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Föreskrifter  
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade 
betaltjänstleverantörer; 

beslutade den xx månad 2017. 
 
Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 7 och 9 förordningen (2010:1008) 
om betaltjänster att 2 kap. 4 §, 3 kap. 5 § och 6 kap. 2, 4 och 5 §§ Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut 
och registrerade betaltjänstleverantörer ska ha följande lydelse. 

2 kap. 

4 §  Ett företag ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och 
eventuella suppleanter som ingår i företagets styrelse. Det ska även framgå vem 
som är styrelsens ordförande. Företaget ska vidare ange vem som är verkställande 
direktör, om en sådan har utsetts, och vem som är den verkställande direktörens 
eventuella ersättare. Det ska också framgå vilken person som är ansvarig för 
betaltjänstverksamheten och vem som är dennes eventuella ersättare. 
 
Företaget ska bifoga uppgifter för ledningsprövning enligt 6 kap. 4 § för de 
personer som anges i första stycket. 

3 kap. 

5 §  En juridisk person ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och 
eventuella suppleanter eller motsvarande som ska ingå i dess styrelse, samt vem 
som ska vara styrelsens ordförande. Den juridiska personen ska också ange vem 
som ska vara verkställande direktör eller motsvarande, om sådan har utsetts, och 
vem som är dennes eventuella ersättare. Det ska även framgå vilken person som 
ska vara ansvarig för betaltjänstverksamheten och vem som är dennes eventuella 
ersättare. 
 
Den juridiska personen ska bifoga uppgifter för ledningsprövning enligt 6 kap. 5 § 
för de personer som anges i första stycket. 

6 kap. 

2 §  En ansökan om tillstånd att förvärva eller att öka ett kvalificerat innehav i ett 
betalningsinstitut ska göras i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2017:X) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.  
 
4 §  Ett betalningsinstitut ska snarast anmäla en förändring av dess styrelse eller 
ledande befattningshavare till Finansinspektionen enligt Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2017:X) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa 
finansiella företag. 
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Vid byte av ansvarig för betaltjänstverksamheten, eller dennes ersättare, ska 
motsvarande uppgifter enligt första stycket lämnas för denna person. 
 
5 §  En registrerad betaltjänstleverantör som är en juridisk person, ska snarast 
anmäla en förändring av dess styrelse, ledande befattningshavare eller ansvarig för 
betaltjänstverksamheten, eller dennes ersättare, till Finansinspektionen. 
 
En sådan anmälan ska innehålla uppgifter som identifierar en styrelse- och 
ledningsperson, samt uppgifter om dennes utbildning, arbetslivserfarenhet, andra 
uppdrag, och anseende.  

Allmänna råd 

En registrerad betaltjänstleverantör bör använda det formulär för 
ledningsprövning som finns på Finansinspektionens webbplats. 
 

_____________ 
 
Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den xx månad 2017. 
 
 
 
 
ERIK THEDÉEN 
 
 
 Handläggare 


