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Associationsrätt
Utredningar
Nytt Bolag som brottsverktyg
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att motverka att aktiebolag och andra
företag används för att begå brott och oegentligheter. I uppdraget ingår bland annat att
redovisa de för- och nackdelar som finns med nuvarande undantag från revisionsplikten för
små aktiebolag respektive en återinförd revisionsplikt för sådana bolag, att utreda om
Bolagsverkets kontrollerande roll kan stärkas i ett brottsförebyggande syfte, att överväga hur
en skyldighet att ge in digitala årsredovisningar bör utformas och om tidsfristen för att ge in
årsredovisningar bör kortas samt att bedöma om bolagskapningar bör kriminaliseras.
Uppdraget ska, i den del som avser årsredovisningar i elektroniskt format, redovisas senast
den 22 december 2022. Övriga delar ska redovisas senast den 22 juni 2023.
Läs utredningen

Betänkanden och promemorior
Digitaliseringsdirektivets genomförande
I en promemoria föreslås åtgärder för att i svensk rätt 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
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 har varit
föremål för remissförfarande.
Läs promemorian

Marknadsrätt
Utredningar
Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning
Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att granska marknaden för
konsumentkrediter och ge förslag på åtgärder för att minska riskfylld kreditgivning och
motverka överskuldsättning hos konsumenter. I utredningens uppdrag ingår att föreslå
åtgärder som ger kreditgivare en tydligare bild av konsumentens totala skuldbörda och
återbetalningsförmåga. Bland annat ska frågan om ett nationellt skuldregister utredas.
Utredningen ska beakta det nya förslaget till konsumentkreditdirektiv och de pågående
förhandlingarna om direktivet. Uppdraget ska redovisas 3 maj 2023.
Läs kommittédirektivet
Regler om hantering och köp av krediter
Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att 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. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september
2022.
Läs kommittédirektivet

Betänkanden och promemorior
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. En anmälningsavgift om 150 kronor föreslås
införas. Om en konsument inte betalar anmälningsavgiften föreslås nämnden kunna avvisa
ärendet. Det föreslås även ett förtydligande att endast ekonomisk skada ska räknas in i den
värdegräns som behöver uppnås för att en tvist ska prövas. Det medför att anmälningsavgiften inte ska kunna räknas in i värdet. Vidare föreslås att en ny möjlighet införs för
näringsidkare att begära omprövning av ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden. I
promemorian 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

Regeringsförslag
Ett moderniserat konsumentskydd
I en proposition föreslår regeringen åtgärder för en modernisering av
konsumentskyddsområdet och en anpassning till den ökade digitaliseringen, som genomför
EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd. Förslaget innebär lagändringar i
avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen.
Förslaget innebär krav på tydligare information avseende till exempel ranking av produkter,
konsumentrecensioner och uppgifter om pris. Distansavtalslagens tillämpningsområde
föreslås justeras till att omfatta avtal som innebär betalningsförpliktelser och vissa fall där
personuppgifter tillhandahålls. Regeringen förtydligar att finansiella tjänster inte omfattas av
föreslagna bestämmelser i distansavtalslagen om information om funktionalitet, kompatibilitet
och driftskompatibilitet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
Läs propositionen

En förstärkt spelreglering
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den
svenska spelmarknaden: bland annat ett krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot
att främja olovligt spel. I lagrådsremissen föreslås även att lagen om anordnande av visst
automatspel ska upphävas, att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om
automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland ska sägas
upp. Lagändringen avseende tillstånd för spelprogramvara föreslås träda i kraft den 1 juli
2023. Ändringar till följd av uppsägelse av överenskommelsen mellan Sverige och Finland
föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
Läs lagrådsremissen

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
Nytt En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn
En särskild utredare ska följa upp och se över vissa frågor med anledning av de nya
skattereglerna för företagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2019. Utredaren ska bl.a.
överväga om kvarstående negativa räntenetton ska fastställas till sin storlek vid uppkomsten
och om de ska kunna behållas längre tid än sex år, överväga alternativa eller ytterligare
möjligheter till koncernutjämning avseende avdragsunderlag för negativa räntenetton samt
följa upp och analysera den rättspraxis som finns avseende räntedefinitionen och vid behov
lämna förslag på förändringar av definitionen. Utredaren ska också utvärdera hur
bestämmelserna om valutasäkring bör ändras så att de blir anpassade till de
redovisningsmässiga reglerna, analysera behovet och lämpligheten av ett
infrastrukturundantag, analysera om syftet med den generella ränteavdragsbegränsningen
uppnås; hur regeln påverkar Sveriges konkurrenskraft samt om reglerna förebygger
skatteplanering på avsett sätt och inte kan kringgås. Uppdraget ska redovisas senast den 1
november 2023. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen.
Läs utredningsdirektivet

Betänkanden och promemorior
Nytt Skatteverkets promemoria Ändrad beskattning av inlösen- och
återköpsförfaranden
Finansdepartementet har remitterat Skatteverkets promemoria Ändrad beskattning av inlösenoch återköpsförfaranden. Förslaget är föremål för remissförfarande och har ännu inte lett till
en proposition.
Läs promemorian

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
I en lagrådsremiss föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande
mervärdesskattelagen. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av den nuvarande
mervärdesskattelagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya
lagen får en ny struktur, moderniseras språkligt och anpassas till mervärdesskattedirektivets
begrepp, struktur och systematik. I den nya lagen införs även bestämmelserna i lagen om
särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster samt
vissa bestämmelser i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. som endast avser
mervärdesskatt. Vidare föreslås följdändringar i flera lagar. Den nya lagen och övriga
lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Läs lagrådsremissen

