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Regeringen föreskriver att 3, 5 a och 5 d §§ och bilagan till förordningen
(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska
ha följande lydelse.
3 §1 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 tjänstepensionsinstituts 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 finansmarknaden,
– 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,
– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– lagen (2010:751) om betaltjänster,
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– 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 värdepappersbolag,
– 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 av den 6 augusti
2015 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) 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 tillsyn avseende clearingkravet,
– 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,
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– 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,
– 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,
– 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 investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, och
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den
14 juni 2017 om penningmarknadsfonder.
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5 a §2 Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i
– bank,
– betalningsinstitut,
– börs,
– clearingorganisation,
– finansiellt institut,
– fondbolag,
– företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
– företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet
med bostadskrediter,
– försäkringsföretag,
– förvaltare av alternativa investeringsfonder,
– institut för elektroniska pengar,
– juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling,
– juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen
(2010:751) om betaltjänster,
– kreditmarknadsföretag,
– pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
– understödsförening, eller
– värdepappersbolag.
I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen
om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny
bolagsman.
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I fråga om försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan
om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning
av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare.
I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt
lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om
ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller
dennes ställföreträdare.
Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag,
eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har
ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.
För avgiftens storlek enligt första–sjätte styckena gäller 4 §, avgiftsklass G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E
gäller.
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5 d §3 Avgift tas ut vid anmälan om väsentliga förändringar av verksamheten enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 24 lagen
(2004:46) om värdepappersfonder. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 5 d § och i
övrigt den 21 juli 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar
som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
PER BOLUND
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För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande
avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet,
även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §) och
tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder (gemensam ansökan)

Q

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet,
även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §), för
företag som har tillstånd enligt 3 kap.1 § lagen om förvaltare
av alternativa investeringsfonder

O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument (1 kap. 4 § första stycket 1)

O

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (1 kap. 4 § första stycket 2)

G

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES
(2 kap. 12 §)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid
filialetablering inom EES (2 kap. 14 §)

D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet
inom EES (2 kap. 15 §)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 b §)

D

Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en
värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §)

D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES
(2 kap. 16 § första stycket)

G

Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra
visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal)
(4 kap. 7 § första stycket)

H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med
tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)

I

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)

G

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra
stycket)

G

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
matarfond (5 a kap. 34 och 42 §§)

D

Undantag från kravet på kungörande (5 a kap. 35 och 43 §§)

D
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Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring
(7 kap. 1 § första stycket 1)

G

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med
redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2)

G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd
(7 kap. 1 § första stycket 3)

G

Tillstånd till fusion av värdepappersfonder (8 kap. 10 §)

H

Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en
gränsöverskridande fusion (8 kap. 21 §)

H

Tillstånd till delning av en värdepappersfond (8 kap. 25 §)

H

Tillstånd att avveckla en värdepappersfond (9 kap. 1 § tredje
stycket)

D

Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en
värdepappersfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § fjärde
stycket)

E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
värdepappersfond (9 kap. 1 § femte stycket)

D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen
av en värdepappersfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)

E

Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje
stycket)

D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap.
6 §)

E

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i
ett fondbolag (11 kap. 1 §)

I

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och
finansieringsrörelse (1 kap. 8 §)

G

Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §)

D

Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente
samt tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse
(3 kap. 2 §)

R

Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller
reglemente (3 kap. 4 §)

E

Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES
att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial
i Sverige (4 kap. 4 §)

R

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om
representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §)

E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering
inom EES (5 kap. 3 §)

D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(5 kap. 4 §)

G
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Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)

G

Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)

D

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan
för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få
betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag,
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§)

S–V

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan
för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt inte skulle
få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag,
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§)

O–R

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan
för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa
inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§)
Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt
finansiellt stöd för kreditinstitut (6 b kap. 3 §)

M
M–S

Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för
kreditinstitut (6 b kap. 11 §)

G

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall
(7 kap. 6 §)

G

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §)

H

Prövning av om en delegat eller anställd har ledande
ställning (8 kap. 5 §)

