiminnasta, liiketoimin-
nan osan luovuttaneen yrityksen tai sivuliik-
keen taseen loppusumma tai liikevaihdon

määrä otetaan maksuvelvollisen suhteellista
maksua määrättäessä huomioon vain siinä
suhteessa kuin luovutettu liiketoiminnan osa
on liiketoiminnan luovuttaneen yrityksen tai
sivuliikkeen koko liiketoiminnasta. Luovutet-
tua liiketoimintaa tai sen osaa ei oteta huo-
mioon määrättäessä liiketoiminnan tai sen
osan luovuttaneen yrityksen tai sivuliikkeen
suhteellista maksua liiketoiminnan luovutta-
misen ja kalenterivuoden päättymisen väli-
seltä ajalta.

Jos yritys on viimeksi päättyneen tilikauden
jälkeen jakautunut kahdeksi tai useammaksi
yritykseksi siten, että vähintään yksi vastaan-
ottavista yrityksistä on maksuvelvollinen, se
suhteellinen osuus jakautuneen yrityksen ta-
seen loppusummasta tai liikevaihdon mää-
rästä, joka vastaa jakautuneelta yritykseltä
saadun nettovarallisuuden suhdetta jakautu-
neen yrityksen nettovarallisuuteen ennen ja-
kautumista, otetaan huomioon määrättäessä
kunkin vastaanottavan maksuvelvollisen yri-
tyksen suhteellista maksua niiltä kuukausilta,
jotka kokonaan tai osittain sisältyvät jakautu-
misen rekisteröinnin ja kalenterivuoden päät-
tymisen väliseen aikaan. Jos jakautunut yritys
on maksuvelvollinen eikä se purkaudu jakau-
tumisen yhteydessä, sitä suhteellista osuutta
jakautuneen yrityksen taseen loppusummasta
tai liikevaihdon määrästä, joka vastaa jakautu-
misessa luovutetun nettovarallisuuden suh-
detta yrityksen nettovarallisuuteen ennen ja-
kautumista, ei oteta huomioon määrättäessä
jakautuneen yrityksen suhteellista maksua
niiltä kalenterikuukausilta, jotka kokonaan tai
osittain sisältyvät jakautumisen rekisteröinnin
ja kalenterivuoden päättymisen väliseen ai-
kaan.

Mitä tässä pykälässä säädetään yrityksestä,
sovelletaan myös muuhun oikeushenkilöön.

4 §

Suhteellinen hallintomaksu

Suhteellisen hallintomaksun maksuperuste
ja maksun määrä prosentteina maksuperus-
teesta sekä maksun suorittamiseen velvolliset
määräytyvät seuraavasti:
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Maksuvelvollinen Maksuperuste Maksun määrä prosent-
teina maksuperusteesta

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoi-
tettu talletuspankki

taseen loppu-
summa

0,0006

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoi-
tettu luottoyhteisö

taseen loppu-
summa

0,0006

kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike taseen loppu-
summa

0,0006

sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa
tarkoitettu sijoituspalveluyritys

liikevaihto 0,03

kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivu-
liike, jonka vähimmäispääoma vastaa, mitä sijoi-
tuspalvelulain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa sää-
detään

liikevaihto 0,03

Suhteellinen hallintomaksu peritään mak-
suvelvolliselta sen kalenterivuoden loppuun,
jonka aikana maksuvelvollisen toimilupa on
peruttu tai oikeus toiminnan harjoittamiseen
on muutoin lakannut.

5 §

Suhteellista hallintomaksua maksavan
perusmaksu

Suhteellista hallintomaksua maksavan pe-
rusmaksun määrä euroina sekä maksun suo-
rittamiseen velvolliset määräytyvät seuraa-
vasti:

Maksuvelvollinen Maksu euroina
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetussa
laissa (1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästöpankkilaissa (1502/2001)
tarkoitettu säästöpankkiosakeyhtiö sekä osuuspankeista ja muista osuus-
kuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (423/2013) tarkoitettu
osuuspankkiosakeyhtiö

300

säästöpankkilain 1 §:ssä tarkoitettu säästöpankki 300
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun
lain 1 §:ssä tarkoitettu osuuspankki tai osuuskuntamuotoinen luottolaitos

300

muu luottolaitos 300
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoitettu
talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö

300

luottolaitoksen omistusyhteisö 300
kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike 300
sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu sijoituspalvelu-
yritys

