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FINANSINSPEKTIONEN

Sammanfattning
Finansinspektionen (FI) tar ut avgifter från de finansiella företag
och personer som driver verksamhet i Sverige, dels årliga avgifter,
dels avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar.
Regeringen beslutar vilka avgifter som ska debiteras företagen som
står under tillsyn och vilka avgifter som ska tas ut för tillstånd och
anmälningar. FI lämnar varje år förslag till regeringen på ändringar
av de avgifter som myndigheten måste ta ut av företagen för att
över tid kunna täcka sina kostnader helt. FI har i detta arbete
samrått med berörda branschföreträdare och Ekonomistyrningsverket. De som svarat nämner att de antingen avstår från att yttra
sig, inte har några synpunkter eller tillstyrker förslagen.
FI föreslår i denna rapport att ett vidare avgiftsintervall införs för
tillstånd att driva en reglerad marknad och tillstånd att driva
clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden liksom tre nya avgiftsklasser. Dessutom föreslås nya
ärendeslag och höjd avgift för ärenden enligt lagen (1996:1006)
om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Avgiften för
uppdragsavtal enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, lagen (2010:751) om betaltjänster, lagen
(2011:755) om elektroniska pengar, lagen (2014:275) om viss
verksamhet med konsumentkrediter och lagen (2016:1024) om
verksamhet med bostadskrediter föreslås tas bort. FI föreslår även
att anmälningar enligt kommissionens delegerade förordning EU
604/2014 av den 4 mars 2014 avgiftsbeläggs och att ett
avgiftsintervall införs för ärenden om godkännande av
referensvärden från ett tredjeland.
FI föreslår dessutom nya och ändrade årliga avgifter för vissa
företag enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) och
pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. Dessutom föreslås de årliga avgifterna för
försäkringsförmedlare enligt lagen (2018:1219) om
försäkringsdistribution (LFD) justeras så att fysiska personer som
är försäkringsförmedlare undantas från avgift. FI föreslår dessutom
att avgiften för de försäkringsförmedlare som är juridiska personer
och registrerade enligt 2 kap. 4 § LFD (anknutna) sänks. Dessutom
föreslås att den lägsta avgiften sänks för försäkringsförmedlare
som är juridiska personer och registrerade enligt 2 kap. 3 § LFD.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
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1

Inledning

Finansinspektionen (FI) tar ut avgifter från de finansiella företag
och personer som verkar i Sverige, dels avgifter för prövning av
tillstånd och anmälningar enligt förordningen (2001:911) om
avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
(förordningen om tillståndsavgifter), dels årliga avgifter enligt
förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av
Finansinspektionens verksamhet (förordningen om årliga avgifter).
De avgifter FI tar ut för prövning av ärenden för tillstånd och
anmälningar ska täcka kostnaderna på några års sikt. FI disponerar
själv över intäkterna från denna del av verksamheten.
FI får ett förvaltningsanslag för verksamheterna tillsyn,
regelgivning, finansiell folkbildning, finansmarknadsstatistik och
Krigsförsäkringsnämnden. Myndigheten får också ett anslag för att
betala medlemsavgifter till de tre europeiska
tillsynsmyndigheterna, Europeiska bankmyndigheten (EBA),
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).
Båda anslagen ska täckas med årliga avgifter. De årliga avgifterna
som tas ut av de företag och personer som står under FI:s tillsyn
lämnas vidare till statsbudgeten. På sikt ska avgifterna alltså
motsvara de utgifter som FI redovisar mot förvaltningsanslaget och
anslaget för myndighetens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter.
Storleken på avgifterna som tas ut med stöd av ovan nämnda
förordningar beslutas av regeringen efter förslag från FI.
FI tar även ut avgifter för viss annan verksamhet med stöd av
avgiftsförordningen (1992:191). Avgifter som följer av
förordningen eller av ett särskilt beslut behandlas inte i denna
rapport.
Enligt FI:s instruktion ska myndigheten varje år vid två tillfällen,
den 15 april och den 1 oktober, redovisa förslag till ändringar i
avgiftsuttaget och om det behövs föreslå justeringar med anledning
av ny reglering. Detta är den andra rapporten som lämnas i år. FI:s
förslag har skickats till Ekonomistyrningsverket och berörda
branschföreträdare för samråd. Lämnade synpunkter redovisas
kortfattat i denna rapport och bifogas i sin helhet.
Förslag till förordningsändringar redovisas i bilaga 1 och 2. Förslag
till tillägg är införda med kursiv text och kantmarkering. Det som
enligt förslaget ska tas bort är överstruket och kantmarkerat. De
delar av förordningen som inte berörs och därför utelämnats är
streckmarkerade horisontellt.
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2

Avgifter för tillstånd och
anmälningar

FI lämnar i detta avsnitt förslag till avgiftsjusteringar och förslag
till nya avgifter i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning
av ärenden hos Finansinspektionen (förordningen om
tillståndsavgifter). Målet är att över tid nå full kostnadstäckning.

2.1

FÖRSLAG TILL NYA OCH ÄNDRADE
TILLSTÅNDSAVGIFTER

2.1.1

Avgift för vissa ärendeslag enligt lagen om
värdepappersmarknaden

Bakgrund
I samband med tillkommande regler i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden (LV) till följd av Mifid 21 och Mifir2, som
genomfördes i svensk rätt 3 juli 2017 och började tillämpas 3
januari 2018 ändrades avgiften för ett antal ärendeslag enligt LV.
De fyra ärendeslagen som redovisas nedan fick ett avgiftsintervall
från avgiftsklass R till och med Ä.
Ärenden enligt dessa ärendeslag är inte så vanligt förekommande
varför något utfall ännu inte finns att tillgå, men under 2019 inkom
en ansökan enligt 19 kap. 1 § LV där FI beslutade om avgiftsklass
Ä. Det är redan tydligt att avgiften inte kommer att täcka de
kostnader FI kommer att ha för nedlagd tid. De avgifter som idag
gäller för övriga berörda ärendeslag bedöms inte heller vara
tillräckliga för att täcka FI:s kostnader i samband med en eventuell
tillståndsansökan.
Förslag till avgift för ärendeslag enligt lagen om
värdepappersmarknaden
Mot bakgrund av ovan och vad som framgår nedan om skäl till de
föreslagna avgifterna föreslår FI att avgiftsintervallet för följande
ärendeslag enligt LV i förordningen (2001:911) om avgifter för
prövning av ärenden hos Finansinspektionen (förordningen om
tillståndsavgifter) vidgas enligt nedan. FI föreslår i denna rapport
även ett antal nya avgiftsklasser, se avsnitt 2.3.2.
Ärendeslag

Avgiftsklass (avgift)

Tillstånd att som börs driva en reglerad
marknad (12 kap. 1 § första stycket)

R-AE

1 Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för
finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om
marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
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Tillstånd för utländskt företag att driva en
reglerad marknad från filial i Sverige
(12 kap. 9 §)

R-AE

Tillstånd att driva clearingverksamhet
(19 kap. 1 §)

R-AG

Tillstånd för utländskt företag att driva
clearingverksamhet från filial i Sverige
(19 kap. 12 §)

R-AG

Skäl till de föreslagna avgifterna
FI:s beslut om avgiftsnivå inom det föreslagna intervallen kommer
att baseras på respektive ansökans innehåll och omfattning. Rent
generellt gäller att alla tillståndsprövningar ovan gäller
verksamheter med stor påverkan på den finansiella stabiliteten i
samhället. Väl fungerande marknader och konsumentskyddsaspekter i Sverige och ofta även internationellt är viktigt att
ta hänsyn till i samband med prövningen. Aspekterna är många och
komplexa varför FI:s arbete med ansökningarna ofta blir mycket
omfattande. Företagen som berörs har ofta en relativt komplex
struktur. Ansökningar om tillstånd att driva clearingverksamhet
bedöms innebära mer arbete för FI och en större tidsåtgång än
ansökningar om tillstånd att driva en reglerad marknad vilket
speglas av de föreslagna avgiftsintervallerna.
Antal ärenden och intäkter
Dessa ärenden är inte så vanligt förekommande. En uppskattning är
att det kan röra sig om allt ifrån 0 till 2 ärenden per år. Då
eventuellt inkommande ärenden skiljer sig till innehåll och
omfattning kan avgiftsintäkterna följaktligen variera från 0 kronor
till 21,6 miljoner kronor per år.
Se förslag till förordningstext i bilaga 1.
2.1.2

Förslag nya avgiftsklasser

Bakgrund
Vissa tillstånd kräver en mycket omfattande prövning, se exempel i
avsnitt 2.3.1. Då verksamheten med tillstånd helt ska finansieras
med avgifter ser FI ett behov av att få ta ut en avgift som täcker
kostnaderna.
FI föreslår därför att 4 § i förordningen om tillståndsavgifter
kompletteras med tre nya avgiftsklasser enligt följande.
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Gällande avgiftsklasser och förslag till nya i kursivt.

