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Prognos för årliga avgifter år 2022
Finansinspektionen (FI) tar ut årliga avgifter från de finansiella företag och
personer som driver verksamhet i Sverige. Avgiftsuttaget beräknas år 2022 bli
752 miljoner kronor jämfört med 678 miljoner kronor år 2021. Avgiftsbelopp
per avgiftsgrupp redovisas i tabellen nedan.
FI får ett förvaltningsanslag för verksamheterna tillsyn, regelgivning, finansiell
folkbildning och finansmarknadsstatistik. FI får också ett anslag för att betala
medlemsavgifterna till de tre europeiska tillsynsmyndigheterna, Europeiska
bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
(Esma). Anslagen ska till största delen täckas med de årliga avgifterna.
Avgifternas fördelning mellan olika avgiftsgrupper speglar de kostnader som
FI har för respektive grupp. De beräknade kostnaderna för respektive
avgiftsgrupp baseras dels på de kostnader som kan hänföras till gruppen
föregående år, dels en prognos för FI:s totala kostnader innevarande år.
Beräkningarna följer regelverket i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter
för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Vi gör en jämförelse
mellan inbetalda avgifter under året och slutliga kostnader för varje
avgiftsgrupp och hänsyn tas till eventuella över- eller underuttag när de nya
avgifterna fastställs. Detta gör att avgifterna kan variera relativt mycket mellan
åren för de avgiftsgrupper som inte har en fast avgift enligt förordningen.
Det avgiftsbelopp som beräknats för en avgiftsgrupp fördelas i proportion till
respektive företags balansomslutning (avgiftsgrupp 1 och 2), sammanlagt
fondvärde (avgiftsgrupp 4) eller FI:s direkt nedlagda tid (avgiftsgrupp 3 och 5).
Lägsta avgiften för avgiftsgrupp 1 till 5 höjdes 1 januari 2022 till 100 000
kronor. För avgiftsgrupp 6 motsvarar avgiften kostnaden föregående år men
lägst 50 000 kronor.
För ett antal avgiftsgrupper är den årliga avgiften fast och det är regeringen
som beslutar om eventuella ändringar. De fasta avgifterna går att utläsa i
förordningen om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet. Nytt för år 2022 är sänkt avgift för försäkringsförmedlare, höjd
avgift för betalningsinstitut och vissa utländska företag. Dessutom har en avgift
införts för svenska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.
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Avgiftsgrupper

Avgiftsgrupp 1,
Banker, kreditmarknadsföretag,
värdepappersbolag, Svenska
skeppshypotekskassan och
leverantörer av datarapporteringstjänster
Avgiftsgrupp 2, Försäkringsföretag,
understödsföreningar m.fl.
Avgiftsgrupp 3, Börser,
clearingorganisationer och
värdepapperscentraler
Avgiftsgrupp 4, Fondförvaltare
Avgiftsgrupp 5, Administratörer av
referensvärden och vissa
andra enheter som tillhandahåller
referensvärden
Avgiftsgrupp 6, Vissa statliga
myndigheter
Övriga grupper - fast avgift enligt
förordningen (2007:1135)
Summa

Preliminärt
avgiftsbelopp
per grupp,
2022, mnkr
439

Debiterade
avgifter per
grupp,
2021, mnkr
385

203

182

36

33

30
0,4

34
1

1

0,4

43

43

752

678

Tabellkommentar: För avgiftsgrupp 1 till 5 är över- eller underuttag från tidigare år är inräknade i
det preliminära avgiftsbeloppet år 2022. För avgiftsgrupp 6 gäller att beräknade kostnader för år
2021 debiteras.
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