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Sammanfattning 
Finansinspektionen (FI) anser att det på finansmarknadsområdet i många 

fall är olämpligt att anpassa regelverk eller handläggningsrutiner till 

storleken på ett berört finansiellt företag.  

FI avstyrker förslaget att ge Regelrådet återremitteringsrätt. Myndigheten 

avstyrker också förslaget om ett formellt och generellt ställningstagande att 

nationella genomföranden ska motsvara en miniminivå i relevanta EU-

rättsakter. 

FI tillstyrker utredningens överväganden och förslag till ändringar avseende 

arkiveringsreglerna och årsbokslutsreglerna i bokföringslagen. 

Del 1 Förenklingar för mikroföretag 
FI vill inledningsvis framhålla följande. 
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FI ansvarar för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som rör 

finansiella marknader och finansiella företag. I myndighetens uppdrag ligger 

bland annat att arbeta för att det finansiella systemet är stabilt och präglas av 

ett högt förtroende samt att det ger ett högt skydd för konsumenter. 

Betänkandet tar inte särskilt upp finansiella företag, men FI kan konstatera 

att den definition av mikroföretag som utredningen använder sig av (s. 71 i 

betänkandet) i och för sig kan omfatta vissa företag som står under 

inspektionens tillsyn. FI vill därför framhålla att det i många fall är 

olämpligt eller direkt kontraproduktivt, med utgångspunkt i de särskilda 

hänsyn som motiverar särskild reglering av finansiella företag, att anpassa 

till exempel regelverk eller handläggningsrutiner till storleken på det 

finansiella företaget. Exempelvis ska en konsument som är kund till ett litet 

företag inte ha ett sämre skydd än den som är kund till ett större företag. En 

sådan ordning torde också kunna försämra de små företagens 

konkurrensmöjligheter i den mån mer välinformerade konsumenter inser att 

dessa inte självklart uppfyller samma kvalitetskrav som större. 

Till detta kommer att regelverket på finansmarknadsområdet i mycket stor 

utsträckning är baserat på EU-rätt. Utrymmet för att i det nationella 

genomförandet anpassa regleringen till mindre företag är därför starkt 

begränsat. 

Avsnitt 6.1.1 

FI anser att förslaget att ge Regelrådet återremitteringsrätt kan ifrågasättas 

redan på den grunden att det på ett omotiverat sätt påverkar balansen och 

ansvaret för normgivningsprocessen. Även om förslaget inte preciseras 

uttalar utredningen att beslutsfattaren inte ska kunna gå vidare förrän ett nytt 

förslag har utarbetats som innehåller en konsekvensutredning som håller 

sådan kvalitet att den bedöms vara acceptabel av Regelrådet. Enligt FI:s 

uppfattning bör Regelrådet inte på detta sätt kunna överpröva en myndighets 

beslut i en normgivningsfråga. FI avstyrker därför förslaget. 

När det gäller förslaget att utveckla konsekvensutredningars innehåll till 

fullödiga samhällsekonomiska konsekvensanalyser vill FI framhålla att 

sådana analyser av regleringen på finansmarknadsområdet skulle bli 

synnerligen omfattande och kräva stora resurser. I den utsträckning 

konsekvensutredningarna bör utvidgas görs det lämpligast i samband med 

ett förslag till en EU-rättsakt och i det svenska lagstiftningsarbetet innan det 

blir aktuellt för FI att besluta om föreskrifter.  
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Avsnitt 6.1.6 

FI anser att förslaget om ett formellt och generellt ställningstagande att 

nationella genomföranden ska motsvara en miniminivå i relevanta EU-

rättsakter riskerar att bakbinda normgivaren och hindra denne från att 

exempelvis utforma föreskrifter utifrån regleringens syfte eller från att ta 

hänsyn till nationella politiska prioriteringar på området. Att sådana 

möjligheter ska finnas är själva syftet med minimidirektiv. Mot denna 

bakgrund avstyrker FI förslaget. 

Del 2 – Modernisering av bokföringslagen 
De företag som står under FI:s tillsyn ska tillämpa bokföringslagen. FI 

tillstyrker utredningens överväganden och förslag till ändringar avseende 

arkiveringsreglerna och årsbokslutsreglerna i avsnitt 7 och 8 i betänkandet.  

FI har inga invändningar mot utredningens överväganden om gemensamma 

verifikationsserier i avsnitt 9. 
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I detta ärende har generaldirektören Erik Thedéen beslutat. Rådgivaren 

Kenneth Edgren har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 

också seniora redovisningsexperten Eva Sterner deltagit. 
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