Avgiftsklass

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG

Avgift i kr

600
1 200
2 100
3 600
6 000
9 000
14 400
20 400
26 400
32 400
42 000
60 000
84 000
108 000
138 000
186 000
324 000
420 000
552 000
780 000
1 200 000
1 680 000
2 160 000
2 640 000
3 120 000
3 600 000
4 200 000
4 800 000
5 400 000
6 000 000
6 600 000
7 200 000
8 400 000
9 600 000
10 800 000

2.1.3

Genomsnittlig
handläggning,
timmar och
minuter
0:30
1:00
1:45
3:00
5:00
7:30
12:00
17:00
22:00
27:00
35:00
50:00
70:00
90:00
115:00
155:00
270:00
350:00
460:00
650:00
1 000:00
1 400:00
1 800:00
2 200:00
2 600:00
3 000:00
3 500:00
4 000:00
4 500:00
5 000:00
5 500:00
6 000:00
7 000:00
8 000:00
9 000:00

Förslag om avgift vid vissa
förhandsgodkännanden

Bakgrund
Enligt 8 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
(LV) ska ett värdepappersbolag bland annat identifiera och
kontrollera de risker som dess rörelse är förknippad med. Det ska
särskilt tillse att rörelsens risker sammantagna inte medför att dess
förmåga att fullgöra förpliktelser äventyras. Bestämmelsen
införlivar bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/36/EU av den 26 juni 2013 (”kapitaltäckningsdirektivet”)
7
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regler om ersättningspolicy (artikel 92-95). Motsvarande
bestämmelse om riskhantering finns i 6 kap. 2 § lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse (LBF) och tillämpas på
kreditinstitut. Med stöd av 8 kap. 35 § p.1 LV och 6 kap. 1 § p. 9
förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden och 16 kap.
1 § p. 5 LBF har FI utfärdat föreskrifter (FFFS 2011:1) om
ersättningssystem i bland annat värdepappersbolag och
kreditinstitut.
Av artikel 92.2 i kapitaltäckningsdirektivet framgår att direktivets
bestämmelser om ersättning ska tillämpas på anställda i
personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på
institutens riskprofil. EBA (European Banking Authority) har i
enlighet med artikel 94.2 i kapitaltäckningsdirektivet utarbetat
tekniska standarder avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier
för att fastställa vilka anställda som ska omfattas av regleringen.
Kommissionen har antagit standarderna genom Kommissionens
delegerade förordning EU 604/2014 av den 4 mars 2014. I artikel
4.1 i den delegerade förordningen stadgas ett antal kvantitativa
kriterier när personal ska anses ha en väsentlig inverkan på
institutets riskprofil. Av artikel 4.2 framgår kriterier för när
personal som uppfyller förutsättningarna i artikel 4.1 ändå ska
undantas. Enligt artikel 4.4 ska ett institut som väljer att undanta
personal som uppfyller vissa kvantitativa kriterier anmäla detta till
FI. Om den personal som institutet vill undanta istället uppfyller
vissa högre ställda kvantitativa kriterier ska institutet enligt artikel
4.5 ansöka om förhandsgodkännande av FI.
Förslag till avgift för ärendeslag enligt Kommissionens delegerade
förordning EU 604/2014
Ärendeslagen är i dagsläget inte avgiftsbelagda och har inte
förekommit i någon större omfattning hittills, men det finns ett
behov av att kunna ta ut en avgift eftersom FI:s handläggning
medför kostnader. FI föreslår därför att följande ärendeslag
avgiftsbeläggs och införs i bilagan till förordningen om
tillståndsavgifter. Se förslag till förordningstext i bilaga 1.
Ärendeslag

Avgiftsklass (avgift)

Anmälan om tillämpning av undantag för
personal som inte har väsentlig inverkan på
institutets riskprofil (artikel 4.4)
D (3 600 kr)
Ansökan om förhandsgodkännande för
tillämpning av undantag för personal som
inte ska anses ha väsentlig inverkan på
institutets riskprofil (artikel 4.5)

G (14 400 kr)

Skäl till de föreslagna avgifterna
FI bedömer att handläggningstiden för anmälningar enligt artikel
4.4 i genomsnitt uppgår till 3 timmar per ärende. Ärendeslaget bör
därför placeras i avgiftsklass D (3 600 kronor).
Handläggningstiden för ansökningar om förhandsgodkännande
8
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enligt artikel 4.5 bedöms i genomsnitt uppgå till 12 timmar per
ärende. Ärendeslaget bör därför placeras i avgiftsklass G (14 400
kronor).
Antal ärenden och intäkter
FI uppskattar att det under 2021 kan inkomma fyra ärenden av
varje ärendeslag. Totalt skulle det innebära avgiftsintäkter om
totalt 72 000 kronor.
2.1.4

Förslag om borttag av avgift vid anmälan av
vissa uppdragsavtal

Avgift för anmälningar enligt lagen om bank- och
finansieringsrörelse
Bakgrund
Av 6 kap. 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
(LBF) framgår att om ett kreditinstitut vill uppdra åt någon annan
att utföra någon av de tjänster som avses 7 kap. 1 § ska institutet
anmäla detta till FI och ge in uppdragsavtalet.
Förslag till borttag av avgift för ärendeslag enligt LBF
Hittills har en avgift om 3 600 kronor tagits ut för handläggning av
anmälan om uppdragsavtal som ett kreditinstitut har anmält in.
Med anledning av att FI inte kommer att utföra någon granskning
av avtalet föreslår FI att följande ärendeslag enligt LBF tas bort i
bilagan till förordningen om tillståndsavgifter.
Ärendeslag
Anmälan om uppdragsavtal
(6 kap. 7 § första stycket, LBF)

Avgiftsklass (avgift)
D (3 600 kr)

Skäl till det föreslagna borttaget av avgiften
Kraven på anmälan av uppdragsavtalet enligt 6 kap. 7 § LBF syftar
till att FI ska ha kännedom om vilken verksamhet som bedrivs hos
kreditinstituten samt vilken verksamhet som har lagts ut på annan.
Anmälan fråntar inte på något sätt kreditinstitutens ansvar för
utläggningen eller efterlevnaden av de regler som gäller för
rörelsens verksamhet. FI ska få informationen för kännedom och
har möjlighet att hantera eventuella brister inom ramen för
tillsynen. Handläggningstiden för ärendetypen försvarar därmed
inte ett uttag av avgift.
Avgift för anmälningar enligt lagen om betaltjänster
Bakgrund
Av 3 kap. 28 § lagen (2010:751) om betaltjänster (LBT) framgår
att ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör får
uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa
operativa funktioner som ingår i dess verksamhet med
betaltjänster. Betalningsinstitutet eller den registrerade
betaltjänstleverantören ska anmäla in sådana uppdragsavtal till FI.
9
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Förslag till borttag av avgift för ärendeslag enligt LBT
Hittills har en avgift om 3 600 kronor tagits ut för handläggning av
anmälan om uppdragsavtal som betalningsinstituten eller de
registrerade betaltjänstleverantörerna har anmält in. Med anledning
av att FI inte kommer att utföra någon granskning av avtalet
föreslår FI att följande ärendeslag enligt LBT tas bort i bilagan till
förordningen om tillståndsavgifter.
Ärendeslag
Anmälan om uppdragsavtal
(3 kap. 28 § LBT)

