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ANVISNING FÖR BOSTADSSPARLÅN (BSP)
Dessa anvisningar ersätter anvisningen VK ASP 02/2016.
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1

Bostadssparavtal (BSP-avtal)

1.1

BSP-avtal
Bostadssparavtalet är en avtalshelhet som innehåller ett skriftligt avtal mellan BSP-deponenten och banken, vilket omfattar uppgifter om bankens reciprocitetslån, BSP-sparkontot,
depositionsalternativ och betalning av tilläggsränta.

1.2

Bostadsspardeponent
Ett BSP-konto kan öppnas av en person som är 18–39 år.
Kontot kan också öppnas av en person som fyllt 15 år och då ingås avtalet med banken av
den blivande BSP-deponenten och hans eller hennes förmyndare.
En person som tidigare har ägt en bostad kan inte bli bostadsspardeponent.
-

Om en person vederlagsfritt har fått en kvotdel av en bostad i sin ägo, anses han
eller hon inte ha ägt en bostad. Om en person vederlagsfritt har fått 100 % av en
bostad, kan han eller hon inte längre öppna ett BSP-konto.

-

Om en person vederlagsfritt får 100 % av en bostad efter att han eller hon har börjat
spara, kan personen fortfarande BSP-spara.

-

Även en bostad som ägs utomlands förhindrar att ett BSP-avtal ingås.

Ett BSP-avtal kan också ingås av en utländsk person (finländsk personbeteckning behövs),
ifall personen tänker köpa en fast bostad i Finland.
BSP-deponenten förbinder sig att göra depositioner på BSP-kontot för att köpa sin första
egna ägarbostad.
1.3

Allmänna avtalsvillkor
Den egna sparandelen ska vara minst 10 % av bostadens pris.
-

Sparmålet är 10 % av bostadens (eller en del av bostadens) anskaffningspris eller
kostnadsberäkning.

-

Till den egna sparandelen på 10 % kan man förutom depositionerna på BSP-kontot
även räkna räntan och tilläggsräntan på depositionerna (konto som öppnats
1.1.1993 eller senare).

-

Också medel på andra egna konton kan beaktas i den egna sparandelen på 10 %.

BSP-räntestödslånets belopp beräknas utifrån de godkända depositionerna på BSP-kontot
(besparingar * 9).
Godkända depositioner ska göras under minst åtta (8) kalenderkvartal.
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Det belopp som sparas ska uppgå till 150–3 000 €/kvartal.
Om personen har sparat mer än 10 % på kontot, avtalar banken och kunden om hur den
överstigande andelen ska användas.
-

Om alla medel används för att betala bostadens köpesumma, betalas en skattefri
tilläggsränta på hela depositionen (Obs! Det är möjligt att avtala om något annat i
BSP-avtalet).

-

Enligt skatteförvaltningens anvisningar är räntan på BSP-kontot helt skattefri, även
fast hela depositionen inte används för att finansiera anskaffningen av en bostad
(Skatteförvaltningen/Beskattningen av ränteinkomster/16.9.2016).

I BSP-avtalet kommer parterna preliminärt överens om reciprocitetslånet.
-

Det totala lånet kan omfatta högst 90 % av bostadens anskaffningspris.

I BSP-avtalet avtalar parterna om den skattefria årliga räntan på 1 % och om en tilläggsränta på 2–4 % som finansinstitutet betalar.

1.4

-

Tilläggsräntan betalas från och med det år då deponerandet inleds och därefter
högst för de fem följande kalenderåren.

-

Om bostadsspararen är 15–17 år, kan banken och deponenten avtala om att betalningstiden för tilläggsräntan börjar antingen när depositionstiden börjar eller när bostadsspardeponenten fyller 18 år.

-

Om kunden väljer att betalningstiden för tilläggsräntan börjar när kunden fyller 18
år, betalas tilläggsräntan på det kapital som kunden sparat som 15–17-åring och
dessutom på de belopp som sparas därefter.

-

Tilläggsräntan betalas efter att bostadsspardeponenten har uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och köpebrevet för bostaden har upprättats eller byggnadstillsynsmyndigheten har förrättat slutsyn som gäller godkännande av den bostad som deponenten byggt eller låtit bygga.

