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Box 7821
103 97 Stockholm

Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter
och allmänna råd om institut för elektroniska pengar och
registrerade utgivare, m.m.
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslagen
Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar och
registrerade utgivare vilka ersätter Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:14) om utgivning av
elektroniska pengar. Finansinspektionen föreslår vidare ändringar i sina föreskrifter och allmänna råd
(FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, sina föreskrifter och allmänna råd (FFFS
2009:3) om ägar- och ledningsprövning och i sina föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om
betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.
Huvudsyftet med förslagen är dels att komplettera bestämmelserna i lagen (2011:755) om elektroniska
pengar så att Sverige kan anses ha genomfört direktivet 2009/110/EG om rätten att starta och driva
affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, dels att ge
vägledning till företagen om hur man ansöker om verksamhetstillstånd.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att det i dag inte finns några företag som ansökt om
tillstånd för att ge ut elektroniska pengar men att det finns tre företag som medgetts undantag från
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tillämpning av den numera upphävda lagen (2002:149) om elektroniska pengar. Ett genomförande av
de föreslagna bestämmelserna kommer leda till omfattande administrativa kostnader för dessa tre
företag samt för andra företag som vill tillhandahålla elektroniska pengar.
Kostnaden för ett företag att ta fram en fullständig ansökan inklusive uppgifter för ägar- och
ledningsprövning uppskattas av Finansinspektionen till 150 000-200 000 kronor medan kostnaden för
att ansöka om enbart en ägarprövning uppskattas till 15 000-20 000 kronor. Kostnaden för att fullgöra
rapporteringen av kapitalbas kan beräknas till omkring 20 000 kronor per år.
Såvitt Regelrådet kan finna leder förslagen inte till några onödiga administrativa kostnader. Regelrådet
tillstyrker förslagen.

Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen ger en god bild av mål och syfte med förslagen. Av utredningen framgår vidare
bl.a. vilket avgiftsuttag som föreslås för respektive företagstyp (institut för elektroniska pengar och
registrerad utgivare). Trots att det hade varit önskvärt med en närmare beskrivning av hur många och
vilka kategorier av företag som kan komma att beröras av förslagen uppfyller konsekvensutredningen
de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Konsekvensutredningen är därför godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 31 augusti 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Claes Norberg. Ärendet
föredrogs av kommittésekreteraren Emilia Fång.

Stig von Bahr
Ordförande

Emilia Fång
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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