Avgiftsklass (avgift)
D (3 600 kr)

Skäl till det föreslagna borttaget av avgiften
Kraven på anmälan av uppdragsavtalet enligt 3 kap. 28 § LBT
syftar till att FI ska ha kännedom om vilken verksamhet som
bedrivs hos betalningsinstituten eller de registrerade
betaltjänstleverantörerna samt vilken verksamhet som har lagts ut
på annan. Anmälan fråntar inte på något sätt betalningsinstitutets
eller den registrerade betaltjänstleverantörens ansvar för
utläggningen eller efterlevnaden av de regler som gäller för
rörelsens verksamhet. FI ska få informationen för kännedom och
har möjlighet att hantera eventuella brister inom ramen för
tillsynen. Handläggningstiden för ärendetypen försvarar därmed
inte ett uttag av avgift.
Avgift för anmälningar enligt lagen om verksamhet med
bostadskrediter
Bakgrund
Av 4 kap. 13 § lagen (2016:1024) om verksamhet med
bostadskrediter (LVB) framgår att kreditgivare och
kreditförmedlare som driver verksamhet enligt LVB får uppdra åt
någon annan att utföra visst arbete eller vissa operativa funktioner
som ingår i verksamheten. En kreditförmedlare får dock ge ett
sådant uppdrag endast till en annan kreditförmedlare som har rätt
att förmedla bostadskrediter Uppdragsgivaren ska anmäla detta till
FI.
Förslag till borttag av avgift för ärendeslag enligt LVB
Hittills har en avgift om 3 600 kronor tagits ut för handläggning av
anmälan om uppdragsavtal som kreditgivare eller kreditförmedlare
har anmält in. Med anledning av att FI inte kommer att utföra
någon granskning av avtalet föreslår FI att följande ärendeslag
enligt LVB tas bort i bilagan till förordningen om tillståndsavgifter.
Ärendeslag
Anmälan om uppdragsavtal
(4 kap. 13 § LVB)
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Skäl till det föreslagna borttaget av avgiften
Kraven på anmälan av uppdragsavtalet enligt 4 kap. 13 § LVB
syftar till att FI ska ha kännedom om vilken verksamhet som
bedrivs hos kreditgivare och kreditförmedlare som driver
verksamhet enligt LVB samt vilken verksamhet som har lagts ut på
annan. Anmälan fråntar inte på något sätt kreditgivarens eller
kreditförmedlarens ansvar för utläggningen eller efterlevnaden av
de regler som gäller dess verksamhet. FI ska få informationen för
kännedom och har möjlighet att hantera eventuella brister inom
ramen för tillsynen. Handläggningstiden för ärendetypen försvarar
därmed inte ett uttag av avgift.
Avgift för anmälningar enligt lagen om elektroniska pengar
Bakgrund
Av 3 kap. 29 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar (LEP)
framgår att ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad
utgivare får uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller
vissa operativa funktioner som ingår i dess verksamhet med
utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av
betaltjänster. Institutet eller utgivaren ska anmäla sådana
uppdragsavtal till FI. En sådan anmälan behöver inte göras när det
gäller kontoinformationstjänster.
Förslag till borttag av avgift för ärendeslag enligt LEP
Hittills har en avgift om 3 600 kronor tagits ut för handläggning av
anmälan om uppdragsavtal som ett institut för elektroniska pengar
eller en registrerad utgivare har anmält in. Med anledning av att FI
inte kommer att utföra någon granskning av avtalet föreslår FI att
följande ärendeslag enligt LEP tas bort i bilagan till förordningen
om tillståndsavgifter.
Ärendeslag
Anmälan om uppdragsavtal
(3 kap. 29 §, LEP)

Avgiftsklass (avgift)
D (3 600 kr)

Skäl till det föreslagna borttaget av avgiften
Kraven på anmälan av uppdragsavtalet enligt 3 kap. 29 § LEP
syftar till att FI ska ha kännedom om vilken verksamhet som
bedrivs hos institut för elektroniska pengar eller en registrerad
utgivare samt vilken verksamhet som har lagts ut på annan.
Anmälan fråntar inte på något sätt institut för elektroniska pengar
eller en registrerad utgivare ansvar för utläggningen eller
efterlevnaden av de regler som gäller dess verksamhet. FI ska få
informationen för kännedom och har möjlighet att hantera
eventuella brister inom ramen för tillsynen. Handläggningstiden för
ärendetypen försvarar därmed inte ett uttag av avgift.
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Avgift för anmälningar enligt lagen om viss verksamhet med
konsumentkrediter
Bakgrund
Av 14 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med
konsumentkrediter (LVK) framgår att ett företag som driver
verksamhet enigt LVK får uppdra åt någon annan att utföra ett
visst arbete eller vissa operativa funktioner som ingår i denna
verksamhet. Företaget ska anmäla sådana uppdragsavtal till FI.
Förslag till borttag av avgift för ärendeslag enligt LVK
Hittills har en avgift om 3 600 kronor tagits ut för handläggning av
anmälan om uppdragsavtal som ett företag enligt LVK har anmält
in. Med anledning av att FI inte kommer att utföra någon
granskning av avtalet föreslår FI att följande ärendeslag enligt
LVK tas bort i bilagan till förordningen om tillståndsavgifter.
Ärendeslag
Anmälan om uppdragsavtal
(14 § LVK)

Avgiftsklass (avgift)
D (3 600 kr)

Skäl till det föreslagna borttaget av avgiften
Kraven på anmälan av uppdragsavtal enligt 14 § LVK syftar till att
FI ska ha kännedom om vilken verksamhet som bedrivs hos företag
som driver verksamhet enligt LVK samt vilken verksamhet som
har lagts ut på annan. Anmälan fråntar inte på något sätt företagens
ansvar för utläggningen eller efterlevnaden av de regler som gäller
dess verksamhet. FI ska få informationen för kännedom och har
möjlighet att hantera eventuella brister inom ramen för tillsynen.
Handläggningstiden för ärendetypen försvarar därmed inte ett uttag
av avgift.
Se förslag till förordningstext i bilaga 1.
2.1.5

Förslag på ändrade avgifter för ärendeslag
enligt lagen om valutaväxling och annan
finansiell verksamhet

Bakgrund, förslag samt skäl till avgift
Den 1 augusti 2017 ändrades reglerna för vilka krav en fysisk eller
juridisk person som är registrerad som finansiellt institut hos FI ska
uppfylla när det gäller att förhindra penningtvätt. De nya reglerna
innebar att FI:s granskning blev mer omfattande än tidigare vid
prövning av ansökningar enligt lagen (1996:1006) om
valutaväxling och annan finansiell verksamhet. FI bedömde att den
genomsnittliga tiden för prövningen av en ansökan från en fysisk
person i genomsnitt skulle ta 22 timmar och för en juridisk person
27 timmar. Det arbete som krävs för att säkerställa att
verksamhetsutövaren lever upp till kraven i
penningtvättsregelverket har dock i genomsnitt motsvarat 27
respektive 35 timmar varför FI föreslår att avgiften för anmälan
12
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från fysisk person placeras i avgiftsklass J (32 400 kronor) och att
anmälan från juridisk person placeras i avgiftsklass K (42 000
kronor). Se förslag nedan och i bilaga 1.
Sedan 1 januari 2020 är yrkesmässig verksamhet som består i
förvaltning av eller handel med virtuell valuta registreringspliktig
enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell
verksamhet. Denna typ av verksamhet är betydligt mer komplex än
övriga typer av verksamheter som är registreringspliktiga enligt
lagen vilket innebär en mer omfattande prövning som i regel
överstiger 27 respektive 35 timmar.
FI föreslår därför att avgiften för anmälan från fysisk person som
rör yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller
handel med virtuell valuta, placeras i avgiftsklass K (42 000
kronor) och att anmälan från juridisk person som rör, yrkesmässig
verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell
valuta placeras i avgiftsklass L (60 000 kronor). Se nedan och i
bilaga 1.
Ärendeslag
Anmälan av fysisk person som avser att
ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §)

