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SAMMANFATTNING 

Finansinspektionen (FI) tar ut avgifter från de finansiella företag och 
personer som verkar i Sverige, dels årliga avgifter och dels avgifter för 
prövning av ansökningar och anmälningar. Regeringen beslutar vilka 
avgifter som ska debiteras företagen under tillsyn och vilka avgifter som FI 
ska ta ut för tillstånd och anmälningar. FI lämnar varje år förslag till 
regeringen avseende de förändringar av avgiftsuttaget som krävs för att 
över tid nå full kostnadstäckning. FI samråder med 
Ekonomistyrningsverket (ESV) och berörda branschföreträdare innan 
förslag om justerade och nya avgifter skickas till regeringen. Synpunkter på 
innehållet i denna rapport lämnas till FI senast 14 september 2017. 
Avgifternas storlek beslutas därefter av regeringen.  
 
FI lämnar i denna rapport förslag till ändringar i förordningen (2007:1135) 
om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet både 
vad gäller indelning i avgiftsgrupper och avgiftsnivåer. Bland annat 
föreslår FI att avgiftsgrupp 1, Banker och värdepappersbolag och 
avgiftsgrupp 2, Kreditmarknadsföretag m. fl. slås samman till en 
avgiftsgrupp. FI föreslår även att lägsta avgiften för de grupper som inte 
har en fast avgift höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor. Dessutom 
föreslår FI att de grupper som har en fast årlig avgift bildar en gemensam 
avgiftsgrupp. FI föreslår också att leverantörer av datarapporteringstjänster 
ska betala årliga avgifter.  
 
I övrigt föreslår FI att ärendeslag med anledning av förordningen om 
referensvärden avgiftsbeläggs.  
 
FI föreslår att förslagen träder i kraft 1 januari 2018 eller senast i samband 
med att ändringar i berörda lagar eller förordningar träder i kraft.  
 
I bilaga 1 och 2 redovisas förslag till förordningsändringar. De föreslagna 
ändringarna är införda med kursiv text och kantmarkering.  
Det FI föreslår ska tas bort i förordningarna är överstruket.  
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1. Inledning 
Finansinspektionen (FI) tar ut avgifter från de finansiella företag och 
personer som verkar i Sverige, dels årliga avgifter enligt förordningen 
(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens 
verksamhet (förordningen om årliga avgifter) och dels avgifter för 
prövning av tillstånd och anmälningar enligt förordningen (2001:911) om 
avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen (förordningen om 
tillståndsavgifter).  
 
FI får ett förvaltningsanslag för verksamheterna tillsyn, regelgivning, 
finansiell folkbildningen och finansmarknadsstatistik. FI får också ett 
anslag för att betala medlemsavgifter till de tre europeiska tillsynsmyn-
digheterna – Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma 
 
) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa). 
Båda anslagen ska täckas med årliga avgifter. För att finansiera 
verksamheten samordning mot penningtvätt disponerar FI en separat 
anslagspost som inte ska täckas med årliga avgifter. Den verksamhet som 
avser samhällsskydd och beredskap finansieras till största delen av bidrag 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
 
De årliga avgifterna som tas ut av de företag och personer som står under 
FI:s tillsyn levereras vidare till statsbudgeten. Över tid ska avgifterna mot-
svara de utgifter som FI redovisar mot förvaltningsanslaget och anslaget för 
FI:s avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter. 
 
FI tar ut avgifter för prövning av ärenden gällande tillstånd och 
anmälningar. Tillståndsavgifterna ska täcka kostnaderna för prövning av 
tillstånd och anmälningar på några års sikt. FI disponerar själv över 
intäkterna från denna del av verksamheten.  
 
Storleken på de avgifter som tas ut med stöd av de nämnda förordningarna 
beslutas av regeringen efter förslag från FI.  
 
FI tar även ut avgifter för viss annan verksamhet, med stöd av 
avgiftsförordningen (1992:191). En viss del av intäkten fördelas till den 
avgiftsfinansierade verksamheten med tillståndsprövning, tillstånd och 
anmälningar. Avgifter som följer av avgiftsförordningen eller särskilt 
beslut behandlas inte i denna rapport.  
 
Enligt FI:s instruktion ska FI varje år vid två tillfällen, den 15 april och den 
1 oktober, redovisa förslag till ändringar i avgiftsuttaget och vid behov 
föreslå justeringar med anledning av ny reglering. I rapporten som skickas 
till regeringen den 15 april ska även avgiftsutfall och kostnadstäckning 
redovisas. FI:s förslag till rapport skickas till Ekonomistyrningsverket 
(ESV) och berörda branschorganisationer för samråd. Svaren redovisas 
kortfattat tillsammans med FI:s kommentarer i det slutgiltiga 
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avgiftsförslaget som lämnas till regeringen. I remisslistan redovisas de 
företag och organisationer som FI samråder med.  
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2. Förslag till ändringar i förordningen 
om årliga avgifter för finansiering av 
Finansinspektionens verksamhet 

 
Företag, myndigheter och fysiska personer faktureras årliga avgifter 
med stöd av förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering 
av Finansinspektionens verksamhet. I 2 § i förordningen om årliga avgifter 
står att avgifterna ska uppgå till ett belopp som motsvarar FI:s och 
Statistiska centralbyråns årliga kostnader för den verksamhet som enligt 1 § 
ska finansieras med avgifter. I 1 § undantas sådan verksamhet som 
finansieras med stöd av avgiftsförordningen (1992:191), förordningen 
(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 
och sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd 
beredskap samt sådan verksamhet som hör samman med 
samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Avgifterna redovisas vidare 
till statsbudgeten.  
 
I avgiftsrapporten som FI lämnade den 15 april 2017 redovisade FI 
avgiftsutfall och kostnadstäckning för de avgifter FI tar ut med stöd av 
förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av 
Finansinspektionens verksamhet (förordningen om årliga avgifter). I denna 
rapport redovisas de förslag som FI anser motiverade utifrån gjord analys.  

  
FI:s bedömning är att nu gällande regler för att beräkna de årliga avgifterna 
ger full kostnadstäckning över tid. FI har dock sett över reglerna bland 
annat för att undersöka om det går att undvika alltför stora variationer i 
avgiftsuttaget och även för att FI:s kostnader ska fördelas ut mer rättvist på 
olika avgiftsgrupper och verksamheter. FI redovisar nedan de förslag som 
grundar sig på denna översyn. FI lämnar även förslag till ändringar inom 
vissa avgiftsgrupper och verksamheter.  
 
2.1 FÖRSLAG TILL FÖRORDNINGSÄNDRINGAR 

 
2.1.1 Förslag på en gemensam avgiftsgrupp för grupper med fast avgift 
FI hanterar de avgiftsgrupper som har en fast avgift enligt 11–16 §§ och 
18 § i förordningen om årliga avgifter som flera olika avgiftsgrupper. FI 
följer upp och föreslår regeringen avgift baserat på kostnadstäckningen för 
respektive avgiftsgrupp. FI:s mål är att över tid nå full kostnadstäckning för 
varje enskild avgiftsgrupp. Det kan innebära att FI, till exempel vid 
ingripanden och sanktioner, måste höja den fasta avgiften. I vissa 
avgiftsgrupper kan det ge stora och oväntade höjningar.  
 
