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Associationsrätt
Betänkanden och promemorior
Digitaliseringsdirektivets genomförande
I en promemoria föreslås åtgärder för att genomföra digitaliseringsdirektivet, som innehåller
regler om användning av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt och som ska
möjliggöra onlineregistreringar av aktiebolag och filialer liksom av olika slags händelser i
aktiebolag och filialer, på nationell nivå och gränsöverskridande inom EU. Det kommer att
vara möjligt för medborgare i en medlemsstat att bilda ett aktiebolag eller öppna en filial
exempelvis i Sverige genom ett online förfarande. Genomförandet av direktivet kräver inte
några stora förändringar i svensk rätt. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs promemorian
Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU
EU har beslutat om ett övergripande regelverk som syftar till att underlätta bolags rörlighet
över nationsgränserna inom unionen. Regelverket ställer krav på att medlemsstaterna
harmoniserar sina bestämmelser om när framför allt aktiebolag kan ombildas, fusioneras eller
delas över nationsgränserna. Utredningens förslag innebär att det i ABL 23 kap. - som i dag
innehåller bestämmelser om inhemska och gränsöverskridande fusioner – görs sådana
ändringar i regelverket för gränsöverskridande fusioner som EU-reglerna kräver;
att det i ABL 24 kap. – som i dag innehåller regler om inhemska delningar av aktiebolag –
införs bestämmelser om gränsöverskridande delningar i enlighet med EU-reglerna; samt att
det i ett nytt kapitel i ABL, 24 a kap., införs nya bestämmelser om gränsöverskridande
ombildningar i enlighet med EU-reglerna. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar
Förslag att inskränka föreningsfriheten gällande terroristorganisationer
2020 års grundlagskommitté har bland annat har haft i uppgift att analysera innebörden och
omfattningen av de möjligheter som finns enligt gällande rätt att begränsa den
grundlagsskyddade föreningsfriheten för enskilda som är med i sammanslutningar som ägnar
sig åt terrorism samt att bedöma om det bör införas utökade möjligheter att begränsa
föreningsfriheten i förhållande till sådana sammanslutningar. Kommittén har lämnat ett
delbetänkande där det föreslås att lagstiftaren ska ges en möjlighet att genom begränsningar i
föreningsfriheten kunna ingripa mot terroristorganisationer samt att en möjlighet att i lag
begränsa föreningsfriheten när det gäller sådana organisationer bör införas. Förslaget har
varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
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. Betänkandet innehåller ett antal förslag på hur direktivets
regler om rekonstruktion ska genomföras i Sverige. En ny lag om företagsrekonstruktion
föreslås med ett stort antal ändringar varav den största är att inte bara den ekonomiska
uppgörelsen, ackordet, ska fastställas i en rekonstruktionsplan utan även övriga åtgärder som
behövs för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem. Därigenom ges dessa
bindande verkan. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar

Bättre skydd för tekniska företagshemligheter
I en departementspromemoria lämnas förslag om ett utvidgat straffansvar för vissa angrepp
på företagshemligheter. Det föreslås 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, vilket innebär att även exempelvis
bemanningsanställda kommer att omfattas. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs promemorian

Marknadsrätt
Utredningar
Ett moderniserat konsumentskydd
Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har lämnat förslag om hur EU-direktivet om ett
moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har också i
uppdrag att analysera vissa frågor gällande skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Den delen
av uppdraget ska redovisas den 13 oktober 2021.
Läs kommittédirektivet

