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Förslag  till  nya  och  ändrade  avgifter  för  prövning  av  ärenden  hos

Finansinspektionen

Finansbolagens  förening  har  beretts  tillfälle  att  lämna  synpunkter  på rubricerad  remiss,

som  bland  annat  föreslår  höjda  avgifter  för  vissa  ärendeslag  inom  ramen  för  reglerna  om

tillståndsansökan  ilagen  (2007:528)  om  värdepappersmarknaden  (LV).

I sin  rapport  föreslår  FI bland  annat  ett  flertal  ändringar  av  avgiftsklasser,  ett  vidare

avgiftsintervall  ivissa  avgiftsklasser  samt  nya  ärendeslag.  De fyra  ärendeslag  som  främst

berörs  är:  Tillstånd  att  som  börs  driva  en reglerad  marknad  (12 kap. 1 fi, första  stycket
LV)  Tillstånd  för  utländskt  företag  att  driva  en reglerad  marknad  från  filial  i Sverige  (12

kap. 9 5), Tillstånd  att driva  clearingverksamhet  (19 kap. 15)  samt  Tillstånd  för
utländskt  företag  att  driva  clearingverksamhet  från  filial  i Sverige  (19 kap. 12 5).

Dessutom  föreslås  att  avgifterna  för  uppdragsavtal  enligt  lagen  (2004:297)  om  bank-

och  finansieringsrörelse  (LBF),  lagen  (2010:751)  om  betaltjänster,  lagen  (2011:755)  om

elektroniska  pengar,  lagen  (2014:275)  om  viss  verksamhet  med  konsumentkrediter

samt  lagen  (2016:1024)  om  verksamhet  med  bostadskrediter  bör  tas  bort.

Finansbolagens  förening  välkomnar  förslaget  om  borttag  av  avgift  om  3600  kronor  för

t.ex.  handläggning  av  anmälan  om  uppdragsavtal  som  ett  kreditinstitut  ska  ge in  enligt

6 kap. 7 fi LBF. Det är av principiell  betydelse  att Finansinspektionen  inte  tar  ut någon
avgift  när  ärendet  inte  föranleder  någon  handläggningstid  i form  av  granskning  av

avtalet  och  därmed  inte  heller  försvarar  ett  uttag  av  avgift.
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Vidare  föreslår  Finansinspektionen  ändring  beträffande  årsavgifter  inom  avgiftsgrupp  1:

Banker,  kreditmarknadsföretag,  värdepappersbolag  m.fl.,  inom  vilken  merparten  av

föreningens  medlemsföretag  ingår.  Förslaget  om  en höjd  lägsta  årsavgift  omfattar

emellertid  endast  värdepappersbolag  som  driver  en MTF-plattform  vilket  inte  berör

någon  av  föreningens  medlemmar.  Föreningen  ser  dock  positivt  på att  de företag  som  får

tillstånd  att  driva  en MTF-plattform  också,  genom  en högre  årsavgift,  täcker  de extra

kostnader  som  löpande  tillsyn  av  en MTF-plattform  medför.
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