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Finanssivalvonta
FIVA 8/01.00/2015
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittamista Finanssivalvonnalle
koskevat määräykset ja ohjeet
FK KANNATTAA TIEDONKERUIDEN PÄIVITYKSIÄ SOLVENSSI II-VASTAAVIKSI






FK kannattaa taulukoiden päivityksiä Solvenssi II-terminologian ja sisällön mukaisiksi
FK pitää erinomaisena tarpeettomien taulukoiden poistamista
Sijoitusten raporttien säilyttämisen tarpeellisuutta tulisi tarkastella ylipäätään, ja
vähintään vuoden päästä uudelleen
FK pyytää muutamia täsmennyksiä, ja ehdottaa joitain teknisiä korjauksia luonnokseen

Teknisiä muutosehdotuksia

1.1

Voimaantulo
FK pitäisi selkeämpänä, että MOK 1/2011 korvattaisiin kokonaan uudella MOK numerolla,
kuten MOK 2/2011 -> 4/2015. Tällä hetkellä MOK 1/2011 päivitetystä versiosta löytyy
muutosten voimaantulopäivä ainoastaan kokonaisuuden viimeiseltä sivulta. FK ehdottaa
MOK numeroinnin uusimista, tai vähintään voimaantulopäivän lisäämistä kansilehdelle.
FK esittää, että Finanssivalvonta selkeyttäisi muutosten soveltamis- ja
raportointiajankohtaa laatimalla taulukkomuodossa listan kaikista poistettavista,
muutettavista ja toimitettavista asiakirjoista. Listaan lisättäisiin myös muutoksen
soveltamisajankohta sekä jäljelle jäävien tietojen osalta myös tuleva raportointiajankohta.
(Vrt. Finanssivalvonnan sivuilta löytyvä ”Finanssivalvonnalle toimitettavien konekielisten
raporttien määräajat”)

1.2

Sijoitusten raportit (taulukko VG)
FK ei pidä tarkoituksenmukaisena VG-raporttien säilyttämistä Solvenssi II-soveltamisen
alkaessa. Jos raportit kuitenkin päätetään vaatia yhtiöiltä, FK kiinnittää huomiota siihen,
että niiden tarpeellisuus tulisi tarkastella ensimmäisen Solvenssi II-soveltamisvuoden
jälkeen.

1.3

Liikenteen maksututkimus (taulukko VN)
FK kiinnittää huomiota siihen, että liikenteen maksututkimuksen aikataulua tulisi vuoden
2015 osalta selventää. Onko viimeinen päivämäärä toimitukselle 31.3. vai 15.9.? Ohjeen
(31.12.2015) mukaan se olisi 15.9., jolloin myös raportti 28b on toimitettava. MOK 1/2011
päivitetyn version mukaan tiedot on toimitettava viimeistään 31.3. Tuossa aikataulussa
raporttia 28b ei voida tehdä, koska seuraavan vuoden tulevat maksumuutokset eivät vielä
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ole yhtiöissä selvillä. Myös ohjeen 1.1.2016 mukaan tiedot on toimitettava 31.3. mennessä.
Koskeeko kyseinen ohje tilivuotta 2016 ja siitä eteenpäin, ei vuotta 2015?
1.4

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi (taulukko VJ)
VJ013 Maksetut korvaukset sisältäen jakojärjestelmän mukaiset erät
FK kiinnittää huomiota siihen, että päivitetyssä tiedonkeruulomakkeessa VJ013 rivin 10 15
25 otsikko on ”Perustekorkokulu tulevan tilikauden aikana”. Miten se liittyy
Jakojärjestelmäkorvausten erittelyyn? Kyseisen lomakkeen päivitetyssä täyttöohjeessa
vastaavan rivin ohjeessa puhutaan ”Miehille maksettavan haittarahan kertakorvauksen
lisäkorvauksesta”. Otsikko tulisikin korjata.
VJ042 Ammattitaudit altistumisvuosittain
Riveillä 05 02, 10 02 ja 15 02 pyydetään tietoja muista kuin erillisjärjestelyn piiriin kuuluvista
ammattitaudeista. FK huomauttaa, että kaikilla yhtiöillä ei ole järjestelmissään
altistumisvuotta näille vahingoille, joten tiedon saaminen vaatii järjestelmämuutoksia. FK:n
käsityksen mukaan laki ei tämän tiedon rekisteröimistä vaadi. Lisäksi tällä tiedolla ei ole
yhtiöille käyttöä.
Lisäksi FK kiinnittää huomiota, siihen että raportin VJ042 ohjeet ovat puutteelliset; niissä ei
ole viittauksia em. kolmelle riville.
VJ034 taulukon ohjeet (2015 ja 2016)
Ohjeen tulisi olla muotoa:
R 6005-6010 Kirjanpidollinen vakuutusmaksuvastuu
Rivin R 6005 tiedot saadaan tämän taulukon rivin R 1005 ja taulukon VJ011 rivin R 1005
erotuksena. Rivin R 6010 tiedot saadaan tämän taulukon rivin R 1010 ja taulukon VJ011
rivin R 100505 1010 summana.

1.5

Raportointi Finanssivalvonnalle
FK kiinnittää huomiota siihen, että luvun 4 kohta 1 on toistoa Säädöstausta luvun kohdalle
2.2. Ehdotamme luvun 4 kohtaa 1 poistettavaksi.
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