För att åstadkomma ett jämnare avgiftsuttag över tid föreslår FI att  
11 – 16 §§ samt 18 § i förordningen om årliga avgifter slås samman till en 
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avgiftsgrupp. Förslaget till förordningstext redovisas i bilaga 2. Se även 
förslag till avgift per verksamhet i nästa avsnitt.   
 
Inom ramen för den nya avgiftsgruppen föreslår FI fortsatt differentierade 
avgifter som baseras på typ av verksamhet och beräknade kostnader.  
 
2.1.2 Förslag om mer enhetliga avgiftsnivåer  
Även om ambitionen är att avgifterna ska vara så rättvisande som möjligt 
innebär systemet med fasta avgifter att schabloner tillämpas. FI:s mål 
framöver är att föreslå regeringen avgifter utifrån ett begränsat antal 
avgiftsnivåer enligt förslaget nedan. Detta bedöms minska behovet av att 
ändra avgift ofta och även ge utrymme för särskilda insatser.  
 

Förslag 
avgiftsnivåer 
2 000 kronor 
5 000 kronor 
10 000 kronor 
15 000 kronor 
25 000 kronor 
50 000 kronor 
75 000 kronor 
100 000 kronor 

 
2.1.3 Förslag till sammanslagning av avgiftsgrupp 1 och 2  
FI föreslår att avgiftsgrupp 1 – Banker och värdepappersbolag och 
avgiftsgrupp 2 – Kreditmarknadsföretag m.fl. enligt förordningen om årliga 
avgifter slås samman till en avgiftsgrupp. De kostnader som kan hänföras 
till den nya avgiftsgruppen ska fördelas på de företag som ingår i gruppen. 
Fördelningen ska vara proportionell i förhållande till företagens 
balansomslutning.  
 
FI:s utgångspunkt för förslaget är att banker och kreditmarknadsföretag bör 
behandlas lika vad gäller avgift eftersom regelverket för banker och 
kreditinstitut är gemensamt bland annat genom lagstiftningen för bank- och 
finansieringsrörelse, tillsynsförordningen1 och det gemensamma regelverk 
som reglerar konsumentskyddet på kreditmarknaden. Tillsynsbehov och 
prioriteringar är därför jämförbara vad gäller banker och kreditinstitut. FI 
föreslår mot den bakgrunden att samtliga kategorier kreditinstitut ska ingå i 
samma avgiftsgrupp.  
 
FI:s bedömning är också att kreditmarknadsföretagen betalar för lite i 
förhållande till den tillsyn som bedrivs. Skilda avgiftsgrupper bedöms 
gynna kreditmarknadsföretagen avgiftsmässigt eftersom det är svårt att 
hitta en helt rättvisande schablon för fördelning av de kostnader som berör 
alla kreditinstitut, dvs. både banker och kreditmarknadsföretag. Andelen tid 
och kostnader som FI redovisat direkt mot kreditmarknadsföretag har 
minskat väsentligt senaste åren och därför fördelas en allt mindre andel av 

 
1 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 
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kostnaden för alla kreditinstitut på avgiftsgrupp 2 – Kreditmarknadsföretag 
m.fl. En anledning till detta bedöms vara att nedlagd tid på en bankkoncern 
ofta redovisas på en bank även ifall tillsynen i delar avser bankkoncernens 
kreditmarknadsföretag.  
 
Konsekvensen av FI:s förslag blir att ett tjugotal kreditmarknadsföretag, 
allt annat lika, kommer att betala drygt tre och en halv gånger så stor avgift 
jämfört med avgiften för 2016, medan bankernas avgift, allt annat lika, 
sänks med omkring en fjärdedel jämfört med 2016. Avgiftsuttaget bedöms 
bli mer rättvisande och proportionellt med FI:s nedlagda arbete, även om FI 
är medveten om att ett antal kreditmarknadsföretag får väsentligt höjd 
avgift.  
 
FI föreslår även att de som tillhandahåller datarapporteringstjänster enligt 
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ingå i denna grupp. Se 
förslag i kommande avsnitt.  
 
Se förslag till förordningstext i bilaga 2.  
  
2.1.4 Förslag på nya lägsta avgifter för avgiftsgrupp 1 – 5  
Den lägsta avgiften ska motsvara den grundkostnad som finns för FI:s 
tillsynsansvar och för att vara registrerad hos FI. FI:s verksamhet och 
därmed även de kostnader som ska täckas med avgifter har de senaste fem 
åren ökat med mer än 50 procent. FI bedömer det därför rimligt att även de 
lägsta avgifterna ökar i motsvarande mån.  
 
Lägsta avgiften för avgiftsgrupp 1–5 är för närvarande 30 000 kronor med 
undantag för de understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor och 
mindre lokala försäkringsföretag, där lägsta avgiften är 7 000 kronor.  
Avgiften har varit densamma sedan 2012. FI föreslår att lägsta avgiften 
höjs till 50 000 kronor. Undantag görs för understödsföreningar som inte är 
tjänstepensionskassor och mindre lokala försäkringsföretag där FI föreslår 
att lägsta avgiften höjs till 10 000 kronor.  
 
Se förslag till förordningstext i bilaga 2.  
 
2.1.5 Förslag gällande Vissa statliga myndigheter 
FI föreslår att 17 § Vissa statliga myndigheter ska vara en avgiftsgrupp. 
Avgiften beräknas idag dels på myndighetens andel av FI:s kostnader det 
närmast föregående kalenderåret, dels de kostnader som inspektionen har 
beräknat för det aktuella kalenderåret. Beräkningsmetoden bedöms inte 
vara lämplig för denna avgiftsgrupp eftersom kostnaderna varierar kraftigt 
mellan olika år. FI föreslår därför att avgiften framöver helt beräknas 
utifrån de kostnader FI haft föregående kalenderår.  
 
FI föreslår dessutom att lägsta avgiften höjs från 30 000 kronor till 50 000 
kronor.  
 
Se förslag till förordningstext i bilaga 2.  
 
2.1.6 Övriga förslag till ändringar  
FI föreslår ett förtydligande vad gäller nu gällande 24 § i förordningen om 
årliga avgifter. I de fall årlig avgift inte kan utläsas i förordningen om 
årliga avgifter ska FI beräkna avgift enligt 4 och 5 §§. Förslag till 
förordningstext anges i 23 § i bilaga 2.  
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Som en följd av de föreslagna ändringarna i förordningen om årliga 
avgifter förslår FI att ett antal paragrafer får en ny beteckning.  
 
Se fullständigt förslag till förordningstext i bilaga 2. 
 
 
2.2 UTFALL OCH FÖRSLAG TILL AVGIFT PER VERKSAMHET 
 
2.2.1 Sammanlagt utfall årliga avgifter 2016  
I avgiftsrapporten som lämnades till regeringen våren 2017 redovisade FI 
det årliga utfallet uppdelat efter de två olika avgiftsmodeller som finns i 
den nu gällande förordningen om årliga avgifter, rörligt respektive fast 
avgiftsuttag. Se nedan.  
 
