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Promemorian Finansiella företags uppgifter till 

Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor (Fi2019/02380/B) 

Sammanfattning 

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag. 

 

Finansinspektionens synpunkter 

Finansinspektionen (FI) begränsar sitt yttrande till de författningsförslag som 

direkt berör myndigheten. Inget ställningstagande görs i övrigt till 

promemorians slutsatser avseende tolkning av andra regelverks innebörd.  

 

4.2 Finansinspektionens verksamhet 

Förslaget innebär att FI på uppdrag av Riksgäldskontoret ska bearbeta och 

rapportera uppgifter som ska lämnas till den senare myndigheten enligt 

föreskrifter som Riksgäldskontoret har meddelat med stöd av förordningen om 

insättningsgaranti och förordningen om resolution. FI instämmer i förslaget att 

FI ska ges detta uppdrag men anser att begreppet bearbeta och rapportera i 

sammanhanget kan vara missvisande.  

 

I promemorian föreslås att FI ska vara den insamlande myndigheten för de 

uppgifter som förslaget omfattar. Det framgår vidare att det också kan antas att 

resolutionsmyndigheten i framtiden ska rapportera vissa uppgifter till 

Europeiska bankmyndigheten. Enligt förslaget skulle FI i sådana fall rapportera 

vidare dessa uppgifter för resolutionsmyndighetens räkning. Därmed är det inte 

fråga om att FI ska bearbeta de uppgifter som samlas in eller rapporteras 

vidare.  

 

FI föreslår därför att begreppet bearbeta och rapportera i föreslagna 5 b § 

förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektion byts ut mot samla 

in och rapportera vidare.  
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4.3 Uppgiftslämnande 

Förslaget innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer ska få meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som 

rapporteringsskyldiga enligt lagen om insättningsgaranti eller lagen om 

resolution ska lämna till Riksgäldskontoret i stället ska lämnas till FI. FI 

instämmer i promemorians förslag men förutsätter att samråd med FI sker 

innan föreskrifter med stöd av förordningen om resolution meddelas, t.ex. för 

att FI vid behov ska kunna säkerställa att systemen kan hantera de uppgifter 

som Riksgäldskontoret vill begära in.   

 

4.4 Sekretess 

Promemorians förslag innebär att sekretess ska gälla i FI:s verksamhet med att 

bearbeta och rapportera uppgifter på garantimyndighetens och 

resolutionsmyndighetens vägnar.  

 

FI instämmer i förslaget men anser i likhet med de synpunkter som berör 

avsnitt 4.2 ovan att begreppet bearbeta och rapportera även i detta 

sammanhang är missvisande. FI föreslår därför att den föreslagna lydelsen i 

31 kap. 5 a § i förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 

ändras så att begreppet bearbeta och rapportera byts ut mot samla in och 

rapportera vidare.  

 

5.2 Avgifter för ansökningar, anmälningar och underrättelser 

Förslaget till 8 kap. 7 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster 

(betaltjänstlagen) innebär att FI får ta ut avgift för prövning av ansökningar, 

anmälningar och underrättelser enligt den lagen. FI:s möjlighet att undanta 

kontoförvaltande betaltjänstleverantörer från skyldigheten att upprätta en 

beredskapsmekanism regleras emellertid inte i betaltjänstlagen utan i 

förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 (den delegerade 

förordningen), som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden (det andra 

betaltjänstdirektivet). FI noterar att det i författningskommentaren till 

föreslagna 8 kap. 7 § framgår att bestämmelsens andra stycke gäller avgifter 

för prövningar av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna 

lag, inbegripet avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och 

underrättelser enligt kompletterande rättsakter som har antagits av 

kommissionen enligt det andra betaltjänstdirektivet.  

 

FI instämmer i förslaget men anser att bestämmelsens lydelse bör förtydligas så 

att det framgår direkt av bestämmelsen att FI får ta ut avgifter för prövningar 

av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt betaltjänstlagen och 

kompletterande rättsakter som har antagits av kommissionen enligt det andra 

betaltjänstdirektivet.  

 

 

 

 



FI Dnr 19-13590  
  

 

 3 (3) 

 

 

FINANSINSPEKTIONEN 

 

 

 

 

Erik Thedéen 

Generaldirektör 

 

  

 Niclas Lindegren 

Kapitaltäckningsexpert 

08-408 984 72 

 

 


