Lausunto

1 (3)

20.10.2014
Letto Reima

Valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

Hallituksen esitys (176/2014 vp) eduskunnalle laeiksi tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Finanssialan Keskusliitto (FK) toteaa lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan.
1. Yleisiä näkökohtia
FK kannattaa ehdotusta EVL:n muuttamiseksi siten, että kriisinratkaisurahastoon EU:n
kriisinratkaisuasetuksen nojalla suoritettavat EU:n vakausmaksut sekä kansalliset
vakausmaksut olisivat vähennyskelpoisia luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen
verotuksessa. Vakausmaksujen vähennyskelpoisuus vastaa useissa muissa maissa (mm.
Ruotsi) jo voimassa olevaa käytäntöä ja on linjassa sen kanssa, että vakausmaksu on
verrattavissa pakolliseen vastuuvakuutusmaksuun.
2. Vanhan talletussuojarahaston verotuksellinen asema
Taustaa
Esityksen taustalla oleva kriisinratkaisulakipaketti (HE 175/2014) rakentuu talletussuojan osalta
ns. kahden rahaston mallille, jonka mukaan uusi talletussuojarahasto kartutetaan EU-sääntelyn
edellyttämälle vähimmäistasolle 10 vuodessa. Uuteen talletussuojarahastoon siirtyy nykyisestä
talletussuojarahastosta (”vanha talletussuojarahasto”) varoja siirtymäajan kuluessa em. määrä.
Vanha talletussuojarahasto jatkaa toimintaansa siirtymäajan jälkeenkin reservirahastona
hallinnoimalla direktiivin tavoitetason ylittävää varallisuutta.
Esityksen mukaan vanhan rahaston varoja voidaan käyttää ainoastaan talletussuojasta
tulevaisuudessa aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen kotimaassa. Mikäli esimerkiksi
tulevaisuudessa sattuvan korvaustapauksen koko ylittää uuden talletussuojarahaston varat,
voidaan turvautua vanhaan talletussuojarahastoon.
Vanhan talletussuojarahaston jäsenpankeilla ei ole minkäänlaista oikeutta
rahastovarallisuuteen. Luottolaitoslain 14 luvun 6 § mukaan jäsenpankilla ei ole oikeutta vaatia
osuuttaan talletussuojarahastosta erotettavaksi itselleen, eikä osuutta saa lukea pankin varoihin.
Muutosehdotus
FK kannattaa esityksen ehdotusta uuden talletussuojarahaston säätämisestä tuloverolain 20 §:n
mukaiseksi verovapaaksi yhteisöksi. FK pitää kuitenkin tärkeänä, että yhdenmukaisen
verokohtelun varmistamiseksi myös vanha talletussuojarahasto lisätään tuloverolain 20
§:n verosta vapaiden yhteisöjen joukkoon uuden talletussuojarahaston ohella. Tämä on
perusteltua seuraavista syistä
•

Vanhan talletussuojarahaston varallisuuden yksinomainen käyttötarkoitus jatkossakin
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on talletussuojan rahoittaminen. Mikäli uuden talletussuojarahaston varallisuus ei riitä
laajan korvaustapauksen hoitamiseen, reservirahastona toimiva vanha
talletussuojarahasto pääomittaa uutta talletussuojarahastoa.
•

Talletussuojarahaston verokohtelua koskevien pykälien aiemmin puuttuessa on vanhan
talletussuojarahaston toiminnan verovapaus tähän saakka perustunut sen toiminnan
yleishyödyllisyydestä TVL 22 §:n ja 23 §:n nojalla annettuun tulkintaan. Yksinomaan
yleishyödyllisyyspykälän nojalla vahvistettu tulkinta voi kuitenkin esimerkiksi
rahastorakenteen muuttuessa olla altis tulkintalinjan muutoksille. Kun uuden
talletussuojarahaston verokohtelu nyt vahvistetaan laissa, tulisi oikeudellisen
epävarmuuden välttämiseksi samalla vahvistaa myös vanhan talletussuojarahaston
veroasema.

•

Vanhan talletussuojarahaston verokohtelun muuttuminen olisi myös kielteistä siitä
syystä, että se voisi vaarantaa talletussuojakorvausten maksamisen tallettajille.
Talletussuojarahaston ydintehtävä on korvausten maksaminen maksukyvyttömyyteen
ajautuneen pankin tallettajille. Sekä uusi että vanha talletussuojarahasto ovat velvolliset
realisoimaan koko sijoitusomaisuutensa kerralla merkittävän korvaustapauksen
sattuessa. Realisointiajankohta ja –vauhti ovat sidotut kireään, lakisääteiseen
korvausmääräaikaan. Riski luovutusvoittoverotuksen soveltumisesta vanhaan
talletussuojarahastoon tarkoittaisi, että osa rahaston varallisuuden realisoinnissa
saatavasta rahamäärästä olisi varattava mahdollisten verojen maksuun, eikä niistä
voitaisi maksaa korvauksia tallettajille. Vanhan rahaston verokohteluun kohdistuva
tulkinnanvaraisuus voisi siten vaarantaa korvaustapauksen rahoittamista ja siten
lakisääteisten korvausten suorittamista tallettajille.

Pykälämuutosehdotuksemme on liitteessä.
FINANSSIALAN KESKUSLIITTO

Piia-Noora Kauppi
toimitusjohtaja
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LIITE
Muutosehdotus

Laki
tuloverolain
20 §
muuttamisesta

20 §
Tuloverosta vapaat yhteisöt
Tulon perusteella suoritettavasta
verosta
ovat vapaat:
1) Suomen Pankki, Yleisradio Oy,
Pohjoismaiden
Investointipankki, Pohjoismaiden
projektivientirahasto,
Pohjoismaiden kehitysrahasto,
Pohjoismaiden
ympäristörahoitusyhtiö,
Finnvera Oyj, Teollisen yhteistyön
rahasto
Oy, Suomen itsenäisyyden
juhlarahasto ja
rahoitusvakausrahasto;

20 §
Tuloverosta vapaat yhteisöt
Tulon perusteella suoritettavasta
verosta
ovat vapaat:
1) Suomen Pankki, Yleisradio
Oy, Pohjoismaiden
Investointipankki, Pohjoismaiden
projektivientirahasto,
Pohjoismaiden kehitysrahasto,
Pohjoismaiden
ympäristörahoitusyhtiö,
Finnvera Oyj, Teollisen
yhteistyön rahasto
Oy, Suomen itsenäisyyden
juhlarahasto, ja
rahoitusvakausrahasto ja laissa
luottolaitostoiminnasta tarkoitettu
vanha talletussuojarahasto;
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