Sammanlagt utfall årliga avgifter 2016 (tkr) 

 IB 2016  Intäkter Kostnader Ack. 
resultat 

Avgiftsgrupp 1-5 och vissa 
statliga myndigheter,  
 

-875 488 285 472 177 15 233 

Övriga, fast avgift 5 856 30 841 27 902 8 795 

Summa 4 981 519 126 500 079 24 028 

 
Att avgiftsuttaget inte alltid är detsamma som erhållet anslag beror bland 
annat på att FI gör avgiftsberäkningen för innevarande år utifrån en 
prognos och på att de över- eller underskott som uppstår överförs till nästa 
år.  
 
För avgiftsgrupp 1–5 och vissa statliga myndigheter 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 jämnare 
avgiftsuttag.  
 
2.2.2 Förslag till avgift per verksamhet 
 
Avgiftsgrupp 1 – 5 och vissa statliga myndigheter 
Alla företag som ingår i någon av avgiftsgrupperna 1–5 betalar en avgift 
som grundar sig på respektive grupps andel av FI:s kostnader närmast 
föregående år och FI:s beräknade kostnader för innevarande år. De totala 
kostnader som beräknas för en avgiftsgrupp fördelas på varje företag i 
gruppen utifrån dess balansomslutning, sammanlagt fondvärde eller 
nedlagd tid. Lägsta avgift är 30 000 kronor 2.  
 
Det ackumulerade resultatet (ack. resultat) som redovisas nedan kommer 
att vara ingångsvärde i samband med 2017 års debitering.  
  

 
2 Med undantag för mindre lokala försäkringsbolag och understödsföreningar som inte är 

tjänstepensionskassor där lägsta avgiften är 7 000 kronor.  
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 Avgiftsgrupp 1, Banker och värdepappersbolag (tkr) 

 IB  Intäkter Kostnader Ack. resultat 

2015 - 231 699 226 789 4 910 

2016 4 910 253 249 261 460 -3 301 

     

 
Avgiftsgrupp 2, Kreditmarknadsföretag (tkr) 

 IB  Intäkter Kostnader Ack. resultat 

2015 - 14 872 17 693 -2 821 

2016 -2 821 23 092 5 734 14 537 

     

 
Avgiftsgrupp 3, Försäkringsföretag och understödsföreningar (tkr) 

 IB  Intäkter Kostnader Ack. resultat 

2015 - 143 262 144 934 -1 672 

2016 -1 672 166 632 161 847 3 113 

     

 
Avgiftsgrupp 4, 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 

     

 
Avgiftsgrupp 5, Fondförvaltare (tkr) 

 IB  Intäkter Kostnader Ack. resultat 

2015 - 27 201 25 500 1 701 

2016 1 701 27 372 27 510 1 562 

     

 
Vissa statliga myndigheter (tkr) 

 IB  Intäkter Kostnader              Ack. resultat 

2015 - 30 0 30 

2016 30 60 491 -401 

     

 
FI föreslår att avgiftsgrupp 1 och 2 slås samman till en avgiftsgrupp samt 
att den lägsta avgiften på 30 000 kronor höjs till 50 000 kronor.  
 
FI föreslår även att Vissa statliga myndigheter blir en egen avgiftsgrupp 
och att avgiftsberäkningen ändras enligt förslag i tidigare avsnitt. FI 
föreslår även här att lägsta avgiften ska vara 50 000 kronor.  
 
Se förslagen i sin helhet i avsnitt 2.1.1 samt bilaga 2. 
 
Försäkringsförmedlare 
En försäkringsförmedlare som är en fysisk person betalar en årlig avgift på 
2 000 kronor. En försäkringsförmedlare som är juridisk person betalar 
2 000 kronor för varje anställd som den 31 december närmast föregående år 
förmedlade försäkringar eller fondandelar åt denna. Lägsta avgift uppgår 
till 2 000 kronor.  
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Försäkringsförmedlare (tkr) 

 Intäkter Kostnader Resultat 

2015 15 255 8 445 6 810 

2016 15 458 7 080 8 378 

    

 
Gruppen Försäkringsförmedlare visar 2016 ett överskott. Intäkterna ligger 
kvar på samma nivå som 2015 medan kostnaderna minskade något. Arbete 
med nytt regelverk pågår till följd av försäkringsdistributionsdirektivet 
(IDD), vilket kommer att implementeras i svensk rätt senast 23 februari 
2018. När regelverket är på plats bedöms kostnaderna för FI:s tillsyn öka. 
FI kommer att lämna en extra avgiftsrapport med förslag till avgifter med 
anledning av de nya regler som föreslås med anledning av IDD.  
 
Gruppen består både av försäkringsförmedlare som har tillstånd från FI och 
försäkringsförmedlare som är anknutna till försäkringsföretag. De anknutna 
försäkringsförmedlarna står idag för två tredjedelar av intäkterna eftersom 
de är fler till antalet.  
 
FI föreslår att fysiska personer fortsatt ska betala 2 000 kronor och att den 
lägsta avgiften för juridiska personer höjs till 5 000 kronor. Samtidigt 
föreslår FI att endast de försäkringsförmedlare som har tillstånd från FI ska 
betala per anställd försäkringsförmedlare. Avgiften ska fortsatt vara 2 000 
kronor per anställd försäkringsförmedlare.  
 
Förutom att minska avgiftsuttaget bedöms förslaget minska de 
administrativa kostnaderna både för de anknutna försäkringsförmedlarna 
och för FI.  
 
Se förslag till förordningstext i bilaga 2. 
 
 
Vissa pensionsstiftelser 
Pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse med mera, betalar en årlig avgift på 13 000 kronor. Från 
och med den 1 februari 2017 är avgiften 17 000 kronor.  
 
Vissa pensionsstiftelser (tkr) 

 Intäkter Kostnader Resultat 

2015 771 1 171 -400 

2016 1 008 514 494 

    

 
Gruppen Vissa pensionsstiftelser visar 2016 ett överskott. Intäkterna ökade 
2016 till följd av att avgiften höjdes från 1 januari 2016. De 
avgiftshöjningar som hittills beslutats bedömdes nödvändiga för att 
kompensera för de senaste årens kostnadsökningar. Kostnaderna för 2016 
blev dock lägre än beräknat, men bedömningen är att kostnaderna åter 
kommer att öka under 2017.   
 
FI föreslår att avgiften för pensionsstiftelser ska vara 15 000 kronor.  
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Valutaväxling, finansiell verksamhet, betaltjänster och utgivning av 
elektroniska pengar 
Fysiska och juridiska personer som är anmälda enligt lagen om 
(1996:1006) valutaväxling och annan finansiell verksamhet betalar en 
avgift på 3 000 kronor för fysiska personer och 13 000 kronor för juridiska 
personer.  
 
Registrerade betaltjänstleverantörer betalar en avgift på 13 000 kronor för 
fysiska personer och 26 000 kronor för juridiska personer. Avgiften för 
betalningsinstitut är 65 000 kronor.  
 