Avgiftsklass (avgift)
J (32 400 kr)

Anmälan av fysisk person som avser ägna
sig åt yrkesmässig verksamhet som består i
förvaltning av eller handel med virtuell
valuta (2 §)
K (42 000 kr)
Anmälan av juridisk person som avser att
ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §)

K (42 000 kr)

Anmälan av juridisk person som avser
ägna sig åt yrkesmässig verksamhet som
består i förvaltning av eller handel med
virtuell valuta (2 §)

L (60 000 kr)

Antal ärenden och intäkter
Normalt inkommer cirka 60 ärenden av denna typ per år. Förslaget
beräknas öka avgiftsintäkterna för denna typ av ärenden med cirka
750 tkr per år.
2.1.6

Avgiftsintervall vid ansökan om godkännande
av referensvärden från ett tredjeland

Bakgrund
Med anledning av Europaparlamentet och rådets förordning (EU)
2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som
referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller
för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av
direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr
596/2014 (förordningen om referensvärden) tillkom det nya
ärendeslag för FI att hantera. Ärendeslagen avgiftsbelades och
13
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infördes i bilagan till förordningen om tillståndsavgifter den 1
januari 2018.
Ett sådant ärendeslag är ansökan om godkännande av
referensvärden från ett tredjeland enligt artikel 33.1 i förordningen
om referensvärden. Ärendeslaget är placerat i avgiftsklass
T (780 000 kronor) vilket i genomsnitt motsvarar en
handläggningstid på 650 timmar.
Tidsåtgången för en prövning av en ansökan om godkännande av
referensvärden från ett tredjeland kan variera mycket. Den nu
gällande avgiftsklassen bedöms inte ge FI utrymme att sätta en
avgift som både ger full kostnadstäckning och är rättvis i alla
relevanta fall.
Förslag till avgiftsintervall
Tidsåtgången för en prövning av en ansökan om godkännande av
referensvärden från ett tredjeland kan som nämnts variera mycket.
Omfattningen av FI:s granskning påverkas bland annat av den typ
av referensvärden som ansökan avser och även hur många
referensvärden ansökan avser.
Den nuvarande avgiften bedöms därför inte ge FI utrymme att sätta
en avgift som alltid ger full kostnadstäckning. I andra fall riskerar
den nuvarande avgiften att vara för hög. FI bedömer att nedlagd tid
kan variera allt i från 90 timmar (avgiftsklass N) till 1 400 timmar
(avgiftsklass V).
För att avgiftsuttaget ska bli så rättvist som möjligt och också
spegla variationen i nedlagt arbete för prövningar av nu aktuell typ,
föreslår FI att avgiften för sådana ärenden bör bestämmas inom ett
intervall enligt följande.
Ärendeslag
Ansökan om godkännande av
referensvärden från ett tredjeland
(artikel 33.1)

Avgiftsklass

N-V (108 0003 – 1 680 000 kr)

Förslaget innebär att FI fattar beslut om avgift först när ansökan
lämnats in och utifrån uppskattad tidsåtgång.
Antal ärenden och intäkter
Dessa ärenden är inte så vanligt förekommande. En uppskattning är
att det kan röra sig om allt ifrån 0 till 2 ärenden per år. Då
eventuellt inkommande ärenden skiljer sig till innehåll och
omfattning kan avgiftsintäkterna följaktligen variera från 0 kronor
till 3,36 miljoner kronor per år.
Se förslag till förordningstext i bilaga 1.

3 I remissversion stod felaktigt beloppet 90 000 kr, vilket här korrigerats.
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2.2

PROGNOS FÖR ÅR 2020–2023

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen om
tillståndsavgifter ska, enligt FI:s regleringsbrev, över tiden
finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet. FI
redovisade 2019 ett underskott på 10,8 miljoner kronor, vilket
innebär ett totalt ackumulerat resultat på 9,2 miljoner kronor.
FI har i prognosen som redovisas i tabellen nedan tagit hänsyn till
effekten av lämnade förslag i denna rapport, bortsett från de
auktorisationer där det är mycket osäkert om vi får in ett ärende
eller inte samt där avgiftens storlek beslutas först när ärendet
inkommit. De föreslagna avgiftsförändringarna beräknas få
genomslag från den 1 januari 2020. Coronavirusets effekter på
årets och kommande års antal tillståndsansökningar är svårt att
uppskatta. I denna prognos har någon ny uppskattning inte gjorts
jämfört med den utgiftsprognos som lämnades i juli 2020.
Resultatprognos år 2020–2023 och utfall 2019 (tkr)
År

Intäkter

Kostnader

2019

103 934

114 717

Utfal/
Prognos
-10 783

2020

105 000

125 000

-20 000

-10 817

2021

113 000

110 000

3 000

-7 817

2022

113 000

110 000

3 000

-4 817

2023

113 000

110 000

3 000

-1 817

Ackumulerat resultat
9 183
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3

Årliga avgifter

Företag, myndigheter och fysiska personer faktureras årliga
avgifter (tillsynsavgifter) med stöd av förordningen (2007:1135)
om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet (förordningen om årliga avgifter).
Avgifterna ska uppgå till ett belopp som motsvarar FI:s anslag för
verksamhet som tillsyn, regelgivning, finansiell folkbildning,
finansmarknadsstatistik och medlemsavgifterna till de tre
europeiska tillsynsmyndigheterna. Avgiftsintäkterna redovisas
vidare till statsbudgeten.
I avgiftsrapporten som FI lämnade den 6 april 2020 redovisade FI
avgiftsutfall och kostnadstäckning för de avgifter FI tar ut. Då
målet är att nå full kostnadstäckning över tid kommer FI i denna
rapport att lämna förslag på avgifter med anledning av nya eller
ändrade regelverk. FI lämnar även förslag på ändrade avgifter för
att nå full kostnadstäckning.

3.1

FÖRSLAG TILL NYA OCH ÄNDRADE ÅRLIGA
AVGIFTER
3.1.1

Sammanlagt utfall årliga avgifter

I avgiftsrapporten som lämnades till regeringen våren 2020
redovisade FI det årliga utfallet. FI har därefter analyserat utfallet
och redovisar i denna rapport resultatet och förslag till ändringar.
Sammanlagt utfall årliga avgifter 2019, tkr
IB 2019

Intäkter

Kostnader

Avgiftsgrupp 1-6

6 003

579 129

595 224

Ack.
resultat
-10 093

Övriga, fast avgift

12 518

36 403

31 590

17 331

Summa

18 521

615 532

626 815

7 238

Ovan redovisas intäkter och kostnader samt resultat för alla
avgiftsgrupper enligt förordningen om årliga avgifter.
Att avgiftsuttaget inte alltid är detsamma som erhållet anslag beror
på flera faktorer, dels att FI gör avgiftsberäkningen för innevarande
år utifrån en prognos och dels att de över- eller underskott som
uppstår ett år överförs till nästa år.
För avgiftsgrupp 1–6 innebär reglerna i förordningen alltid full
kostnadstäckning över tid. För övriga avgiftsgrupper innebär ett
underskott eller överskott att FI måste föreslå ändrad avgift för att
nå full kostnadstäckning. FI lämnar i denna rapport förslag till
vissa åtgärder i syfte att nå full kostnadstäckning för alla
verksamheter men även för att i viss mån åstadkomma ett
avgiftsuttag som bättre motsvarar den kostnad en särskild
verksamhet medför. Det är till exempel anledningen till att FI
föreslår höjd lägsta avgift för värdepappersbolag som driver en
MTF-plattform.
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3.1.2

