Lag
om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 4 kap. 5 § 5 mom., 5 kap.
4 § 2 mom. och 6 kap. 1 § 3 mom. som följer:
4 kap.
EU:s stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond och stabilitetsavgiften till
den nationella resolutionsfonden
5§
Den nationella stabilitetsavgiften och målnivån för resolutionsfonden
——————————————————————————————
Om stabilitetsavgifternas belopp efter den tidsfrist som anges i 2 mom. sjunker under målnivån, ska verket ta ut stabilitetsavgifter till dess att målnivån har nåtts. Om stabilitetsavgifternas
belopp efter tidsfristen sjunker under 2/3 av målnivån, bestäms den andel som avses i 3 mom.
så att resolutionsfondens medel uppnår miniminivån enligt 2 mom. senast det sjätte kalenderåret
efter det att beloppet underskred 2/3 av målnivån.
——————————————————————————————
5 kap.
Insättningsgaranti
4§
Insättningsgarantiavgift och insättningsgarantisystemets anslutningsavgift
——————————————————————————————
En ny inlåningsbank ska betala insättningsgarantisystemets anslutningsavgift som utgör
0,8 procent av inlåningsbankens sammanlagda garanterade insättningar. Anslutningsavgiften
ska i sin helhet betalas inom sex år från anslutningen så att inlåningsbanken varje år betalar
minst en sjättedel av den totala avgiften. Det första året ska betalas ett belopp som motsvarar
minst en sjättedel av det sammanlagda avgiftsbeloppet beräknat på basis av inlåningsbankens
kalkylerade garanterade insättningar vid utgången av det andra kalenderåret efter anslutningsåret. Den årliga anslutningsavgiften ska ökas eller minskas i samma förhållande som beloppet av
inlåningsbankens garanterade insättningar ökar eller minskar under respektive år.
——————————————————————————————
6 kap.

Fondens bokslut och revision
1§
Fondens bokslut och revision
——————————————————————————————
Finansministeriet ska för tre år åt gången för revisionen av fondens förvaltning, ekonomi och
räkenskaper tillsätta två revisorer som ska vara antingen revisorer som är godkända av Centralhandelskammaren eller revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

Helsingfors den 26 mars 2021
Republikens President

Sauli Niinistö

finansminister Matti Vanhanen
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