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7 december 2017  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Beskattning  

EU-kommissionen: Rättvis beskattning 

Kommissionen presenterade den 30 november nya verktyg för att göra EU:s momssystem mer bedrägerisäker 

och täppa till kryphål som kan leda till storskaliga momsbedrägerier. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_sv.htm  

 

 

Betalningar 
EU-kommissionen: Förslag till teknisk standard under PSD2  
EU-kommissionen presenterade den 27 november sitt förslag till teknisk standard rörande stark 

kundautentisering och säker kommunikation under PSD2. Det är ett av elva mandat som anförtrotts EBA, den 

europeiska banktillsynsmyndigheten att ta fram som kompletterar PSD2. Standarden innebär att 

kontoförvaltande betaltjänstleverantörer ska erbjuda tredjepartsleverantörer möjligheten att antingen använda 

kundens gränssnitt (internet- eller mobilbank etc.; tillgängligt ”online”) eller ett s.k. dedikerat gränssnitt, ett API. 

Förslaget ska nu antingen antas eller förkastas av Rådet och Parlamentet inom tre månader. Sedan standarden 

publicerats i EU: s Officiella Tidning börjar den gäller 18 månader därefter. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4928_en.htm  

http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/psd2-rts-2017-7782_en.pdf     

 

ECB: Hushållens användning av kontanter i euroområdet  

Även om eurosedlar och mynt varit i omlopp i femton år är hushållens faktiska användning av sedlar och mynt 

inte känd. I rapporten presenteras en uppskattning av antalet och värdet av kontanttransaktioner i de 19 

euroländerna 2016. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf  

 

 

Kapitaltäckning 

ECB: Hantering av problemkrediter 

Transaktionsplattformar kan hjälpa till att hantera Europas höga andel av non-performing loans (NPL). Detta 

skulle också kräva strukturella förändringar för att vidga investerarbasen. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.sfafinancialstabilityreview201711.en.pdf  

 

EBA: EU-bankers kapital och exponeringar  

EBA har publicerat en rapport om risker och sårbarheter inom banksektorn i EU. Uppgifterna i rapporten baseras 

på information som bankerna har rapporterat in till sina tillsynsmyndigheter som del av den EU-gemensamma 

rapportering som infördes av EBA 2014. 132 banker i 25 europeiska länder ingår i övningen. Från Sverige deltog  
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Handelsbanken, Kommuninvest, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB och Swedbank. Informationen 

publiceras på EBA:s webbplats. 

https://www.eba.europa.eu/-/eba-sees-a-more-resilient-eu-banking-sector-but-challenges-in-npls-it-security-and-

long-term-profitability-remain   

 

 

Krishantering 

Europaparlamentet: Nya regler för banker som går med förlust  

En tydlig rangordning mellan olika borgenärer när en banks förluster ska täckas är en av de viktigaste delarna i 

de nya EU-regler som parlamentet godkände på torsdagen. Svenske moderaten Gunnar Hökmark har lett arbetet 

med reglerna. Tanken är att införliva internationella standarder för så kallad förlustabsorberingskapacitet 

(TLAC-standarden) i EU:s lagstiftning. Enligt TLAC-standarden måste internationellt stora banker lägga undan 

tillräckligt mycket kapital för att kunna absorbera förluster och återkapitalisera utan att det drabbar 

skattebetalarna. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20171127IPR88941/nya-regler-for-banker-som-gar-med-

forlust 

 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 27 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  

 

 

Värdepapper 

Esma: Esma Risk Dashboard 

Esma har den 5 december 2017 publicerat Esma Risk Dashboard nr 4/2017 som avser förhållandena tredje 

kvartalet 2017.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-498_esma_risk_dashboard_no_4_2017.pdf  

 

EU-kommissionen: SEFs och DCMs i USA uppfyller kraven för ekvivalens 

Kommissionen har beslutat att det regelverk som är tillämpligt för swap execution facilties (SEFs) och 

Designated contract markets (DCM) i USA är likvärdiga med de krav som ställs på en handelsplats i EU. 

Beslutet innebär att kravet i MiFIR på att derivat ska handlas på en handelsplats är uppfyllt om det handlas på 

någon av dessa handelsplatser. 

http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/mifir-implementing-act-2017-7974_en.pdf  

 

Esma: Anförande av Verona Ross 

Verona Ross har den 5 december 2017 hållit ett anförande vid ICI Global’s 2017 Global Capital Markets 

Conference. I anförandet tog hon bland annat upp tillsynskonvergens i anslutning till Brexit samt MiFID II.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-

450_verena_ross_keynote_ici_global_conference_5-12-17_0.pdf  

 

Esma: Granskning av funktionen för regelefterlevnad 

Esma har den 29 november 2017 publicerat resultatet av en granskning av de nationella myndigheternas tillsyn 

av funktionen för regelefterlevnad hos värdepappersbolagen.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-111-

4285_peer_review_on_certain_aspects_of_the_compliance_function_under_mi-fid_i.pdf  
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Övrigt 

Europaparlamentet: EU-budget, domstol för investerartvister och Paradisläckan 

Denna veckas plenarsession debatterar kammaren nästa års EU-budget. Parlamentet har nått en provisorisk 

överenskommelse om budgeten med medlemsländerna. Ledamöterna kommer även att diskutera inrättandet av 

en ny domstol som ska lösa investerartvister. Journalister som avslöjade den så kallade ”Paradisläckan” kommer 

att diskutera frågan på tisdag med den särskilda undersökningskommittén som granskar penningtvätt och 

skatteflykt. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20171124STO88812/parlamentet-i-veckan-eu-

budget-domstol-for-investerartvister-och-paradislackan 
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