D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (10 kap. 1 §)

D

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i
ett bankaktiebolag som är betydande att ha ytterligare ett
uppdrag som styrelseledamot (10 kap. 8 b §)

G

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd
från allmän domstol (10 kap. 13 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§)

M

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i
sin firma (10 kap. 36 §)

D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en
annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §)

J

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör
i en kreditmarknadsförening som är betydande att ha
ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 b §)

G

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion
(12 kap. 14 §)

G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §)

I

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 § 1–7)
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Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter
– utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–7)
Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform
(2 kap. 1 § 8 och 9)
Tillstånd att driva ytterligare en MTF- eller OTF-plattform
(2 kap. 1 § 8 och 9)
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M
Q–Y
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

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
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Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om
vissa uppdragsavtal (8 kap. 22 § andra stycket)

D

Underrättelse från värdepappersinstitut om
verksamhet som systematisk internhandlare
(8 kap. 32 §)

G

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 §)
Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd
för värdepappersbolag (8 b kap. 11 §)
Tillstånd för aktiebolag att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör,
CTP-leverantör eller ARM-leverantör
(10 kap. 1 § första stycket)

M–S
G

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)

N

Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera
en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små
och medelstora företag (11 kap. 13 §)

M

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 §)
Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare
en reglerad marknad (12 kap. 9 §)

R–Ä
M
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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

Undantag från att tillämpa positionslimiter för
råvaruderivat (15 a kap. 6 §)

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 §)

I

Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och
transaktionsregister när det gäller C6-energiderivatkontrakt
(punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
lagen [2017:679] om ändring i lagen [2007:528] om
värdepappersmarknaden)

I

Lagen (2010:751) om betaltjänster
Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt
(2 kap. 3 §)

M

Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt
(2 kap. 3 §)

L

Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om
förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag
avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget
(2 kap. 4 §)

H

Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §)

O
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Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att
tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §)
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H

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett betalningsinstitut (2 kap. 8 §)

I

Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 § tredje stycket)

F

Juridisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap.
17 §)

G

Juridisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap.
17 §)

H

Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige
(3 kap. 17 §)

I

Fysisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap.
17 §)

F

Fysisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap.
17 §)

G

Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige
(3 kap. 17 §)

H

Betalningsinstituts underrättelse om 1–10 ombud i annat land
inom EES (3 kap. 18 §)

G

Betalningsinstituts underrättelse om 11–49 ombud i annat land
inom EES (3 kap. 18 §)

H

Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i
annat land inom EES (3 kap. 18 §)

I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(3 kap. 21 §)

G

Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES
(3 kap. 23 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller
underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 25 §)

D

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §)

D

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek
(1 kap. 19 och 19 b §§)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på verksamhet
(1 kap. 20 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i
utlandet (1 kap. 21 §)

G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

G

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)

H

Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar
(2 kap. 8 och 15 §§)

O
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Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av
tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§)

R

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som
innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §)

L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 9 §)

G

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med
ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande
livförsäkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §)

S

Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(3 kap. 6 §)

D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 21 §)

D

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande
verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 §
andra stycket)

G

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 6 §)

H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett
försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2)

C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet
(4 kap. 11 §)

G

Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen
(5 kap. 7 §)

N–P

Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen
(5 kap. 10 §)

G–N

Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen
av de försäkringstekniska avsättningarna (5 kap. 12 §)

G–N

Godkännande av tilläggskapital avseende belopp (7 kap. 6 §)

M

Godkännande av tilläggskapital avseende metod (7 kap. 6 §)

P

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar för att
beräkna kapitalkravet för försäkringsrisker (8 kap. 7 §)

Q–T

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt
en särskild metod (8 kap. 8 §)

G–N

Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av
solvenskapitalkravet (9 kap. 1 §)
Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell
(9 kap. 7 § andra stycket)

N–AD
M–U
12
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Tillstånd att genomföra ändringar av styrdokument för
ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § tredje stycket)

H–T

Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna
solvenskapitalkravet med standardformeln (9 kap. 8 §)

