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Sammanfattning

Utvecklingen på elektronikens och datateknikens områden har inneburit
förändringar på den finansiella marknaden. Aktörer hittills intesom
omfattats den finansiella lagstiftningen erbjuderav i allt störrenumera
utsträckning finansiella tjänster. Så detär inom dagligvaruhandelnt.ex.
och bensinbranschen vanligt förekommande företag utvecklaratt egna
kontokortssystem. Likaså erbjuder dessa aktörer i ökad omfattning sina
kunder insättningargöra på konto.att Insatta medel är avsedda att
användas till framtida inköp och tjänster. Andra aktörer inteav varor som
heller omfattats reglering föreningarär sparmedel frånav tar emotsom
sina medlemmar. Sådan inlåning har inte bankrörelse eftersomansetts vara
inlåning från medlemmar Äveninte ske från allmänheten. denansetts
finansieringsverksamhet bedrivs företag inom dagligvaruhandelnsom av
och bensinbranschen föreningar iär alltsamt väsentligt undantagen frånav
tillståndsplikt. Utvecklingen på marknaden de krav Sverige åtagitsamt som
sig följa EES-avtalet haratt anledninggett under vilkagenom omprövaatt
förutsättningar inlåning och finansieringsverksarnhet skall underkastassom
tillståndsplikti framtiden. Dessa förhållanden bakgrundenutgör till utred-
ningens uppdrag lämna förslag vilken inlånings-att och finansierings-
verksamhet i framtiden skall underkastad reglering och tillsyn.som vara

En tjänst i ökad utsträckning tillhandahålls andra finansiellasom änav
företag växlingär valuta. Etablering företag driver valutaväx-av av som
lingsrörelse fordrar i dag inte tillstånd. Verksamheten står inte heller under
någon myndighets tillsyn. Internationella erfarenheter visar det finnsatt
risk för valutaväxlingsrörelseatt kan utnyttjas för illegala syften. Med
hänsyn härtill och till EG-direktiv åtgärderett penningtvätt,motom som

lettäven till införandet lagen 1993:768 åtgärder penningtvätt,av motom
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valutaväxlingsrörelseuppdrag överväga somfått iutredningen atthar om
tillsyn.formnågonunderställasbörföretagdessa avbedrivs av

banktjäns-erbjudatillmöjligheternaökathar attutvecklingentekniskaDen
ochbankkontorBehovetdag.iskervadformer än avandrai somter

gällervadfallibankpersonal ersätts, vartmedkundkontakttraditionell
Detlösningar.tekniskautsträckningallti störrebanktjänster, avenklare
in-såväl kontantuttagmöjligt göra somtekniskt attexempelvisär numera

med lägrePåvia orterbetalningsöverföringar automater.ochsättningar
intesannolikt attinvesteringarna varatekniskadekommerkundunderlag

bankser-behovettillgodoseFöråren. avde attunder närmastelönsamma
tillhandahållasbanktjänsterenklarefårmindrepåglesbygd och ortervice i

föreslåutredningenskalldirektivenEnligträkning.bankensförombudav
förgällabörförutsättningarnade närmare somriktlinjer samt ange

tjänsterellerdärlokalerandraochbutikerbedrivs i varorverksamhet som
tillhandahålls.

bankrörelsedefinitionNy

finan-ochinlånings-bedriverföretagregleringenframtida somDen av
EG-följerkravdeutsträckning avi somsieringsverksamhet stor avstyrs

bedriverföretagbl.a.innebär att somDettaområdet.pådirektiven
kreditgivning ärmedföreningiallmänhetenfrånupplåningellerinlåning

minimi-vissaställskreditinstitutPåEU.enligtinstitution ettcreditett
bedriverFöretagstartkapitalkapitaltäckning, somm.m.såvittkrav avser

utifrånbedömasfårkreditinstitutklassasverksamhetangiven attutan som
kreditinstitut,inte ärföretaggällerDockförhållanden. att somsvenska

omfattasskallkravEU:senligtallmänheten,fråninlåningemottarmen
skydd.visstinsättarnaregler ettgersomav

denutkanternakallaskanvad aviutvecklingentillMed hänsyn som
iskälfinnskrav attovannämndaEU:stillmarknadenfinansiella samt

allmän-fråninlåningemotensamrättbankernas taattgrunden ompröva
behållaprincipibankerna ensam-skallförslagutredningensEnligtheten.

iInlåningsbegreppetallmänheten.fråninlåningtill emoträtten taatt
skallinlåningMedande.följenligttydliggörasskallbankrörelsedefinitionen
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insättning medel på konto, insättning kan ske fortlöpande ochavses av om
kontobehâllningen värdetutgörs och disponibel förärom av av pengar

insättaren. Kretsen insättare skall alltjämt allmänheten. Medav vara
allmänhetsbegreppet skall medlem i förening,även rätten attavses en om
bli medlem förär öppen och inlåningsverksamheten därmed riktasenvar
till vid och obestämd personkrets. Innebörden allmänhetsbegreppeten av

därmed EU:s tolkning motsvarande begrepp.motsvarar av

Insättning kundmedel hos utgivare kontokortav av

Allt fler näringsföretag, dvs. företag framställer eller bedriver handelsom
med och tjänster, erbjuder sina kunder i kontokortsverksamhetenvaror att

insättningar på konto. Syftetgöra med insättningama kontobeháll-är att
ningen skall användas för kundernas framtida köp och tjänsterav varor

tillhandahålls näringsföretaget. För närvarande har flertalet företagsom av
erbjuder denna tjänst begränsat det belopp högst får finnas in-som som

nestående på varje kundkonto till 8 000 kronor. På innestâende medel

utgår Medlen tillgängliga förränta. är kunden för betalning ochav varor
tjänster, för i samband med kontot avslutas och i vissa fall föruttag att

kontantavrundning.s.k. Kontoinsättningar sker i vissa fall direkt i
näringsföretaget. l andra fall sker insättningama i andra företag som
administrerar kontokortsverksamheten näringsföretaget.

Kontoinsättningari näringsföretag företeelseär motsvarighet lären vars
saknas i andra länder. Företeelsen enligt utredningenär positivt inslagett
på marknaden, inte minst för kunderna. bör i framtidenDet även vara
möjligt för näringsföretag insättningar under förutsättningatt ta mot att
insatta medel används för framtida köp. Avsikten skall inte skapaattvara

alternativ till banksparande. Kontoinsättningar sker i näringsföretagett som
emellertidär betrakta inlåning från allmänheten, vilket innebäratt attsom

denna inlåningsverksamhet bankrörelse. Denna kontoinsätt-utgör typ av

Kontantavrundninginnebär kundenvid köp har möjlighet kontantermed visstatt att taut ett
angivetbelopp överstigerköpesumman.Somexempelkan kontantavrund-nämnasattsom en
ning 300 kronor innebär kund handlarför 150kronor kan låtadebiterakontotattom en som
medsammanlagt450 kronor.
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kunnaförutsättningarvissaunderförslagutredningensenligtningar bör
bankrörelse,förtillståndskravetfrånundantas

förutsättningundernäringsföretagfår iinlåning skeinnebärFörslaget att
till-tjänsterochinköpföranvändasskallmedel sominsatta varoravatt
tillmed rättförenasintebehållningennäringsföretaget,handahålls attav

medsambandiskefår attendastkontotfrånkontantuttagochränta att
in-attraherafår företagetförstället räntaupphör. Ikontoförhållandet

skallinlåningSådanförmåner.liknandeandraochrabattermedsättama
skekundmedel får ävenInsättningkundmedel.insättningbenämnas avav

ingårdetta företagförutsättningundernäringsföretag attföretagi änannat
kredit-företag ärdettaOm ettnäringsföretaget.koncerni somsamma
finan-endastñnansieringsvçrksanüietbolagetsmarknadsbolag får avse

näringsföretagsäljsellerframställstjänsterochsiering avsomav varor
med insätt-syftettydliggörsbegränsningardessaGenominom koncernen.

ochbankiskerinlåningmellanfinnsskillnaddenningama somsamt som
företag.i andra

Inlåning sparkassori

medlemmarnabestår iföreningekonomisk attiSparkasseverksamhet en
föreningen.administrerassparmedel kontoin avföreningeni sätter som

Med-bank.ikontoanvändssparkasseverksamheten typ somI avsamma
sättpåkapitaletkan lyftaochkapitalinsatt sammapåfårlemmen ränta

sparkas-medsyftenföreningarnasbanksparande, Ettdet avvoresom om
bankinlå-tillalternativmedlemmarerbjuda sina ettseverksamheten är att

föreningari vissasparkasseverksamheten ärmedsyfteEttningen. annat
föranvändaskan attrörelsekapital,medföreningenförse somatt
Härige-verksamhet.huvudsakligaföreningensbyggaochfinansiera upp

anskaffningförkanal avsparkasseverksamhetenfungerar som ennom
rörelsemedel

.

skallformnuvarandedesssparkasseverksamhet iföreslårUtredningen att
med-frånskerinlåningenbankrörelsedefinitionen, enomfattas omav

allmänhetsbegreppet.utvidgadeföreslagna,träffas detlemskrets avsom
krävasåledesskallföreningsådan öppeniSparkasseverksamhet en
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bankoktroj. Bankrörelse skall enligt förslaget kunna bedrivas i ekonomisk
förening enligt lag andelsbanker lagförslaget behandlas utförligareen om
nedan. Ett alternativ kan för vissa föreningarannat attvara anpassa
verksamheten till bestämmelserna insättning kundmedel. Detom av
rörelsekapital föreningen anskaffar via sparkasseverksamheten får isom
huvudsak lånas sedvanligt obligationsutgivningsätt, t.ex.upp genom
eller medlemsinsatser. Föreningar sparkasseverksamhetmed skall dock ges
möjlighet successivt verksamheten till de kraven.att anpassa nya

Inlåning lâneföreningaroch kreditgivning i ochspar-

föreningarEtt antal bedriver inlånings- utlåningsverksamheteller gentemot
sina medlemmar. föreningarFlertalet har såväl inlåning utlåning i sinsom
verksamhet, medan andra föreningar bedriver dessa verksam-endera av
heter. Inlåningen i dessa föreningar ochsyftar till finansiellt sparande

inlåningdärmed alternativ till bankinlåning. vissa föreningarI ärutgör ett
Tillkrav för medlemmen skall låna medel från föreningen.ett att

skillnad från bedriver renodlatsparkassoma och låneföreningamaspar- en
finansiell verksamhet. verksamhet och lâneföre-Den bedrivssom av spar-

varierar väsentligt omfattning. kallas slutnaningar i Några föreningar, som
föreningar, vänder sig till förhand personkrets.bestämd Dessaen
föreningar bedriver ofta sin verksamhet och i begränsadlokal nivå om-
fattning. föreningar, vänder sigAndra här kallas föreningar,öppnasom
till på förhand obestämd personkrets bedriver regelochen som en mer
omfattande verksamhet.

bankrörelsedefinitio-Inlåning i låneföreningar omfattasoch skallspar- av
inlåningen träffas allmänhetsbe-sker från medlemskretsnen om aven som

Inlåning i sådan skall således fordra bankok-föreningöppengreppet. en
troj. Möjlighet för bedriva bankrörelseekonomiska föreningar att ges

lagen andelsbanker.genom om

inteKreditgivning bedrivs och låneförening undantassom av en spar-
enligt nuvarande reglering från tillståndsplikti kreditmarknadsbolagslagen.

inteekonomisk förening finansieringsverksanthet kanEn bedriversom
Utredningen föreslårheller få tillstånd enligt kreditmarknadsbolagslagen.
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fanns itidigaredet skall liknande deninföras bestämmelse,att somen
finansbolagslagen kundeñnansieringsverksamhetföreningarsenligt vilken

Förutsättningarnaundantas från förutsättningar.tillständsplikt under vissa
ochför omfattningbegränsadundantag verksamhetföreningens ärär att av

bestämdriktar på förhandsig medlemmarenbart till utgör ensom
omfattasintekreditgivningsverksamhetpersonkrets. Föreningar avvars

framtidenförslag idenna utredningensundantagsbestämmelse enligtkan

få kreditmarknadsbolagslagentillstånd ändringarna iföreslagnadegenom
se nedan.