Värdepappersrätt
Regeringsförslag
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av
centrala motparter
I en proposition föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
återhämtning och resolution av centrala motparter. Det föreslås i huvudsak att
Riksgäldskontoret ska utses till resolutionsmyndighet, det ska införas möjlighet till två
temporära statliga stöd till centrala motparter, att de nya stöden ska finansieras av
stabilitetsfonden och det ska införas bestämmelser om ingripande mot personer som ingår i
ledningen för en central motpart när den centrala motparten har åsidosatt vissa skyldigheter
enligt EU-förordningen. Förslagen innebär att det införs en ny lag med kompletterande
bestämmelser till EU-förordningen och att ändringar görs i bl.a. lagen om förebyggande
statligt stöd till kreditinstitut, lagen om värdepappersmarknaden och offentlighets- och
sekretesslagen. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 12 augusti 2022.
Läs propositionen

Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer
I en proposition lämnar regeringen förslag om vilka lagändringar som är nödvändiga, samt
vilka andra anpassningar som behövs, för att genomföra EU:s nya regelverk om säkerställda
obligationer. Regeringen föreslår framför allt ändringar i ändringar i lagen om utgivning av
säkerställda obligationer, bland annat i form av informations- och rapporteringskrav,
bestämmelser om en särskild likviditetsbuffert samt ändringarna av bestämmelserna om
belåningsgrader och kravet på övervärde. Ändringarna föreslås träda i kraft den 8 juli 2022.
Läs propositionen

Övriga rättsområden
Utredningar
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 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 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
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.
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). 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. 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
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, t.ex. 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. Utredningstiden har förlängts och uppdraget ska
redovisas senast den 31 maj 2022.
Läs kommittédirektiven
Nytt Uppdrag angående hur införande av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan
kan påskyndas och hur tillämpning av klimatdeklarationer kan utvidgas
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för
byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan
utvidgas. I uppdraget ingår bl.a. att utreda och föreslå hur gränsvärden för nya byggnaders
klimatpåverkan skulle kunna införas tidigare än 2027, utreda och föreslå hur kravet på
klimatdeklaration kan införas vid ombyggnad och tillbyggnad, lämna nödvändiga
författningsförslag och föreslå andra åtgärder som behövs för den fortsatta utvecklingen av
regler om klimatdeklaration för byggnader. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2023
till Finansdepartementet.
Läs uppdragsbeskrivningen

Betänkanden och promemorior
Kompletterande bestämmelser till förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorism
I en promemoria lämnas förslag som kompletterar förslagen i betänkandet Ekonomiska
sanktioner mot terrorism (SOU 2018:27). Förslagen tar främst sikte på åklagares
handläggning av frysningsbeslut och förfarandet i domstol om den som har fått ett
frysningsbeslut överklagar det. Förslagen i SOU 2018:27 har ännu inte lett till lagstiftning. De
kompletterande bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
Läs promemorian
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 områden där det finns problem och brister med fokus 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 har varit föremål för remissförfarande.
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 har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar
Nytt Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism, utkast till
lagrådsremiss
I ett utkast till lagrådsremiss föreslås att brottsbekämpande myndigheter, Finansinspektionen
och banker eller brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter ska få samverka i
syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism. I
samverkan ska en deltagare vara skyldig att lämna uppgifter till en annan deltagare trots
sekretess eller annan tystnadsplikt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Läs utkast till lagrådsremiss
Läs remissyttrandet
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. 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
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

Regeringsförslag
Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering
I lagrådsremissen En ny lag om företagsrekonstruktion lämnas förslag för

genomförandet av insolvensdirektivets regler om skuldavskrivning för entreprenörer och om
effektivare insolvensförfaranden. I lagrådsremissen behandlas även vissa frågor kopplade till
Kronofogdemyndighetens betalningsförmedling. I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen
om skuldsanering för företagare och i skuldsaneringslagen. Den nya lagen och
lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
Läs lagrådsremissen
Ett bättre premiepensionssystem
I en proposition föreslår regeringen mål för premiepensionssystemet samt en pålitlig och
säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare att utifrån kunskap och intresse göra egna
val av fonder. Regeringen föreslår också ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för
premiepensionen. Fondtorget ska ge pensionsspararna frihet att välja hur deras fondmedel
ska placeras. En ny myndighet, Fondtorgsnämnden, ska upphandla fonderna och förvalta
fondtorget. Myndigheten ska regleras i en särskild lag. Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 juni 2022.
Läs propositionen
Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen
Regeringen föreslår att brottsbekämpande myndigheter ska få utökad åtkomst till finansiell
information och finansiell analys samt utökad tillgång till uppgifter genom konto- och
värdefackssystemet. Syftet är att förbättra möjligheterna att förebygga, förhindra, upptäcka,
utreda eller lagföra brott och underlätta samarbetet mellan nationella
finansunderrättelseenheter. Bestämmelserna tas in en ny lag som föreslås träda i kraft den 1
juli 2022.
Läs propositionen
Några förtydliganden om betaltjänster
I en lagrådsremiss föreslås att det ska göras vissa förtydliganden i betaltjänstlagen med
anledning av att kommissionen har ifrågasatt om några artiklar som reglerar bevisbördans
placering i EU:s andra betaltjänstdirektiv har genomförts på ett tillräckligt klart och precist sätt
i svensk rätt.
Läs lagrådsremissen
En ny riksbankslag
I en proposition lämnas förslag på en ny riksbankslag. Förslaget innebär bl.a. 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 och 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. Det föreslås också en rad följdändringar i annan lagstiftning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Läs propositionen

Myndighetsbeslut m m
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS
2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

