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Associationsrätt
Utredningar
Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU
Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-regler om bolags gränsöverskridande rörlighet som nyligen antagits. Utredaren ska bland annat utredare ska bl.a. analysera, jämföra och ta ställning till de alternativa tillvägagångssätt och valmöjligheter som det
nya EU-direktivet erbjuder, bedöma vilka författningsändringar som behövs för att anpassa
svensk rätt till EU-direktivet samt lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2021.
Läs kommittédirektiven
Nya regler om företagsrekonstruktion
EU har antagit ett direktiv om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning
och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden som rör rekonstruktion, insolvens
och skuldavskrivning effektivare. En särskild utredare ska ta ställning till hur direktivets regler
om rekonstruktion ska genomföras i Sverige. I uppdraget ingår att analysera hur svensk rätt
förhåller sig till direktivet och föreslå nödvändiga eller annars lämpliga författningsändringar
och andra åtgärder. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 26 februari 2021.
Läs kommittédirektiven

Betänkanden och promemorior
Ett effektivare konkursförfarande
I en departementspromemoria lämnas förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Många av förfarandets olika delar ses över och moderniseras. En del i översynen rör ansvarsfördelningen mellan domstolen, Kronofogdemyndigheten (tillsynsmyndigheten i konkurser) och konkursförvaltaren. Domstolens verksamhet renodlas och tillsynsmyndighetens och förvaltarens ansvar för hanteringen utökas. Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2022. Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu inte lett
till en proposition.
Läs promemorian

Nytt! Bättre skydd för tekniska företagshemligheter
I en departementspromemoria lämnas förslag om ett utvidgat straffansvar för vissa angrepp
på företagshemligheter. Detta föreslås ske genom att det införs två nya straffbestämmelser –
en om olovligt utnyttjande av företagshemlighet och en om olovligt röjande av företagshemlighet. Utvidgningen omfattar endast företagshemligheter av teknisk natur. Förslaget innebär att
den krets av personer som omfattas av ansvar enligt lagen utvidgas något och att även exempelvis bemanningsanställda kommer att omfattas av ansvaret. Förslaget är föremål för remissförfarande till den 10 mars 2021
Läs promemorian

Marknadsrätt
Utredningar
Ett moderniserat konsumentskydd
Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Inom ramen för utredningen ska även vissa frågor rörande skriftlighetskravet vid telefonförsäljning behandlas. Uppdraget ska redovisas senast den 13 augusti 2021.
Läs kommittédirektivet

Betänkanden och promemorior
Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen
I en departementspromemoria föreslås ändringar i marknadsföringslagen angående regler
som ger Konsumentombudsmannen (KO) möjlighet att utreda om en näringsidkare bryter mot
reglerna om marknadsföring samt bestämmelser som syftar till att förhindra framtida överträdelser av dessa regler. Det kan t.ex. handla om föreläggande för näringsidkare att lämna viss
information till KO respektive föreläggande om förbud att fortsätta med vilseledande marknadsföring. Om föreläggandet inte följs kan KO väcka talan om utdömande av vitet. I promemorian föreslås att domstolen efter yrkande av part får möjlighet att besluta om kvarstad, vilket innebär att näringsidkaren fråntas sin rätt att förfoga över viss egendom till dess att frågan
om vitets utdömande är avgjord. Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu
inte lett till en proposition.
Läs departementspromemorian

Regeringsförslag
Nytt! Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning
I en proposition går regeringen vidare med en utredning från 2017 och föreslår att en näringsidkare vid finansiell rådgivning ska betala full ersättning, vilket innebär att ersättning kan
betalas även för bl.a. utebliven vinst. Enligt nuvarande regler ska en näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en konsument en ren förmögenhetsskada ersätta skadan men omfattningen är i enlighet med lagens förarbeten begränsad till det s.k. negativa kontraktsintresset. Detta innebär att konsumenten endast ska
försättas i samma förmögenhetssituation som om avtalet aldrig hade ingåtts. Förslaget innebär därför en omfattande förändring. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.
Läs propositionen

