
 

 

 

REMISSYTTRANDE 
Vår referens: 2019/02/011 

Er referens: FI Dnr 18-10416 

 

 
1 (5) 

 

 

 

2019-03-22 Finansinspektionen 

 

Via e-post till: 

finansinspektionen@fi.se 

Förslag till ändrade föreskrifter om tillsynskrav och 
kapitalbuffertar samt nya föreskrifter om rapportering av 
uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder och 
kapitalbas 

Anmälningsplikt vid emission av kapitalinstrument 

Finansinspektionen föreslår att vissa uppgifter om en planerad emission ska lämnas 

till myndigheten i god tid innan emissionen sker. Syftet med förslaget är att ge 

myndigheten kännedom om emissioner av kapitalinstrument innan de ges ut. 

Finansinspektionen bedömer att detta skulle förbättra myndighetens möjlighet att 

utöva tillsyn över att kapitaltäckningsregelverket följs.  

 

Bankföreningen ifrågasätter om det föreslagna kravet är nödvändigt för att 

Finansinspektionen ska kunna utöva tillsyn över att kapitaltäckningsregelverket följs. 

Föreningen anser att Finansinspektionen bör motivera grunden för förslaget och hur 

det förhåller sig till aktuellt bemyndigande. Myndigheten behöver förklara och 

motivera på vilket vis den föreslagna anmälningsplikten skulle leda till en förbättrad 

tillsyn. Till exempel vad de extra dagarna som Finansinspektionen har del av 

informationen betyder för tillsynen jämfört med att få informationen när emissionen 

är genomförd. 

 

Kapitalbasinstrument är relativt sett dyra instrument, som en bank vill emittera i ett så 

bra marknadsläge som möjligt. Planerings- och därmed emissionshorisonten är 

därför lång och något specifikt planerat emissionsdatum sätts inte. Vilken valuta 

emissionen sker i är i mångt och mycket styrt av marknadsförutsättningar och kan 

komma att bestämmas nära inpå emissionen. Relevansen i att inhämta vissa av de 

uppgifter som Finansinspektionen föreslår kan därmed ifrågasättas. 

 

Ett eventuellt införande av anmälningsplikt av planerade emissioner skapar ett antal 

frågeställningar kring hur emissionsprocessen ska fungera i praktiken efter sådant 

införande. Det är till exempel oklart hur det ska hanteras om det vid 

emissionstidpunkten förekommer avvikelse i förhållande till de lämnade uppgifterna. 
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Vissa beslut kommer att fattas efter att anmälan till Finansinspektionen gjorts. Det är 

en nödvändighet att ett införande av anmälningsplikt inte begränsar 

emissionsinstitutens möjlighet att fatta den typen av beslut efter att anmälan har 

gjorts. En sådan inskränkning i flexibilitet skulle bland annat riskera att skapa risker 

både för det individuella emissionsinstitutet och för marknaden. För det fall 

myndigheten, trots det anförda, skulle besluta att gå vidare med att ändra 

föreskrifterna i denna del bör det framgå av Finansinspektionens promemoria att 

detta är något myndigheten är medveten om och ser som en naturlig del av en 

emissionsprocess.  

 

Det förekommer emissioner med mycket korta avslutstider, private placements. 

Finansinspektionen skriver i sin promemoria att med ”i god tid” avses i normalfallet 

30 dagar. Det bör förtydligas i promemorian att 30 dagar endast är ett riktmärke och 

att det är naturligt att det finns emissioner som inte passar in inom tidsramen. 

Konsolidering av vissa typer av företag och vid vissa förhållanden 

Finansinspektionen föreslår att myndigheten om det finns särskilda skäl ska kunna 

besluta om att konsolidering ska ske om det finns andra former av kapitalbindningar 

enlig art. 18.5 CRR (förordning (EU) nr 575/2013) samt av företag som avses i art. 

18.6 CRR. Som skäl för förslaget anges att finansmarknaden är föränderlig och 

möjligheten behövs för att regelverket ska vara flexibelt och ändamålsenligt. Som 

konsekvens för instituten anges bl.a. att de skulle kunna uppstå kostnader för ökade 

kapitalkrav för det fall Finansinspektionen beslutar om konsolidering.  