Minderåriga BSP-deponenter
En person som har fyllt 15 år, men är under 18 år, kan också bli bostadsspardeponent.
-

Detta förutsätter att parterna i bostadssparavtalet avtalar om att depositionerna består av sådana medel som förvärvats genom eget arbete som avses i 25 § i lagen
om förmyndarverksamhet (442/1999).

När det gäller ett BSP-konto avses med medel som förvärvats genom eget arbete
-

löneinkomst från förvärvsarbete,
vecko- och månadspengar som betalas till BSP-deponentens lönekonto och som
erhållits i ersättning för arbete och som inte får vara av gåvokaraktär, samt
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-

stipendier som erhålls till exempel i skolan.

Medel som erhållits genom eget arbete är inte exempelvis
-

familjepension,
arv,
barnbidrag, eller
studiestöd.

Gåvomedel från föräldrarna, far- och morföräldrarna eller andra erhållna gåvomedel får inte
överföras på ett skattefritt BSP-konto i den ungas namn, utan att den unga själv nödvändigtvis alls behöver spara.
Banken ska förutsätta att en 15–17 år gammal BSP-deponent minst en gång per år lämnar
in en redogörelse för medlen som deponerats på kontot.

1.5

-

Anmälan görs med en av Statskontoret utarbetad blankett eller med Skatteförvaltningens deklaration av beskattningsbara inkomster.

-

Banken kan också utveckla ett eget motsvarande deklarationsförfarande.

-

Banken ska förvara deklarationsblanketterna för eventuella kontroller i ett senare
skede.

Överföring av BSP-konto
BSP-kontot kan överföras från en bank till en annan under depositionstiden.
-

Historiken ska förmedlas till den mottagande banken.

BSP-kontot ska överföras till den bank som beviljar lånet och som ser till att uppgifterna förmedlas till Statskontoret.
-

Historiken ska förmedlas till den mottagande banken.

BSP-kontot ska ha överförts till det nya kreditinstitutet vid tidpunkten för köpslutet.
Den bank som beviljar BSP-lånet betalar tilläggsränta på kontot.
1.6

Anslutning till BSP-konto
Till BSP-avtalet kan anslutas en make/maka/samdeponent efter att kontot öppnats.
-

En ny person som uppfyller kraven på en deponent kan innan den sista depositionen görs ansluta sig till BSP-avtalet.

-

En äkta make eller maka kan anslutas till kontot, även om han eller hon har fyllt 40
år. En annan samdeponent ska uppfylla villkoren om åldersgräns.

-

Efter anslutningen ska minst en gemensam godkänd deposition (150–3 000 €) göras på kontot under ett kvartal.
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1.7

Separata BSP-konton och köp av gemensam bostad
Det är möjligt att köpa en gemensam bostad med två separata BSP-konton.
-

Deponenterna kan ha separata lån eller ett gemensamt lån.
 Om lånet är gemensamt, ska båda deponenterna ha det belopp av godkända BSP-depositioner på sina egna konton som krävs för BSP-räntestödslånet.

1.8

-

Båda BSP-deponenterna måste ha egna medel om 10 % av halva anskaffningspriset.

-

När deponenterna köper en gemensam bostad med medel som finns på två separata BSP-konton, beaktas sammanlagt högst 3 000 €/kvartal av depositionerna på
kontona.

-

Bara godkända depositioner beaktas när BSP-räntestödslånet beräknas.

-

Alla depositioner kan dock beaktas i den egna sparandelen på 10 % (medel som
överstiger 3 000 €/kvartal är så kallade övriga egna medel).

Delning av BSP-konto
Ett BSP-konto kan vid en skilsmässa delas i hälften mellan deponenterna så att båda fortsätter att spara på sina egna konton.
-

Ifall det handlar om ett äkta par, kan de båda makarna skaffa en bostad på basis av
det egna avtalet först efter att skilsmässobeslutet vunnit laga kraft.

-

I samband med delningen kan depositionerna per kvartal ligga under den nedre
gränsen om 150 euro.

-

Båda kan avtala om nya mål och fortsätta att BSP-spara på var sitt håll.

-

Om en make eller maka över 40 år har anslutits till BSP-kontot eller om makan eller
maken var över 40 år när kontot öppnades, kan personen inte fortsätta att BSPspara på egen hand.