Registrerade utgivare av elektroniska pengar betalar en avgift på 26 000 
kronor. Institut för elektroniska pengar betalar en avgift på 65 000 kronor.  
 
 
Valutaväxling, finansiell verksamhet m.m. (tkr) 

 Intäkter Kostnader Resultat 

2015 7 165 4 935 2 230 

2016 7 454 7 103 351 

    

 
Gruppen visar 2016 ett mindre överskott. Intäkterna ökade något till följd 
av fler registrerade företag. Kostnaderna ökade främst beroende på 
tillsynsrelaterat arbete.  
 
FI föreslår att fysiska personer som är anmälda enligt lagen om 
(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska betala 
5 000 kronor och att juridiska personer anmälda enligt samma lag ska 
betala 15 000 kronor.  
 
Samtidigt föreslår FI att fysiska personer som är registrerade 
betaltjänstleverantörer ska betala 10 000 kronor och juridiska personer som 
är registrerade betaltjänstleverantörer ska betala 25 000 kronor. FI föreslår 
att avgiften för betalningsinstitut ska vara 75 000 kronor.  
 
FI föreslår även att registrerade utgivare av elektroniska pengar ska betala 
25 000 kronor och att institut för elektroniska pengar ska betala 75 000 
kronor.  
 
 
Inlåningsverksamhet och viss verksamhet med konsumentkrediter 
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 30 000 kronor.  
 
 
Inlåningsverksamhet m.m. (tkr) 

 Intäkter Kostnader Resultat 

2015 1 168 2 877 -1 709 

2016 2 382 3 310 -928 
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Gruppen visar 2016 ett underskott. Underskottet härrör från arbete som rör 
lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.  
 
FI föreslår att företag som är registrerade enligt lagen (2004:299) om 
inlåningsverksamhet fortsatt betalar en avgift på 25 000 kronor. Dessutom 
föreslår FI att företag som har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss 
verksamhet med konsumentkrediter ska betala 50 000 kronor.  
 
 
Vissa emittenter och företag av allmänt intresse 
Vissa emittenter betalar en avgift på 40 000 kronor. Från och med 1 
februari 2017 är avgiften 45 000 kronor. Från 1 juli 2016 ingår även företag 
av allmänt intresse i fråga om revision i denna avgiftsgrupp. Avgiften är 
8 000 kr per år. År 2016 debiterades endast avgift för andra halvåret.  
 
Vissa emittenter (tkr) 

 Intäkter Kostnader Resultat 

2015 245 607 -362 

2016 2 769 330 2 439 

    

 
Gruppen visar 2016 ett överskott. Avgiften för gruppen Vissa emittenter 
höjdes 1 januari 2016 från 30 000 kronor till 40 000 kronor för att 
kompensera för tidigare underskott och från 1 februari 2017 är avgiften 
45 000 kronor. Merparten av arbetet och därmed även kostnaderna till följd 
av den nya lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i 
fråga om revision redovisades på första halvåret 2016, dvs. innan lagen 
trädde ikraft. FI:s kostnader för förberedelsearbete redovisas som en 
gemensam kostnad och har därför inte direkt belastat denna grupp 2016.  
 
FI föreslår att Vissa emittenter ska betala 50 000 kronor och företag av 
allmänt intresse i fråga om revision ska betala 5 000 kronor. 
 
 
Utländska företag 
Avgift för vissa utländska företag tas ut enligt 18 § förordningen 
(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens 
verksamhet. Avgifterna varierar mellan 3 000 och 20 000 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 

    

 
Gruppen visar 2016 ett underskott. Underskottet beror till viss på ett mer 
omfattande arbete med utländska fondföretag och AIF-förvaltare. De 
kostnader som belastade 2016 bedöms delvis vara av engångskaraktär. 
Generellt tar FI dock ut för låga avgifter från utländska företag som agerar 
på den svenska marknaden, varför FI föreslår att avgiften höjs för 
merparten av de verksamheter som definieras i den föreslagna 17 § (18 § 
enligt nu gällande förordning). Se förslaget i sin helhet i bilaga 2.  
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2.3 NYA ÅRLIGA AVGIFTER TILL FÖLJD AV MIFID 2 
 
Europaparlamentet och rådet har antagit ett nytt direktiv om marknader för 
finansiella instrument 3(Mifid 2) samt en förordning om marknader för 
finansiella instrument4 (Mifir). Mifid 2 har genomförts i svensk rätt 
huvudsakligen genom ändringar i lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden (LV). Regelverket ska tillämpas från och med den 
3 januari 2018. 
 
Genom Mifid 2 får FI tillsyn över företag som tillhandahåller 
datarapporteringstjänster. Både företag som idag har något annat tillstånd 
för finansiell verksamhet och företag som idag inte står under FI:s tillsyn 
kan ansöka om tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster.  
 
Enligt 23 kap. 12 § LV ska svenska leverantörer av 
datarapporteringstjänster med årliga avgifter bekosta FI:s verksamhet. FI 
föreslår därför att företag som har tillstånd att tillhandahålla 
datarapporteringstjänster enligt 10 kap. 1 § första stycket LV ska betala 
50 000 kronor. Förslag till förordningstext redovisas i sin helhet i bilaga 2.  
 
FI föreslår också att de företag som betalar avgift enligt 7 – 9 §§, se bilaga 
2, och får tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster inte ska 
betala någon ytterligare avgift med anledning av det nya tillståndet. Dessa 
företag kommer istället att få bära kostnaden för FI:s arbete med anledning 
av de nya reglerna genom att kostnaden för FI:s arbete redovisas direkt mot 
avgiftsgruppen där företagen har tillstånd.   
 
 
 
 

 
3 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. 

4 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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3. Förslag till nya och ändrade 
tillståndsavgifter 

 
3.1 NYA AVGIFTER TILL FÖLJD AV FÖRORDNINGEN OM 
REFERENSVÄRDEN 
 
3.1.1 Bakgrund 

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 inversteringsfonders resultat, och om 
ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 
596/2014 (förordningen om referensvärden) trädde i kraft 30 juni 2016. 
Förordningens regler ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.  
 
Förordningen om referensvärden syftar till att säkerställa att de index som 
används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal 
eller för att mäta investeringsfonders resultat i unionen är rättvisande och 
inte utsätts för manipulation. Genom att säkerställa referensvärdenas 
stabilitet och tillförlitlighet ska förtroendet för de finansiella marknaderna 
stärkas. Genom förordningen införs en gemensam rättslig ram för 
tillhandahållandet av referensvärden, rapportering av dataunderlag för 
referensvärden och användning av referensvärden inom unionen.  
 
I förordningen om referensvärden införs regler för en ny typ av 
tillståndspliktig verksamhet som administratör av referensvärden. En 
administratör enligt förordningen om referensvärden är en fysisk eller 
juridisk person som kontrollerar tillhandahållandet av ett referensvärde.  
 
I regelverket finns bestämmelser om ett antal nya ärendeslag som FI 
kommer att lägga resurser på. FI föreslår därför att de avgiftsbeläggs. 
 