M–S

Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller
ansvarar för aktuariefunktionen (10 kap. 18 § tredje stycket)

G

Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag (10 kap. 23 § fjärde stycket)

D

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1)

E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän
domstol (11 kap. 23 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 och 37 §§,
12 kap. 82 och 86 §§ samt 13 kap. 33 §)

M

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)

G

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)

G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)

G

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (14 kap. 5 och 17 §§)

M

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i
ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §)

I

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska
genomföras (15 kap. 10 §)

C

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid
grupptillsynen (19 kap. 11 §)

H

Undantag från gruppreglerna för blandade finansiella
holdingföretag (19 kap. 13 eller 14 §)
Tillstånd avseende metod för beräkning av den gruppbaserade
kapitalbasen och det gruppbaserade solvenskapitalkravet
(19 kap. 17 §)
Tillstånd till användning av interna modeller inom en grupp
(19 kap. 23 §)

I

K
N–AD

Beslut om likvärdighet avseende anknutna försäkringsgivare
från tredjeland (19 kap. 30 §)

L

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital belopp (19 kap. 36 §)

M

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital metod (19 kap. 36 §)

P

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av kapitalbasmedel (19 kap. 36 §)

K
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Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över
riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp
(19 kap. 39 eller 40 §)

H

Ansökan om ansvarigt företag för företagsstyrning på
gruppnivå (19 kap. 42 §)

K

Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag
(19 kap. 43 §)

G

Ansökan om tillstånd att offentliggöra en gemensam solvensoch verksamhetsrapport (19 kap. 55 §)

G

Kontroll av likvärdighet – tillsyn (19 kap. 66 §)

L

Beslut om tillfällig likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 70 §)

L

Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning (19 kap. 84 §)

M

Godkännande av bolagsordning eller stadgar och beviljande av
tillstånd för specialföretag (20 kap. 3 §)

R

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
specialföretag (20 kap. 4 §)

H

Beslut om att inte behöva tillämpa delar av försäkringsrörelselagen (punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2015:700] om ändring i
försäkringsrörelselagen [2010:2043])

G

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §)

O

Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)

M

Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i
förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har
ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §)

H

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller
andelar i ett institut för elektroniska pengar (3 kap. 4 §)

I

Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §)

F

Anmälan av 1–10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)

G

Anmälan av 11–49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)

H

Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige
(3 kap. 18 §)

I

Underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §)

G

Underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §)

H

Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §)

I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 20 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(3 kap. 22 §)

G
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Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan
eller underrättelse beträffande ombud, filial eller
gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §)

D

Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i
Sverige (3 kap. 28 §)

O

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 29 §)

D
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den
4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet
(artikel 4.2 a)
J
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet
(artikel 4.2 b)

J

Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker
(artikel 11.6, 11.8 och 11.10)

J

Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker
(artikel 11.7 och 11.9)

J

Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14)
Ansökan om utvidgning av auktorisation som central
motpart (artikel 15)

S–AD
M–AD

Anmälan om förändring av ledning i en central motpart
(artikel 31.1)

G

Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av
röstetalet eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2)

I

Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35)
Ansökan om godkännande av modeller och parametrar
(artikel 41)

N
M–Å

Underrättelse om betydande förändring av modeller eller
parametrar (artikel 49)

J–N

Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser
(artikel 54)

N

Ansökan om undantag från clearingkravet för OTC-derivat
(artikel 89.2)

H

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 §)

I

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond
(3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär
förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster
(3 kap. 2 §) samt tillstånd enligt 1 kap. 4 § lagen
(2004:46) om värdepappersfonder (gemensam ansökan)

Q

Utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § till att omfatta
ytterligare en eller flera investeringsstrategier (3 kap. 1 §)

H
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Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond
(3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär
förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster
(3 kap. 2 §), för företag som har tillstånd för fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder

O

Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning
av investeringsportföljer (3 kap. 2 § första stycket),
utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 §

O

Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera
andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar
(3 kap. 2 § andra stycket 1)

G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med
redovisningsskyldighet (3 kap. 2 § andra stycket 2)