En make eller maka kan också tas bort som BSP-deponent, varvid kontot kvarstår i sin helhet hos den andra maken eller makan.
1.9

Avslutande av BSP-sparande/avslutande av kontot och inledande av nytt sparande
Deponenten kan avsluta BSP-sparandet.
-

Deponenten kan sluta att spara på BSP-kontot och lyfta medlen för annat ändamål
än för att köpa en första bostad.

-

I så fall får deponenten inte de skattefria räntorna i anslutning till BSP-kontot.
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BSP-kontot kan öppnas igen.

2

-

I så fall ska ett nytt BSP-avtal ingås.

-

Åldersvillkoret ska uppfyllas.

-

Kunden ska vara en person som köper sin första bostad.

Objekt som kan vara BSP-bostad
Den bostad som förvärvas med hjälp av ett bostadssparavtal ska vara belägen i Finland.
Med hjälp av BSP-avtalet ska deponenten köpa minst 50 % av bostadsaktierna eller 50 %
av ett egnahemshus.
-

BSP-spararens ägarandel ska vara minst 50 % och köpeobjektet ska vara minst 50
% av bostadsaktierna, andelarna eller egnahemshuset.

-

En parkeringsplats kan inte ingå i BSP-finansieringen.

-

Tomten kan ingå i BSP-finansieringen, om tomten är en del av kostnadsberäkningen och byggandet inleds inom sex månader från tomtköpet.

-

Bostadsaktiebolagets andel av tomten kan inte beaktas vid beräkningen av BSPlånet.

-

Bolagslåneandelen kan vara en del av köpesumman, om den är graderad och fastställd för varje bostad och betalas bort så fort som möjligt.

-

Fasta tilläggs- och ändringsarbeten som ansluter direkt till bostaden och som köparen låter göra i en ny lägenhet i byggskedet kan räknas som en del av bostadens
totala pris.
 Banken ska dokumentera ändringsarbetena på ett tillförlitligt sätt.
 Dokumenten ska bifogas till köpebrevet.

Deponenten kan köpa en delägarbostad, om han eller hon därefter äger minst 50 % av aktierna och om köpobjektet är minst 50 % av bostadsaktierna eller andelarna.
Deponenten kan inte använda ett BSP-lån för en bostadsrättsbostad.
Bostaden ska användas för eget boende efter köpet.
Om man köper en bostad med ett BSP-räntestödslån som vid tidpunkten för köpet är uthyrd, ska bostaden tas i eget bruk inom sex månader från köpet, och låntagaren ska omedelbart inleda åtgärder för att säga upp hyresgästens hyresavtal efter köpet.
BSP-bostaden kan inte vara en bostad där BSP-deponenten faktiskt bor redan före köpet,
om inte boendet baserar sig på ett hyresförhållande eller om inte deponenten har förvärvat
bostaden av sina föräldrar.
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-

Det som konstateras ovan om ett hyresförhållande tillämpas inte om bostaden redan innan hyresavtalet ingicks användes delvis eller helt av deponenten.

-

Deponenten kan köpa en BSP-bostad eller en del av bostaden av sina egna föräldrar (minst 50 %). Bostaden ska användas av BSP-deponenten som egen bostad,
det får inte vara så att också föräldrarna fortfarande använder bostaden.

-

Köp mellan makar är inte möjliga.

Den resterande andelen av en bostad som deponenten tidigare delvis fått som arv eller
gåva kan inlösas av dödsboet (minst 50 %).

3

BSP-lån

3.1

Tillfällig finansiering
BSP-deponenten kan inte använda tillfällig finansiering, ifall villkoren för att få BSP-förmåner uppfylls när BSP-deponenten köper sin första bostad. I så fall ska BSP-deponenten
ta ett BSP-räntestödslån och eventuell statsborgen genast när han eller hon köper sin
första bostad.
Ett bostadsköp kan göras eller byggandet inledas med tillfällig finansiering, då minst hälften
av depositionerna enligt avtalet har sparats (minst fyra kvartal).
-

Om köpet görs eller byggandet inleds innan hälften av depositionerna enligt BSPavtalet har satts in, förfaller BSP-avtalet.