 
3.1.2 Förslag till avgifter för nya ärendeslag enligt förordningen om 

referensvärden  

FI föreslår med anledning av de nya reglerna om referensvärden att 
följande ärendeslag avgiftsbeläggs och införs i bilagan till förordningen 
(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 
(förordningen om tillståndsavgifter).  
 
Ärendeslag              Avgiftsklass (avgift) 
 
Godkännande av administratörs uppförandekod 
(artikel 15.5)    Q (350 000 kr) 
 
Underrättelse från administratör om  
upphörande av ett kritiskt referensvärde (artikel 21.2) P (200 000 kr) 
 
Underrättelse om bedömning av ett  
referensvärdes förmåga att mäta den underliggande 
marknaden och ekonomiska verkligheten (artikel 23.3)   P (200 000 kr) 
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Underrättelse från administratör om undantag från 
särskilda krav för signifikanta referensvärden 
(artikel 25.2)    P (200 000 kr) 
 
Anmälan från administratör av icke-signifikant 
referensvärde avseende försäkran om efterlevnad 
(artikel 26.3)            H–P (22 000– 

200 000 kr) 
 
Ansökan om förhandserkännande av administratör 
belägen i ett tredjeland (artikel 32.5)  T (850 000 kr) 
 
Ansökan om godkännande av referensvärden från ett 
tredjeland (artikel 33.1)    T (850 000 kr) 
 
Ansökan om auktorisation som administratör 
(artikel 34.1 a)     T (850 000 kr) 
 
Ansökan om registrering som administratör av sådan 
enhet under tillsyn som avses i artikel 3.1.17  
(artikel 34.1 b)     R (450 000 kr) 
 
Ansökan om registrering som administratör av 
icke-signifikant referensvärde (artikel 34.1.c)  R (450 000 kr) 
 
De föreslagna avgiftsklasserna baseras på uppskattad genomsnittlig 
handläggningstid för ärendeslaget. Genomsnittlig handläggningstid per 
avgiftsklass redovisas i bilaga 3. Nedan anges de särskilda överväganden 
som gjorts för några av ovan föreslagna ärendeslag.   
 
När det gäller ärenden om anmälan från administratör av icke-signifikant 
referensvärde avseende försäkran om efterlevnad (artikel 26.3) bedöms 
dessa ärenden generellt vara mindre omfattande än ärenden om undantag 
från särskilda krav för signifikanta referensvärden (artikel 25.2). FI 
bedömer att den genomsnittliga handläggningstiden kan uppgå alltifrån 17 
till 155 timmar beroende på hur många bestämmelser en administratör av 
ett icke signifikant referensvärde väljer att inte tillämpa. FI föreslår därför 
att FI ska kunna besluta om avgiftsklass i intervallet H – P (22 000 – 
200 000 kronor).  
 
 

3.2 BORTTAG AV ÄRENDESLAG 
 
3.2.1 Förslag om borttag av ärendeslag  

Med anledning av de ändringar som beslutats i lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden och som träder i kraft 3 januari 2018 föreslår FI att 
följande ärendeslag tas bort från förordningen om tillståndsavgifter.  
 

• Godkännande av ett ordermatchnings-  
eller rapportsystem för transaktionsrapportering  
(10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006  
om genomförande av Europaparlamentets och rådets  
direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter  
för värdepappersföretag, transaktionsrapportering,  
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överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella  
instrument till handel samt definitioner för tillämpning av  
det direktivet. 
 

 
3.3 KOMMANDE FÖRSLAG TILL FÖLJD AV IDD 

Den 20 januari 2016 publicerades Europaparlamentets och rådets direktiv 
2016/97/EU om försäkringsdistribution (IDD). Direktivet ska vara 
genomfört i svensk rätt senast den 23 februari 2018. 

Tillämpningsområdet för IDD är försäkringsdistributörers 
försäkringsdistribution. Begreppet försäkringsdistributör definieras i 
direktivet som varje försäkringsförmedlare, försäkringsförmedlare som 
bedriver förmedling som sidoverksamhet, eller försäkringsföretag när det 
distribuerar försäkringar. 

Arbete med ett nytt regelverk pågår till följd av IDD. FI kommer att lämna 
en extra avgiftsrapport hösten 2017 med anledning av de nya regler som 
kommer att föreslås med anledning av IDD.  
 
 



FINANSINSPEKTIONEN 

18  

4. Remisslista 
 
Regeringen har gett FI i uppdrag att samråda om förslagen i denna rapport 
med Ekonomistyrningsverket (ESV) och berörda branschorganisationer.  
 

 Aktiebolaget Svensk Exportkredit 
 Aktiemarknadsbolagens förening 
 Aktiemarknadsnämnden 
 Aktietorget 
 Aktiespararna 
 Bankgirocentralen BGC AB 
 FAR SRS (Far) 
 Ekonomistyrningsverket (ESV) 
 Euroclear Sweden AB 
 Finansbolagens Förening 
 Fondbolagens förening  
 Företagarna 
 Hoist Kredit AB 
 HSB Riksförbund 
 Industrins finansförening 
 Kommuninvest i Sverige AB 
 NASDAQ Clearing AB 
 NASDAQ Stockholm AB 
 NASDAQ Broker Services 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 
 Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening 
 Svenskt Näringsliv 
 Svensk Försäkring 
 Svenska Pensionsstiftelsers förening (SPFA) 
 4T Sverige AB 
 Tjänstepensionsförbundet  
 Utländska försäkringsbolags förening 
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Bilaga 1  
 
Förslag till ändringar i förordning (2001:911) om 
avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 

 

------------------------------------------------------- 

 
 

3 §5    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 tjänstepensions-
instituts 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 finans-
marknaden, 

– 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, 

– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, 

– aktiebolagslagen (2005:551), 

– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, 

 
5 Senaste lydelse 2016:1328. 
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– 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 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 värdepap-
persbolag, 

– 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 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) nr 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 tillsynavseende clearingkravet,  
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– kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/824 av den 25 maj 2016 
om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på 
innehållet och formatet vad gäller beskrivningen av multilaterala 
handelsplattformars och organiserade handelsplattformars funktionssätt och 
anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för 
finansiella instrument,  

– 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, och 

– 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, och . 