Skatterätt
Betänkanden och promemorior
Riskskatt för vissa kreditinstitut
I en promemoria föreslås att vissa kreditinstitut ska betala en riskskatt till staten eftersom de
bedöms att vid en finansiell kris riskera att orsaka väsentliga indirekta kostnader för samhället.
Riskskatten ska därför utgå om ett kreditinstitut har skulder vid beskattningsårets ingång som
är hänförliga till verksamhet som kreditinstitutet bedriver i Sverige och summan av dessa skulder vid beskattningsårets ingång överstiger ett gränsvärde. Om kreditinstitutet ingår i en kon-

cern ska gränsvärdet gälla sammantaget för alla kreditinstitut i koncernen. Gränsvärdet föreslås uppgå till 150 miljarder kronor för beskattningsår som påbörjas under år 2022. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2021. Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu inte lett till en proposition.
Läs promemorian
Läs Bankföreningens remissvar
Förslag till ny källskatt på utdelningar
I en promemoria lämnar regeringen förslag till ett effektivt och modernt regelverk avseende
källskatt på utdelningar till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Benämningen ”kupongskatt” tas bort och ersätts av benämningen ”källskatt på utdelningar”. Skatten
föreslås anpassas till vad som gäller för inkomstskatt i övrigt och med beaktande av internationalisering och digitalisering. Källskattesystemet ska utformas för att hålla nere kostnaderna
för de skattskyldiga och myndigheter samt för att minimera risken för fel och fusk. De materiella bestämmelserna om skattskyldighet, skattepliktig utdelning, skattesats m.m. avseende
källskatten på utdelning tas in i en särskild lag, lagen om källskatt på utdelning, medan förfarandereglerna i huvudsak tas i in skatteförfarandelagen. Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu inte lett till en proposition.
Läs promemorian
Läs Bankföreningens remissyttrande
En ny mervärdesskattelag
En utredning har gjort en författningsteknisk genomgång av mervärdesskattelagen och har föreslagit att den befintliga mervärdesskattelagen ersätts av en ny lag med en tydligare och mer
överskådlig struktur som också är bättre anpassad till mervärdesskattedirektivet. En viss modernisering av språket har också föreslagits. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar

Riksdagsbeslut
Nytt! Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och vissa
andra inkomstskattefrågor
Riksdagen har fattat beslut om att införa regler som motverkar att icke samarbetsvilliga jurisdiktioner tillämpar metoder som inte uppfyller internationella standarder och granskningskriterier. Förslaget innebär att ett företag inte får dra av ränteutgifter för en skuld till ett företag som
hör hemma i en jurisdiktion som är upptagen i en gällande och offentliggjord förteckning över
stater eller jurisdiktioner utanför Europeiska unionen som medlemsstaterna gemensamt har
bedömt vara icke samarbetsvilliga på skatteområdet. Reglerna träder i kraft den 1 januari
2021.
Läs riksdagens beslut
Nytt! Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket
Riksdagen har beslutat att åtgärder som genomförs i ett företag i resolution inte ska medföra
skatteeffekter som minskar möjligheten till en framgångsrik utgång av resolutionsförfarandet. Resolution är ett sätt att rekonstruera eller avveckla särskilda finansiella verksamheter
som till exempel banker. Staten tar kontroll över ett företag i resolution istället för att en sådant
företag går i konkurs, med stora kostnader för samhället som följd.
Läs riksdagens beslut

Värdepappersrätt
Utredningar
Utredning om resolutionsmyndighet för centrala motparter
Finansdepartementet har beslutat om en utredning som ska föreslå vilken eller vilka myndigheter som bör vara resolutionsmyndighet för centrala motparter i Sverige. En bokstavsutredning får uppdraget. Uppdraget skulle ha redovisats senast den 15 november 2020.
Läs utredningsdirektivet

Betänkanden och promemorior
Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer
En utredning lämnar förslag om vilka lagändringar som är nödvändiga, samt vilka andra anpassningar som behövs, för att genomföra EU:s nya regelverk om säkerställda obligationer.
Utredningen föreslår framför allt ändringar i ändringar i lagen om utgivning av säkerställda obligationer (LUSO), bland annat i form av informations- och rapporteringskrav, bestämmelser
om en särskild likviditetsbuffert samt ändringarna av bestämmelserna om belåningsgrader
och kravet på övervärde. Förslaget är föremål för remissförfarande till den 9 februari 2021.
Läs betänkandet
Ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag
Utredningen presenterar förslag och överväganden till de lagändringar som behövs för att anpassa och komplettera svensk rätt till värdepappersbolagsförordningen och att genomföra
värdepappersbolagsdirektivet. Utgångspunkten är att det nya regelverket är tillämpligt på
samtliga värdepappersbolag. En av de huvudsakliga ändringarna är ett nytt sätt att beräkna
kapitalkraven, vilket är anpassat till riskerna i den verksamhet som är typisk för värdepappersbolag. Med något undantag föreslås ändringarna träda i kraft den 26 juni 2021. Förslaget har
varit föremål för remissförfarande och har ännu inte lett till en proposition.
Läs betänkandet
Främjande av gröna obligationer
Utredningen om gröna obligationer överlämnade sitt betänkande till regeringen i januari 2018.
I syfte att främja utvecklingen av en hållbar finansmarknad har en särskild utredare haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur marknaden för gröna obligationer kan utvecklas.
En grön obligation är en obligation där intäkterna investeras i projekt som är miljövänliga, t.ex.
i projekt som bidrar till åtgärder för klimatet. Utredaren ska ta fram exempel på projekttyper
som skulle kunna finansieras med gröna obligationer. Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu inte lett till en proposition.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande

Riksdagsbeslut
Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering
Riksdagen har beslutat lagändringar till följd av förändringar i två EU-förordningar. Den ena
ändringen gäller lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Ändringen innebär att Finansinspektionen i
fler fall än i dag kan ta ut en särskild avgift av den som inte följer förordningen. Det sker också
en ändring i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i
transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning. Ändringen får till följd att

Finansinspektionen kan ingripa mot en motpart som inte följer förordningen, även om motparten inte är en juridisk person. Lagändringarna trädde i kraft den den 1 december 2020.

Läs riksdagsbeslutet

Övriga rättsområden
Utredningar
Nytt! Statens roll på betalningsmarknaden
En särskild utredare ska se över statens roll på betalningsmarknaden och ta ställning till hur
rollen bör se ut i framtiden. Det ska göras mot bakgrund av en genomgripande och bred analys av förändringar på finans- och betalningsmarknaderna till följd av teknisk utveckling och
digitalisering, nya betalningssätt och minskad användning av traditionella betalningsmedel i
form av sedlar och mynt (kontanter) och den framtida betalningsmarknaden. Uppdraget omfattar bland annat att kartlägga rollfördelningen mellan staten och näringslivet på
betalningsmarknaden och ta ställning till statens framtida roll på betalningsmarknaden samt
att ta ställning till behovet av att Riksbanken ger ut digitala centralbankspengar, så kallade ekronor. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2022.
Läs kommittédirektiven
Nytt! Ett offentligt register för bostadsrätter
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur ett offentligt register för bostadsrätter bör utformas i syfte att stärka bostadsmarknadens funktionssätt. Utredaren ska bl.a. föreslå hur hanteringen av panträtter i bostadsrätter kan förbättras och hur ett offentligt register för
bostadsrätter bör utformas, bedöma om registret bör omfatta alla bostadsrätter eller bara
pantsatta bostadsrätter, föreslå för vilka ändamål uppgifter i registret ska få behandlas, ta
ställning till vilken information som registret bör innehållas samt om registret bör utformas som
ett självständigt register eller om det bör ingå i något befintligt register. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2022.
Läs kommittédirektiven
Nytt! Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll
som för första gången ska köpa en bostad (förstagångsköpare). Syftet är att underlätta för
dessa att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Utredningen ska bland annat titta på
vilka hushåll som ska definieras som förstagångsköpare och hur ett statligt startlån för förstagångsköpare bör utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2021.
Läs kommittédirektiven
Nytt! Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer
Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på genomförandet av det så kallade PSP-direktivet i svensk rätt. De nya reglerna som följer av direktivet innebär bland annat
att betaltjänstleverantörer som till exempel banker blir skyldiga att redovisa uppgifter till Skatteverket om vissa gränsöverskridande transaktioner som de förmedlar. Det kan till exempel
vara fråga om betalningar som görs vid e-handel. Skatteverket kommer i sin tur att skicka
uppgifterna vidare till ett centralt elektroniskt system i EU som kallas CESOP. Syftet med det
nya regelverket är att stärka unionens och medlemsländernas möjligheter att upptäcka och
stoppa momsbedrägerier. Utredningen ska bland annat se till att genomförandet fungerar med
de nuvarande regelverk som gäller för betaltjänstverksamhet. Utredningen ska också redovisa
sitt uppdrag i god tid så att både betaltjänstleverantörer och Skatteverket har möjlighet att
bygga upp sina system innan den nya uppgiftsskyldigheten träder i kraft. Bankföreningen har

fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.
Läs kommittédirektiven
Nytt! Genomförande av tillgänglighetsdirektivet
En särskild utredare ska ta ställning till hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i Sverige.
Utredaren ska analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet vad gäller banktjänster och
finansiella tjänster, analysera hur e-handelsdirektivet, e-handelslagen och marknadsföringslagen förhåller sig till direktivets krav, analysera om det behövs några särskilda insatser för att
underlätta för upphandlande myndigheter att uppfylla direktivets krav, samt vid behov lämna
nödvändiga författningsförslag. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.
Läs kommittédirektiven
Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
I november 2019 fick en särskild utredare i uppdrag att göra en analys av vilka åtgärder som
kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Utredaren ska
bl.a. analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt utöva tillsyn på området
för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, analysera förutsättningarna för
banker och andra kreditinstitut, samt för Finanspolisen och andra brottsbekämpande myndigheter, att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet former för informationsdelning mellan institut och myndigheter, analysera om den befintliga tillsynsstrukturen på
området är tillräckligt ändamålsenlig, och lämna de förslag till författningsändringar som krävs.
Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas
senast den 31 maj 2021.
Läs kommittédirektiven
Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare
En särskild utredare ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bl.a.
till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer
ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd, allt för att säkerställa att behövande personer får den hjälp de behöver. Utredaren ska lämna de förslag till
författningsändringar och andra åtgärder som behövs. Bankföreningen har fått möjlighet att
utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 23 april 2021.
Läs kommittédirektiven

Betänkanden och promemorior
En gemensam angelägenhet
I ett betänkande lämnar Jämlikhetskommissionen förslag som syftar till att långsiktigt öka den
ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionen föreslår bl.a.
att absolut preskription under vissa villkor för långvarigt överskuldsatta bör införas i preskriptionslagen.
Läs betänkandet
Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
I juni 2020 lades ett betänkande med förslag om att etablera en ny myndighet som inrättas
den 1 juli 2022, Myndigheten för utbetalningskontroll. Utredningen har haft i uppdrag att överväga om en funktion för systemövergripande riskanalyser, urval och kontroller bör införas för
att förhindra att felaktiga belopp betalas ut, och för att säkerställa att utbetalningarna sker till
rätt mottagare. Det föreslås bland annat att kreditinstitut på begäran ska lämna uppgifter om
en namngiven fysisk eller juridisk persons förhållande till institutet om uppgiften är nödvändig

för fördjupad granskning hos myndigheten. Förslaget har varit föremål för remissförfarande
och har ännu inte lett till en proposition.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar
Förslag om slopad uppskovsränta
I en promemoria föreslår regeringen att avskaffa uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst
vid bostadsförsäljning. Enligt förslaget ska både befintliga och framtida uppskov omfattas av
de nya reglerna. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och remitteras för att kunna vara en del av budgetpropositionen för 2021.
Läs promemorian
Grönt sparande
En utredare har kartlagt i vilken utsträckning kapitalmarknaden beaktar miljö- och klimatfrågor
och analyserat om projekt som bidrar till miljömålen under nuvarande marknadsförutsättningar
tilldelas investeringar i en sådan omfattning som kan anses vara samhällsekonomiskt optimalt. Utredaren har lämnat en rad förslag till åtgärder, bla. om miljösparkonton.
Läs betänkandet
Återbetalningsskyldighet av klimatbonus om bilen exporteras inom fem år
I en departementspromemoria från Miljödepartementet föreslås en återbetalningsskyldighet
av klimatbonusen om den berörda bilen exporteras inom fem år från det att den ställts på. Enligt förslaget är det den första ägaren som fått klimatbonusen som ska betala tillbaka den mottagna bonusen även om denne inte längre är ägare till bilen. Förslaget har varit föremål före
remissförfarande.
Läs departementspromemorian
Läs Bankföreningens remissyttrande
Ett bättre premiepensionssystem
En utredning har föreslagit regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen
har också föreslagit en lag som reglerar en ny myndighet som ska upphandla fonder och förvalta fondtorget. Den nya myndigheten bör verka för att det befintliga fondtorget ska vara avvecklat och ersatt av ett upphandlat fondtorg senast den 31 december 2023.
Läs betänkandet
Ett eventuellt svensk deltagande i europeiska bankunionen
Utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i europeiska bankunionen har i december
2019 överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att göra en
genomgripande analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i europeiska bankunionen. I betänkandet redovisas de för- och nackdelar samt risker som är förknippade med
att delta i eller kvarstå utanför som utredningen har identifierat och analyserat. Förslaget har
varit föremål för remissförfarande, någon proposition har ännu inte publicerats.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet
I betänkandet som presenterades i april 2019 lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för
registerkontroll i arbetslivet såvitt avser Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och
enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Ett sådant författningsstöd är nödvändigt om det införs ett generellt förbud mot registerkontroll i enlighet med vad som föreslagits av Utredningen om registerkontroll i arbetslivet. Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu inte lett