Betänkanden och promemorior
Ett moderniserat konsumentskydd
Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har presenterat ett delbetänkande med förslag
på implementeringen av EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd. Direktivet reviderar
fyra befintliga konsumentskyddsdirektiv om avtalsvillkor, prisinformation, otillbörliga
affärsmetoder och konsumenträttigheter. Ändringarna syftar till att medföra en tydligare och
mer enhetlig reglering inom EU vad gäller marknadsföring och information till konsumenter,
särskilt när avtal ingås digitalt. Man vill även stärka sanktionssystemen vid överträdelser.
Delbetänkandet har varit föremål för remissförfarande.
Läs delbetänkandet
Läs Bankföreningens remissvar
Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering
I en promemoria behandlas genomförandet av insolvensdirektivets regler om skuldavskrivning
för entreprenörer och om effektivare insolvensförfaranden. Det lämnas förslag till några
förtydliganden i de svenska skuldsaneringsreglerna för att säkerställa att svensk rätt lever upp
till direktivets regler vad gäller skuldavskrivning för entreprenörer; i övrigt bedöms de svenska
reglerna stå i överensstämmelse med direktivet. I promemorian behandlas även vissa frågor
kopplade till Kronofogdemyndighetens roll som betalningsförmedlare i
skuldsaneringsverksamheten. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs promemorian
Läs Bankföreningens remissvar
Avgift vid prövning av en tvist vid ARN och en ny möjlighet till omprövning
I en promemoria föreslås att regeringen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter i
ärenden om alternativ tvistlösning vid ARN. Det föreslås att en anmälningsavgift om 150
kronor införs och att nämnden kunna avvisa ärendet om konsumenten inte betalar avgiften.
Det föreslås även ett förtydligande att endast ekonomisk skada ska räknas in i den
värdegräns som behöver uppnås för att en tvist ska prövas. Därmed ska anmälningsavgiften
inte ska kunna räknas in i värdet. Vidare föreslås att en ny möjlighet införs för näringsidkare
att begära omprövning av ett beslut av ARN. Det föreslås också att dödsbon inte längre ska få

anmäla en tvist för prövning hos nämnden. Dessutom föreslås att regeringen för en bestämd
tid får förordna anställda vid nämnden som är jurister med erfarenhet som domare att som
extra ordförande leda nämndens sammanträden och avgöra tvister. Förslaget har varit
föremål för remissförfarande.
Läs promemorian
Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
Spelmarknadsutredningens slutbetänkande har hanterat bland annat AB Svenska Spels
anpassning till den omreglerade spelmarknaden samt hästnäringens och idrottsrörelsens
ekonomiska förutsättningar är av betydelse för genomförandet av reformen. Uppdraget
omfattade även att föreslå ytterligare åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel och
stänga ute illegalt spel. Utredningen föreslår fler åtgärder för att stänga ute olicensierat spel
från den svenska spelmarknaden. Utredningen föreslår bland annat ett tillståndskrav för
spelprogramvara, ett återinrättat förvaltningsrättsligt främjandeförbud och ett utvidgat
reklamförbud. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar

Regeringsförslag
Genomförande av visselblåsardirektivet
I en proposition lämnas förslag till en ny lag som genomför direktivet om skydd för personer
som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. Lag ska innehålla
bestämmelser om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av,
eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar det. Skyddet föreslås även
gälla för andra än rapporterande personer, t.ex. personer som bistår den rapporterande
personen och juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på
annat sätt har koppling till. Skyddet föreslås bestå av ansvarsfrihet och förbud mot hindrande
åtgärder och repressalier. Lagen föreslås också innehålla bestämmelser om skyldighet att
inrätta rapporteringskanaler, behandling av personuppgifter och tystnadsplikt. Den nya lagen
föreslås ersätta lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår
larm om allvarliga missförhållanden.
Läs propositionen

Skatterätt
Utredningar
Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor
om års- och koncernredovisningar
En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författningsändringar som behövs i syfte
att anpassa svensk rätt till det EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering som antas
inom kort. Direktivet väntas innebära att multinationella företag som bedriver verksamhet i EU
och har en omsättning som överstiger 750 miljoner euro i en särskild rapport ska offentliggöra
den skatt de betalar tillsammans med annan relevant skatterelaterad information.
Rapporterna ska ge allmänheten tillgång till och möjlighet att bedöma informationen.
Utredaren ska även bedöma två frågor om redovisning och en fråga om koncerndefinitioner.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.
Läs kommittédirektivet