Bostadens köpesumma eller byggandet finansieras med tillfällig finansiering som avtalas
med banken.
-

När den tillfälliga finansieringen avtalas ska parterna skriftligen avtala om den slutgiltiga BSP-finansieringen och om eventuell användning av statsborgen.

Det är möjligt att använda statsborgen redan för den tillfälliga finansieringen.
-

Ett lån med statsborgen kan uppgå till högst 85 % av köpesumman och statsborgen
täcker högst 20 % av lånebeloppet.

-

Statsborgens maximala tid på 25 år börjar från och med den tidpunkt då den tillfälliga finansieringen lyfts för första gången.

Den tillfälliga finansieringen ska vara ett lån som beviljas av ett finansinstitut (inte till exempel ett lån av föräldrar/släktingar).
-

I detta skede kan deponenten inte använda egna medel.

-

Detta gäller också RS- och nya objekt.
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-

Om deponenten lånar pengar exempelvis av föräldrarna, kan han eller hon inte få
ett lån mot detta när BSP-villkoren uppfylls.

BSP-sparandet fortsätter tills den egna sparandelen har sparats ihop.
-

Kunden och banken gör upp en sparplan, enligt vilken BSP-sparandet fortsätter.
Rekommendationen är att den egna sparandelen ska sparas ihop på cirka två år.

Den tillfälliga finansieringen ska ändras till ett BSP-räntestödslån inom tre (3) månader efter att förutsättningarna för att lyfta ett BSP-räntestödslån uppfylls. När BSP-villkoren uppfylls betalas den tillfälliga finansieringen så att medlen på BSP-kontot används först, därefter är det möjligt att använda övriga egna medel och slutligen lyfts ett lån.
Om den tillfälliga finansieringen har statsborgen, kan högst två amorteringsfria år användas
för den tillfälliga finansieringen, och villkoret för att beviljas en amorteringsfri period är en
ekonomisk grund.
Under byggtiden kan för ett lån med statsborgen beviljas en amorteringsfri period på högst
15 månader, om byggobjektet finansieras med tillfällig finansiering. Amorteringsfriheten under byggtiden förkortar inte i det här fallet den amorteringsfria perioden på två år.
Borgensprovision för statsborgen för tillfällig finansiering betalas inte tillbaka till kunden, när
den tillfälliga finansieringen byts ut mot ett BSP-lån. Borgensprovisionen betalas inte tillbaka om bostadsköpet har gjorts 1.1.2017 eller senare.
3.2

BSP-räntestödslån
Ett BSP-räntestödslån kan beviljas endast utifrån ett BSP-avtal.
Endast personer som innehar ett BSP-konto kan få ett BSP-lån.
BSP-lånebeloppet kan inte delas upp på flera lån, eftersom en person enbart kan ha ett
BSP-lån.
Det maximala lånebeloppet för BSP-objektet är 90 % (inkluderar BSP-räntestödslån och ett
eventuellt tilläggslån) av bostadens köpesumma eller av kostnadsberäkningen.
Tomtens inköpspris kan beaktas i BSP-finansieringen, om tomten ingår i kostnadsberäkningen och byggandet inleds senast inom sex (6) månader från tomtköpet.
-

Det anses att bygget har startat då man börjar gjuta byggnadens grund eller då
man börjar anlägga de byggdelar som hör till grunden. Tidpunkten påvisas till exempel genom ett utlåtande från kommunens byggnadsinspektör eller på något annat tillförlitligt sätt. Om man köper ett huspaket med ett BSP-lån, anses byggstarten
infalla vid den tidpunkt då huspaketet köps.

-

Enbart en tomt är inte en första bostad enligt lagen.

Ett bolagslån kan tas som en del av BSP-finansieringen, under förutsättning att det betalas bort så fort som möjligt.
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-

Bolagslåneandelen ska vara graderad och fastställd för varje bostad.

Det områdesvisa beloppet på räntestödslånet gäller per bostad.
Helsingfors
Esbo, Vanda, Grankulla
Övriga kommuner

180 000 €
145 000 €
115 000 €

Det är möjligt att köpa ett gemensamt objekt med två separata BSP-konton.
-

Det bör beaktas att 3 000 €/kvartal inte får överskridas.