till någon proposition
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande
Skärpta krav och rutiner för svenska id-handlingar
I betänkandet som presenterades i mars 2019 läggs förslag på hur hanteringen av och säkerheten kring svenska id-handlingar ska förbättras. Utredningen föreslår bland annat en ny lag
och en ny förordning om statliga identitetshandlingar med bestämmelser om ett statligt identitetskort och en statlig e-legitimation. I lagen avses med statliga fysiska identitetshandlingar de
fysiska identitetshandlingar som staten utfärdar, dvs. det nya id-kortet och passet. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2022. Förslaget har varit föremål för remissförfarande
och har ännu inte lett till en proposition.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande
Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument
I en departementspromemoria föreslås hur non-cashdirektivet ska genomföras i svensk lagstiftning. Bland annat föreslås ett nytt brott – olovlig befattning med betalningsinstrument –
som omfattar dels olovligt införskaffande och förvanskning av betalningsinstrument liksom
framställning av falska betalningsinstrument, dels bedräglig användning av olovligen införskaffade, förvanskade eller falska betalningsinstrument samt dels olika slags befattning med olovligen införskaffade, förvanskade eller falska betalningsinstrument. Förändringarna föreslås
träda i kraft den 31 maj 2021. Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu
inte lett till en proposition.
Läs promemorian
Läs Bankföreningens remissyttrande

Regeringsförslag
Konkurrensverkets befogenheter
I en proposition föreslår regeringen ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av konkurrensskadeavgift ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Verkets beslut ska kunna överklagas till domstolen. Konkurrensverkets befogenheter vid
platsundersökningar utökas och det införs en sanktion mot företag som trotsar verkets beslut
under utredningen av den överträdelse som företaget misstänks för. Lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 mars 2021.
Läs propositionen

Riksdagsbeslut
Nytt! Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Riksdagen har beslutat lagändringar för att skapa förutsättningar för att införa en ersättning
som riktar sig till individer som anställs i en kommande ny form av subventionerad anställning,
så kallade etableringsjobb. I samband därmed föreslås en ny lag om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen. Reglerna trädde i
kraft den 1 oktober 2020.
Läs riksdagens beslut
EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder
Riksdagen har beslutat att ändra reglerna om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepap-

persbolag och därmed genomförs EU:s bankpaket om kapitaltäckning och hantering av banker i kris. Merparten av reglerna börjar gälla den 29 december 2020.
Läs riksdagens beslut
Kompletterande bestämmelser om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och
beslut om förverkande
Riksdagen har beslutat en ny lag ett antal ändringar i andra lagar som kompletterar EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande. De nya
bestämmelserna bygger på principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden och
innebär att EU:s medlemsländer som utgångpunkt ska verkställa varandras domar och beslut
utan att ifrågasätta domen eller beslutet. Reglerna ska gälla både när svenska beslut om frysning och förverkande sänds över till ett annat EU-land för att verkställas där och när utländska
beslut om frysning och förverkande sänds till Sverige för att verkställas här. EU-reglerna ska
ge ett enklare och mer effektivt samarbete mellan medlemsländerna för att bland annat
komma åt kriminellas brottsvinster. Reglerna träder i kraft den 19 december 2020.
Läs riksdagens beslut
Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden
Riksdagen har beslutat att stärka konsumentskyddet på inlåningsmarknaden genom att undantaget från tillståndsplikt för finansieringsrörelse för vissa ekonomiska föreningar i lagen om
bank- och finansieringsrörelse tas bort. Inlåningsverksamhet får därmed inte drivas med stöd
av lagen om inlåningsverksamhet. Företag som vill fortsätta att driva inlåningsverksamhet får i
stället ansöka om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse. Vissa kooperativa företag
som före ikraftträdandet var registrerade hos Finansinspektionen ska dock få fortsätta att
driva sin inlåningsverksamhet eller icke tillståndspliktig finansieringsrörelse. Reglerna träder
huvudsakligen i kraft den 1 januari 2021.
Läs riksdagens beslut
Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet
Riksdagen har beslutat att sekretess ska gälla i Finansinspektionens tillstånds- och tillsynsverksamhet för uppgift om transaktioner med eller innehav av finansiella instrument, om den
som myndighetens verksamhet avser har inhämtat uppgiften på grund av bestämmelser om
anmälningsskyldighet. Även uppgifter som kan avslöja identiteten på en person som har anmälts för överträdelser av vissa regler som gäller kreditinstitut, till exempel banker och andra
företag på kreditmarknaden, ska omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Ändringar sker i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Reglerna trädde i kraft den 1 december 2020.
Läs riksdagens beslut

Myndighetsbeslut m m
Finansinpektionen

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS
2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS
2014:4) om hantering av operativa risker
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS
2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Allmänna råd om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2000:10)
om hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för kreditinstitut som
driver verksamhet genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter
Redovisning av betalkontodirektivets införande i Sverige

