EI KAPULOITA
HYVINVOINNIN
RATTAISIIN
Ylisääntely, lisäkustannukset ja kansalliset lisävaatimukset tukahduttavat talouskasvun
elpymismahdollisuudet. Nyt päättäjien pitäisi
tehdä kaikkensa, ettei kotitalouksien ja yritysten
lainarahan ruuvia kiristetä ylisääntelyllä liian tiukaksi.
Finanssialan Keskusliitto (FK)
on finanssialan edunvalvontajärjestö.

HAITALLISET VEROT PANNAAN!

FK edustaa:
- pankkeja
- vakuutusyhtiöitä
- työeläkeyhtiöitä
- rahoitusyhtiöitä
- arvopaperinvälittäjiä
- sijoitusrahastoyhtiöitä
- finanssialan työnantajia.

Suomessa on viime vuosina tehty useita kansallisia
ratkaisuja, joilla on hyydytetty uuden kasvun ja hyvinvoinnin moottoria.

SAHAAKO SUOMI
OMAA OKSAANSA?

KOHTUUTTOMILLA VEROILLA
JA YLISÄÄNTELYLLÄ EI PIDÄ
AJAA TYÖTÄ JA PÄÄOMIA POIS
Lisää eväitä osoitteessa www.fkl.fi

Finanssialan Keskusliiton keskustelunavaus

Räikeänä esimerkkinä on vuosina 2013 ja 2014 voimassa ollut kansallinen pankkivero, joka otettiin käyttöön
samaan aikaan, kun EU:ssa vasta valmisteltiin yhteistä
vakausmaksua. Kansallinen vero rasitti turhaan suomalaisia talletuspankkeja. Pankkiverolla oli määrä kerätä
kahden vuoden aikana 340 miljoonaa euroa. Verokertymä jäi lähes 70 miljoonaa tavoitteestaan.
Pankkiveroa kerättiin kriisinratkaisutarkoituksia varten.
Valtio kaappasi tuotosta 100 miljoonaa valtion kassaan.
Päättäjät eivät kuunnelleet ratkaisussa valtiovarainministeriön työryhmää, joka esitti, että koko pankkiverotuotto siirretään uuteen kriisinratkaisurahastoon.
Jatkossa suomalaiset pankit ja muut luottolaitokset
maksavat pankkiunionin yhteiseen kriisinratkaisurahastoon reilut miljardi euroa vakausmaksua kahdeksan
vuoden kuluessa. Lasku lankeaa pankkien asiakkaiden
maksettavaksi.

VEROTEESIT
Yritysverotuksen on kannustettava toimintaan
Suomessa. On vältettävä veroja, jotka ajavat yritysten
toimintoja, työpaikkoja tai tase-eriä pois Suomesta.
Rahoitussektorille ei pidä ottaa käyttöön uusia erillisveroja, jotka heikentävät suomalaisen finanssialan
kilpailumahdollisuuksia.
Vakuutusmaksuvero on irrotettava yleisen arvonlisäverokannan kehityksestä. Vakuutusmaksuvero ei ole
arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen, joten se
aiheuttaa verotuksen kertaantumista. Vakuutusmaksuveron asteittaisesta poistamisesta on laadittava
suunnitelma.
Suomen on pysyttävä rahoitusmarkkinaveron valmistelun ulkopuolella ja vaikutettava siihen, että muutkaan
maat eivät ota veroa käyttöön. Vero lisäisi rahoituksen
välityksen kustannuksia, heikentäisi markkinoiden likviditeettiä ja vääristäisi EU:n sisämarkkinoiden toimintaa.
Verolla olisi suora, alentava vaikutus suomalaisten
työeläkevarojen tuottoihin.

YLISÄÄNTELYÄ
VOIDAAN HILLITÄ
KANSALLISESTI
FK kannattaa sisämarkkinoita edistäviä EU-säännöksiä, mutta ylisääntelyn tehtailu on lopetettava.
Nyt on keskityttävä suurten säädösuudistusten
toimeenpanoon ja noudattamisen valvontaan.
Suomessa ei pidä ottaa käyttöön EU-sääntelyä
tiukempia vaatimuksia. Ne heikentävät suomalaisten menestysmahdollisuuksia. Paremman sääntelyn
periaatteiden mukaisella kansallisella lainsäädännöllä
voidaan kuitenkin tukea Suomen finanssisektorin
elinvoimaisuutta ja kykyä rahoittaa yrityksiä sekä
kotitalouksia.
Finanssialalle ei saa asettaa mittavan EU-sääntelyn
lisäksi kansallisia lisävaatimuksia laissa tai Finanssivalvonnan sitovissa määräyksissä.
Ei-sitovia eurooppalaisten finanssivalvojien ohjeita ei
pidä muuttaa kansallisesti sitovaksi sääntelyksi laissa
tai Finanssivalvonnan määräyksissä.

