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Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus)

Finanssivalvonnan vastaus

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole huomautettavaa lausuntopyynnön kohteena oleviin vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutoksiin.
VM:n rahoitusmarkkinaosastolta ei ole lausuttavaa tähän lausuntopyyntöön.
Vakuutuskassat ry:llä ole asiasta lausuttavaa.
FA pitää muutoksia kannatettavana.
FA olettaa, että tiedonkeruulomakkeiden kaavoihin ei ole tullut muutoksia.
Jos kaavoihin olisi tehty muutoksia, olisi hyvä, että myös siinä tapauksessa
tiedonkeruulomakkeella olisi muutosmerkintä.

Tiedonkeruulomakkeeseen VN01 lisättiin joitakin laskukaavoja, jotka oli
merkitty vaaleanpunaisella taustalla.
Moottoripyöriä koskevan sarakkeen
45 lisäämisen johdosta joitakin sarakkeen 10 kaavoja kirjoitettiin eri muodossa kuin aikaisemmin, mutta itse
laskenta pysyi samana.
Tiedonkeruulomaketta VN02 koskevassa täyttöohjeessa mainittuja rivitunnuksia ja laskukaavoja täsmennet-
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4.
Finanssiala ry (FA)
4.1 Taulukko 1
Finanssiala ry (FA)
4.1 alakohta 8

Alakohta 1, tulisi siirtää otsikon 4.1 alle

Taulukossa kirjoitusvirhe sanassa vakuutusyhtiö.

Korjattu.

Vuosittain Finanssivalvonnalle toimitettavat konekieliset tiedot – pitäisi yhdenmukaistaa MOK 4/2015 kohdan 4.2.1 kanssa

Lisätty sana ”hallitukselle”.

Kohta (8) Valvottavan on toimitettava vuosittain toimitettavat konekieliset
valvontatiedot Finanssivalvonnalle 10 vuorokautta ennen tilintarkastuskertomuksen luovuttamista…

Tietojen toimitusajankohdalle määrättyä takarajaa ei poisteta. Kunkin tiedonantajatason konekieliset raportit
on toimitettava Finanssivalvonnalle viimeistään silloin, kun tilinpäätöksen tulee säännösten mukaan olla laadittuna.

Tässä ei ole mainittu hallitukselle; vrt. MOK 4/2015.
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4.1.3 alakohta 23

tiin, mutta tästä ei aiheutunut muutoksia itse tiedonkeruulomakkeeseen ja
sen kaavoihin.
Ei muutettu. Otsikon ”Määräys” alla
annetaan vain Finanssivalvonnan
määräyksiä.

Kohta (8): tässä edelleen viimeinen lause… "mutta kuitenkin viimeistään silloin, kun …". Se tulee poistaa. Tilinpäätös tulee olla jo laadittu, kun se luovutetaan hallitukselle.
Ehdotuksessa viitataan kohtaan (17), käsityksemme mukaan tulisi viitata
Korjattu.
alakohtaan 22