Utfall per avgiftsgrupp och förslag till nya och
ändrade avgifter

Det ackumulerade resultatet (Ack. resultat) som redovisas för
avgiftsgrupp 1-5 kommer att vara ingångsvärde för år 2020.
Banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag m.fl.
Avgiftsgrupp 1, Banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag m.fl., tkr
IB

Intäkter

Kostnader

Ack. resultat

2015

-

246 571

244 482

2 089

2016

2 089

276 341

267 194

11 236

2017

11 236

288 862

290 087

10 011

2018

10 011

318 433

340 692

-12 248

2019

-12 248

360 778

345 507

3 022

De företag som ingår i denna avgiftsgrupp betalar en avgift som
baseras på de kostnader som kan hänföras till gruppen.
Kostnaderna fördelas proportionerligt på företagen i gruppen efter
respektive företags balansomslutning per den 31 december året
före faktureringsåret. Lägsta avgift är 60 000 kronor. Kostnaderna
och därmed även intäkterna har varierat mellan åren men
avgiftsmodellen ger god kostnadstäckning över tid.
I denna avgiftsgrupp ingår, förutom banker och betydande
bankfilialer, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag, även
värdepappersbolag som har tillstånd att driva en MTF-plattform,
vilket är en särskild typ av handelsplats. Det är inte samma tillstånd
som krävs för att driva en MTF-plattform som för att bedriva en
reglerad marknad (börs). Det finns företag som har tillstånd att
både bedriva en börs och driva en MTF-plattform, liksom det finns
företag som har tillstånd för att driva värdepappersrörelse
(värdepappersbolag) och tillstånd att driva en MTF-plattform.
Andra företag har enbart tillstånd att bedriva en börs eller
värdepappersrörelse.
Med tillståndet att driva en MTF-plattform kommer särskilda
skyldigheter för företaget. Det innebär också särskilda
arbetsuppgifter för FI, bland annat i den löpande tillsynen,
hanteringen av in- och utrapportering, kommunikationen och
kraven från andra myndigheter.
De värdepappersbolag som driver en MTF-plattform ingår i likhet
med övriga värdepappersbolag i avgiftsgrupp 1. Det innebär att
värdepappersbolag som driver en MTF-plattform betalar en avgift
på lägst 60 000 kronor. Balansomslutningens storlek avgör om
avgiften blir högre än lägsta avgift, men det är inte vanligt bland
värdepappersbolagen att den uppgår till mer än 60 000 kronor. Det
är viktigt att FI har möjlighet att ta ut en avgift som speglar det
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specifika, ofta omfattande och komplexa arbete, som krävs för den
löpande tillsynen av just MTF-plattformar. Arbetet syftar till att
värna den finansiella stabiliteten, konsumentskyddet och att de
finansiella marknaderna fungerar väl.
FI föreslår därför att den lägsta årliga avgiften för värdepappersbolag som driver en MTF-plattform ska höjas till 750 000 kronor.
Avgiften bedöms därmed täcka även den extra kostnad som
föranleds av företagets tillstånd att driva en MTF-plattform.
Det kan nämnas att börser som driver en MTF-plattform ingår i
avgiftsgrupp 3 och betalar en årlig avgift som baseras på av FI
nedlagd tid.
Se förslag till förordningstext i bilaga 2.
Försäkringsföretag, understödsföreningar m.fl.
Avgiftsgrupp 2, Försäkringsföretag, understödsföreningar m.fl., tkr
IB

Intäkter

Kostnader

Ack. resultat

2015

-

143 262

144 934

-1 672

2016

-1 672

166 632

161 847

3 113

2017

3 113

172 970

175 913

169

2018

169

199 025

182 541

16 654

2019

16 654

169 632

197 344

-11 058

De företag som ingår i denna avgiftsgrupp betalar en avgift som
baseras på de kostnader som kan hänföras till gruppen.
Tjänstepensionsföretag enligt lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag ingår i denna avgiftsgrupp när det blir
aktuellt. Kostnaderna fördelas proportionerligt på företagen i
gruppen efter respektive företags balansomslutning per den 31
december året före faktureringsåret. Den lägsta avgiften är 60 000
kronor, men det finns vissa undantag. För närvarande ska
understödsföreningar som inte är tjänstepensionsinstitut och lokala
försäkringsbolag som tillhör kategorin mindre lokala bolag betala
en lägsta avgift på 10 000 kronor. Understödsföreningar som har
begränsad tillsyn enligt 2 §, i den upphävda lagen (1972:262) om
understödsföreningar och försäkringsföretag som har helt undantag
enligt 1 kap 19 och 20 §§ Försäkringsrörelselagen (2010:2043),
FRL, ska inte betala någon avgift. Kostnaderna och därmed även
intäkterna har varierat mellan åren men avgiftsmodellen ger god
kostnadstäckning över tid.
Den 1 augusti 2020 träder nya regler i kraft genom 1 kap. 19 d §,
FRL. Bestämmelsen gör det möjligt för understödsföreningar som
inte är tjänstepensionsinstitut att omvandlas till försäkringsföreningar och därmed omfattas av flera undantag från FRL.
FI:s tillsyn är riskbaserad. FI ska omhänderta och analysera den
årliga inrapporteringen av uppgifter från de företag som står under
FI:s tillsyn. De enskilda företagen, såväl som grupper av företag,
18
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kan bli föremål för en mer omfattande tillsyn och kommunikation.
Tillsynen bedöms bli mindre omfattande ju fler undantag ett
försäkringsföretag eller en försäkringsförening har. Den lägsta
avgiften bör stå i viss proportion till FI:s tillsyn. Samtidigt ska
avgifterna täcka kostnader för FI:s regelarbete, ingripanden med
mera. I och med att de nya försäkringsföreningarna kommer att
omfattas av FRL har en översyn gjorts av de årliga
tillsynsavgifterna för samtliga företag som lyder under FRL.
De nya försäkringsföreningarna föreslås betala en årlig lägsta
avgift på 5 000 eller 10 000 kronor beroende på om de utgör en
mindre eller större försäkringsförening. De lokala
försäkringsbolagen som tillhör kategorin mindre, lokala bolag
föreslås fortsatt betala en lägsta avgift på 10 000 kronor. Alla
övriga företag föreslås en lägsta avgift på 60 000 kronor i enlighet
med 5 § i förordningen om årliga avgifter.
Se förslag till förordningstext i bilaga 2.
Börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler
Avgiftsgrupp 3, Börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler, tkr
IB

Intäkter

Kostnader

Ack. resultat

2015

-

10 027

13 049

-3 022

2016

-3 022

17 879

15 134

-277

2017

-277

16 742

21 022

-4 557

2018

-4 557

28 354

23 421

376

2019

376

23 608

28 236

-4 252

De företag som ingår i denna avgiftsgrupp betalar en avgift som
baseras på de kostnader som kan hänföras till gruppen. Varje
företags andel av den tid FI lagt på gruppen närmast föregående år
utgör grund för fördelningen. Lägsta avgift är 60 000 kronor.
Kostnaderna och därmed även intäkterna har varierat mellan åren
men avgiftsmodellen ger god kostnadstäckning över tid.
Fondförvaltare
Avgiftsgrupp 4, Fondförvaltare, tkr
IB

Intäkter

Kostnader

Ack. resultat

2015

-

27 201

25 500

1 701

2016

1 701

27 372

27 510

1 562

2017

1 562

28 365

24 939

4 989

2018

4 989

23 254

25 657

2 586

2019

2 586

23 691

23 899

2 377

De företag som ingår i denna avgiftsgrupp betalar en avgift som
baseras på de kostnader som kan hänföras till gruppen.
Kostnaderna fördelas proportionerligt på fondförvaltarna efter
respektive företags sammanlagda fondvärde per den 31 december
året före faktureringsåret. Lägsta avgift är 60 000 kronor.
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Registrerade AIF-förvaltare betalar till skillnad från övriga i
gruppen en fast avgift på 10 000 kronor. Kostnaderna och därmed
även intäkterna har varierat mellan åren men avgiftsmodellen ger
god kostnadstäckning över tid.
Administratörer av referensvärden m.fl.
Avgiftsgrupp 5, Administratörer av referensvärden m.fl., tkr
2019