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1011 av den 8 

juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella 

instrument och finansiella avtal eller för att mäta inversteringsfonders 

resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och 

förordning (EU) nr 596/2014. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 

Tillstånd att driva värdepappersrörelse  
(2 kap. 1 § 1–7)   Q 
Tillstånd att driva en handelsplattform (MTF) 
(2 kap. 1 § 8)    Q–Y 
Tillstånd till ytterligare en eller flera  
investeringstjänster eller investeringsverksamheter 
– utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–7)  M 
Tillstånd till ytterligare en handelsplattform (MTF) 
(2 kap. 1 § 8)    M 
Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en  
eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7) J 
Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders  
medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8)   M 
Tillstånd för värdepappersbolag att driva en  
sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket)   J 
Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet 
driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket) J 
Godkännande av ändring av bolagsordning för  
värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket) F 
Undantag från förbud mot att den som är  
verkställande direktör i ett värdepappersbolag  
är ordförande i styrelsen (3 kap. 5 §)   G 
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma 
utanför EES att driva värdepappersrörelse från  
filial i Sverige (4 kap. 4 §)    Q 
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Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla  
sidotjänster eller driva sidoverksamhet  
(4 kap. 6 § första stycket)   J 
Underrättelse från värdepappersbolag om  
filialetablering (5 kap. 1 §)   G 
Underrättelse från värdepappersbolag om  
ändrade förhållanden vid filialetablering  
(5 kap. 3 § första stycket)   D 
Underrättelse från värdepappersbolag om  
gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket) G 
Underrättelse från värdepappersbolag om  
ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §) D 
Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i  
ett land utanför EES (5 kap. 8 §)  G 
Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa  
finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §) G 
Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt  
innehav av egendom för att skydda en fordran  
(7 kap. 11 §)    G 
Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv  
av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket) H 
Tillstånd för styrelseledamot eller  
verkställande direktör i ett värdepappersbolag  
som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag  
som styrelseledamot (8 kap. 8 c §)  G 
Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om  
vissa uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket)  D 
Prövning av återhämtningsplan eller  
koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag  
vars fallissemang sannolikt skulle få betydande 
inverkan på finansmarknaderna, andra företag,  
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort  
(8 a kap. 2 och 3 §§)   S–V 
Prövning av återhämtningsplan eller  
koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag  
vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande 
inverkan på finansmarknaderna, andra företag,  
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort  
(8 a kap. 2 och 3 §§)   O–R 
Prövning av återhämtningsplan eller  
koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag  
vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa  
inverkan på finansmarknaderna, andra företag,  
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort  
(8 a kap. 2 och 3 §§)    M 
Ansökan om godkännande av avtal om  
koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag  
(8 b kap. 3 §)     M–S 
Anmälan om givande av koncerninternt  
finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 11 §)  G 
Godkännande av ett ordermatchnings-  
eller rapportsystem för transaktionsrapportering  
(10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006  
om genomförande av Europaparlamentets och rådets  
direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter  
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för värdepappersföretag, transaktionsrapportering,  
överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella  
instrument till handel samt definitioner för tillämpning av  
det direktivet)    J 
Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad 
(12 kap. 1 § första stycket)    R–Ä 
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 utländskt företag att driva en reglerad  
marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §)   R–Ä 
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 
Tillstånd att driva clearingverksamhet  
(19 kap. 1 §)    R–Ä 
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 
Godkännande av clearingorganisations  
beslut att efterge kravet på säkerhet 
(20 kap. 4 §)     D 
Tillstånd för clearingorganisation till förvärv  
av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket)  H 
Tillstånd för clearingorganisation att driva en  
sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena) J 
Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)  D 
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv  
av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag,  
en börs eller en svensk clearingorganisation  
(24 kap. 1 §)    J 
 
Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen 
(2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 

 
Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform 
(2 kap. 1 § 8 och 9 i lydelsen enligt 2017:679)  Q–Y 
Tillstånd att driva ytterligare en MTF- eller OTF- 
plattform (2 kap. 1 § 8 och 9 i lydelsen enligt 2017:679)  M 
Underrättelse från värdepappersinstitut om 
verksamhet som systematisk internhandlare 
(8 kap. 32 § i lydelsen enligt 2017:679)   G 
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Tillstånd för aktiebolag att tillhandahålla 
datarapporteringstjänster som APA-leverantör, 
CTP-leverantör eller ARM-leverantör 
(10 kap. 1 § första stycket i lydelsen enligt 2017:679)  Q–V 
Ansökan om kontroll av att den som driver en 
handelsplats uppfyller kraven för att tillhandahålla 
datarapporteringstjänster som APA-leverantör, 
ARM-leverantör eller CTP-leverantör 
(10 kap. 1 § tredje stycket i lydelsen enligt 2017:679)  N 
Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera 
en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små 
och medelstora företag (11 kap. 13 § i lydelsen 
enligt 2017:679)    M 
Undantag från att tillämpa positionslimiter för 
råvaruderivat (15 a kap. 6 § i lydelsen enligt 2017:679)  G 
Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter 
och transaktionsregister när det gäller  
C6-energiderivatkontrakt (punkten 5 i ikraftträdande-  
och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679) om 
ändring i lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden)  I 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 inversteringsfonders 
resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och 
förordning (EU) nr 596/2014 
 

Godkännande av administratörs uppförandekod 

(artikel 15.5)    Q 
 

Underrättelse från administratör om  
upphörande av ett kritiskt referensvärde (artikel 21.2) P 

 
Underrättelse om bedömning av ett  
referensvärdes förmåga att mäta den underliggande 

marknaden och ekonomiska verkligheten (artikel 23.3)   P 
 

Underrättelse från administratör om undantag från 
särskilda krav för signifikanta referensvärden 
(artikel 25.2)    P 

 
Anmälan från administratör av icke-signifikant 

referensvärde avseende försäkran om efterlevnad 
(artikel 26.3)            H–P 
 

Ansökan om förhandserkännande av administratör 
belägen i ett tredjeland (artikel 32.5)  T 

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

Ansökan om auktorisation som administratör 
(artikel 34.1 a)   T 
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Ansökan om registrering som administratör av sådan 
enhet under tillsyn som avses i artikel 3.1.17  

(artikel 34.1 b)     R 
 

Ansökan om registrering som administratör av 
icke-signifikant referensvärde (artikel 34.1 c)  R 
 

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

 
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som ska betalas 
för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna ska finansiera den verksamhet 
som drivs av inspektionen med undantag för 
 1. sådan verksamhet som finansieras med stöd av 
 
a) avgiftsförordningen (1992:191), eller 
b) förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos 
Finansinspektionen, 
 
 2. sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, och 
 
 3. sådan verksamhet som hör samman med samordningsorganet för tillsyn enligt 
förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism. 
 
Avgifterna ska även finansiera den del av Statistiska centralbyråns verksamhet som 
avser insamling och behandling av uppgifter åt Finansinspektionen enligt lagen 
(2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.  
 
2 § Avgifterna enligt denna förordning ska uppgå till ett belopp som motsvarar 
Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns årliga kostnader för den 
verksamhet som enligt 1 § ska finansieras med avgifterna.  
Avgifterna ska redovisas mot inkomsttitel på det sätt som beslutas i regleringsbrev 
för Finansinspektionen.  
 
3 § Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i 
- 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., 
- 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar, 
- 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, 
- 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, 
- 13 § lagen (1996:1006) in valutaväxling och viss finansiell verksamhet, 
- 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och 
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, 
- 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument, 
- 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), 
- 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 
instrument, 
- 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, 
- 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 
- 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 
- 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, 
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- 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, 
- 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden, 
- 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella 
konglomerat, 
- 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 
- 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster, 
- 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 
- 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar, 
- 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
blankningsförordning, 
- 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, 
- 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder, 
- 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, 
- 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och 
värdepappersbolag,  
- 16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om 
revision,  
- 5 kap. 10 § första stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,  
- 1 kap. 3 § lagen (2016:1307) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
marknadsmissbruksförordning, och 
- 6 kap. 5 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i 
premiepensionssystemet.  
 