 

Bankföreningen anser att förslaget saknar förutsebarhet eftersom 

Finansinspektionen inte alls går in på vad som skulle kunna utgöra särskilda skäl. 

Detta innebär att det planeringsmässigt för bankerna kan vara svårt att förutse om 

ett förvärv kommer att leda till ökade kapitalkrav eller inte. Bankföreningen anser 

därför att Finansinspektionen bör förtydliga promemorian.  

Offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas 

Finansinspektionen föreslår att det i tillsynsföreskrifterna ska införas allmänna råd 

som ger vägledning om hur informationen om kapitalbaskrav och kapitalbas bör 

presenteras. Det föreslås även allmänna råd i redovisningsföreskrifterna som anger 

att den sammanställda informationen bör lämnas i kapitaltäckningsanalysen i 

årsredovisningen och i delårsrapporterna. Som skäl för förslagen anges att 

allmänheten har ett behov av att få en god uppfattning om vilket totalt kapitalbehov 

ett företag har samt vilken kapitalbas företaget har för att möta detta behov.  

 

Bankföreningen anser att det är oklart på vilka grunder Finansinspektionen gör 

bedömningen att det finns ett behov av offentliggörande av den föreslagna 

informationen. Det framgår till exempel inte om aktörer på den finansiella marknaden 
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eller någon annan del av allmänheten efterfrågat informationen. Bankerna själva har 

inte fått några indikationer från marknaden på att någon information skulle saknas. 

Bankföreningen anser därför att Finansinspektionen närmare bör beskriva behovet 

bakom förslagen till de allmänna råden och också nyttan med dem.  

 

Vidare konstaterar Bankföreningen att det i de allmänna råden måste vara mycket 

tydligt vilken information som ska publiceras för att det beskrivna syftet ska kunna 

uppnås. Finansinspektionen offentliggör kvartalsvis kapitalkrav för de största 

bankerna och kreditinstituten. Dessa uppgifter inkluderar värden för pelare 2, som 

baseras på Finansinspektionens senaste översyn och utvärdering (ÖUP). När en 

bank löpande räknar fram sitt pelare 2-behov görs det baserat på dess ställning vid 

varje given tidpunkt. Bankens internt beräknade kapitalbehov för pelare 2-risker 

kommer därmed att avvika från det som Finansinspektionen publicerar. 

Bankföreningen anser att det är bankernas internt beräknade kapitalbehov för pelare 

2-risker som är relevant för publicering och att detta tydligt bör framgå av det 

allmänna rådet. I sammanhanget kan ifrågasättas om Finansinspektionens 

kvartalsvisa offentliggörande av kapitalkrav bidrar till tydlighet och till att ge 

allmänheten en god uppfattning om vilket totalt kapitalbehov en bank har. 

 

Finansinspektionen föreslår att begreppet ”Övrigt kapitalbaskrav (pelare 2)” införs i 

det allmänna rådet.  

 

Bankföreningen anser att det ska bytas ut till ”Övrigt kapitalbehov (pelare 2)”. 

Oavsett om det är bankens internt bedömda kapitalbehov som ska offentliggörs eller 

om det är Finansinspektionens bedömning av bankens kapitalbehov så är det 

formellt sett inte ett kapitalkrav.  

 

Finansinspektionen anger att uppgifterna om företagets totala kapitalbaskrav och 

kapitalbas ”bör lämnas både i kronor och i procent av riskvägt exponeringsbelopp”. 

 

Bankföreningen anser att det bör förtydligas vad som menas med riskvägt 

exponeringsbelopp. I artikel 92, punkt 2–3 i CRR anges, enligt Bankföreningens 

bedömning, ett relevant begrepp: ”det totala riskvägda exponeringsbeloppet”. Dock 

fångar inte detta begrepp till fullo den relevanta helheten eftersom de riskvägda 

exponeringsbeloppen som kommer från artikel 458 i CRR (riskviktsgolvet för bolån) 

strikt taget inte ingår i ”det totala riskvägda exponeringsbeloppet” enligt artikel 92 i 

CRR. Enligt Bankföreningens mening är det i detta sammanhang lämpligt att, till viss 

del, ta stöd i formuleringar i t.ex. artikel 871 i CRR som berör även dessa delar. 

