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Frågor och svar om fakturor gällande årliga avgifter 2019

Varför har du fått en faktura?
Du eller ditt företag ingår i en avgiftsgrupp som ska vara med och finansiera
Finansinspektions (FI) verksamhet enligt förordningen (SFS 2007:1135) om
årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.

Vilket år avser fakturan?
Fakturan avser innevarande år, dvs 2019. Betalningen är på så sätt delvis
retroaktiv.

Är avgiften momsbelagd?
Nej, avgiften är inte momsbelagd.

Jag bedriver inte längre tillståndspliktig verksamhet – varför har jag då
fått fakturan?
Du betalar fram till det datum då du avregistrerades. Vi skickar fakturan
retroaktivt, därför får du en faktura, men med en reducerad avgift.

Varför har inte avgiften reducerats trots att jag slutat med den
tillståndspliktiga verksamheten?
d) Du har inte meddelat FI att du slutat – du måste betala fram till dess du

avregistreras.
e) Meddelandet om att du slutat kom till FI efter att vi skickat fakturan – vi

kan kreditera din faktura i efterhand men du måste betala fram till
avregisteringsdagen.

f) Är du anknuten försäkringsförmedlare kanske ditt försäkringsbolag inte
avregistrerat dig/ditt företag i Bolagsverkets försäkringsförmedlarregister –
är du inte avregistrerad av ditt försäkringsbolag måste du ändå betala. Om
du anser att försäkringsbolaget känt till att du slutat din verksamhet –
kontakta försäkringsbolaget.

Varför får jag flera fakturor gällande årlig tillsynsavgift?
e) Ditt företag har bytt avgiftsgrupp under året.
f) Ditt företag omfattas av lagen (2016:429) om tillsyn över företag av

allmänt intresse i fråga om revision.
g) Ditt företag är en sådan emittent som avses i 16 kap. 1 § första stycket

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
h) För år 2019 gäller för anknutna försäkringsförmedlare att det

försäkringsbolag du eller ditt företag är anknutet till kan ha ändrat din
registrering hos Bolagsverket från anknuten försäkringsförmedlare till
anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare. Avgiften anpassas då till
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den period under året som registreringen varit aktiv och du får två
separata fakturor.

Mitt företag har gått i konkurs och kan inte betala. Vad ska jag göra?
Lämna fakturan till konkursförvaltaren som får bevaka FI:s fordran. Är du
anknuten försäkringsförmedlare bör du be det försäkringsbolag du är anknutet
till att avregistrera bolaget i Bolagsverkets försäkringsförmedlarregister.

Mitt företag är försäkringsförmedlare – antalet anställda förmedlare på
fakturan stämmer inte, varför?

d) Ditt företag har inte lämnat information om nyanställd förmedlare.
e) Ditt företag har inte lämnat information om att anställd förmedlare

slutat.
f) Observera att det är antal anställda försäkringsförmedlare

per 2018-12-31 som räknas.

Mitt företag är anknuten försäkringsförmedlare. Tidigare år har vi
betalat en avgift baserad på antal anställda, men inte 2019, har det blivit
fel?
Nej, reglerna har ändrats och från och med 1 januari 2018 är det en fast avgift
på 5 000 kr per år som gäller för anknutna försäkringsförmedlare som är
juridiska personer. Avgiften för fysiska personer är fortsatt 2 000 kronor.