-

BSP-villkoren ska uppfyllas på båda kontona.

-

BSP-räntestödslånets belopp beräknas bara utifrån de godkända depositionerna.
 Beloppet för räntestödslån beräknas enligt formeln besparingar * 9.
 Vid beräkningen av räntestödslånet beaktas godkända depositioner på kontot, grundräntan på 1 procent, samt tilläggsräntan som betalas på depositionerna.

Lånet kan vara gemensamt, om båda spararna har sparat den andel som krävs för den
egna halvan och spararna också är berättigade till ett gemensamt BSP-räntestödslån mot
den andelen.
Som referensränta för lån som beviljas på basis av BSP-avtal kan man använda de referensräntor som används allmänt för bostadslån.
-

Det är inte möjligt att använda ränteskydd för BSP-lån.

Räntan på BSP-räntestödslånet ska vara lägre än räntan på andra motsvarande lån för
första bostad som banken beviljar.
Lånetiden kan vara högst 25 år.
Amorteringarna kan förfalla varje månad och det är möjligt att besluta om amorteringsdagen.
-

Rekommendationen är ett lån med jämna amorteringar eller annuitetslån.

Räntestöd betalas för de första tio åren efter att lånet lyftes för första gången.
-

Räntestödet är 70 procent av den del av den årliga räntan för räntestödslånet som
överstiger 3,8 %.

-

Räntestödet betalas den 31 maj och den 30 november.
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Under räntestödstiden och/eller den tid låntagaren får statsborgen får högst två (2) år vara
amorteringsfria. Under den tid då låntagaren får statsborgen kan han eller hon bara få
amorteringsfrihet om hans eller hennes förmåga att sköta lånet har försämrats väsentligen
på grund av sjukdom, arbetslöshet, familjeledighet eller annan med dessa jämförbar särskild ekonomisk orsak.
3.3

Räntestödets upphörande och överföring av lån
Räntestödet upphör, om bostaden säljs och lånet återbetalas.
-

Om en kvotdel av bostaden säljs, ska BSP-räntestödslånet amorteras i motsvarande grad.

BSP-finansieringen kan överföras till ett nytt objekt, om låntagaren fortsättningsvis använder räntestödslånet för att finansiera en bostad som är i eget stadigvarande bruk.
-

Låntagaren ska avtala om överföring av lånet med banken och köpesumman deponeras på bankens säkerhetskonto under överföringen.

-

BSP-räntestödslånet kan enligt den maximala belåningsgrad som Finansinspektionen fastställt vara högst 85 procent av det nya objektets anskaffningspris.

-

Den första bostaden ska vara såld innan lånet kan överföras.

-

Låntagaren ska äga minst 50 % av följande bostad.

Om ett köp hävs kan man överföra den del av lånet som kvarstår när köpet hävdes, förutsatt att belåningsgraden för det nya objektet blir högst 90 procent av köpesumman.
Följande bostad ska köpas inom rimlig tid.

4

-

Rimlig tid anses vara sex (6) månader från och med försäljningen av den föregående bostaden.

-

Om låntagaren inte har köpt eller börjat bygga följande bostad inom sex månader,
kan han eller hon ansöka hos Statskontoret om att räntestödslånet ska gälla ytterligare sex månader (ansökningsblankett finns på Statskontorets webbplats). Ansökan ska vara Statskontoret tillhanda innan de första sex månaderna löper ut och en
kopia av köpebrevet för försäljningen av den första bostaden ska bifogas till ansökan.

-

Om låntagaren inte köper en bostad inom den ansökta tilläggstiden på sex månader, anses räntestödet ha upphört när det första halvåret efter bostadens försäljningsdag upphörde.

BSP-finansiering och statsborgen
I BSP-finansieringen kan ingå så kallad förhöjd statsborgen.
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Ett lån med statsborgen kan uppgå till högst 90 % av anskaffningspriset.
Statsborgen fördelas på BSP-räntestödslånet och det så kallade BSP-tilläggslånet.
Statsborgen täcker högst 25 % av lånebeloppet i båda lånen.
-

Statsborgen är avgiftsfri för BSP-räntestödslånet.

-

För det så kallade BSP-tilläggslånet betalar låntagaren en borgensavgift.