Finansiell ekonomisk föreningiverksamhet

bedrivamöjlighetI den finansiella för närvarandelagstiftningen saknas att
detföreslårfinansiell Utredningenförening.ekonomiskverksamhet i att

föreningi framtiden ekonomiskassociationsformenskall möjligt iattvara
ellerbankrörelselagenbedriva enligttillståndspliktigverksamhet ärsom

bedrivsdenkreditmarknadsbolagslagen. Verksamheten skall även när av
gällerförening ochtillsynunderkastad de regler annaten somomvara

andelsbank detenligt ärdessa skall benämnaslagar. Företagstypen om
fråga införs denñnansieringsverksamhetbankrörelse. För gemensam-om

skallföreningekonomiskbenämningen Bankrörelse ikreditföretag.ma
Lag-andelsbanker.regleras lagbankrörelselagen,förutom omenav,

föreningsbankslagenförslaget iinnehålletbygger till delar pä menstora
mellanuppdelningsaknar denkopplingen jordbruksnäringentill samt

innehåller. Före-regionala föreningsbankslagenoch bankerlokala som
föreningekonomiskiningsbankslagen Finansieringsverksamhetupphävs.

lagentillrubrik ändrasskall kreditmarknadsbolag,regleras lageni varsom
kreditföretag.om

Valutaväxling

ochköpbenämningenBegreppet den tidigareValutaväxling ersätter
enligt utred-skallValutaväxlingsrörelseförsäljning Medresevaluta.av

ochsedlar,medningens handelyrkesmässigförslag förstås mynt
bedrivsValutaväxlingsrörelsemyntslag.resecheckar ivederlag annatmot

friståendekreditinstituti ökande andrafrån banker ochomfattning av
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företag. Det finns cirka 15-20 sådana företag sig valutaväx-ägnarsom
ling. Vissa bedriver valutaväxlingsrörelse huvudsaklig medannäring,som
andra bedriver den komplement till näring.ettsom annan

Utredningen föreslår valutaväxlingsrörelse skall lagregleras iatt omen
Valutaväxling. Lagen syftar till definiera vad med valutaväx-att som avses
lingsrörelse till förhindra företag rörelsesådansamt driveratt att som
etableras i syfte tvätta pengar eller på för dettaatt utnyttjassättannat
ändamål. Lagen skall valutaväxlingsrörelse påbedrivstrygga att ett
sakkunnigt och omdömesgillt konsumentskyddoch behovetsätt att av
tillgodoses i denna verksamhet.

Lagen föreslås bli tillämplig på valutaväxlingsrörelse riktas motsom
allmänheten och bedrivs från fast driftställe såledesi Sverige. Lagen är
tillämplig på såväl svenska utländska företags Sverige.etableringar isom
Den i lagen föreslagna bestämmelsen därmedkonsumentskydd blirom
tillämplig samtliga företag bedriver valutaväxlingsrörelse. Be-som
stämmelsen konsumentskydd innebär företag valutaväx-driverattom som
lingsrörelse skyldigaär tydligt informera ochgällande växelkurseratt om
avgifter tillhandahålla avräkningsnota.samt att

För motverka företag utnyttjas penningtvättsyfteeller etableras iatt att
finns enligt utredningen behov vilkareglering underav som anger
förutsättningar verksamheten skall etableringskon-bedrivas. Visssom
troll fordras enligt utredningen för ochförhindra etablerasföretagatt att
bedrivs under förhållanden inte kan Valuta-tillräckligt seriösa.som anses
växlingsrörelse efterväsentlig omfattning skall få bedrivas endastav
tillstånd Finansinspektionen. anmälasskallAnnan valutaväxlingsrörelseav
till inspektionen. Tillstånd får meddelas kanendast verksamheten antasom
bli bedriven på sakkunnigt fåttoch haromdömesgillt Företagett sätt. som
valutaväxlingstillstånd skall Frånställas under Finansinspektionens tillsyn.
kravet tillstånds- ståroch anmälningsplikt undantas svenska företag som
under Finansinspektionens tillsyn undantasenligt lagstiftning. Vidareannan
utländska filialer till vissa utländska EES-företag, utanförsåväl inom som
området, har bedriva hemlands-valutaväxlingsrörelserätt enligtattsom
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andraellerbankföretagutländskafilialer tillutländskaauktorisationen samt
kreditinstitut.utländska

Valutaväx-bedriverföretagdefinieras devalutaväxlinglagenI somom
detdärföljertransaktioner vägarillegalaförRiskenlingsrörelse. att

företagskäl förvägandeutredningen attkontroll enligtsaknas är tungtett
intereglernuvarandeenligtochvalutaväxlingsrörelse,bedriver somsom

penningtvätt,åtgärderför lagentillämpningsområdet motomfattas omav
anmälnings-ellertillstånds-ärlag. Företagdennaomfattasbör somav

omfattassåledesskallValutaväxlinglagenenligt pen-pliktiga avom
ningtvättslagen.

ombudBanktjänster genom

fick1987:617bankrörelselagen3 §bestämmelse i 2 kap.Genom aen ny
särskilteftermöjlighet1993januariden 1 attmedfrän ochbankerna

personal änbedrivasbanktjänsterenklarevissalåtatillstånd armanav
förtillkomBestämmelsenbankenslokaleri andra änochbankens egna.

och påglesbygdibankserviceupprätthålla vissmöjligtdetgöra attatt
mindre orter.

banktjänster ärenklaretillhandahålla vissaombudlåtaMöjligheten att
påochglesbygdiförhållandenamotiveradfrämstutredningenenligt av

nuvarandeskillnad fråntilldetinnebärFörslagetmindre attorter.
möjlig-avseendebegränsningarformellanågrafinnasbörreglering, inte

andrapåbanktjänstertillhandahålla enklare även orter.heten att

bankenstillhandahållas iskallverksamhetbanksHuvudprincipen egnaatt
bedrivsverksamhetSådanlagfästs.personalbankensochlokaler egenav

imotsvarande sättfinnshuvudregeldennaFrån somi bankkontor.
särskiltefterbankförmöjlighetlydelse,gällande atti dess3 ena
skillnadTillbanktjänster.enklarevissatillhandahållaombudlåtatillstånd

vilkalagtextenföreslagnai denregleringennuvarandefrån den anges
frånkonto,insättning uttagtjänsterDessa ärbanktjänster avses.som
fränkreditförmedling. Uttagbetalningsförmedling ochbankbok,konto med

tillstånd,särskilttillhandahållaskunnahittills utanbankkonto ansettssom
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checkinlösen och kontantavrundning, skall således inte hellert.ex.
fortsättningsvis fordra tillstånd. Tillstånd får hittills beviljassom av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen.

fårTillstånd endast beviljas verksamheten bedöms kunna bedrivasom
under kontrollerade former och med betryggande säkerhet. För den

verksamhet banken lägger entreprenad skall banken alltidutsom
kunden rättsligt ansvarig. Finansinspektionen skall i principgentemot vara
dessa krav uppfyllda i varje enskiltpröva fall. Tillståndsprövningenäratt

skall flexibel och till verksamhetens omfattning,orten,vara anpassas
ombudet, lokalen övriga förutsättningar för verksamhetens be-samt
drivande. Utredningen i slutbetänkandet återkomma med förslagattavser
på olika tekniska, säkerhetsmässiga lösningar.
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Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i bankrörelselagen 1987:617om

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga bankrörelselagenom
1987:617,

dels i 3 kap. 1 kap.5 och1 3 §§,att 7 kap. 24 § 8 kap. §lsamt
hänvisning till föreningsbankslagen 1987:620 skall bytas ut mot
hänvisning till lagen 1994:000 andelsbanker,om

dels i 8 kap. 4 och hänvisning5 till lagrumatt i föreningsbanksla-
skall bytas hänvisning till lagrum med beteckningut mot igen samma

lagen andelsbanker,om
dels i 2 kap. 6 8 och 9 §§, 3 kap. 2 ochatt 15 §§, 4 kap. och7a, a

11 §§, 5 kap. 3 och 8 §§, 6 kap. 3 § 8 kap. 5 § orden centralsamt
föreningsbank och ordet föreningsbank i olika böjningsformer skall
bytas ordet andelsbank i motsvarande form,ut mot

dels i kap.1 6-8 orden ett bankaktiebolag skallatt bytas ut mot
en bank,

dels kap.1 1 och 2 §§, 2 kap. 3att 10, 12, 13, 16, 17 ocha,
19 §§, 3 kap. 5 och 11 §§, kap.4 12 och 13 §§, 5 kap. 7
6 kap. §1 7 kap. 10, 11, 13, 14, och 22 skall§§ ha följandesamt
lydelse,

dels det i 1 kap. skall införas bestämmelse,att 2 följandeen ny a av
lydelse.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bestämmelserkap. Allmännal

§1

innehåller bestäm-lagDennainnehåller bestäm-lagDenna
rörelsedenmelserrörelseden enmelser somomsom enom

andravissadrivabank fårvissa andra samtfår drivabank samt
be-för bankerbestäm-för banker gemensammagemensamma