Betänkanden och promemorior
Nytt! Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta
företagen
I ett betänkande lämnar utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja
egenföretagande förslag om schabloniserad inkomstbeskattning för småföretag. I en
kontobaserad beskattningsmodell för enskilda näringsidkare ska insättningar till kontot utgöra
underlag för skatteavdrag. Syftet är att göra det mindre komplicerat att starta och driva enskild
näringsverksamhet och samtidigt underlätta för den skattskyldige att göra rätt. Det föreslås att
mikroföretagarkonto ska tillhandahållas av företag som har tillstånd att bedriva
bankverksamhet. Förslaget är föremål för remiss till den 1 november 2021.
Läs betänkandet
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” föreslås tas bort och ersättas 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 föreslås 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 remissvar
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
Riskskatt för kreditinstitut
I lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut har föreslagits ändringar i förslaget till riskskatt för
kreditinstitut jämfört med promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut.
Ändringarna innebär t.ex. att skattebasen utvidgas till att omfatta skulder hänförliga till
svenska kreditinstituts utländska filialer och att avräkning för utländsk motsvarighet till
riskskatten inskränks. Dessutom sänks den förslagna skattesatsen från 0,06 % till 0,05 % för
beskattningsår som inleds under 2022 och från 0,07 % till 0,06 % för beskattningsår som
börjar under 2023 och senare år.
Läs utkastet till lagrådsremiss
Läs Bankföreningens remissvar

Värdepappersrätt
Betänkanden och promemorior
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av
centrala motparter
I en promemoria föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
återhämtning och resolution av centrala motparter. Finansinspektionen ska enligt förslaget
utses till behöriga myndighet och Riksgäldskontoret till resolutionsmyndighet. I promemorian
föreslås också att det ska införas två temporära statliga stöd till centrala motparter. Vidare
föreslås bestämmelser om ingripandeåtgärder och sanktioner vid överträdelser av
förordningen. Förslag om överklagandemöjligheter, övergångsbestämmelser och
följdändringar i annan lagstiftning lämnas. Den nya lagen och ändringar i befintlig lagstiftning
föreslås träda i kraft den 12 augusti 2022. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs promemorian
Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer
En utredning har lämnat förslag om lagändringar som bedöms vara nödvändiga för att
genomföra EU:s nya regelverk om säkerställda obligationer. Det föreslås även en del
anpassningar utifrån vad som anses ändamålsenligt för den svenska marknaden.
Utredningen föreslår framför allt ändringar i lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
bland annat i form av bemyndiganden avseende informations- och rapporteringskrav, nya
bestämmelser om en särskild likviditetsbuffert samt ändringar av bestämmelserna om
belåningsgrader och kravet på övervärde. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
Bankföreningens remissvar

Regeringsförslag
Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden
I en proposition föreslås lagstiftningsåtgärder med anledning av åtgärdspaketet för
kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om
marknader för finansiella instrument, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om
värdepapperisering. Förslagen omfattar bestämmelser om informationskrav, produktstyrning
och handel med råvaruderivat i lagen om värdepappersmarknaden och bestämmelser om
ingripanden i lagen med kompletterande regler till EU:s prospektförordning och lagen med
kompletterande regler till EU:s förordning om värdepapperisering.

Läs propositionen
Läs Bankföreningens remissvar

Övriga rättsområden
Utredningar
Nytt! Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av
krediter
En särskild utredare ska ta ställning till hur ett kommande EU-direktiv med regler för
verksamhet med hantering och köp av krediter som har lämnats av kreditinstitut ska
genomföras i Sverige. Utredarens övergripande uppdrag är att ta ställning till vilka
författningsändringar som behövs med anledning av direktivet och lämna de
författningsförslag och förslag på andra åtgärder som direktivet ger anledning till.

Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas
senast den 1 september 2022.
Läs kommittédirektiven

Statistik över hushållens tillgångar och skulder
En särskild utredare ska grundligt belysa och analysera hur individbaserad statistik över
hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas för att ge en fullgod bild av
hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för
personuppgifter åsidosätts. Uppdraget syftar till att åter möjliggöra framställning av officiell
statistik över hushållens tillgångar och skulder samt att mikrodata, dvs. uppgifter på
individnivå, ska kunna göras tillgängliga för analys, forskning och utvärdering. Bankföreningen
har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni
2022.
Läs kommittédirektiven
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 kontanter. 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 e-kronor. Bankföreningen har fått
möjlighet att utse en sakkunnig i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30
november 2022.
Läs kommittédirektiven
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
bland annat 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 ett befintligt register.
Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas
senast den 1 juli 2022.
Läs kommittédirektiven
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). Utredningen ska bland annat
titta på vilka hushåll som ska definieras som förstagångsköpare och hur ett statligt startlån för
förstagångsköpare bör utformas. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i
utredningen. Utredningstiden har förlängts till den 31 mars 2022.
Läs kommittédirektiven
Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer
En utredning ska lämna förslag på hur det så kallade PSP-direktivet ska genomföras i svensk
rätt. Syftet är att stärka unionens och medlemsländernas möjligheter att upptäcka och stoppa
momsbedrägerier. Direktivet innebär bland annat att betaltjänstleverantörer, som till exempel
banker, blir skyldiga att redovisa uppgifter till Skatteverket om vissa gränsöverskridande

