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Regeringen föreskriver att 5 c § och bilagan till förordningen (2001:911) om
avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse.
5 c §1 Avgift tas ut för intyg som visar vilken solvens ett försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag har (solvensintyg). För avgiftens storlek
gäller 4 §, avgiftsklass I.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar
som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)
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Senaste lydelse 2016:736.
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Bilaga2
För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande
avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag enligt följande bestämmelser i
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Avgiftsklass

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse
m.m.
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (15 b §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (15 d §)

D

Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de
bestämmelser som gäller enligt 9 a § andra stycket (31 d §
första stycket)

E

Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de
bestämmelser som gäller enligt 9 a § första och andra styckena (31 d § andra stycket)

E

Atomansvarighetslagen (1968:45)

Lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan
finansiell verksamhet
Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §)

I

Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §)

J

Anmälan av finansiellt institut om direkt eller indirekt förvärv av aktier i institutet (3 § tredje stycket)

E

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)

G

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)

U

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)

L
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Senaste lydelse 2019:816.
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Bokföringslagen (1999:1078)
Anmälan om plats för förvaring av maskinläsbara medier
utomlands (7 kap. 3 a §)

C

Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §)

D

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 sitt företagsnamn (1 kap.
9 §)

D

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

T

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 §)

T

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

E

Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Anmälan av företag som driver inlåningsverksamhet om
direkt eller indirekt förvärv av aktier i företaget (6 § tredje
stycket)

E

Registrering av företag som driver verksamhet enligt lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet (7 §)

K

Lagen (2004:575) om europabolag

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
börs (12 kap. 5 § första stycket)

F
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Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en
börs som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 c § tredje stycket)

G

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige (12 kap. 9 §)

R–Ä

Lagen (2010:751) om betaltjänster
Anmälan från företag som driver verksamhet enligt 1 kap.
6 a § 1 eller 7 § första stycket 8 (1 kap. 9 §)

D

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

M

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

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

G

Tillstånd för tjänstepensionsföretag (omvandling) eller för
understödsförening att driva försäkringsrörelse (2 kap. 4
eller 4 a §)

T

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)

H

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

U

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

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 §)

U

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

H

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
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Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 b)

J

Underrättelse om undantag från rapporteringsskyldighet till
transaktionsregistret (artikel 9.1 fjärde stycket)

F

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

J

Ansökan om godkännande av modeller och parametrar (artikel 41)

M–Å

Ansökan om validering av en betydande ändring av modeller eller parametrar (artikel 49.1a)

J–X

Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser (artikel 54)

N

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

H

Lagen (2013:561)
investeringsfonder

om

förvaltare

av

alternativa

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 §)

I

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

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 godkännande av referensvärden från ett tredjeland (artikel 33.1)

T
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Ansökan om auktorisation som administratör (artikel 34.1 a)

S–Ö

Ansökan om registrering som administratör (artikel 34.1 b)

R

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av
den 27 november 2017 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366
vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng
kundautentisering och gemensamma och säkra öppna
kommunikationsstandarder
Undantag från skyldighet att upprätta en beredskapsmekanism enligt artikel 33.4 (artikel 33.6)

M

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska
offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten
eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om
upphävande av direktiv 2003/71/EG

Lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

G

Tillstånd för försäkringsföretag (omvandling) eller understödsförening att driva tjänstepensionsverksamhet (2 kap. 4
eller 5 §)

T

Förlängning av tillstånd (2 kap. 7 § andra stycket)

H

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande
av tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet (2 kap. 9, 12
och 14 §§)

U

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som
innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 10 §)

L

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 8 § första stycket)

D

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 7 §)

H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett tjänstepensionsföretag enligt 4 kap. 9 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen (4 kap. 8 §)

C

6