Bestämmelserstämmelser.hurBestämmelser ommelser. enom
dessochbildasbankhurorgani-dessochbildas ombank enom

bank-finns iorganisationbankaktiebo-finns isation m.m.m.m.
1987:618,aktiebolagslagensparbanks-lagslagenl987:618,

och1987:619sparbankslagenförenings-1987:619 ochlagen
andels-1994:000lagen1987:620.bankslagen om

banker.
lagi dennaförståsbankMeddenna lagförstås iMed bank

ochSparbankbankaktiebolag,Sparbank ochbankaktiebolag,
andelsbank.föreninCentralföreningsbank gs-

föreningsbank.lokalbank och
iförståsstadgarbanksMedförstås istadgarbanksMed enen

förbolagsordninglagdennaförbolagsordninglagdenna
förreglementebankaktiebolag,förreglementebankaktiebolag,

andels-förstadgarochsparbankföre-förstadgarochSparbank
bank.ningsbank.

gällerSverigeifilialverksamhetbankföretagsutländskaFör genom
övrigt lageniochdelartillämpligailagi dennabestämmelserna

filialerutländska1601992: m.m.om
riksbank.Sverigesbedrivs iverksamhetförintegällerlagDenna som

2§

dennaibankrörelseMedi dennabankrörelseMed avsesavses
ingåri vilkenverksamhetlagingårvilkeniverksamhetlag
Medallmänheten.fråninlåningpåallmänhetenfråninlåning

insättninginlåningbank allmänt avräkningsådan avsessom
insättningpå kontomedelanvänder. om

ochfortlöpandeskekan om
vär-kontobehållningen utgörs av

disponibeloch ärdet pengarav

1993:1700.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

för insättaren.
Bankrörelse får, efter tillstånd Bankrörelse får, efter tillstånd

oktroj regeringen, drivas oktroj regeringen, drivasav av av av
bankaktiebolag, sparbanker och bankaktiebolag, sparbanker och
centrala föreningsbanker. Vidare andelsbanker. Vidare får bank-
fâr bankrörelse drivas utländ- rörelse drivas utländskaav av
ska bankföretag under de förut- bankföretag under de förutsätt-
sättningar i 4 och ningar i 4 och 5 §§.som anges som anges

§§.5

2a§

Tillstånd bedriva bankrörel-att
krävs inte näringsföre-ettse om
eller företag ingårtag annat som

i koncern sådantsamma som
företag, inlåning fråntar emot
allmänheten under förutsättning

behållningenatt
inte förenadär med tillrätt

ränta samt
disponibel förär insättaren

endast för betalning av varor
och tjänster framställs ellersom
säljs näringsföretaget eller iav
samband med kontoförhållan-att
det upphör.
Sådan inlåning kallas i ä t t-n s
ning kundmedel.av

Kreditföretag får in-ta emot
sättning kundmedel endastav om
finansieringsverksamheten be-är
gränsad till avsättning av varor
och tjänster framställs ellersom
säljs näringsföretag inomav
koncernen.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Rörelsen2 kap.

3a§

skall drivasverksamhetBanksfårsärskilda skäldet finnsOm
och ipersonalbankensregering-efterellerregeringen, egenav

bankkon-lokalerbankensFinansin-bemyndigande, egnaens
kontofrånUttagtor.bank utantillåtaspektionen att en

tillhandahållasdockbankbok fårbedrivasverksamhetenlåter av
på sätt.ochpersonal ävenbankens annatänannan

eftereller,Regeringenbankenslokalerandrai än rege-egna.
Finansin-bemyndigande,ringens
bank till-fårspektionen ge en

tillhan-ombudlåtastånd ettatt
förföljande tjänsterdahålla

räkningbankens
bankkonto,insättning på

bank-medfrån kontouttag
bok,

ochbetalningsförmedling
kreditförrnedling.

stycketandraenligtTillstånd
bankenendastfär an-omges

verksamhetenför motsvarar
kandetochkunden attantas

be-kommerverksamheten att
kontrollera-sådanaunderdrivas

betryg-säkerhetsrnässigtochde
betingasgande former, avsom

omfatt-ochverksamhetens art
orriständig-övriganing samt

heter.

5§

får förvärvabankEnbank-får förvärva annanbank enEn ett
övertagandetrörelse,bankssparbankselleraktiebolags omen

förtill skadainte kanövertagandet interörelse, varaansesom
förvärvetOmdet allmänna.för detskadatillkan anses vara
obetydliginteellerhelaförvärvetOmallmärma. enavseravser

detkrävsrörelsendel attdelobetydliginteellerhela aven
regering-eftereller,regeringendetrörelsen krävs att rege-av
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ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansin-ens
bemyndigande, Finansinspektio- spektionen lämnar tillstånd till

lämnar tillstånd till förvär- förvärvet.nen
vet.

Ett bankakti ebolag får förvärva
central föreningsbanks rörelseen

i samband med ombildning enligt
11 kap. föreningsbankslagen
1987:620.

6§

Efter tillstånd regeringen Efter tillstånd regeringenav av
eller, efter regeringens bemyndi- eller, efter regeringens bemyndi-
gande, Finansinspektionen får gande, Finansinspektionen fåren en
bank förvärva aktie i bankaktie- bank förvärva aktie eller andel i
bolag eller andel i utländskt svenskt eller utländskt bankföre-
bankföretag och i svenskt eller och i svenskt eller utländskttag
utländskt företag, ändamål företag, ändamål kanvars vars anses
kan till för till förnytta bankväsendetanses vara nyttavara
bankväsendet eller det allmänna. eller det allmänna.

Vad i förstasägs stycket gäller även i fråga garantifondsbevis,som om
förlagsbevis eller förlagsandclsbevis har utfärdats företagsom av som

i första stycket. Med banks förvärv garantifondsbevisavses jämställsav
utfardande garantifondsförbindelse.av

Beträffande förvärv aktier eller andelar försäkringsföretagi gällerav
6a§.

9§

En bank skall vid varje tid- En bank skall vid varje tid-
punkt ha kapitalbas, beräknaden punkt ha kapitalbas, beräknaden
enligt 9 åttamotsvarara som enligt 9 åttamotsvarara sombankens placeringar,procent av bankens placeringar,procent avberäknat enligt 10 § kapital- beräknat enligt 10 § kapital-krav. För central förenings-en krav.bank med anslutna lokala före-
ningsbanker bestäms kapital-
basen och kapitalkravet gemen-
samt.

Utöver bestämmelsen i första Utöver bestämmelsen i första
stycket gäller banks kapi-att stycket gäller banksen kapi-att en
talbas inte får understiga det talbas inte får understiga det
belopp enligt kap.1 2 § belopp enligtsom lkap. 2§som
tredje stycket bankaktiebolagsla- tredje stycket bankaktiebolagsla-



Pkärfartrzingsförslag28

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap. 2 §21987:618,2 §2 kap.1987:618, gengen
sparbankslagenstycketandrasparbankslagenstycketandra

4§kap.eller 11987:619kap. 4§eller l1987:619
lagenstyckenatredjeochandraföreningsbanksla-styckettredje

andelsbanker1994:000krävdes när1987:620 omgen
påbörjades.rörelsenkrävdes närpåbörjades.rörelsen

10 §

tillgångartill bankensförhållandei samtenligt 9 bestäms§Kapitalkravet
kapitalmarknadenåtagandenandraochgarantiförbindelser somsådana

idelas inPlaceringarnaplaceringar.för bankenkreditriskinnebär en
följande grupper:

postremissväxlar.checkar ochlnneliggande kassa,A
svensksvenskaför vilkafordringaroch staten,Värdehandlingar en2.

samfällighetjämförligdärmedellerkommun svarar.en
ellerutländskavilkaförfordringar staterochVärdehandlingar3.

i dengällerfordranellervärdehandlingencentralbanker omsvarar,
valuta.refinansierad iochvalutan ärnationella samma

denågonvilkaÖvriga föroch fordringarvärdehandlingar avsvarar4.
föreskriver.regeringencentralbankerochutländska stater som

kapitalmarkna-pååtagandenoch andragarantiförbindelserFordringar,5.
elleri 1tillgångarsådanautgörssäkerhetenvilka avsesden, för somav

i 2-4.värdehandlingarstatligasådana avsessom
pensionsfondenallmännavilkaförfordringarochVärdehandlingarB

bankverksamhetslagnågotbedriverföretagsvenskteller avett som
svarar.

ellerkommunvilkaförfordringaroch enVärdehandlingar2. svarar en
utländskadenågon statersamfällighet i somjämförligdärmed av

föreskriver.regeringen
löptid högståterstående ettmedfordringarochVärdchandlingar aven

utländsk bankvilkaår för svarar.en
i någonbankför vilkafordringaroch avVärdehandlingar4. svarar en

föreskriver.regeringenutländskade stater som
in-denågonvilkaförfordringarochVärdehandlingar avsvarar5.

föreskriver.regeringenutvecklingsbankerternationella som
kapitalmarkna-pååtagandenandraochgarantiförbindelserFordringar,6.
fordringarellervärdehandlingarsäkerheten somutgörsvilkaförden, av

ianges
kapitalmark-pååtagandenandraochgarantiförbindelserFordringar,C.

ellerbostadsfastighetipanträttsäkerheten utgörsför vilkanaden, av
bankenvärdeuppskattadedetinomfastighetsådan somtilltomträtt

värdering.särskildefterbestämt
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ÖvrigaD. tillgångar, garantiförbindelser och andra åtaganden
kapitalmarknaden.

Vid bestämmandet kapitalkravet undantasav
sådana tillskott enligt 9 § sista stycket skall räknas frånsom a av-

kapitalbasen,
sådana tillskott i 9 § sista stycket sista meningen,som avses a-
de placeringar i första stycket A,som anges-
fordringar företag ingår i koncern banken ochmot som samma som-
omfattas bestämmelser konsoliderat kapitalkrav,som av om
fordringar har fordringar hargarante-som garante-som- -

företag ingår i företagrats ingårett iav rats ettsom av som
koncern banken och koncern banken ochsamma som samma som

omfattas bestämmelser omfattas bestämmelsersom av som av
konsoliderat kapitalkrav, konsoliderat kapitalkravom samtom
fordringar mellan fordringar mellanen spar- en spar-- -

bank och Sparbankemas Bank bank och Sparbankemas Bank.
samt

fordringar mellan före-en-
ningsbank och Föreningsbanker-

Bank.nas
övrigtI skall vid bestämmandet kapitalkravet placeringama tilltasav upp

sammanlagt
tjugo de placeringar i förstaprocent av summan av som anges-

stycket B,
femtio de placeringar i förstaprocent av summan av som anges-

stycket C samt
hela de placeringar i första stycket D.summan av som anges-

Till grund för bestämmandet kapitalkravet enligt tredje stycket skallav
placeringama värderas enligt följande:

Tillgångar, för vilka i 9 andra§ stycket C harreserver som avses a
värderas till sitt bruttobokföringsvärde.satts av,

2. Ovriga tillgångar värderas till sitt bokförda värde.
3. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till sitt

nominella belopp.
.Ovriga4. garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.

5. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nominella
belopp, inte regeringen föreskriver lägre belopp.ettom

Regeringen får bemyndiga finansinspektionen meddela sådanaatt
föreskrifter enligt denna paragraf ankommer regeringen.som

12§

Ett bankaktiebolag, En bank skall ha med hän-en spar- en
bank och central förenings- till rörelsens och omfatt-en artsyn
bank skall ha hänsynmed till ning tillräcklig betalningsbered-en
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skap.omfattningochrörelsens art
betalningsberedskap.tillräcklig

fårFinansinspektionenbemyndigande,regeringenseftereller,Regeringen
betalningsberedskapen.föreskriftermeddela närmare om

13§

förväntasgrunder kangodapålåntagarenendastbeviljasKredit får om
fast ellersäkerhet ibetryggandekrävslåneförbindelsen. Dessutomfullgöra

från sådanavståfår dockBankenform borgen.eller iegendomlös av
föreliggerdetobehövlig ellerden kansäkerhet annarsomansesom

säkerhet.avstå frånsärskilda skäl att
1987:bankaktiebolagslagenförsta stycket9 §i kap.Bestämmelsen 6

aktiebankaktiebolagför emotförbud pant ta618 att egenett somom
utfärdat.bolagetförlagsbevispåocksåtillämpas som

Sparbankenförlagsbevis,får intesparbankEn emotpant ta somsom
grundfondgarantifond ellertilltillskottbevishelleroch inteutfärdat, om

Sparbanken.i
får inteandelsbankEninteföreningsbank får somEn som

förlagsbevis ellerförlagsbevis eller emotpant taemotpant ta
bankenförlagsandelsbevisharförlagsandelsbevis somut-som
andel ibevisellerutfärdatbevisellerbankenfärdats omomav

till banken.tillskottellerföre-tilltillskotti ellerandel
ellersjälvningsbanken annan

föreningsbank.

16§

eller låntagarelåntagarefordringarfår inte ha sombankEn samma
sådanigemenskapekonomiskväsentligivarandramedförbundnaär

skyldighetersinafullgörakanbanken intefinns riskdetomfattning attatt
gällerskuld. Detsammasinbetalakanintelåntagaresådanom en

harförlagsbevis,eller getts uti aktiersäkerhet avfordringar sommot
gemenskap.sådanförenade iaktiebolag äraktiebolag eller somsamma

garantiförbin-ellerborgeni formsäkerhetjämställsMed fordran annanav
banken.delse till

garantiförbindel-frågaockså igällerstycketförstaiBestämmelserna om
utfärdar.bankenser som

fårFinansinspektionenbemyndigande,regeringenseftereller,Regeringen
förskall gällabegränsningarvilkaföreskriftermeddela somnärmare om

andraochförstaigarantiförbindelserochfordringarsådana avsessom
styckena.
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En central föreningsbank skall
dessutom bevaka inte bankenatt
tillsammans med anslutna lokala
föreningsbanker har fordringar

i första stycket isom avses
sådan omfattning fordringar-att

kan medförasammantagnana
fara för föreningsbankernas
säkerhet.

l7§

En bank får inte på andra villkor sådanaän banken normalt ställersom
lämna kredit tillupp
styrelseledamot,

2. delegat i ledande ställning inom banken,
anställd innehar ledande ställning inom banken,som en

4. aktieägare än med aktieinnehavannan staten ett minstmotsvararsom
hela aktiekapitalet,tre procent av

5. sådan revisor i banken i 3 kap. § femte5 stycket,som avses
6. make eller sambo till under 1-5 ellerperson som avses
7. juridisk i vilken sådan underperson 1-6 harperson som ettavses

väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap delägare eller medlem.av
En lokal föreningsbank får inte

tillstånd den centralautan av
föreningsbanken lämna kredit till

eller företag iperson som avses
första stycket.

Finansinspektionen prövar delegat eller anställd har sådan ledandeom
ställning i första stycket 2 ochsom avses

Bankens styrelse skall i förteckning föra in uppgifter de krediteren om
har beviljats eller företagsom i första stycket.personer som avses

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, ñnansinspektionen får
utfärda föreskrifter vilka uppgifter skall antecknas i förteckningen.om som

Första-fjärde styckena tilläm- Första-tredjestyckenatillämpas
på motsvarande beträf-sättpas motsvarande beträffandesätt

fande krediter säkerhetmot krediter säkerhet borgenav mot av
borgen eller fordringsbevis eller fordringsbevis utfär-som som
utfärdats någon i dats någonav i förstasom avses av som avses
första stycket. Detsamma gäller stycket. Detsamma gäller för en
för fordran banken fordranen banken förvärvarsom som
förvärvar och för vilken någon och för vilken någon som avses

i första stycket be-är förstaisom stycketavses betalnings-är
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skyldig.talningsskyldig.

§19

villkorenmedförenligden ärsåskall bestämmaslånför attFörfallotiden
förbindelser.bankensför

sigförbehálla rättbankenskallâr,inombetalaslån inte ettStälls attett
tiden.sagdadeninomåterbetalningtilllånet senastsägaatt upp

årlöptid än utanlängre ettmedlåndock lämnafårBanken ut en
varjevidbeloppsammanlagttillstycket somandraenligt ettförbehåll

såvitttjugofem avserhögst procent av,summantidpunkt avmotsvarar
inlâningoch desskapitaldessbankaktiebolag, eget

inlåning,dessochfonderdessSparbank,2. egna
kapi-dessandelsbank, eget3.centraladenföreningsbank,3.

inláning.desstal ochanslutnaochföreningsbankens
föreningsbankers egetlokala

före-centraladenochkapital
inláning.ningsbankens

föreningsbank fârlokalEn
tredjeikreditbevilja avsessom

medgivandeefterendaststycket
föreningsbanken.centraladenav

delvisellerheltsamfällighetjämförligdärmedellerkommunOm staten,
ochandraibestämmelsernaintegällerlån,betalningenför ettavsvarar

styckena.tredje

Revisionkap.3

§4

revisorerdeMinst somrevisorer avde enMinst somaven
skallbankistämman utserbank- eniskall ettstämman utser

revisor.auktoriseradochsparbank varaaktiebolag, enen
föreningsbankcentral vara

iochrevisorauktoriserad en
auktoriseradföreningsbanklokal

revisor.godkändeller

5§

inte revisorkanDen somvara
idelegatellerdotterföretagdessellerbankenistyrelseledamotär
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banken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller
bankens kontroll däröver,

2. anställd hos banken ellerär något intar underordnadsättannat en
eller beroende ställning till banken eller till någon under ellerlsom avses

verksam i företag denär yrkesmässigt biträder bankensamma som som
vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll
däröver,

gift3. eller sambo med ellerär syskon eller släkting iär ellerrätt upp-
nedstigande led till under eller besvâgrad1 medären person som avse en
sådan i eller nedstiganderätt led eller så den giftärattperson upp- ene
med den andres syskon, eller

står i4. låneskuld till banken eller företag i koncern ellerannat samma
har förpliktelser för vilka banken eller sådant företag har ställtett
säkerhet.

Vad i första stycket 4 gäller också skulden eller för-närangettssom
pliktelsen revisorns make eller sambo eller juridisk i vilkenavser person
sådan eller revisorn själv har väsentligt ekonomiskt intresse.ettperson

revisorEn obehörig också finnsär det i övrigt någon särskildom
omständighet ägnad rubba förtroendet för oberoende.är hansattsom

huvudmanDen i sparbank fårär inte sådan revisorsom vara som avses
i 4

frågaI revisor i fråga revisorI iom annan en om arman en
föreningsbank sådan andelsbank sådanän änsom som avses

i 4 § gäller vad i § gäller vad förstasägs 4 isägsavses som som
i första stycket 4 och andra stycket 4 och andra stycket
stycket endast låneskulden endast låneskulden ellerom om
eller säkerheten går vad säkerheten gårutöver vadutöver som

normalt sammanhänger med normalt sammanhänger medsom
medlemskap i föreningsbanken. banken.medlemskap i

inte behörigDen är attsom vara
revisor i föreningsbank kanen
inte heller revisor ivara en

föreningsbank.annan
Den enligt denna paragraf inte behörig revisor i bankär attsom vara en

kan inte heller revisor i dotterföretag till banken.ettvara
Revisorerna får vid revisionen inte anlita någon enligt dennasom

paragraf inte behörigär revisor. banken anställda ellerHaratt vara
delegater med uppgift uteslutande eller huvudsakligen sköta bankensatt
interna revision, får revisorerna dock anlita dessa i utsträckning det ären
förenligt med god revisionssed.
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11§

tillrevisionsberättelseräkenskapsårför varjeskallRevisorerna avge en
tvåstyrelsebankenstillöverlämnasskall senastBerättelsenstämman.
tilltidskall inomRevisorernaordinarieföre den stämman.veckor samma
tillöverlämnatsharredovisningshandlingaråterlämna destyrelsen som

dem.
årsredovis-huruvidauttalandeinnehållaskallRevisionsberättelsen ett om

årsredovisningenInnehåller intedenna lag.enligthar gjortsningen upp
revisorernaskallenligt kap.4skall lämnasupplysningarsådana angesom

kan ske.detberättelse,siniupplysningarbehövligadetta och lämna om
gransk-vid sinrevisorernaHarsin gransk-vidrevisorernaHar

elleråtgärdnågonfunnitningåtgärd ellernågon attfunnitning att
föranledakanförsummelse,föranledakanförsummelse, somsom
liggerersättningsskyldighet,liggerersättningsskyldighet, enen

ellertill laststyrelseledamot atttill last ellerstyrelseledamot att
på sättstyrelseledamot annatpåstyrelseledamot sättannat enen

lag,dennastridhandlat ilag,denna motstridhandlat i mot
1987:bankaktiebolagslagen1987:bankaktiebolagslagen

1987:619sparbankslagen618,1987:619sparbankslagen618,
1994:000eller lagenföreningsbankslageneller om an-

stadgarna,ellerdelsbankerstadgarna, moteller1987:620 mot
berättelsen.anmärkas iskall detberättelsen.ianmärkasskall det
skallRevisionsberättelsen ävenskallRevisionsberättelsen även

fråganuttalande iinnehållai fråganuttalandeinnehålla ettett
styrelsele-föransvarsfrihetstyrelsele-föransvarsfrihet omom

kanRevisorernadamötema.kanRevisorernadamöterna.
berättelseniövrigtiberättelsen ävenövrigt ii an-även an-

deupplysningardetecknadeupplysningarde somteckna som
aktieägarna,meddelaönskaraktieägarna,meddelaönskar
medlemmar-ellerhuvudmännenmedlemmar-ellerhuvudmännen

na.na.
funnitrevisorernaanmärkas attocksåskallrevisionsberättelsenI om

skyldighetfullgjort sininte harbanken
enligtkvarstående skattA-skatt ellerpreliminärföravdraggöraatt

1953:272,uppbördslagen
11 §ellereller 4uppbördslagenuppgift enligt 54 § 1länma2. mom.att

ellerarbetsgivare,frånsocialavgifteruppbörd1984:668lagen avom
1-2.iavgifterochbetala skattertidi rätt avsessomatt

harintebankenanmärkninginnehållerrevisionsberättelsen attOm om
skall1-3,stycketfjärdeiskyldighetsådanfullgjort någon avsessom

skattemyndigheten.den tillavskriftsända inrevisorerna genast aven
fastställandeuttalandensärskildainnehållaskallRevisionsberättelsen om
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balansräkningen och resultaträkningen det förslagav till dis-samt om
positioner beträffande bankens vinst eller förlust har lagts fram isom
förvaltningsberättelsen.