transaktioner som de förmedlar, t.ex. betalningar som görs vid e-handel. Skatteverket kommer
i sin tur att skicka uppgifterna vidare till ett centralt elektroniskt system i EU (CESOP).
Utredningen ska bland annat se till att genomförandet fungerar ihop med de nuvarande
regelverk som gäller för betaltjänstverksamhet. Utredningen ska också redovisa sitt uppdrag i
så god tid 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

Betänkanden och promemorior
Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
I en utredning lämnas förslag på åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att en persons
bosättning fastställs korrekt och att rätt personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen
om dem som är folkbokförda. Det övergripande syftet är att åstadkomma ett regelverk som
ökar folkbokföringens tillförlitlighet och förhindrar att uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas
på ett felaktigt sätt. I uppdraget har ingått att kartlägga de regler och rutiner som tillämpas vid
registrering av uppgifter om folkbokförda i folkbokföringsdatabasen och identifiera eventuella
brister i systemet.
Läs betänkandet
Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare
En översyn har gjorts av reglerna om gode män och förvaltare i syfte att säkerställa att de
människor som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det
stöd de behöver samt att reglerna är moderna och rättssäkra. Översynen har inte omfattat
hela systemet utan varit inriktad på ett antal särskilt utpekade frågor. De lämnade förslaget
avser bland annat att åstadkomma bättre stöd till, och stärkt ställning för, huvudmännen;
förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta ställföreträdare samt förbättra
förutsättningarna för ställföreträdarna att utföra sina uppdrag. Merparten av förslagen föreslås
träda i kraft den 1 januari 2023. Förslaget är föremål för remiss till den 8 oktober 2021.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar
Genomförande av tillgänglighetsdirektivet
I utredningen lämnas förslag om hur EU:s tillgänglighetsdirektiv ska genomföras i Sverige.
Produkter och tjänster som omfattas av direktivet är bland annat kortläsare, bankomater,
banktjänster och e-handel. Utredaren föreslår att alla produkter som omfattas av direktivet ska
uppfylla de krav som direktivet ställer. Därutöver finns krav på vilka egenskaper, delar och
funktioner som ska finnas för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till att
uppfatta, hantera, begripa och kontrollera produkten. Vad gäller tjänster ska åtgärder vidtas
så att tjänsterna lämnas på ett sådant sätt att personer med funktionsnedsättning i största
möjliga utsträckning kan använda dem. Kraven ska gälla produkter och tjänster på marknaden
efter den 28 juni 2025. För tjänster gäller i vissa fall ett senare ikraftträdande dock senast
den 28 juni 2030. Förslaget är föremål för remiss till den 1 november 2021.
Läs betänkandet
Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot
penningtvätt och finansiering av terrorism och då framför allt att se över olika former av
informationsdelning mellan både myndigheter och privata aktörer. Utredningen skulle också
analysera den svenska tillsynsstrukturen på området, inklusive förutsättningarna för
Finansinspektionens tillsyn. Utredningen lämnar ett antal förslag och bedömningar, bland
annat att det införs en möjlighet till en särskilt beslutad samverkan inom vilken exempelvis
myndigheter och banker ska kunna utbyta vissa uppgifter som annars omfattas av sekretess