PURETAAN ARVOPAPERISÄILYTYKSEN MONOPOLI JA
PARANNETAAN YLEISÖJULKISUUTTA
Suomen arvopapereiden säilytys- ja selvitysmarkkinat
pitää avata aidolle kilpailulle. Tämä voidaan tehdä tavalla, joka samalla parantaa omistusten yleisöjulkisuutta.
Suomen osakesäilytysmarkkinat eivät voi jäädä kansallisesti suljetuksi järjestelmäksi. Nykyisin vain monikansallinen Euroclear-konserni tarjoaa Suomessa monopolin
turvin osakesäilytys- ja liikkeellelaskupalveluja. Kilpailun
täysimittainen avaaminen vaatii Suomessa hallintarekisterikiellon poistamista.
FK on esittänyt uutta omistusten yleisöjulkisuusmallia,
joka toisi jopa merkittävän parannuksen omistustiedon
saatavuuteen ja parantaisi toimittajien tiedonsaantia.
Hallintarekisteritilien tarjoaminen suomalaisille sijoittajille Suomi-osakkeiden osalta edellyttäisi liittymistä
Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen perustettavaan julkiseen omistajarekisteriin. Kaikkien arvopaperisäilyttäjien olisi sitouduttava täyteen läpinäkyvyyteen.

Suomen arvopaperimarkkinoiden kansainvälinen kilpailukyky on vaarassa romuttua, mikäli
markkinoita ei avata aidolle kilpailulle. Se tarkoittaa, että suomalaisyritysten mahdollisuudet hankkia kasvun ja työpaikkojen luomiseen
tarvittavaa rahoitusta arvopaperimarkkinoilta
jäävät kilpailijamaita heikommiksi. Hallintarekisteröintikiellon poistaminen on kilpailun
näkökulmasta oleellinen asia.”

PÄÄTTÄJÄKIN
SEN TIETÄÄ
Yhä suurempi osa uudesta finanssialan sääntelystä
tulee Euroopan finanssivalvontaviranomaisilta eli
poliittisen päätöksentekojärjestelmän ulkopuolelta.
Direktiivin tai asetuksen nojalla annettavat säännökset ja ohjeet ovat kasvaneet määrältään moninkertaisiksi. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan
osallistuminen valvontaviranomaisten päätöksentekoon ei ole eduskunnan valvottavissa.

67%

päättäjistä ei toivo lisää sääntelyä finanssialalle, vaan nyt on
keskityttävä olemassa olevan sääntelyn toimeenpanoon.

71%

päättäjistä sanoo ettei Suomessa tulisi ottaa käyttöön muita EU-maita tiukempaa finanssimarkkinoiden sääntelyä.

77%

päättäjistä on huolestunut EU-säädösvallan liukumisesta
viranomaisille.

67%

päättäjistä kannattaa Suomen ratkaisua jättäytyä rahoitusmarkkinaveron valmistelun ulkopuolelle.

- Johtava lakimies Tuomas Majuri, Finanssialan Keskusliitto -

TALLETUSSUOJAN
YHTENÄISTÄMINEN
TARPEEN
- EI YHTEISTÄ
RAHASTOA
Suomen talletussuojarahaston tehtävänä on turvata
pankkitallettajan saatavat 100 000 euroon asti talletuspankin maksukyvyttömyystilanteessa. Euroalueelle
on esitetty koko euroalueen yhteistä talletussuojarahastoa, josta korvattaisiin yhteisvastuullisesti tallettajien saatavat minkä tahansa euromaan pankkien
mahdollisissa maksukyvyttömyystilanteissa.

71%

päättäjistä suhtautuu kielteisesti kaavailtuun euroalueen
yhteiseen talletussuojarahastoon.

Suomen finanssiala kannattaa talletussuojan yhtenäistämistä
EU:ssa mutta vastustaa yhteisen talletussuojarahaston perustamista. Rahasto lisäisi entisestään pankkien ja viime kädessä niiden
asiakkaiden välistä yhteisvastuuta. Suomessa kerätyt talletussuojavarat on käytettävä vain suomalaisten tallettajien saamisten
turvaamiseen.

Lähde: Päättäjätutkimus 2014, Aula Research