IB

Intäkter

Kostnader

Ack. resultat

0

60

137

-77

De företag som ingår i denna avgiftsgrupp betalar en avgift som
baseras på de kostnader som kan hänföras till gruppen. Varje
företags andel av den tid FI lagt på gruppen närmast föregående år
utgör grund för fördelningen. Den första administratören av
referensvärden fick tillstånd 2019 och betalade den lägsta avgiften
som är 60 000 kronor.
Vissa statliga myndigheter
Avgiftsgrupp 6, Vissa statliga myndigheter, tkr
IB

Intäkter

Kostnader

Ack. resultat

2015

-

30

0

30

2016

30

60

491

-401

2017

-401

441

357

-317

2018

-317

287

1 334

-1 365

2019

-1 365

1 361

101

-105

De myndigheter som ingår i denna avgiftsgrupp betalar sin andel
av de kostnader som kan hänföras till gruppen närmast föregående
år. Lägsta avgiften är 50 000 kronor. Kostnaderna och därmed även
intäkterna har varierat mellan åren men avgiftsmodellen ger god
kostnadstäckning över tid.
Försäkringsförmedlare
En försäkringsförmedlare som är en fysisk person betalar en årlig
avgift på 2 000 kronor. En försäkringsförmedlare som är en
juridisk person och registrerad enligt 2 kap. 3 § lagen (2018:1219)
om försäkringsdistribution (LFD) betalar 2 000 kronor för varje
anställd som den 31 december närmast föregående år förmedlade
försäkringar. Lägsta avgift uppgår till 5 000 kronor.
En försäkringsförmedlare som är en juridisk person och registrerad
enligt 2 kap. 4 § LFD (anknutna) betalar en avgift på 5 000 kronor.
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Försäkringsförmedlare, tkr
2015
2016
2017
2018
2019

Intäkter

Kostnader

Resultat

15 255
15 458
16 064
11 444
11 760

8 445
7 080
7 791
5 685
2 906

6 810
8 378
8 273
5 759
8 854

Gruppen Försäkringsförmedlare visar ett överskott 2019.
Intäkterna har minskat, vilket beror på att de anknutna
försäkringsförmedlarna från och med 2018 enbart betalar en fast
årlig avgift och inte per anställd förmedlare. Även kostnaderna
minskade och avser främst undersökningar. Utrymmet för att öka
de planerade tillsynsaktiviteterna bedöms som litet utan
anslagsförstärkningar4.
FI föreslår mot bakgrund av detta och senaste årens överskott att de
årliga avgifterna justeras nedåt för att full kostnadstäckning ska
uppnås på sikt. Fysiska personer som är försäkringsförmedlare och
registrerade enligt 2 kap. 3 eller 4 § LFD föreslås undantas från
avgift. Avgiften kan dock behöva återinföras om förutsättningarna
ändras. FI föreslår dessutom att avgiften för de försäkringsförmedlare som är juridiska personer och registrerade enligt 2 kap.
4 § LFD (anknutna) sänks från 5 000 till 2 000 kronor. Dessutom
föreslås den lägsta avgiften för försäkringsförmedlare som är
juridiska personer och registrerade enligt 2 kap. 3 § LFD sänkas
från 5 000 till 2 000 kronor.
Se förslag till förordningstext i bilaga 2.
Vissa pensionsstiftelser
Pensionsstiftelser som avses i 9 a § andra och tredje stycket lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera, betalar
en årlig avgift på 15 000 kronor.
Vissa pensionsstiftelser, tkr
Intäkter

Kostnader

Resultat

2015

771

1 171

-400

2016

1 008

514

494

2017

1 274

50

1 224

2018

1 153

1 534

-381

2019

1 152

2 520

-1 368

Gruppen Vissa pensionsstiftelser visar ett underskott för 2019.
Avgiften sänktes från 17 000 kronor till 15 000 kronor 2018.
Kostnadsökningen för 2019 beror främst på regelarbete i samband

4 FI:s budgetunderlag 2021-2023. Se https://www.fi.se/sv/om-fi/vart-uppdrag/sa-finansieras-fi/
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med genomförandet av det andra tjänstepensionsdirektivet i
tryggandelagen.
Till följd av det andra tjänstepensionsdirektivet får FI ett utökat
tillsynsansvar för de pensionsstiftelser som idag betalar årlig avgift
till FI. Dessutom får FI tillsyn över fler pensionsstiftelser än
tidigare. Omfattningen av FI:s tillsyn varierar med hur många
lagkrav som stiftelserna omfattas av, vilket enligt tryggandelagen
som huvudregel bestäms av hur många personer pensionsstiftelserna tryggar utfästelser om pension till.
FI föreslår därför, med stöd av 37 § första stycket, att de
pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pensioner för 1-15
personer ska omfattas av en årlig avgift på 2 000 kr, de
pensionsstiftelser som tryggar pensioner för 16-99 personer ska
omfattas av en årlig avgift på 5 000 kr och de pensionsstiftelser
som tryggar utfästelser om pensioner för minst 100 personer ska
omfattas av en årlig avgift på 20 000 kr. De pensionsstiftelser som
själva har anmält att de beslutat att tillämpa de bestämmelser som
gäller enligt 9 a § första och andra styckena föreslås betala en årlig
avgift på 20 000 kr. På så vis kommer de pensionsstiftelser som FI
ska utöva den mest omfattande tillsynen över betala samma avgift
Se förslag till förordningstext i bilaga 2.
Valutaväxling, finansiell verksamhet, betaltjänster och
utgivning av elektroniska pengar
Fysiska och juridiska personer som är anmälda enligt lagen om
(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
betalar en avgift på 5 000 kronor för fysiska personer och 15 000
kronor för juridiska personer.
Registrerade betaltjänstleverantörer betalar en avgift på 15 000
kronor för fysiska personer och 25 000 kronor för juridiska
personer.
Avgiften för betalningsinstitut är 75 000 kronor.
Registrerade utgivare av elektroniska pengar betalar en avgift på
25 000 kronor.
Institut för elektroniska pengar betalar en avgift på 75 000 kronor.
Valutaväxling, finansiell verksamhet m.m., tkr
Intäkter
2015
2016
2017
2018
2019

7 165
7 454
7 896
8 788
8 092

Kostnader

Resultat

4 935
7 103
8 888
10 618
5 666

2 230
351
-992
-1 830
2 426

Gruppen visar ett överskott 2019. Intäkterna minskade något
jämfört med 2018. De minskade kostnaderna beror på att resurser
från tillsynsavdelningarna arbetade med omauktorisationer till följd
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av det andra betaltjänstdirektivet, (PSD 2). Kostnader till följd av
det finansieras med tillståndsavgifter och redovisas inte här.
FI föreslår inga ändringar med anledning av 2019 års resultat då
resultatet varierat mellan åren.
Inlåningsverksamhet, viss verksamhet med konsumentkrediter
och verksamhet med bostadskrediter
Företag som är registrerade enligt lagen (2004:299) om
inlåningsverksamhet betalar en avgift på 25 000 kronor.
Företag som har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss
verksamhet med konsumentkrediter betalar en avgift på 50 000
kronor.
Svenska företag med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om
verksamhet med bostadskrediter betalar en avgift på 50 000 kr.
Inlåningsverksamhet m.m., tkr
Intäkter