Beräkning och uttag av avgifter 
 
4 § Avgifterna från de fysiska personer, företag och myndigheter som anges i 6-17 
18 §§ ska över tid ge Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån full 
kostnadstäckning för respektive avgiftsgrupp, om inte något annat anges i denna 
förordning. Med full kostnadstäckning avses att varje avgiftsgrupp ska svara för 
både direkta kostnader och den andel av indirekta kostnader som går att hänföra till 
gruppen.  
 
5 § För varje avgiftsgrupp som anges i 6-9 10 §§ ska Finansinspektionen beräkna 
ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på gruppens andel av inspektionens och 
Statistiska centralbyråns kostnader det närmast föregående kalenderåret. 
Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för respektive 
avgiftsgrupp 1, 2, 3 och 4 5 på de företag som ingår i gruppen. 
Balansomslutningen vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret ska 
utgöra grund för fördelningen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är 
proportionell i förhållande till företagets storlek. 
 
Om det sker en väsentlig ändring i ett företags balansomslutning i förhållande till 
närmast föregående räkenskapsår, får Finansinspektionen ta förändringen i 
beaktande vid fördelningen av avgiftsbeloppet. 
 
Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för avgiftsgrupp 
3  4 på de företag som ingår i gruppen. Respektive företags andel av den tid 
Finansinspektionen lagt på gruppen närmast föregående kalenderår ska utgöra 
grund för fördelningen. Den kostnad som inte kan hänföras till ett enskilt företag 
ska fördelas på de företag som ingår i gruppen utifrån samma fördelningsgrund och 
med beaktande av typ av verksamhet enligt 8  9 §. 
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Den lägsta avgiften är 30 000 50 000 kr, om inte något annat anges i denna 
förordning.  
 
Avgiftsgrupper 
 
 
Huvudgrupper 
 
 
Avgiftsgrupp 1 – Banker, och värdepappersbolag, kreditmarknadsföretag och 
leverantörer av datarapporteringstjänster 
 
6 § Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd 
att driva 
 1. driva bank- och finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse, eller 
 2. driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 
och är värdepappersbolag, . 
3. driva verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, 

eller 

4. tillhandahålla datarapporteringstjänster enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. 

 

Svenska Skeppshypotekskassan och företag som enbart tillhandahåller 

datarapporteringstjänster enligt lagen om värdepappersmarknaden ska betala 

lägsta avgift. 

 

Företag som betalar avgift enligt 7 – 9 §§ ska inte betala avgift enligt första 

stycket 4. 

 

Avgiftsgrupp 2 - Kreditmarknadsföretag m.fl. 
 
7 § Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd 
att driva 
 1. verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, eller 
 2. finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 
 
Lägsta avgift ska betalas av Svenska skeppshypotekskassan. 
 
Avgiftsgrupp  2 3 - Försäkringsföretag, understödsföreningar m.fl. 
 
7 8 § 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, 
eller 
 2. verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
 
Den lägsta avgiften är 10 000 7 000 kr för 
 1. understödsföreningar som inte är tjänstepensionsinstitut, och 
 2. lokala försäkringsbolag som tillhör kategorin mindre, lokala bolag. 
 
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.  
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Avgiftsgrupp 3  4  - Börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler 
 
8 9 § Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd 
att driva 
 1. reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,  
 2. clearingverksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden eller 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om 
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller 
 3. verksamhet som värdepapperscentral enligt 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.  
 
Avgiftsgrupp 4 5 - Fondförvaltare 
 
9 10 § Avgift enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att 
 1. driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller 
 2. förvalta en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder. 
 
I stället för balansomslutningen ska det sammanlagda värdet av de fonder som ett 
fondbolag respektive en AIF-förvaltare som avses i första stycket förvaltar vid 
utgången av det närmast föregående räkenskapsåret utgöra grund för fördelningen 
enligt 5 § andra stycket. 
 
AIF-förvaltare som är registrerade enligt 2 kap. 3 § lagen om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder ska betala en avgift på 10 000 kr.  
 
Avgiftsgrupp 5 – Vissa statliga myndigheter 

10 § Avgift som baseras på myndighetens andel av Finansinspektionens kostnader 

det närmast föregående kalenderåret ska betalas av 

1. Pensionsmyndigheten, och 

2. Sjunde AP-fonden. 

 

Lägsta avgift är 50 000 kr. 

 
Avgiftsgrupp 6 - Övriga 
 
Försäkringsförmedlare 

 
11 § Försäkringsförmedlare som är en fysisk person och registrerad enligt 2 kap. 3 
eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska betala en 
avgift på 2 000 kr. 
 
Försäkringsförmedlare som är en juridisk person och registrerad enligt 2 kap. 3 
eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 
2 000 kr för varje anställd som den 31 december närmast föregående år utövade 
försäkringsförmedling eller sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första 
stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den juridiska 
personens räkning. Lägsta avgift för den juridiska personen är 5 000 2 000 kr.  
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Juridiska personer som definieras som anknuten försäkringsförmedlare och är 

registrerade enligt 2 kap 4 § ska betala en avgift på 5 000 kr. 

 

12 § Försäkringsföretag som avses i 2 kap. 4 § lagen (2005:405) om 
försäkringsförmedling ska betala en avgift på 5 000 3 000 kr. 
 
Första stycket gäller inte, om försäkringsföretaget ska betala avgift enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning. 
 
Vissa pensionsstiftelser 

 
13 § Pensionsstiftelse som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 15 000 17 000 kr.  
 
Valutaväxling, finansiell verksamhet, betaltjänster och utgivning av elektroniska 

pengar 

 
14 § Fysiska och juridiska personer som är anmälda enligt lagen (1996:1006) om 
anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska betala en avgift på 5 000 
3 000 kr för fysiska personer och 15 000 13 000 kr för juridiska personer. 
 
Första stycket gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan 
bestämmelse i denna förordning.  
 
14 a § Registrerade betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster 
ska betala en avgift på 15 000 13 000 kr för fysiska personer och 25 000 26 000 kr 
för juridiska personer.  
 
14 b § Juridiska personer som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om 
betaltjänster ska betala en avgift på 75 000 65 000 kr.  
 
14 c § Registrerade utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska 
betala en avgift på 25 000 26 000 kr.  
 
14 d § Institut för elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska 
pengar ska betala en avgift på 75 000 65 000 kr.  
 
Inlåningsverksamhet, viss verksamhet med konsumentkrediter och verksamhet med 

bostadskrediter 

 
15 § Företag som är registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet 
ska betala en avgift på 25 000 kr.  
 
15 a § Företag som har tillstånd enligt 4 § lagen (2014:275) om viss verksamhet 
med konsumentkrediter ska betala en avgift på 50 000 30 000 kr.  
 
15 b § Svenska företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 § lagen 
(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska betala en avgift på 50 000 kr.  
 
Vissa emittenter och företag av allmänt intresse 

 
16 § Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap. lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 50 000 45 000 kr, om deras 
överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i 
Sverige efter ansökan av emittenten själv.  
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16 a § Företag som omfattas av lagen (2016:429) om tillsyn över företag av 
allmänt intresse i fråga om revision ska betala en avgift på 5 000 8 000 kr.  
 