I moderbank skall revisorerna särskild revisionsberättelseen avge en
beträffande koncernen. Härvid skall första-tredje och sjätte styckena
tillämpas.

I central föreningsbank, tillen
vilken det finns anslutna lokala
föreningsbanker, skall revisions-
berättelsen innehålla särskilda
uttalanden i dessom gruppen
helhet pa grundval den iav

kap.4 1 § femte stycket före-
skrivna sammanställningen.

4 kap. Redovisning

1 §

Kalenderår räkenskapsår,är inte följer 12 § andra stycketannatom av
bokföringslagen 1976:125. För varje räkenskapsår skall årsredovisning

Denna består resultaträkning, balansräkning och förvaltningsbe-avges. av
rättelse.

I fråga resultaträkning och balansräkning i årsredovisning och iom
årsbokslut enligt bokföringslagen gäller, förutom bestämmelserna i den
lagen, föreskrifterna i detta kapitel.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får utfärda föreskrifternärmare om

bankernas löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning, och
avfattningen och innehållet i den redovisning enligt bestämmelser-som

i 11-14 §§ lagen 1992: 160 utländska filialer skall lämnas förna om m.m.
verksamhet i filial bankföretag.till utländskt

Föreskrifter utfärdas med stöd tredje stycket får avvika frånsom av
bokföringslagen det finns särskilda skäl. Föreskrifterna skall utformasom
så de främjar klar och rättvisande redovisning bankensatt resultaten av
och ställning.

Årsredovisningenför centralen
föreningsbank skall innehålla en
sammanställning de ochav egna
de anslutna lokala förenings-
bankernas resultaträkningar och
balansräkningar.
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dock denMinst månad före ordinarie i Sparbankstämma, senasten en
räkenskapsåretårsredovisningshandlingarna för det förflutna31 skallmars,

lämnas till revisorerna.
resultaträkningen och ba-resultaträkningen och ba- NärNär

fastställda,lansräkningen blivitlansräkningen blivit fastställda,
avskrifter årsredovis-avskrifter årsredovis- skallskall avav

revisionsberättelsenningen revisionsberättelsen ningen ochoch
FinansinspektionenFinansinspektionen sändas intillsändas in till

ske.så det kanså det kan ske. För snartsnart en
lokal föreningsbank gäller dock

sådan skyldighet endast omen
inspektionen begär det.

föreningsbankHos lokalen
skall, månad efter detsenast en

resultaträkningen och balans-att
blivit fastställda,räkningen av-

skrifter årsredovisningen ochav
revisionsberättelse hållas till-

h0s banken för allagängliga
intresserade.ärsom

årsredovisningenavskriftPåavskrift årsredovisningenPå avav
Finansinspek-tillsänds intill Finansinspek-sänds in somsom

styrelseledamotskalltionentionen eller hålls tillgänglig en
resultaträk-bevistecknaenligt tredje stycket skall attomen

harbalansräkningenningen ochstyrelseledamot teckna bevis om
skall ocksåUppgiftfastställts.resultaträkningen och balans-att

fastställelsedagen.lämnasräkningen har fastställts. Uppgift om
innehållaBeviset skall ävenskall också lämnas faststäl- upp-om

beträf-beslutgift stämmansskalllelsedagen. Beviset även om
förlust.bankens vinst ellerfandeinnehålla uppgift stämmansom

beträffande vinstbeslut bankens
eller förlust.

redovis-godmed iakttagandeFörvaltningsberättelsen skall upprättas av
ningssed.

hänseenden:i följandeskall upplysningar lämnasförvaltningsberättelsenl
ellerresultaträkningeninte redovisas iförhållanden skallSådana som

bankensför bedömningeni viktigabalansräkningen är avmen som
ställning.verksamhetsresultat och
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underhar inträffatväsentlig betydelse för banken,Händelser2. somav
räkenskapsåret eller efter dettas slut.

försåvälräkenskapsåret anställdaMedelantalet under3. personer,
anställda,tjugoför varje arbetsställe medbanken i dess helhet änmersom

delsersättningarräkenskapsårets löner ochsammanlagda beloppetdet av
ochvarvid tantiemledande ställning,till styrelsen och andra ipersoner
tillsärskilt, delsstyrelsen skalljämställd ersättning tilldärmed anges

ihar anställdabankendelegater i bankenövriga anställda och samt, om
för varje land jämteersättningar angivna särskiltflera löner ochländer,
Då medelantaletanställda i respektive land.uppgift medelantalet an-om

kvinnormellanfördelningenskall uppgift lämnasställda även omanges
och

be-dispositionerförslag tillskall innehållaFörvaltningsberättelsen
förlust.bankens vinst ellerträffande

till förvaltnings-bank skallEnbankaktiebolag,Ett spar-en
kapitaltäck-berättelsen fogaförenings-och centralbank enen

skall läm-dennaningsanalys. Itill förvaltningsbe-bank skall
kapitalbasenuppgifterfoga kapitaltäck-rättelsen omnasen

enligtkapitaltäckningenskall läm- ochningsanalys. dennaI
§§.kap. 9-11uppgifter kapitalbasen 2omnas

enligtkapitaltäckningenoch
§§.2 kap. 9-11

därutöverandelsbank skallEnskall där-föreningsbankEn
följandeiupplysningarlämnaupplysningar ilämnautöver

hänseenden:följ hänseenden:ande
iförändringarVäsentligaförändringar iVäsentliga

ochmedlemsantaletochmedlemsantalet summomasummoma
återbe-skallinsatsbeloppskall återbe-insatsbelopp somavsomav

räkenskapsårtalas under nästaräkenskapsårundertalas nästa
i4 kap. lbestämmelsernaenligti kap. lenligt bestämmelserna 4

1994:000lagenoch 3 §§föreningsbankslagen3 §§och om
andelsbanker.1987:620.

medför.gjorda förlagsinsatserutdelningtill2. Den rätt som
skall inlösasochharförlagsinsatserde3. Summan sagts uppsomav

räkenskapsåren.tvåde följandeunder näst

12 §

varjeunder rä-Minst gångbankaktiebolag,Ett enspar-en
omfattar änkenskapsårförenings-centralbank och mersomen

bankenmånader skalltiounderskall minst gångbank avgeen
delårs-redovisningsärskildomfattarräkenskapsårvarje ensom

skallRapporternarapport.tio månader sär-än avseavge enmer
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skild redovisning delårsrap- frånbankens verksamhet räken-
port. Rapporterna skall skapsârets början. Minstavse en rap-
bankens verksamhet från omfattaräken- skall periodport en av
skapsårets början. Minst minst hälften och högst tvåen

skall omfatta period tredjedelar räkenskapsåret.rapport en av
hälftenminst och högst tvåav

tredjedelar räkenskapsåret.av
Delårsrapportema styrelsen eller, styrelsen bestämmer det,avges av om

verkställande direktören. skall hållas tillgängliga hosRapporternaav
banken för och sändas till aktieägare, huvudmän ellerdegenastenvar
medlemmar begär det. Delårsrapportema skall i avskrift sändas in tillsom
Finansinspektionen så det kan ske.snart

13§

delårsrapporter skall översiktligtI redogöras för verksamheten och
resultatutvecklingen i denna för utvecklingen inlåningen,samt av
utlåningen och likviditeten sedan det föregående räkenskapsårets utgång.
Vidare skall i belopp resultatet före bokslutsdispositioner och skattanges
under rapportperioden. Bestämmelserna i 9 § andra och gällerstycket 1 2
i för delårsrapporter.tillämpliga delar

skall imoderbank del-En En moderbank skall i del-en en
uppgifter förårsrapport, årsrapport, uppgifter förutöver utöver

tillämpliga delarmoderbanken, i moderbanken, i tillämpliga delar
lämna uppgifter för koncernen lämna uppgifter för koncernen

imotsvarande vad sägs motsvarande vad isägssom som
motsvarande förstaförsta stycket.stycket. Pâ

förenings-centralskallsätt en
lokalaanslutnabank harsom
lämnaföreningsbanker även

uppgifter för gruppen.

Skadestånd5 kap. m.m.

7 §

Talan skadestånd skadestånd tilltill Talanom enen om
föreningsbank enligt enligt 1-3 §§ kanandelsbank1-3 §§ kan
väckas vid vid föreningsstäm-förenings- väckasom en om en
banksstämma majoriteten eller minoriteteller majoriteten enma

minoritet bestående bestående minst tiondelminsten en avav av
tiondel samtliga samtliga röstberättigade harröstbe-en av
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rättigade har biträtt förslag väckabiträtt förslagett ett attom
väcka skadeståndstalan skadeståndstalan eller har röstatattom

eller förslag förslag beviljahar röstat mot ett mot ett attom
bevilja någon styrelsele- någon styrelseledamotattom ansvars-
ansvarsfrihet. skade-damot En frihet. En uppgörelseupp- om

träffasgörelse skadeståndsskyldig- ståndsskyldigheten kanom
träffasheten kan endast ochendast föreningsstämmanav av

föreningsbanksstämman förutsättningoch bara bara under inteatt
förutsättning röstbe-under inte tiondel samtligaatt en en av

tilltiondel samtliga röstberättiga- förslageträttigade röstar motav
förde förslaget till medlemuppgörelse. Omröstar mot upp- en

för för bankensgörelse. Om medlem skadeståndstalanen
förenings- uppgörelseskadeståndstalan för räkning, kan någon

samtycke.inte träffas hansbankens räkning, kan någon utanupp-
skade-Talan delegatgörelse inte träffas hans motutan omen
hinderstånd till banken fårsamtycke. Talan delegat utanmot en
styrel-skadestånd till förenings- vad väckassagts avom av nu

banken får hinder vadutan sen.av nu
väckas styrelsen.sagts av

skadestånd tillTalanTalan skadestånd till före- an-omom
röstbe-delsbanken får förasförasningsbanken får röstbe- avav

rättigade minsträttigade minst utgörutgör ensomensom
samtliga röstberättiga-tiondeltiondel samtliga röstberättiga- avav

sedanröstberättigadde. Omde. Om röstberättigad sedan enen
avstår från talan,talan väcktstalan väckts avstår från talan,

fullföljalikväl de övrigafullfölja kankan likväl de övriga
talanhar väcktdenna. Dendenna. Den har väckt talan somsom

rättegångskostnadernaförför rättegångskostnaderna svararsvarar
till ersättningharhar till ersättning rätträtt avmenmen av

kostnadbanken för denföreningsbanken för kostnadden som
bank-kommitkommit täcks vadtäcks vad somsom av som av

rättegången.till godoföreningsbanken till godo genomgenom en
rättegången.

räk-för andelsbankensTalan för föreningsbankens Talan
styrelseledamotningräkning styrelseledamotmot mot omenen

beslutskadestånd på skadestånd på grundgrund ettett avom av
räken-åtgärd underbeslut eller åtgärd under eller ettett enen

årskapsår skall väckasräkenskapsår skall väckas senast ettsenast
ochårsredovisningenfrånår från det årsredovis- det attett att

för räken-revisionsberättelsenningen och revisionsberättelsen
före-skapsåret lades framför räkenskapsåret framlades

ningsstämma.föreningsbanksstämma.
be-beslut fattatsfattats be- HarbeslutHar attettett att omom
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ansvarsfrihet eller inteinte viljaansvarsfrihet ellervilja attatt
detföra skadeståndstalanskadestândstalan detföra utan attutan att

minsta antalet röstberättigaderöstberättigadeantaletminsta
i första stycket röstati första stycket röstat som angessom anges

eller har tiden förför besluteteller tidenbeslutet har motmot
tredjeförsuttits enligttredje talanförsuttits enligttalan

detta talanstycket, kantalandettastycket, kan trotstrots
första eller andra stycketenligtandra stycketenligt första eller

i årsredovisning-väckas, detårsredovisning-det iväckas, omom
i revisionsberättelsenellerrevisionsberättelsenieller enen

tilleller någottill sättnågoteller sätt annatannat
inte har läm-föreningsstämmanharfäreningsbanksstämman inte

hänseendeni väsentligaväsentliga hänseendenlämnats i nats
fullständiga uppgifterriktiga ochuppgifterfullständigariktiga och

den åtgärddet beslut ellereller den åtgärddet beslut omom
för talan.ligger till grundför talan.ligger till grund somsom

styrelsenkan alltid förasgrundas på brottSkadeståndstalan avsom

firmaBankens6 kap.

§1

firma skallbankaktiebolagsfirma skall EttbankaktiebolagsEtt
bank,innehålla ordetbank,innehålla ordet spar-enspar-en

Sparbankbanks firma ordetordet Sparbank,banks firma samten
ordetandelsbanks firmaföreningsbanks firmacentral enor-

andelsbank.central föreningsbankden samt
föreningsbanks firmalokalen

föreningsbank.ordet
varje lydelsespråk, skalltvâ eller fleraregistreras pâfirman skallOm

i bankens stadgar.anges

Tillsyn7 kap.

4 §

särskild balans-låtaskyldig upprättabanks styrelseEn är genastatt en
finns anledningdeträkning, anta attattom

tiondelar detunderstiger niobankaktiebolags kapitaleget avett
aktiekapitalet,registrerade



Fönfattningsförslag 4 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2. Sparbank eller central Sparbank eller andels-en en en en
föreningsbank med anslutna bank inte kan uppfylla kravet på
lokala föreningsbanker inte kan kapitaltäckning enligt 2 kap.
uppfylla kravet kapitaltäck- 9-10 §§.
ning enligt 2 kap. 9-10 §§.

Balansräkningen skall granskas revisorerna. Om antagandetav om
bankens ställning bekräftas skall styrelsen underrätta Finansin-genast
spektionen.

5 §

Finansinspektionen för-skall Finansinspektionen skall för-
ordna eller flera revisorer ordna eller flera revisoreratt atten en
med övriga revisorer delta i med övriga revisorer delta i
revisionen bank. Inspektio- revisionen bank.av en av en

frånfår dock avstå för-attnen
ordna revisor i lokal före-en
ningsbank.

Inspektionen får återkallahelst revisorförordnande ochnär ett utsesom
revisor.en ny

förRevisorn har till skäligt arvode sitt arbete banken. Arvodetsrätt av
storlek bestäms inspektionen.av

Finansinspektionen utfärda instruktionskall för revisor förordnatsen som
inspektionen.av

10 §

förvärvEtt direkt eller indirekt Ett direkt eller indirekt förvärv
aktier i bankaktiebolag, aktier eller andelari bank,avav en en

medför förvärvarens medför förvärvarensatt attsomsom
sammanlagda innehav sammanlagda innehavutgör utgörett ett
kvalificerat innehav, får baraske kvalificerat innehav, får ske bara
efter tillstånd Finansinspek- efter tillstånd Finansinspektio-av
tionen. Detsamma gäller förvärv gäller förvärvDetsammanen.

innebär kvalificerat kvalificeratinnebäratt ett att ettsom som
innehav ökar så det uppgår ökar så det uppgårinnehavatt att
till eller överstiger 20, 33, eller eller överstiger 20, ellertill 33,
50 aktiekapitalet eller kapitalet eller50procent procentav av

förröstetalet samtliga aktier förröstetalet samtliga aktier
eller andelar eller så banken andelar eller så bankenelleratt att
blir dotterföretag. dotterföretag.blir
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§ll

10 det intetill förvärv enligtskall tillståndFinansinspektionen omge
utvecklingmotverka sundkommerförvärvarenkan attattantas aven

icke-finansielltinnebärförvärv,verksamhet. Ettbankens att ettsom
det finnstillåtas barabank, skall dockmoderföretag tillföretag blir omen

synnerliga skäl.
får föreskrivaInspektionenfår föreskrivaInspektionen enen

förvärvvilkenviss tid inomförvärvinom vilkenviss tid ettett
tillståndgenomföras. Ettskallgenomföras. Ett tillståndskall

andraförsta stycketenligtandraförsta stycketenligt me-me-
med villkorförenasningen fårmed villkorfâr förenasningen

viss tidinomskyldighetviss tidskyldighet inom attatt omom
innehavetdelsåaktieinne-delså storavyttrastor avavyttra av

dot-banken upphörupphörbankenhavet attattatt varaatt vara
terföretag.dotterföretag.

paragrafenligt dennai ärendemeddela beslutFinansinspektionen skall ett
tillstånd gjordes.ansökanfrån detmånaderinom atttre om

13 §

ellerbankaktiebolagbankaktiebolag får kän- NärNär ettett en
får kännedombanken andelsbankaktier inedom attatt omom

andelar i bankensådant för- ellerföremål för aktierblivit ett
för-för sådanteller för föremåli 10 § blivitvärv ettsom avses

eller föri i 10 §avyttringsådan värvavses avsessom somen
iavyttringsådanskall banken12 snarast som avsesan- en

avyttringen skall bankeneller 12mäla förvärvet snarast an-
avyttringenellerförvärvetFinansinspektionen. mälatill

Finansinspektionen.till
ellerbankaktiebolagskall årligenbankaktiebolag EttEtt en

till Fi-anmäla årligenFinansinspektionen andelsbank skalltill
nansinspektionenanmälanarnnende aktieägare somnamnen

kvalifi-harinnehavkvalificerat de ägarehar ettett somav
storleken aktier ellerinnehavi bankenaktier samt cerat an-av

påstorlekenbankendelar iinnehaven. samt
innehaven.
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l4§

Om till kvalificeratägaren Om till kvalificeratägarenett ett
innehav aktier ellerutövar innehav aktier eller andelarav av
kan komma sittutöva eller kanutövar kommaantas att antas att
inflytande på sätt sitt inflytande påutövaett sättmot-som ett
verkar sund utveckling motverkar sund utveck-en av som en
verksamheten i banken, får ling verksamheten i banken,av
Finansinspektionen besluta får Finansinspektionen beslutaatt
aktierna får företrädasinte vid innehavet inte får företrädasatt
bolagsstämman. vid stämman.

Om till kvalificeratägaren Om till kvalificeratägarenett ett
innehav aktier har underlåtit innehav aktier eller andelarav av

ansöka tillstånd till har underlåtit ansökaatt ett attom om
förvärv i 10 § eller tillstånd till förvärvettsom avses som
har förvärvat aktier i strid med i lO § eller förvärvetavses om
inspektionens beslut, får inspek- har skett i strid med inspektio-
tionen besluta aktierna inte beslut, får inspektionenatt nens
får företrädas vid bolagsstäm- besluta innehavet inte fåratt

eller avgivna förröster företrädas vid ellerstämmanatt attman
sådana aktier skall ogiltiga. avgivna för sådant in-röstervara

nehav skall ogiltiga.vara
Finansinspektionen får också Finansinspektionen får också

förelägga aktieägare förelägga iägare sägsen som en som
i första och andra styckenasägs första och andra styckena att

så del aktierna så del aktiernaatt avyttra stor avyttraav stor av
innehavet därefter inte är eller andelarna innehavetatt att

kvalificerat. därefter inte kvalificerat.är

22§

Bankaktiebolag, sparbanker, bankerSvenska utländskasamt
centrala föreningsbanker bankföretag filialmed här isamt
utländska bankföretag med filial med årligalandet skall avgifter
här i landet skall med årliga bekosta Finansinspektionensav-
gifter bekosta Finansinspektio- verksamhet enligt de närmare

verksamhet enligt de föreskrifter regeringennär-nens som
föreskrifter regeringen meddelar.mare som

meddelar.