Kostnader

Resultat

2015

1 168

2 877

-1 709

2016

2 382

3 310

-928

2017

2 922

4 380

-1 458

2018

4 902

5 067

-165

2019

5 365

2 085

3 280

Gruppen visar ett överskott 2019. Intäkterna ökade men
kostnaderna minskade. Kostnaderna varierar normalt mellan åren
och det är därför ännu inte aktuellt att föreslå justerade avgifter till
följd av 2019 års överskott. I en lagrådsremiss som lämnats
föreslås lagen om inlåningsverksamhet upphöra men ska enligt en
övergångsregel fortsatt omfatta ett mindre antal företag. Intäkterna
från inlåningsföretagen kommer därför på sikt att minska.
Emittenter, företag av allmänt intresse och röstningsrådgivare
Nytt för 2019 är att emittenter som avses i 16 kap. 1 § första
stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV) ska
betala en avgift på 10 000 kronor
Företag som omfattas av lagen (2016:429) om tillsyn över företag
av allmänt intresse i fråga om revision betalar en avgift på 5 000
kr.
Röstningsrådgivare ska betala en avgift på 25 000 kronor.
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Emittenter, företag av allmänt intresse och röstningsrådgivare, tkr
Intäkter

Kostnader

Resultat

2015

245

607

-362

2016

2 769

330

2 439

2017

5 087

1 886

3 201

2018

3 515

2 335

1 179

2019

6 900

11 932

-5 032

Gruppen visar ett underskott 2019. Intäkterna ökade då alla
emittenter enligt 16 kap. 1 § 1 stycket LV från och med 2019
omfattas av avgift. Även kostnaderna ökade. En ny ordning för
svensk redovisningstillsyn trädde i kraft 2019, vilket innebär att FI
har det yttersta ansvaret för redovisningstillsynen, men den
löpande granskningen är delegerad till Nämnden för svensk
redovisningstillsyn.
Under 2019 bedrev FI ett flertal stora undersökningar avseende
redovisningstillsyn vilka genererade kostnader som inte täcks av de
årliga avgifterna. FI vill dock avvakta med att föreslå
avgiftshöjningar i händelse av att mängden ärenden och dess
komplexitet var extraordinärt under 2019.
Utländska företag
Avgift för vissa utländska företag tas ut enligt 18 § förordningen
(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av FI:s verksamhet.
Avgifterna varierar mellan 5 000 och 50 000 kronor och berör
utländska företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet
eller verkar i Sverige genom filial.
Utländska företag, tkr
Intäkter

Kostnader

Resultat

2015

1 832

2 545

-713

2016

1 770

9 564

-7 794

2017

1 964

7 362

-5 398

2018

2 877

8 568

-5 691

2019

3 134

6 482

-3 348

Gruppen visar ett underskott även 2019. Avgiften för vissa
utländska fondförvaltare höjdes 2019 vilket gav något högre
intäkter. Kostnaderna minskade och bedöms kunna minska
ytterligare 2020 då den redovisade tiden på utländska
kreditinstituts filialer ska justeras nedåt. Det kan noteras att tiden
istället kommer att redovisas som en kostnad mot avgiftsgrupp 1.
Dessutom redovisas notifieringar gällande gränsöverskridande
företag som kommer in via andra länders myndigheter som en
gemensam kostnad för FI sedan oktober 2019.
Sammantaget bedöms kostnaderna minska 2020 och FI föreslår
därför inga avgiftsjusteringar för närvarande.
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4

Sammanställning av
samråd

FI ska enligt 7 § i förordningen (2009:93) med instruktion för
Finansinspektionen samråda med Ekonomistyrningsverket och
berörda branschorganisationer i frågor om de avgifter som
myndigheten tar ut eller avser att ta ut. Samtliga
branschföreträdare, företag och myndigheter som FI samrått med
redovisas i bilaga 2.
ASB ABB-personalens försäkringsförening, Svensk Försäkring,
Finansbolagens förening, FAR, Fondbolagens förening,
Tjänstepensionsförbundet, Sveriges Advokatsamfund, Svenskt
Näringsliv, Svenska Bankföreningen, Pensionsmyndigheten,
Företagarna och ESV har svarat att de antingen avstår från att yttra
sig, inte har några synpunkter eller tillstyrker förslagen.
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Bilaga 1
Förslag till justeringar i förordning
(2001:911) om avgifter för prövning av
ärenden hos Finansinspektionen
--------------------------------------------------------------------------------3 § Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna
förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt
- lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
- atomansvarighetslagen (1968:45),
- den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
- trafikskadelagen (1975:1410),
- sparbankslagen (1987:619),
- lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
- lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
- lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag,
- lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
- lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
- lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell
verksamhet,
- lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
- lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring
av finansiella instrument,
- bokföringslagen (1999:1078),
- lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser
på finansmarknaden,
- lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella
företag,
- lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
- lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
- lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
- lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- lagen (2004:575) om europabolag,
- aktiebolagslagen (2005:551),
- lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden,
- lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- lagen (2010:751) om betaltjänster,
- försäkringsrörelselagen (2010:2043),
- lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av
den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av
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kreditswappar,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av
den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och
transaktionsregister,
- lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av
den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av
den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012,
- lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den
10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller
likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den
10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av
försäkringsverksamhet (Solvens II),
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av
den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i
Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring
av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU)
nr 236/2012,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av
den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad
revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av
kommissionens beslut 2005/909/EG,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den
6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska
standarder för clearingkravet,
- lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av
den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga
investeringsfonder,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av
den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den
1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för
tillsyn avseende clearingkravet,
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- kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den
10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska
tillsynsstandarder avseende clearingkravet,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den
2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när
det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering
av transaktioner för leverantörer av
datarapporteringstjänster,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den
14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som
specificerar organisatoriska krav för handelsplatser,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av
den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för
finansiella instrument och finansiella avtal eller för att
mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av
direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU)
nr 596/2014,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av
den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder,
- lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
- lagen (2019:284) om röstningsrådgivare,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av
den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för
värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk
för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering
samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och
2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU)
nr 648/2012,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den
27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska
tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma
och säkra öppna kommunikationsstandarder,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av
den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel
på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv
2003/71/EG (EU:s prospektförordning),
- lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s
prospektförordning, och
- lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och
- kommissionens delegerade förordning EU 604/2014
av den 4 mars 2014.
---------------------------------------------------------------------------------
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Bilaga
För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §,
varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

--------------------------------------------------------------------------------Lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell
verksamhet
Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt
valutaväxling m.m. (2 §)

IJ

Anmälan av fysisk person som avser ägna sig åt
yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av
eller handel med virtuell valuta (2 §)

K

Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt
valutaväxling m.m. (2 §)

JK

Anmälan av juridisk person som avser ägna sig åt
yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av
eller handel med virtuell valuta (2 §)

L

Anmälan av finansiellt institut om direkt eller indirekt
förvärv av aktier i institutet (3 § tredje stycket)

E

--------------------------------------------------------------------------------Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)

G

Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)

D

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få
betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag,
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap.
1 och 2 §§)
Q-V
-------------------------------------------------------------------------------------
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Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera
en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små
och medelstora företag (11 kap. 13 §)

M

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

R–Ä AE

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)
M
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
för börs (12 kap. 5 § första stycket)

F

Tillstånd för styrelseledamot eller
verkställande direktör i en börs som är
betydande att ha ytterligare ett uppdrag som
styrelseledamot (12 kap. 6 c § tredje stycket)

G

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §)
Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare
en reglerad marknad (12 kap. 9 §)

M

Underrättelse från börs om gränsöverskridande
verksamhet (12 kap. 10 §)

G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

N

Tillstånd för börs att driva ytterligare en
handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)

M

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet
(13 kap. 12 § femte stycket)

J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall
(13 kap. 13 § första stycket)

H

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd
(13 kap. 14 § tredje stycket)

G

Undantag från att tillämpa positionslimiter för
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råvaruderivat (15 a kap. 6 §)

G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)

R–Ä AG

Godkännande av ändring av bolagsordning eller
stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva
clearingverksamhet från filial i Sverige
(19 kap. 12 §)

R–Ä AG

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge
kravet på säkerhet(20 kap. 4 §)

D

--------------------------------------------------------------------------------Lagen (2010:751) om betaltjänster
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller
underrättelse beträffande ombud, filial eller
gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §)

D

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §)

D

--------------------------------------------------------------------------------Lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i
Sverige (3 kap. 28 §)

O

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 29 §)

D

--------------------------------------------------------------------------------Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Godkännande av ändring i bolagsordning eller stadgar
(11 §)

F

Anmälan om uppdragsavtal (14 §)

D
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Lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
Tillstånd för en kreditförmedlare från ett land utanför EES
att driva verksamhet från filial i Sverige (3 kap. 7 §)
L
Anmälan om uppdragsavtal (4 kap. 13 §)

D

--------------------------------------------------------------------------------Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av
den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för
finansiella instrument och finansiella avtal eller för att
mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av
direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr
596/2014
Ansökan om förhandserkännande av administratör
i ett tredjeland (artikel 32.5)

T

Ansökan om godkännande av referensvärden från ett
tredjeland (artikel 33.1)

T N-V

Ansökan om auktorisation som administratör
(artikel 34.1 a)

S-Ö

--------------------------------------------------------------------------------Kommissionens delegerade förordning EU 604/2014
av den 4 mars 2014
Anmälan om tillämpning av undantag för
personal som inte har väsentlig inverkan på
institutets riskprofil (artikel 4.4)

D

Ansökan om förhandsgodkännande för
tillämpning av undantag för personal som
inte ska anses ha väsentlig inverkan på
institutets riskprofil (artikel 4.5)

G

-------------------------------------------------------------------------------------
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Bilaga 2
Förslag till ändringar i förordning
(2007:1135)om årliga avgifter för
finansiering av Finansinspektionens
verksamhet

----------------------------------------Avgiftsgrupper
Huvudgrupper
Avgiftsgrupp 1 – Banker, kreditmarknadsföretag,
värdepappersbolag, Svenska skeppshypotekskassan,
leverantörer av datarapporteringstjänster och vissa utländska
kreditinstituts filialer i Sverige
6 § Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska
företag, om de
1. har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse
enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
2. har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och är
värdepappersbolag,
3. har tillstånd att driva verksamhet enligt lagen
(1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, eller
4. enbart har tillstånd att tillhandahålla
datarapporteringstjänster enligt lagen om
värdepappersmarknaden.
Avgift beräknad enligt 5 § ska också betalas av utländska
kreditinstitut som hör hemma inom EES och som driver
verksamhet genom filial i Sverige, om filialen är en
betydande filial enligt 1 kap. 5 § lagen om bank- och
finansieringsrörelse. I stället för hela balansomslutningen
ska 35 procent av filialens balansomslutning vid utgången av
det närmast föregående räkenskapsåret utgöra grund för
fördelningen enligt 5 § andra stycket.
De företag enligt punkten 2 som har tillstånd att driva en
MTF-plattform enligt 2 kap. 1 § 8 lagen om
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värdepappersmarknaden ska betala en lägsta avgift på
750 000 kronor.
Svenska skeppshypotekskassan och företag som enbart
tillhandahåller datarapporteringstjänster enligt lagen om
värdepappersmarknaden ska betala den lägsta avgiften.
Avgiftsgrupp 2
Försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag m.fl.
7 § Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag,
om de har tillstånd att driva
1. verksamhet enligt den upphävda lagen (1972:262) om
understödsföreningar,
2. verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),
eller
3. verksamhet enligt lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag.
Den lägsta avgiften är 10 000 kr för
1. understödsföreningar som inte är tjänstepensionsinstitut.,
och
2. lokala försäkringsbolag som tillhör kategorin mindre,
lokala bolag,
3. större försäkringsföreningar som har undantag enligt 1
kap. 19 d § 2 st.
Den lägsta avgiften är 5 000 kr för
1. mindre försäkringsföreningar som har undantag enligt 1
kap. 19 d § 2 st.
Understödsföreningar som har undantag (begränsad tillsyn)
enligt 2 § andra stycket den upphävda lagen om
understödsföreningar och försäkringsföretag som har helt
undantag enligt 1 kap. 19 och 20 §§ försäkringsrörelselagen
(2010:2043), ska inte betala någon avgift.
-------------------------------------------------------------------------Vissa pPensionsstiftelser
13 § Pensionsstiftelser enligt som avses i 9 - 9 a §§ andra
eller tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgifter enligt följande
på 15 000 kr.
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1. Pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pensioner
för 1-15 personer för vilka avsättningar har gjorts till
stiftelsen, ska betala 2 000 kr.
2. Pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pensioner
för 16-99 personer för vilka avsättningar har gjorts till
stiftelsen, ska betala 5 000 kr.
3. Pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pensioner
för minst 100 personer för vilka avsättningar har gjorts till
stiftelsen, ska betala 20 000 kr.
En pensionsstiftelse som enligt 31 c § andra stycket har
anmält att den beslutat att tillämpa de bestämmelser som
gäller enligt 9 a § första och andra styckena ska, i stället för
vad som gäller i första stycket, betala en avgift på 20 000 kr.
Avgiften ska vara oförändrad fram till att Finansinspektionen
enligt 31 d § andra stycket har beslutat att pensionsstiftelsen
inte längre är skyldig att tillämpa 9 a § första och andra
styckena på grund av sin anmälan.
-------------------------------------------------------------------------Försäkringsförmedlare
11 § Försäkringsförmedlare som är fysiska personer och
registrerade enligt 2 kap. 3 eller 4 § lagen (2018:1219) om
försäkringsdistribution ska betala en avgift på 2 000 kr.
Försäkringsförmedlare som är juridiska personer och
registrerade enligt 2 kap. 3 § lagen (2018:1219) om
försäkringsdistribution ska betala en avgift på 2 000 kr för
varje anställd som den 31 december närmast föregående år
bedrev försäkringsdistribution för den juridiska personens
räkning. Lägsta avgift för juridiska personer är 5 000 2 000
kr.
Försäkringsförmedlare som är juridiska personer och
registrerade enligt 2 kap. 4 § lagen om
försäkringsdistribution ska betala en avgift på 5 000 2 000 kr.
Paragrafen gäller inte den som ska betala avgift enligt någon
annan bestämmelse i denna förordning.
--------------------------------------------------------------------------
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Bilaga 3
 Aktiemarknadsbolagens förening
 Aktiemarknadsnämnden
 Aktiespararna
 Bankgirocentralen BGC AB
 Ekonomistyrningsverket
 Euroclear Sweden AB
 FAR
 Finansbolagens Förening
 Fondbolagens förening
 Företagarna
 HSB Riksförbund
 Industrins finansförening
 NASDAQ Clearing AB
 NASDAQ Stockholm AB
 Nordic Growth Market NGM AB
 Näringslivets Regelnämnd
 Pensionsmyndigheten
 Sjunde AP-fonden
 Sparbankernas Riksförbund
 Svensk Handel
 Svenska Bankföreningen
 Svenska Fondhandlareföreningen
 Svenska försäkringsförmedlares förening
 Svenska Handelskammarförbundet
 Svenskt Näringsliv
 Svensk Försäkring
 Svenska Pensionsstiftelsers förening (SPFA)
 Sveriges Advokatsamfund
 Tjänstepensionsförbundet
 Utländska försäkringsbolags förening
 ASB ABB-personalens Försäkringsförening
 Donsö Fiskares Pensionskassa
 FGDO:s i Sverige Understödsförening
 Fiskarnas Pensionskassa Försäkringsförening
 Ignis Försäkringsförening
 SIEMENS, Finspång anställdas Läkarvårds- och Medicinfonds
understödsförening
 Understödsföreningen Likbärarelaget Enigheten i Malmö
 Skepparegillet i Visby
 Örebro Stads Hantverksidkares sjuk- och begravningskassa
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