Vissa statliga myndigheter 

 17 § Avgift som baseras på dels myndighetens andel av Finansinspektionens 

kostnader det närmast föregående kalenderåret, dels de kostnader som inspektionen 

har beräknat för det aktuella kalenderåret, ska betalas av 

1. Pensionsmyndigheten, och 

2. Sjunde AP-fonden. 
 
Lägsta avgift är 30 000 kr. 
 
 
Utländska företag 

 
17 18 § Utländska företag ska betala avgift enligt följande: 
 1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2 lagen 
(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts 
verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige genom generalagent 
eller filial, ska betala 25 000 20 000 kr. 
 
 2. Utländskt förvaltningsbolag, med filial i Sverige, som avses i 1 kap. 6 § lagen 
(2004:46) om värdepappersfonder, ska betala 10 000 5 000 kr. 
 
 3. Utländskt förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen om 
värdepappersfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala 10 000 
7 000 kr per fond. 
 
 4. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som avses i 4 
kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska betala 25 000 20 
000 kr. 
 
 5. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som 
avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, ska 
betala 5 000 3 000 kr. 
 
 6. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om 
försäkringsförmedling, ska betala 5 000 kr. 
 
 7. Utländskt värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial i 
Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som avses i 4 
kap. 4 § samma lag, ska betala 25 000 20 000 kr. 
 
 8. Utländskt företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappersmarknaden, 
som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, ska betala 
25 000 20 000 kr.  
 
 9. Utländskt företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden, 
som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i Sverige, ska betala  
25 000  20 000 kr. 
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 10. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 2 § lagen (2013:561) 
om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som förvaltar en specialfond, ska 
betala 15 000 10 000 kr per fond. 
 
 11. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare, som avses i 5 kap. 6 § lagen om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ 
investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 10 000 5 000 kr per 
fond.  
 
 12. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 8 § lagen om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från filial i 
Sverige, ska betala 10 000 7 000 kr. 
 
 13. Icke EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 11 § lagen om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ investeringsfond 
till icke-professionella investerare, ska betala 10 000 5 000 kr per fond. 
 
 14. Icke EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 13 § lagen om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från filial i Sverige, ska 
betala 10 000 7 000 kr. 
 
 15. Utländska företag med filial i Sverige och tillstånd enligt 2 kap. 7 § eller 3 
kap. 7 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska betala 50 000 
30 000 kr. 
 
 16. Utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verksamhet från 
filial i Sverige enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet med bostadskrediter ska 
betala 10 000  kr. 
 
 17. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare, som förvaltar en fond som är etablerad i 
Sverige med stöd av artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, ska 
betala 15 000 10 000 kr.  
 
Avgift i vissa fall 
 
Uttag av avgift när någon tidigare inte har stått under tillsyn av Finansinspektionen 
 
18 19 § Ett företag som ska betala avgift enligt någon av bestämmelserna i 6 – 9 10 
§§ det första året som det står under tillsyn av Finansinspektionen, ska betala den 
lägsta avgiften. 
 
Första stycket gäller inte för företag som har förvärvat väsentliga delar av ett 
företag som sedan tidigare står under Finansinspektionens tillsyn. I ett sådant fall 
gäller det som anges i 5 § om grunden för fördelningen av avgiftsbeloppet.  
 
19 20 § Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet ska betala avgift enligt 
någon av bestämmelserna i 11 - 17 18 §§ det första året som det står under tillsyn 
av Finansinspektionen, och det inte har stått under tillsyn från början av året, ska 
avgiften minskas med hänsyn till den tid som personen, företaget eller 
myndigheten inte har stått under tillsyn. 
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Uttag av avgift när någon upphör att stå under tillsyn av Finansinspektionen 
 
20 21 § Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet som ska betala avgift 
enligt någon av bestämmelserna i 6-18 17 §§ upphör att stå under tillsyn av 
Finansinspektionen under året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid som 
personen, företaget eller myndigheten därefter inte har stått under tillsyn. 
 
Uttag av avgift när någon byter avgiftsgrupp 
 
21 22 § Om tillsynen av en fysisk person eller ett företag omfattar ett helt år men 
grunden för uttag av avgift enligt 6-18 17 §§ ändrats under året, ska beräkningen 
av avgiften baseras på den tid som personen eller företaget har tillhört respektive 
avgiftsgrupp. 
 
Uttag av avgift som uppgår till mindre än 300 kr 
 
22 23 § Om den avgift som beräknas enligt 20 19 eller 21 20 § uppgår till mindre 
än 300 kr, får Finansinspektionen besluta att någon avgift inte ska tas ut. 
 
Betalning och slutavräkning 

23 24 § Finansinspektionen ska varje år besluta beräkna avgiftens storlek för 

avgiftsgrupp 1 – 5  och senast den 30 november till varje fysisk person, företag och 
myndighet som ska betala avgift skicka en faktura på det belopp som ska betalas 
samt ange när avgiften senast ska vara betald. 

Avgiften ska betalas genom insättning på det konto som Finansinspektionen anger 
på fakturan. 

Dröjsmålsränta tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns 
särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som 
motsvarar den av Sveriges riksbank fastställda vid varje tid gällande referensräntan 
enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter. 

Finansinspektionen ska i slutet av varje år göra en jämförelse mellan inbetalda 
avgifter under året och slutliga kostnader för varje avgiftsgrupp. Resultatet av 
denna jämförelse ska beaktas när avgift för nästföljande år beräknas för 
avgiftsgruppen.  

Minskning av avgift 
 
24 25 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta 
att minska avgiften. 
 
Överklagande 
 
25 26 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande 
hos allmän förvaltningsdomstol. 
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Bilaga 3 
 
Avgift och uppskattad handläggningstid per avgiftsklass.  

 
 

 

Avgiftsklass 

 

 

Avgift 

Uppskattad 
handläggningstid 

i genomsnitt, 

timmar och 
minuter 

A 700 0:30 
B 1 300 1:00 
C 2 300 1:45 
D 4 000 3:00 
E 6 500 5:00 
F 10 000 7:30 
G 15 000 12:00 
H 22 000 17:00 
I 28 000 22:00 
J 35 000 27:00 
K 46 000 35:00 
L 65 000 50:00 
M 90 000 70:00 
N 120 000 90:00 
O 150 000 115:00 
P 200 000 155:00 
Q 350 000 270:00 
R 450 000 350:00 
S 600 000 460:00 
T 850 000 650:00 
U 1 300 000 1 000:00 
V 1 800 000 1 400:00 
X 2 300 000 1 800:00 
Y 2 800 000 2 200:00 
Z 3 400 000 2 600:00 
Å 3 900 000 3 000:00 
Ä 4 500 000 3 500:00 
Ö 5 200 000 4 000:00 
AA 5 800 000 4 500:00 
AB 6 500 000 5 000:00 
AC 7 100 000 5 500:00 
AD 7 800 000 6 000:00 



 

 

 