Denna lag träder i kraft den januari 1995.l
Verksamhet inte fordrade tillstånd enligt äldre lag får fortsättassom

under år räknat från denna lags ikraftträdande.ett
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tillFörslag

bankrörelseförordningenändring iFörordning om

1987:647

1987:647,bankrörelseförordningenföreskriver i frågaRegeringen om
och49, 5242, 46, 47,36-3630, 33,22, 24-28,i 7-9,dels c,att

skall bytas1987:620föreningsbankslagenihänvisning till lagrum56 §§
1994:000i lagenbeteckningmedhänvisning till lagrummot sammaut

andelsbanker,om
före-ordetoch 5339, 4636 37,30, 33, 36,i 27,dels att c,

andelsbankordetbytasböjningsformer skalli olikaningsbank motut

motsvarande fonn,i
ordetskall bytasföreningsbanksregistret mot46 § ordet utdels iatt

andelsbanksregistret,
lydelse.följandeskall ha56 §§och45, 54dels att a

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 §

stadfástelseochför bankoktrojAnsökan avenom
1987:618,bankaktiebolagslagenenligtbolagsordning

1987:619,sparbankslagenenligtstiftelseförordnandeellerreglemente2.
och

andelsbankstadgar förföre-centralförstadgar enen
1994:000lagenenligtningsbankenligtföreningsbanks- om

andelsbanker1987:620lagen
Finansinspektionen.tillinochregeringentillskall ställas ges

stadfästelseAnsökan avom
förenings-lokalförstadgar en

föreningsbanlcslagenenligtbank
tillintill ochställasskall ges

Finansinspektionen.
skallAnsökningshandlingamaskallAnsökningshandlingama

fullständigt post-fullständigt nanm,post- angenamn,ange
eller,ochadresseller,och personnummeradress personnummer

födelsedatumsaknas,sådantfödelsedatumsaknas,sådant omom
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för samtliga stiftare i bankaktie- för samtliga stiftare i bankaktie-
bolag och Sparbank styrel- bolag och sparbank styrel-samt samt
seledamötema föreningsbank.i seledamötema i andelsbank. För

stiftareFör eller styrelseleda- stiftare eller styrelseledamoten en
med hemvist avviker med hemvist avviker frånmot som som

från postadressen skall postadressenäven skall hem-även
hemvistet iAnsökan vistet Ansökan i sambandanges. anges.

fusionsamband med med fusion kombinationgenom genom
kombination skall innehålla skall innehålla motsvarande
motsvarande uppgifter uppgifter samtliga styrelsele-samt-om om
liga styrelseledamöter i de damöter de överlåtandeöver- i banker-
låtande bankerna. na.

Ansökningshandlingen skall undertecknas alla stiftare eller styrelsele-av
damöter innehålla försäkran de inte i konkurs ellerärsamt atten
underkastade näringsförbud och de förvaltareinte heller har enligtatt

kap. 7 § föräldrabalken.11
Ansökan tillstånd för utländskt bankföretag driva bankrörelseett attom

från filial enligt kap. första stycket1 4 § bankrörelselagen 1987:6171
skall ställas till regeringen och in till Finansinspektionen. Till ansökanges

fogasskall
bolagsordning eller motsvarande,
verksamhetsplan med innehåll enligt2. 3 § samt
fullmakt enligt 10 § lagen filialer1992:160 utländskaom m.m.

§45

bankNär registreras skall antecknasen
för samtliga banker

bankens organisationsnummer,
för för lokal för2. dagen oktroj, 2. dagen för oktroj, sådant

utländskt bankföretagföreningsbank dagen för stad- som avses
fästelse stadgarna, för sådant i kap. 4 § första stycket bank-lav

rörelselagen 1987:617 dagenutländskt bankföretag som avses
första för tillstånd driva bankrörelsei 1 kap. 4 § stycket bank- att

från filial här i landet, eller förrörelselagen 1987:617 dagen
för tillstånd sådant utländskt bankföretagdriva bankrörelseatt som

i kap. § lagfrån filial här i landet, eller för 1 5 1 sammaavses
försådant dagen anmälan,utländskt bankföretag som

i kap. § lag1 5 lavses samma
för anmälan,dagen

för konstituerandeför dagendagen konstituerande
såvitt gällereller,eller, såvitt gäller före- stämmastämma an-

delsbank, för bildandet,dagenningsbank, dagen för bildandet,
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.VuWarnde Föreslagen lydelselydelse

bäkens44- främmande språk, sådanlydelse påfirma desssamt om en
lydiemär stadgar,bolagsordning, reglemente ellerangiven i

bâkens antagit sådan,biñrma, styrelsen har53- enom
dfi63- skall sittbankens styrelse hai Sverige där säte,ort
dfrörelsegrenar77- driva,banken attavsersom
sant sammankallandeför stämma,av
bäkens postadress,-

fiörbankaktiebolag
110- bankaktiebolagslagenppgifter första stycketenligt kap. 18 §7

05987118,
IU- minimikapitalet ochförekommande falliktiekapitalet samt

mzlximkapitalet,
lll aztiemas belopp,nominella
13% syfte5ftet detta harverksamhet,med bankaktiebolagets annatom

leredaatt vinst aktieägarna,än
fäörsparbanker
1-4- sparbankslagenförsta stycketkap. §ippgifter enligt 3 17

1s98719,
15 Vtrksamhetsområdet,
16- gundfondens belopp,
17- altalet huvudmän,

htr18 skallhuvudmännen utses,
förföreningsbank- andelsbankerför

e r
19- kap.enligt 6uppgifterlppgifter 19.enligt 6 kap.

första§ 1994:lagenförsta stycket17 §stycket förenings-17
bankslágen andelsbanker,0001987:620, om

§0- Wrksamhetsomrâde,
21- medlemskapvillkoren för20.Villkoren medlemskapför
fñrffungsbanken, andelsbanken,ii
§2- storlek,insatsemassatsemas 21.storlek,
23. ñn-fullmäktige skall°m fin- 22.fullmäktige skall om

df-,ras debefogenhet, hurderasdebefogenhet, hurnas, nas,
skäll för deraslses och tidenskallför derasoch tiden utses
upPdraê, uppdrag,

hür24- förfaras medhur det skall23.förfaras meddet skall
tillgång-andelsbankens behållnaföfenmçsbankens till-behállna

upplöses,andelsbankengåslgir föreningsbanken närnär ar
upplÖses,

för bankfilialerutländska
25- bankföre-utländskadetlet bankföre- 24.utländska

ochnationalitetfirma,taget ochfirma, nationalitet tagets
säte,Sälev
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26. bolagsordning eller W-bolagsordning eller25mot- . länksvarande för det utländska bank- försvarandle det utländska
företaget, företaget,

27. filialens adress, ñlialens adress,26.
28. medborgarskap, medborgarsmlp,27.namn, namn,

hemvist och personnummerochhemvisttpersonnummer
födlse-eller, sådant saknas, födelse- eller, sådant saknas,om orm

verkställmdedatum för filialens verkställande lfördatum filialens
verkställmdedirektör, vice verkställande direktöir, vice

direktör och revisor, direktöir och revisor,
verk-fullmakt29. för ñlialens verk- 28. fullmakt för ñlialens

detställande direktör utfärdad det direktör aställandle utfärdadav
utländska bankföretaget. utländslka bankföretaget.

54§

betyeelseFinansinspektionen i ärenden inte principiellprövar, äirsom av
eller i övrigt särskild vikt, frågorav om

lll-altillstånd för utländskt bankföretag driva bankrörelse frånett att
enligt kap. första bankrörelselagtenl 4 § stycket l 1987:617,

tillstånd förvärva tillstånddel förvärvaatt attav
enl-gtbankaktiebolags eller banks rörelseett anmanen en

sparbanks kap.rörelse enligt 2 kap. 2 5 § lag,samma
§5 lag,samma

tillstånd för central före-en
ningsbank delövertaatt av en

föreningsbanks rörelseannan
enligt 10 kap. 8 första stycket§
föreningsbankslagen 98 7:620,1

tillstånd4. för lokal före-en
ningsbank delövertaatt av en
central föreningsbanks rörelse
enligt 10 kap. 8 §första styck-a

lag,et samma
elllgt5. tillstånd till förvärv tilllstánd m1 förvärvenligt

bankrör315e2 kap. 6 och 6 ochbankrörelse- 5 62 kap.a a
därñed.lagen i samband i sambanddärmed, lagensamt, samt,

nedåtbeslut enligt 2 kap. enligt kap.11 § tredje 2 11 §beslut
stycket lag. lag.stycketsamma samma
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prövningförAvgiftprövningförAvgift uttas avtas ut av
enligtanmälanelleransökanenligtanmälanelleransökan

1987:617,bankrörelselagen1987:617,bankrörelselagen
1987:bankaktiebolagslagen1987:bankaktiebolagslagen

1987:619sparbankslagen618,1987 :619sparbankslagen618,
1994:000lagenochföreningsbankslagenoch om an-

framgårfalldelsbanker i deframgåride fall1987:620 somsom
stycket.andrastycket.andra avav

i §§9-14bestämmelsernagällerstorlekavgiftensfrågaI m.m.om
tillämpas:avgiftsklasservarvid följande1992: 191,avgiftsförordningen

AvgiftsklassÄrendeslag

Bankrörelselagen

bankrörelsedrivabankföretagutländsktförTillstånd att
10stycket§ förstakap. 41

detinommedbankföretag säteutländsktenligt 6 §Anmälan av
påbörjarföretagetsamarbetsområdetekonomiskaeuropeiska att

75 § lSverige kap.i 1verksamhet
§ 76kap.utlandet 1filial iinrättabankaktiebolagförTillstånd att

49 §kap.i firma lordet bankanvändaTillstånd att
kap.bankrörelselagen 1ibestämmelserfrån vissaUndantag

7styckettredje§11
7fjärde stycket§kap. 11koncembidrag 1Medgivande att ge

till förvärvTillståndbank-förvärvTillstånd till av enav
rörelsebankssparbankselleraktiebolags annan

7§kap. 527§kap. 5rörelse 2
6 § 7kap.2företagiandelelleraktieförvärvtill annatTillstånd av

försäkringsföretagandelar iaktier ellertill förvärvTillstånd av
7§62 kap. a

ochkapitaltillskottvissafå räknaMedgivande somreserveratt
79 §kap.kapital 2supplementärtellerprimärt a
714 §2 kap.betalningsrättefterställdavtalaTillstånd att om
7§152 kap.storlekvissaktieinnehavtillMedgivande aav

förtid,iupphörtuppdragrevisors att utseMedgivande, när ny
46 §kap.3ordinarie stämmaföljandevidrevisor närmast

enligtanläggningstillgånguppskrivningtillMedgivande av
45 §kap.1976:125 4bokföringslagenstycketfjärde§15

ochkoncemresultaträkningbestämmelserfrånUndantag om
411 §kap.koncernbalansräkning 4
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ordet Sparbankbankaktiebolag användaTillstånd för att
4firma 2 §föreningsbarik i sin 6 kap.respektive
7kap. §aktier i bankaktiebolag 7 11till förvärvTillstånd av