 

                                                
1 Urklipp från artikel 87: ”den summa som krävs i artikel 92.1 c, de krav som avses i artiklarna 
458 och 459, det särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det 
kombinerade buffertkravet som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU” 
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I tillsynsföreskrifterna 8 kap. 4 och 7 §§ och i redovisningsföreskrifterna 6 kap. 4 § 2 

stycket hänvisas till bilaga 4 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013. 

Bankföreningen anser det inte bör hänvisas till hela bilagan utan att hänvisning bör 

göras till relevanta delar i bilaga 4 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013.  

Tröskelvärde vid fallissemang 

Finansinspektionen föreslår bestämmelser som fastställer tröskelvärden som, vid 

tillämpning av art. 178.1 b CRR, ska användas för att bedöma hur väsentlig en 

förfallen kreditexponering är. 

 

Bankföreningen anser att det bör framgå att de tröskelvärden som föreslås är 

maxgränser för banker som använder schablonmetoden. För banker som använder 

schablonmetoden skulle det vara administrativt betungande att höja tröskelvärdena.  

 

Gällande begreppet hushåll bör det tydliggöras att hushåll i tillsynsföreskriften 

definieras på samma sätt som i CRR.  

 

Bankföreningen anser att det är otydligt vad Finansinspektionen menar med 

”Ett företag ska, när det tillämpar artikel 178.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, använda följande trösklar 

för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är: 

1. För exponeringar mot hushåll är väsentlighetströskelns absoluta komponent 1 000 

kronor och den relativa komponenten 1 procent.  

2. För andra exponeringar än exponeringar mot hushåll är väsentlighetströskelns 

absoluta komponent 5 000 kronor och den relativa komponenten 1 procent.” 

 

Bankföreningen är av uppfattningen att formuleringen ovan inte tydliggör att det är 

om de båda komponenterna överskrids som kreditförpliktelsen är att betrakta som 

väsentlig i detta sammanhang. 

 

Bankföreningen anser vidare att det bör finnas en hänvisning i föreskriften till 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/171 för att underlätta dels 

tolkningen av hur den relativa komponenten ska beräknas, men även hur denna 

föreskrift förhåller sig till och samspelar med övriga styrande regelverk. 

 

Bankföreningen ser inte att Finansinspektionen anger något skäl till att endast denna 

del, som berör väsentlighetströskeln av det nya fallissemangsdefinitionsregelverket, 

ska implementeras innan övriga regeländringar som berör fallissemangsdefinitionen. 

Bankföreningen anser att det, för att främja en effektiv process för bankerna, finns en 

stor fördel i att samtliga nya regler och riktlinjer som berör tillämpningen av 

definitionen av fallissemang implementeras vid ett och samma tillfälle, istället för att 

den del som endast berör väsentlighetströskeln ska implementeras tidigare än de 

andra ändringarna som också berör tillämpningen av fallissemangsdefinitionen. 
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Bankföreningen anser att föreslaget datum för ikraftträdande ger banker som 

använder interna modeller alltför kort om tid att implementera förändringarna. 

Bankföreningen föreslår därför att fjärde kapitlet i den föreslagna föreskriften ska 

börja gälla tidigast den 31 december 2019. 

Övriga kommentarer 

Bankföreningen vill påtala vikten av att Finansinspektionen lämnar en tillräcklig 

remisstid. Fem veckors remisstid är en allt för kort tid för att utarbeta väl 

genomarbetade remissynpunkter. Att bankerna innan remissen publicerats fått 

information om ett kommande förslag och huvuddragen av innehållet i förslaget 

minskar inte behovet av en väl tilltagen remisstid. Det är först när den faktiska 

remissen är publicerad som det går att bilda sig en uppfattning om förslagets 

omfattning och analysera dess konsekvenser. Finansinspektionen bör när de 

bestämmer remisstid även ta hänsyns till andra pågående remisser och 

informationsinhämtningar från myndigheten. Det är inte ovanligt, särskilt för de 

mindre bankerna, att samma personer berörs av flera pågående frågor. Den aktuella 

remissen har dessutom publicerats i en period när bankerna är inne ett intensivt 

arbete med bland annat IKLU, ÖUP, riskgenomgångar, pelare 3-rapporter och 

årsredovisningar.  

 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Maria Olin 

 