G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra
order i fråga om finansiella instrument (3 kap. 2 § andra
stycket 3)

H

Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd
(3 kap. 2 § andra stycket 4)

G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med
redovisningsskyldighet (3 kap. 2 a §)

G

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin
verksamhet eller organisation, som avser ändring av
ägarkretsen (3 kap. 10 §)

I

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin
verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än
ändring av ägar- eller ledningskretsen (3 kap. 10 §)

F

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §)

H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
icke EES-baserad motsvarighet till specialfond till
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 §)

H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
alternativ investeringsfond till icke-professionella
investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap.
1–3 §§ (4 kap. 4 §)

G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 §
första stycket)

G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke
EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa ickeprofessionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § tredje stycket)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av
en EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella
investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (4 kap. 6 §)

E
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Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av
ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om
marknadsföring av en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 §)

D

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke
EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond,
vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad,
till professionella investerare i Sverige (4 kap. 8 §)

G

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en
underrättelse eller en ansökan om tillstånd till marknadsföring
(4 kap. 11 §)

D

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
förvalta en specialfond (5 kap. 2 §)

H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond
eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare
inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige
(5 kap. 5 §)

H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte är en
specialfond till icke-professionella investerare i Sverige
(5 kap. 6 §)

I

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond som
inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket)

H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond
i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket)

H

Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en
ansökan om tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§)

D

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en
alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige,
inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 10 §)

G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, även i samband med tillstånd att
marknadsföra en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige (5 kap. 10 §)

F

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella
investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden
(5 kap. 11 §)

M

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, i samband med ansökan om
tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond
till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 11 §)

G
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Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en delfond till en alternativ investeringsfond till ickeprofessionella investerare i Sverige, för förvaltare som har
tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra en delfond till
fonden (5 kap. 11 §)

J

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond till en alternativ investeringsfond till
icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som
har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra delfonder
till fonden (5 kap. 11 §)

G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 12 §)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av
en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land
inom EES (6 kap. 1 §)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om erbjudande och
tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 3 kap. 2 §
i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §)

E

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en
alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom
EES, även i samband med erbjudande och tillhandahållande av
tjänster som avses i 3 kap. 2 § (gemensam underrättelse)
(6 kap. 1 §)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en
alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES,
inbegripet en delfond till fonden (6 kap. 3 §)

E

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av
ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om
marknadsföring av en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i ett annat land inom EES (6 kap. 3 §)

D

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en
underrättelse (6 kap. 6 §)

D

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en
alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land
utanför EES (6 kap. 7 § första stycket)

G

Underrättelse från AIF-förvaltare om uppdrag åt någon annan
att utföra uppgifter eller funktioner (uppdragsavtal),
inklusive godkännande av uppdragsavtal i vissa fall (8 kap.
14 och 16 §§)

H

Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller
funktioner (8 kap. 18 §)

E

Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i
samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap. 3 och 13 §§)

I

Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond
(12 kap. 3 och 13 §§)

G

Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §)

H

Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §)

H
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Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd
med 9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder)

D

Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av
en specialfond till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 §
jämförd med 9 kap. 1 § fjärde stycket lagen om värdepappersfonder)

E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte
stycket lagen om värdepappersfonder)

D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen
av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 2 §
lagen om värdepappersfonder)

E

Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd
med 9 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder)

D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitutet (12 kap.
18 § jämförd med 9 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder)

E

Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med
konsumentkrediter (4 §)

L

Ansökan om tillstånd för utländskt företag att driva viss
verksamhet med konsumentkrediter från filial i Sverige
(8 §)

L

Ansökan om tillstånd för ett svenskt företag som driver viss
verksamhet med konsumentkrediter att inrätta filial i ett annat
land (9 §)

G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller
andelar i ett företag som driver viss verksamhet med
konsumentkrediter (10 §)

I

Godkännande av ändring i bolagsordning eller stadgar (11 §)

F

Anmälan om uppdragsavtal (14 §)

