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9 november 2017  
 
 
 
 

Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Beskattning 
EU-kommissionen: Konsultation – beskattning av den digitala ekonomin 
Syftet med konsultationen är att definiera ett sätt att beskatta den digitala ekonomin med utgångspunkten att 

tillvägagångssättet ska uppfylla målet för rättvis och effektiv beskattning. Sista svarsdag är den 3 januari 2018.  

https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_en  
 

 

 

Brott 
Europol: Plattform för att underlätta onlineundersökningar 

För att underlätta undersökningar på internet har Europol lanserat en plattform, Sirius, som gör det möjligt att 

brottsbekämpande myndigheter att dela kunskap, bästa praxis och expertis när de utför brottsutredningar online. 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-sirius-platform-to-facilitate-online-

investigations    

 

 

 

Konsument 

EU-kommissionen: Nytt förslag om EU-konsumentköpslag 

I slutet av 2015 lade kommissionen fram ett förslag om vilka köprättsliga regler som ska gälla när man köper 

varor och tjänster online. Som ett resultat av de pågående förhandlingarna presenteras nu ett nytt förslag som 

också omfattar köp som inte sker online, med syfte att uppnå ett harmoniserat regelverk kring vad som ska anses 

vara fel i vara, rätt till reklamation och ersättning mm. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=606582  

 

 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 6 november en uppdaterad tidplan för 

EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och 

uttalanden blir gällande inom EU. 

http://www.efrag.org/Endorsement  
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Tillsyn 

EBA: Information om myndigheters genomförande av CRD IV-paketet 

EBA har publicerat information om nationella myndigheters genomförande och införlivande av CRD IV-paketet. 

Informationen ger en detaljerad bild av hur av de nationella myndigheterna använt det handlingsutrymme som 

ges i CRD IV-paketet.  

https://www.eba.europa.eu/-/eba-provides-overview-of-competent-authorities-implementation-and-transposition-

of-the-crd-iv-package  

 

EBA: Slutlig rekommendation om återhämtningsplaner 

EBA har publicerat sin slutliga rekommendation (EBA-rec- 2017-2) om vilka enheter som ska ingå i en 

återhämtningsplan på gruppnivå, där man förordar en proportionell bedömning av enheternas betydelse. 

Rekommendationen riktar sig både till företag och tillsynsmyndigheter. 

http://www.eba.europa.eu/-/eba-recommends-proportionate-approach-in-coverage-of-entities-in-banking-group-

recovery-plans   

 

EBA: Riktlinjer om tillsyn av betydande filialer  

EBA har publicerat sin slutliga riktlinje (EBA /GL/2017/14) om tillsyn av betydande filialer, som syftar till att 

underlätta samarbetet mellan tillsynsmyndigheter, vid tillsynen av betydande filialer till institutioner etablerade i 

en annan medlemsstat.  

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidance-on-supervision-of-significant-branch-1   

 

 

 

Värdepapper 

Esma: Q&A om alternativa nyckeltal 

Esma har den 30 oktober 2017 publicerat uppdaterade Q&A avseende Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal. 

Uppdateringen behandlar bland annat definitionen av alternativa nyckeltal och riktlinjernas räckvidd. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-51-370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf  

 

 

 

Övrigt 
Europaparlamentet: Konferens om finansiering av ren energi – den 7 november 2017 

Vid konferensen kommer experter att diskutera sätt att finansiera övergången från kol till mer hållbara 

energikällor. Konferensen samlar politiska ledare, beslutsfattare, investerare och andra intressenter.  

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20171026IPR86921/ep-to-host-high-level-conference-on-

clean-energy-financing-on-november-7 

 

Europeiska unionens råd: Engelsk-svensk ordlista  

Vanliga ord och fraser i EU-texter. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swedish_resources_council_glossary_en.pdf     
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