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Muuttuva lisäpääomavaatimus
1 Luottolaitoskohtainen muuttuva lisäpääomavaatimus on suuruudeltaan 0–2,5 prosenttia
Muuttuva lisäpääomavaatimus lasketaan luottolaitoskohtaisesti. Suomalaisten luottolaitosten osalta muuttuva lisäpääomavaatimus voi olla 0–
2,5 % kokonaisriskin määrästä.
Muuttuva lisäpääomavaatimus on laskettava sekä solo- että konsolidointitasolla ja se on täytettävä ydinpääomalla. Luottolaitoskohtainen
lisäpääomavaatimus määrittyy kunkin luottolaitoksen vastuiden maantieteellisen jakauman ja vastuiden sijaintimaissa asetettujen muuttuvien
lisäpääomavaatimusten perusteella.
Suomessa voimassa oleva muuttuva lisäpääomavaatimus, katso Finanssivalvonnan makrovakauspäätökset ja liitteet.
2 Merkityksellisten luottovastuiden maantieteellisen sijaintipaikan määrittäminen laitoskohtaisten muuttuvien lisäpääomavaatimusten laskemiseksi
Luottolaitoslaki (610/2014, 10 luvun 6 pykälä) edellyttää, että luottolaitokset huomioivat laitoskohtaisia muuttuvia lisäpääomavaatimuksiaan
laskiessaan kokonaisriskin määrään luettavien luottovastuidensa maantieteellisen sijainnin sekä näissä maissa asetetut muuttuvat lisäpääomavaatimukset kyseisen valtion lainsäädännön perusteella.
Euroopan Komission delegoitu asetus (Euroopan Komission 4.6.2014
antama, EU:n luottolaitosdirektiiviä (2013/36/EU) täydentävä delegoitu
asetus N:o 1152/2014, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 30.10.2014) täsmentää luottolaitosten merkityksellisten luottovastuiden maantieteellisen sijaintipaikan määrittämistä laitoskohtaisten
muuttuvien lisäpääomavaatimuksen laskemiseksi.
Delegoidun asetuksen mukaisesti kokonaisriskin määrään luettavien
merkityksellisten luottovastuiden maantieteellinen sijaintipaikka on määritettävä vastuisiin liittyvän riskin sijaintipaikan perusteella. Asetuksessa
määritetyin poikkeuksin riskin sijaintipaikka on luottovastuun vastapuolen tai velallisen kotipaikka. Luottovastuiden maantieteellisen sijainnin
riskiperusteisella määrittelyllä pyritään varmistamaan, että laitoskohtainen muuttuva lisäpääomavaatimus on sidoksissa kunkin luottolaitoksen
liiketoiminta-alueella esiintyviin, liialliseen luotonannon kasvuun liittyviin
riskeihin.
Suhteellisuus- ja olennaisuusnäkökohdat huomioiden ne luottolaitokset,
joiden ulkomainen kokonaisvastuu on pieni tai kaupankäyntivarastoon
liittyvä toiminta on vähäistä, voivat käyttää yksinkertaisempaa luottovastuiden kohdentamismenetelmää. Luottolaitos voi kohdentaa ulkomaiset
yleiset luottovastuut ja/tai kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut kyseisen luottolaitoksen kotijäsenvaltioon, jos näiden vastuiden osuus on
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enintään kaksi prosenttia sen asetuksen mukaisesti määritettyjen yleisten luottovastuiden, kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden ja arvopaperistettujen vastuiden kokonaismäärästä.
•
•

ETA-maissa voimassa olevat muuttuvat lisäpääomavaatimukset
maittain
Baselin komitean julkaisemat muuttuvat lisäpääomavaatimukset
maittain

3 Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen raportoiminen
Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen laskemisen perusteena olevat tiedot
raportoidaan Corep C 09.04 -lomakkeella. Raportoinnista tarkemmin
komission täytäntöönpanoasetuksen, (EU) 2021/451, sivuilla 87 ja
379-383.
4 Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen julkistaminen
Luottolaitosten on julkistettava muuttuvaa lisäpääomavaatimusta ja sen
laskemista koskevat tiedot.
Vastasyklistä puskuria koskevien tietojen julkistamista on tarkemmin
säännelty komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/1555.