Borgen är högst 50 000 €/objekt.
Om BSP-finansieringen med statsborgen överförs till ett nytt objekt, kan borgenslånet
uppgå till högst 85 % av bostadens anskaffningspris och statsborgen kan täcka högst 20 %
av lånebeloppet.
-

BSP-räntestödslånet kan överföras som sådant, om bostadens anskaffningspris tilllåter detta och den eventuella differensen kan täckas av ett tilläggslån.

-

Exempel:
 Anskaffningspris 150 000 €
 Giltigt BSP-räntestödslån 85 000 €, med borgen 21 250 € (25 %).
 Borgenslånet för det nya objektet kan uppgå till högst 85 %, dvs. 127 500 €,
varav borgen kan täcka högst 20 %, dvs. 25 500 €.
 Det befintliga BSP-räntestödslånet överförs som sådant, och då kan det nya
borgenslånet uppgå till 42 500 € (127 500 € – 85 000 €) och av detta täcker
borgen 4 250 € (25 500 € – 21 250 €).
 För BSP-tilläggslånet betalar låntagaren en borgensavgift.

5

Köpesumma och köpslut
Man ska ha avtalat om BSP-finansieringen vid köpslutet.
-

Det är bara möjligt att få statsborgen i samband med köpslutet.

Köpesumman betalas alltid först av medlen på BSP-kontot, därefter är det möjligt att använda övriga egna medel och slutligen lån.
-

Köpesumman för RS- och nya objekt betalas också först med medlen på BSP-kontot.

-

Undantag:
1. tillfällig finansiering, så att köpesumman betalas med ett lån från ett finansinstitut.
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2. om du köper en bostad från ett bostadsaktiebolag vars bolagsordning har en
inlösenklausul, kan köpeskillingen för bostaden eller en andel av den betalas med övriga egna medel och/eller annat tillfälligt banklån.


Vid köpet ska man dock ha avtalat om den slutgiltiga BSP-finansieringen och om eventuell användning av statsborgen.



Tilläggsräntan betalas fram till den tidpunkt då man kommer överens
om storleken på BSP-lånet.



När det är klart att inlösenklausulen inte brukats, används medlen på
BSP-kontot för att betala köpeskillingen, det eventuella tillfälliga
banklånet betalas bort, och BSP-lånet lyfts.



Om övriga egna medel använts för att betala köpeskillingen, kan
man inte få ett BSP-lån för dem. De kan dock beaktas i den egna
sparandelen på 10 procent.



Om köpet hävs på grund av att lösningsrätten utnyttjas, kan BSPspararen fortsätta spara förutsatt att medlen från BSP-kontot eller ett
BSP-lån inte lyfts.

Handpenning/reserveringsavgift som ska betalas före köpslutet kan inte lyftas av BSP-kontot.

6

-

Andelen som betalas minskar det slutliga totala lånebeloppet.

-

Den betalda andelen beaktas inte i den egna sparandelen på 10 %.

Specialvillkor för BSP-bostaden
BSP-bostaden kan hyras ut under högst två år.
Uthyrningen förutsätter ett speciellt skäl, som kan vara studier eller arbete på en annan ort
(utanför pendlingsregionen) eller utomlands, eller värnplikt.
En skriftlig anmälan om uthyrningen ska göras till kommunens bostadsmyndighet. För närvarande skickas anmälningarna till Statskontoret, tills annat meddelas.
Underuthyrning av BSP-bostaden är tillåten.
 Över 50 % ska användas för eget boende.
 Det är inte möjligt att underuthyra en enrummare.

7

Författningar
Lag om bostadssparpremier (1634/1992) inklusive senare ändringar
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Förordning om bostadssparpremier (1636/1992) inklusive senare ändringar
Lag om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) inklusive senare
ändringar
Förordning om storleken på borgensavgift för ägarbostadslån (605/1999) inklusive
senare ändringar
Lag om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982) inklusive
senare ändringar
Förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/1982) inklusive
senare ändringar
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Kontaktuppgifter
Statskontoret
Finansiering
Utlåning/Räntestöd och statsborgen
-

Kundtjänst:
 Telefon 0295 50 2248
Du kan kontrollera våra telefontider på vår webbplats.
 E-post: rantestod(at)statskontoret.fi
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