300

kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka vähimmäispää-
oma vastaa, mitä sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään

300

Jos luottolaitoksen omistusyhteisö on sa-
malla toisen konsernin tytäryhteisö, sen emo-

yhteisöltä ei peritä maksua samalla perus-
teella.
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6 §

Hallintomaksun alentaminen

Jos hallintomaksuina perittävä määrä yh-
dessä viraston muiden tuottojen kanssa olisi
todennäköisesti suurempi kuin viraston
hyväksytyn talousarvion mukaiset kustan-
nukset (ylite), viraston on tarvittaessa määrät-
tävä 2 §:n mukainen hallintomaksu siten
alennettuna, ettei ylitettä todennäköisesti
synny.

Edellä 1 momenttia sovellettaessa on otet-
tava huomioon tuottojen lisäyksenä edellisiltä
kalenterivuosilta syntynyt ylite sekä tuottojen
vähennyksenä määrä, jolla hallintomaksuina
perittävä määrä yhdessä viraston muiden
tuottojen kanssa on ollut pienempi kuin viras-
ton hyväksytyn talousarvion mukaiset kus-
tannukset.

Viraston on alennettava kunkin maksuvel-
vollisen hallintomaksua samassa suhteessa.

7 §

Hallintomaksun määrääminen

Hallintomaksun määrää maksettavaksi vi-
rasto. Hallintomaksu erääntyy maksettavaksi
viraston määräämänä ajankohtana, kuitenkin
aikaisintaan kalenterivuoden kesäkuun vii-
meisenä päivänä. Viraston on lähetettävä
maksupäätös maksuvelvolliselle viimeistään
30 päivää ennen ensimmäistä eräpäivää.

Sille, joka tulee maksuvelvolliseksi kesken
kalenterivuoden, ensimmäinen hallintomaksu
määrätään kertomalla koko kalenterivuoden
maksun kahdestoistaosa niiden kalenterikuu-
kausien lukumäärällä, jotka kokonaan tai
osittain sisältyvät maksuvelvollisuuden alka-
misen ja ensimmäisen kalenterivuoden päät-
tymisen väliseen aikaan. Tässä momentissa
tarkoitettu ensimmäinen hallintomaksu erään-
tyy maksettavaksi maksuvelvollisuuden alka-
mista seuraavan kalenterikuukauden viimei-
senä päivänä, ei kuitenkaan ennen kalenteri-
vuoden kesäkuun viimeistä päivää.

Jos maksuvelvollisuus päättyy kesken ka-
lenterivuoden, maksuvelvolliselle palautetaan

hakemuksesta niin monta kahdestoistaosaa
peritystä hallintomaksusta kuin maksuvelvol-
lisuuden päättymisen ja kalenterivuoden
päättymisen väliseen aikaan sisältyy täysiä
kalenterikuukausia.

Tieto maksuvelvollisen hallintomaksun
määrästä on julkinen.

Virasto voi antaa tarkempia määräyksiä
maksumenettelystä, maksun suorittamisesta
useammassa kuin yhdessä erässä sekä hallin-
tomaksun määräämiseksi tarvittavien tietojen
toimittamistavasta.

8 §

Muutoksenhaku

Viraston tässä laissa tarkoitettuun päätök-
seen saa vaatia oikaisua virastolta. Oikaisu-
vaatimusmenettelystä säädetään hallintolain
(434/2003) 7 a luvussa.

Viraston oikaisuvaatimukseen antamaan
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
Helsingin hallinto-oikeuteen. Virastolla on
oikeus hakea valittamalla muutosta Helsin-
gin hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hal-
linto-oikeus on muuttanut tai kumonnut vi-
raston tekemän päätöksen. Muutoksen hake-
misesta säädetään hallintolainkäyttölaissa
(586/1996).

Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla vain, jos kor-
kein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

9 §

Hallintomaksun viivästyskorko ja periminen
ulosottotoimin

Jos hallintomaksu viivästyy, sille on mak-
settava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momen-
tin mukainen viivästyskorko.

Tämän lain perusteella määrätty hallinto-
maksu korkoineen on suoraan ulosottokelpoi-
nen. Maksun perimisestä säädetään verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007).
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10 §

Viraston tietojensaantioikeus

Virastolla on salassapitosäännösten estä-
mättä oikeus saada 1 §:ssä tarkoitetulta mak-
suvelvolliselta hallintomaksun määräämi-
seksi välttämättömät tiedot.

11 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri Antti Rinne
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