eller annan tystnadsplikt, att olika företag i fler situationer än i dag kunna utbyta uppgifter med
varandra om misstankar som rör penningtvätt och finansiering av terrorism samt att ytterligare
resurser behövs för Finansinspektionens tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism. Den existerande tillsynsstrukturen bedöms i huvudsak vara ändamålsenlig.
Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar
Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information
I en departementspromemoria läggs förslag till genomförande av EU:s direktiv om
fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och
andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott. Det föreslås därför
att Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Skatteverket,
Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten ska få åtkomst till uppgifter om
bankkonton enligt lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem. Det föreslås också ny
lag, lagen om finansiell information i brottsbekämpning som ska reglera brottsbekämpande
myndigheters möjlighet att använda finansiell information från finansunderrättelseenheten för
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott. Förslaget har varit föremål för
remissförfarande.
Läs promemorian
Läs Bankföreningens remissvar
Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering
I en promemoria behandlas genomförandet av insolvensdirektivets regler om skuldavskrivning
för entreprenörer och om effektivare insolvensförfaranden. I promemorian lämnas förslag till
några förtydliganden i de svenska skuldsaneringsreglerna för att säkerställa att svensk rätt
lever upp till direktivets regler om skuldavskrivning för entreprenörer. Promemorian behandlar
även vissa frågor kopplade till Kronofogdemyndighetens roll som betalningsförmedlare i
skuldsaneringsverksamheten. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022. Förslaget
har varit föremål för remissförfarande.
Läs promemorian
Läs Bankföreningens remissvar
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
bland annat att det bör införas absolut preskription för långvarigt överskuldsatta under vissa
förutsättningar. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar
Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
En utredning har haft i uppdrag att överväga om en funktion för systemövergripande
riskanalyser, urval och kontroller bör införas för att förhindra att felaktiga utbetalningar från
myndigheter. I ett betänkande föreslås etablerandet av en ny myndighet, Myndigheten för
utbetalningskontroll, som ska få uppdraget att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga
utbetalningar från de statliga välfärdssystemen. 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 men har ännu inte lett till en proposition.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar

Skärpta krav och rutiner för svenska id-handlingar
I betänkandet föreslås 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 elegitimation. 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 men
har ännu inte lett till en proposition.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar

Regeringsförslag
En ny riksbankslag
I en lagrådsremiss lämnas förslag på en ny riksbankslag som bland annat innebär att mål,
uppgifter och befogenheter för Riksbanken tydliggörs i fråga om penningpolitik, det finansiella
systemet, betalningsmedel, fredstida krissituationer och höjd beredskap samt internationell
verksamhet. Det tydliggörs vidare hur Riksbankens ansvarsområden förhåller sig till varandra,
liksom hur de förhåller sig till Finansinspektionens och Riksgäldskontorets ansvarsområden.
Förutsättningarna för insyn, öppenhet och granskning av Riksbankens verksamhet ska öka.
Riksbanken ska också identifiera hot mot hållbar utveckling. Dessa får beaktas i
verksamheten och innebär att Riksbanken kan bidra till hållbar utveckling på
finansmarknaden. I lagrådsremissen föreslås också en rad följdändringar i annan lagstiftning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Läs lagrådsremissen
Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning
I en proposition lämnas förslag till lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna
taxonomiförordning. Bland annat införs det upplysningsbestämmelser på fondområdet om vad
en informationsbroschyr och en årsberättelse ska innehålla samt ett krav på att fondförvaltare
ska lämna information enligt EU-förordningen för att få ingå fondavtal med
Pensionsmyndigheten. Förslagen i propositionen behandlar inte frågan om vad som är
miljömässigt hållbart. Den frågan behandlas i EU:s gröna taxonomiförordning och i
delegerade akter som antas av kommissionen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 2022, vilket är den tidpunkt då EU:s gröna taxonomiförordning ska börja tillämpas i de
delar som gäller förordningens klimatrelaterade miljömål.
Läs propositionen

Myndighetsbeslut m m
FFFS 2021:30 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2015:1) om information om ränta på bostadskrediter
FFFS 2021:29 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden
FFFS 2021:27 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2017:2) om värdepappersrörelse
FFFS 2021:26 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

FFFS 2021:25 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2014:13) om rapportering av internt bedömt kapitalbehov
FFFS 2021:24 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar
FFFS 2021:25 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2014:13) om rapportering av internt bedömt kapitalbehov
FFFS 2021:24 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar
FFFS 2021:23 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och
insättningssystem
FFFS 2021:22 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker
FFFS 2021:21 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut
FFFS 2021:18 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och
ägarintressen
FFFS 2021:17 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag
FFFS 2021:16 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och
värdepappersbolag
FFFS 2021:15 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning
FFFS 2021:14 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag
FFFS 2021:12 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2007:4) om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet

