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Avgifter hos Finansinspektionen 
 
Finansbolagens förening har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss, som 
bl.a. innehåller förslag om höjd timavgift från 1200 kr till 1300 kr, samt höjningar av avgifter 
för tillståndsprövningar och auktorisationer. Förslag till justering av de årliga avgifterna 
lämnas inte och föreningen utgår från att det inte heller föreslås några höjningar av dessa i 
höstens rapport, såsom varit fallet under de senaste två åren.  
 
FI sänkte timpriset från 1300 kr till 1200 kr under 2019, vilket var en åtgärd som föreslogs 
mot bakgrund av ett överskott på ca 20 Mkr för 2018. Nu höjs timpriset åter till 1300 kr och 
motiveringen är ett ackumulerat underskott för 2020 på 7,6 Mkr. Ett alternativ till höjningen 
skulle kunna vara att justera ärendeslagen och få till en mer jämn fördelning över tid. Det är 
svårt att förstå anledningen till de stora fluktuationer som förekommer i ärendeslag där 
prövningarna torde vara likartade och återkommande varje år. 
 
FI anför att man på sikt ska gå över till ett nytt systemstöd som ska minska den 
administrativa bördan på FI och följaktligen kostnaderna för företagen. Ett sådant välkomnas 
av föreningen. 
 
Beträffande förslaget på höjda avgifter för vissa auktorisationer menar föreningen 
principiellt att det inte är tillräckligt motiverat med en höjning som enbart baserar sig på hur 
kostnadstäckningen har sett ut under de senaste två åren. Faktorer som handläggningstid 
och effektivitetsförbättringar borde vägas in. Två år är en relativt kort tid att lägga till grund 
för justering. För dessa ärenden torde kontrollerna vara likartade från föregående år och 
rutiner för dessa kontroller bör finnas på plats för att effektivisera processen. 
 
Avslutningsvis kan nämnas att föreningen även i denna rapport saknar en adekvat motivering 
för höjningarna, men även en adekvat konsekvensanalys av effekterna av höjningarna. Mot 
bakgrund av ovan avstyrker föreningen förslagen som innebär höjda avgifter för 



auktorisationer samt höjningen av timpriset. I övrigt hänvisas till föreningens tidigare 
remissvar i ärendena 17-13593, 18-12180 och 20-4219. 
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