D

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
Ansökan om auktorisation som värdepapperscentral (artikel 16.1)
S–Ö
Underrättelse om väsentliga förändringar som påverkar
efterlevnaden av villkoren för auktorisationen (artikel 16.4)

G

Ansökan om auktorisation av utkontraktering av en
huvudtjänst (artiklarna 19.1 a–e och 30.4)

Q–U

Ansökan om auktorisation av utvidgning av verksamheter och
tjänster (artiklarna 19.1 a–e och 48.2)

N–Ö

Anmälan om upprättande av samverkande länkar (artiklarna
19.5, 48.2 och 50)

N
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Anmälan om anknutna tjänster (artikel 19.8)

J

Anmälan om tillhandahållande av tjänster eller inrättande av
filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (artikel 23.3)

J

Anmälan om ändring av omfattning av tillhandahållna tjänster
eller av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller om ändring av förhållanden om vilka
uppgift har lämnats i tidigare anmälan (artikel 23.3 och 23.7)

J

Ansökan om godkännande av vissa förvärv eller avyttringar
av innehav i en värdepapperscentral (artikel 27.7 första
stycket b)

I

Ansökan om auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster (artikel 54.2 a)

Q–Y

Ansökan om auktorisation att utse ett eller flera
auktoriserade kreditinstitut för att tillhandahålla
anknutna banktjänster (artikel 54.2 b)

Q–Y

Anmälan om väsentliga förändringar som påverkar villkoren för
auktorisation av tillhandahållande av anknutna banktjänster
(artikel 54.7)
Ansökan om utvidgning av auktorisation att tillhandahålla
anknutna banktjänster (artikel 56.1)

SFS 2018:1101

J
N–U

Lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
Tillstånd att lämna bostadskrediter (2 kap. 1 §) inklusive godkännande av kreditgivarens bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 4 § första stycket)

N

Godkännande av ändring i en kreditgivares bolagsordning
eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket)

F

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller
andelar i en kreditgivare (2 kap. 5 §)

I

Tillstånd för en svensk kreditgivare att inrätta filial i annat
land (2 kap. 6 §)

G

Tillstånd för en utländsk kreditgivare att driva verksamhet
från filial i Sverige (2 kap. 7 §)

L

Tillstånd att förmedla bostadskrediter (3 kap. 1 §) inklusive
godkännande av kreditförmedlarens bolagsordning eller
stadgar (3 kap. 3 §)

N

Godkännande av ändring i en kreditförmedlares bolagsordning eller stadgar (3 kap. 3 §)

F

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i en kreditförmedlare (3 kap. 3 §)

I

Anmälan från en svensk kreditförmedlare som vill driva
verksamhet med kreditförmedling eller rådgivning av
bostadskrediter i ett annat land inom EES (3 kap. 4 §)

G

Tillstånd för en svensk kreditförmedlare att inrätta filial
i ett land utanför EES (3 kap. 5 §)

G
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Tillstånd för en kreditförmedlare från ett land utanför EES
att driva verksamhet från filial i Sverige (3 kap. 7 §)

L

Anmälan om uppdragsavtal (4 kap. 13 §)

D

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 investeringsfonders
resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU
och förordning (EU) nr 596/2014
Ansökan om registrering som administratör (artikel 34.1 b)

R

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

R

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den
14 juni 2017 om penningmarknadsfonder
Godkännande av fondbestämmelser för en penningmarknadsfond i form av en ny värdepappersfond enligt 4 kap. 9 §
lagen (2004:46) om värdepappersfonder (artikel 4)
Godkännande av ändring i fondbestämmelser för en värdepappersfond enligt 4 kap. 9 § lagen om värdepappersfonder i samband med att fonden auktoriseras som
penningmarknadsfond (artikel 4)

I

G

Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond, inklusive godkännande av fondbestämmelser för
fonden som specialfond enligt 12 kap. 3 lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder (artikel 5)

I

Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond som inte är specialfond (artikel 5)

H

Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond som är specialfond, inklusive godkännande av ändring i
fondbestämmelserna för fonden enligt 12 kap. 3 § lagen om
förvaltare av alternativa investeringsfonder (artikel 5)

G
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