Bankaktiebolagslagen

10oktroj 2 kap. 3 §beviljandebolagsordning ochStadfästelse avav
7kap. 4 §ändring i bolagsordning 2Stadfästelse av

betalning medfâr tecknasaktieMedgivande apport-motatt
72 §egendom 4 kap.

betalas medskuldebrev fårkonvertibeltMedgivande apport-att
7kap. §egendom 5 l

bosattaskallvissa befattningshavarefrån kravUndantag att vara
kap.samarbetsområdet 7ekonomiskaeuropeiskainom det

4och 10 kap. 8 §§§15
upphörandelikvidationsverkställa beslutTillstånd att om

xkap. 18 §10
7kap. §fusion 4verkställa avtal 11Tillstånd att om

Sparbankslagen

103 §oktroj 2 kap.beviljandereglemente ochStadfästelse avav
7§2 kap. 4ändring reglementeStadfästelse avav

bosattaskallbefattningshavarekrav vissafrånUndantag att vara
samarbetsomrádet 3 kap. 3ekonomiskaeuropeiskainom det

4kap. 6 §§ och 6kap. 24
44 §3 kap.verkställande direktörinteMedgivande utseatt

upphörandelikvidationsbeslutverkställaTillstånd att om
7§6 kap. 17
7fusionsavtal kap. 5 §verkställa 7Tillstånd att

bankaktiebolagtillombildningverkställa beslutTillstånd att om
78 kap. 6 §stiftelseförordnandegodkännandeellermed utan av

andelsbankerLagenFöreningsbankslagen om

102 §oktroj 2 kap.beviljandestadgar ochStadfästelse avav
7kap. 3 §stadgar 2ändringarStadfästelse avav

uppsägninginnanutsträckning tidenMedgivande till avav
7kap. 4 §får ske 3medlemskap

bosattaskallbefattningshavarevissafrån kravUndantag att vara
6 kap.samarbetsområdetekonomiskaeuropeiskainom det

4och 9 kap. 8 §14 §§
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

upphörandelikvidationsverkställa beslutTillstånd att om
79 kap. 18 §
7kap. §fusionsavtal 10 5Tillstånd verkställaatt

föreningsbankTillstånd för
före-delövertaatt annanav

rörelse 10 kapningsbanks
ellerförsta stycket8 §

stycket 7första8 §a
nedMedgivande sättaatt

samband medreservfond i
delÖvertagande av an-av

föreningsbanks rörelsenan
andra stycketkap. 8 §10

tredje stycket 7eller §8 a

januari 1995.kraft denträder i 1förordningDenna
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tillFörslag

Lag andelsbankerom

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

bestämmelser1 kap. Inledande

1§

innehåller bestämmelser hur andelsbank bildas ochlagDenna omom en
den rörelse andelsbankdess organisation Bestämmelserm. m. om som en

för bankaktiebolag, sparbanker och andelsbankerfår driva andrasamt
finns i bankrörelselagen 1987:617.bestämmelsergemensamma

2§

har främjaekonomisk förening till ändamålandelsbankEn är attsomen
intressen bedriva bankverksamluetmedlemmarnas ekonomiska attgenom

begagznadeltar bankens tjänsteri vilken medlemmarna attgenom som
insättare eller sätt.annat

författning ekonomiska föreningar gällerBestämmelser i ävenomannan
lagföljer denna eller i övrigt särskiltandelsbanker, inte ärannat avom

föreskrivet.

3 §

endastförpliktelser bankens tillgångar.andelsbanksFör svararen

4 §

enlighet medandlelsbanken iåligger varje medlemDet betala insats iatt
fullgöras ialltidvad föreskrivs i stadgarna. skallBetalningen pengar.som

bundetpåbuörjas haandelsbank skall bankensEn rörelsenär ett eget
minst femoktrojvid tidpunkten för beslutkapital motsvararsom om

finns bestämmel-1987:617miljoner kap. § bankrörelselagenI 4 7ecu.
bundet kapital.vad utgör egetser om som

rörelse endast inombedrivaandelsbanken enligt stadgarna skallOm
ochinláning, kreditgivningoch rörelsen i allt väsentligt skallSverige avse

efterregeringen eller,fårsammanhängande verksamhetdärmed nära
harmedge bankenbemyndigande, Finansinspektionenregeringens ettatt

stycket, dock lägstkapital ilägre bundet andraän motsva-eget som anges
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miljonrande ecu.en

5§

Äger juridisksvenskieller andelaraktierandelsbank så många enen
elleraktierför samtligahälftenden har rösternaänatt mer avperson

dotterföre-juridiskaoch denbanken moderföreningandelar, är personen
Äger fleraellermoderförening ochdotterföretag eller äger ettetttag. en

sådotterföretag tillsammansfleratillsammans ellerdotterföretag äger
har år ävenjuridiskeller andelar iaktier sagts,många som nysspersonen

moderföreningen.tilldotterföretagjuridiskasistnämnda person
andelsinnehavaktie- ellergrundfallandelsbank iHar annat aven

ochjuridiskinflytandebestämmande övereller avtal personett enensam
moderfö-bankenverksamhet,dess ärandel i resultatetbetydande aven

dotterföretag.juridiskaoch denrening personen
koncern.tillsammansdotterföretagoch utgörModerförening en

andelsbankBildande2 kap. av

1§

skallMedlemmarnatjugo medlemmar.minstha antaandelsbank skallEn
styrelse och revisorer.väljastadgar samt

2§

skallStadfästelseTill ansökanskall stadfästas.Andelsbanks stadgar om
tilltänkta verksamheten.för denfogas planen

meddelas regeringen.stadgarStadfästelse avav
stadgarstadfästelse prövasansökan attbehandlingenVid aven omav

1987:617bankrörelselagenmed denna lag,stadgarna överensstämmer
bestämmelsersärskildamånvadförfattningar och iandraoch samt om

verksam-andelsbankensochtillmed hänsynbehövs omfattningen arten av
het.

andelsbank,oktroj förbeviljaochskallRegeringen stadfästa stadgarna en
påkravenuppfyllakommaplaneradeden rörelsen kan enattantasom

intedetgrundendenfår inte attbankverksamhet. Oktroj vägrassund
ytterligarenågon bank.behövs

3§

stadfästas.ändringenändras skallstadgarna ävenOm
stad-frågorFinansinspektionen prövauppdrakanRegeringen att om

principiellintefall ärsådanaistadgarnaändringfästelse avsomavav



53Författningsförslag

eller i övrigt synnerlig vikt.betydelse av

§4

skallstadgarna ange
andelsbankens firma,

skall ha sitti Sverige där styrelsen säte,2. den ort
driva,bankende rörelsegrenar3. attavsersom

i banken,för medlemskapvillkoren4.
vadi banken och iskall deltavarje medleminsats med vilkenden5.

skyldigvad hanmed insats ärfår delta i bankenmån medlem utöver att
delta med,

revisorerochstyrelseledamöteroch högsta antaleteller lägsta6. antalet
förtidenskalleventuella suppleanter, stämman, samtutsessamt avsom

deras uppdrag,
finnas, derasskallenligt kap. 12 §fullmäktige 7för det fall7. att

uppdrag,för derasskall och tidenhur debefogenhet, utses
sammankallasskallföreningsstämmanvilken tid och hurinom samt8.

fullmäktigesellertill medlemmarnasskall bringasmeddelandenhur andra
kännedom,

ordinariepåskall förekomma stämma,ärendenvilka9. som
dentillgångarbehållna närbankensförfaras meddet skalllO. hur

upplöses, samt
förekomma,skalli kap.5fall förlagsinsatserför det11. att avsessom

gälla för dessa.skallvad som

5§

fyraregistreringföranmälasandelsbank skallnybildad senastEn
stadfästelse.har erhållitdess stadgarefter detmånader att

medlemmarså mångaminstandelsbanken harregistrering krävsFör att
stadgarna.enligtinsatsbeloppbetalt indessa hari § ochl attangessom

registreringförfallit, anmälanbildande harandelsbankensFrågan omom
Finansin-ellerstycketi förstatidskett inom deninte har omsom anges

sådanavskrivitkraft harvunnit lagaharbeslutspektionen engenom som
styrelseledamötemafallsådantregistrering. Ielleranmälan vägrat svarar

avkastning,uppkommeninsatser jämteåterbetalningenförsolidariskt av
första stycketenligt 6 §åtgärdergrundkostnaderförmed avdrag av

meningen.tredje

6§

rättigheterförvärvaden interegistrerats, kanandelsbank harInnan en
domstolarinförföra talanhellerkan intesig skyldigheter. Deniklädaeller

rörandei måltalandock föraStyrelsen kanmyndigheter.andraeller
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bankens bildande och i övrigt vidta åtgärder för erhålla utfästa insatser.att
Om förpliktelse uppkommer åtgärd på andelsbankensen genom en

före registreringen,vägnar de har beslutat eller deltagit isvarar som
åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Vid registreringen övergår ansvaret

banken, förpliktelsen har tillkommit efter bildats.det banken harattom
Har före registreringen avtal för andelsbanken slutits med med-ett en

kontrahent visste banken Oregistrerad kan denne, såvida inteattsom var
följer avtalet, frånträda detta endast frågan bankensannat av om om

bildande har fallit enligt 5 § tredje stycket. Om medkontrahenten inte
visste banken Oregistrerad, kan han frånträda avtalet innan bankenatt var
har registrerats.

7§

nybildade andelsbankenDen skall kungörelse i Post- och Inrikesgenom
Tidningar tillkännage den börjar sin rörelse. Banken skall till Finansin-när
spektionen anmäla dagen då kungörande har skett.

3 kap. Bankens medlemmar

1 §

fårEn andelsbank inte någon inträde medlem, det intevägra som om
finns särskilda skäl för det med hänsyn till omfattningenellerarten av
bankens verksamhet eller bankens syfte eller omständighet.annan

juridisk i vilken inflytandeEn andelsbank har dominerandeettperson en
får iinte medlem banken.vara

Styrelsen skall ansökan inträde, inte följerpröva annaten om om av
stadgarna får föreskrivas skallstadgarna. I inträdesansökan görasatt

skriftligen och ansökningshandlingen skall försedd med sökandensatt vara
namnunderskriftbevittnade

2§

bodelning,Den eller har förvärvattestamentesom genom arv en
medlems andel har efter anmälan inträda medlem i andels-rätt att som
banken, inte följer andra stycket eller föreskrivs il §annatom av
stadgarna.

inträde skall, vid förvärv medlems andel,Anmälan avlidenom av en
månader efter dödsfallet eller tidpunkt dåvid dengöras senast sex senare

dödsboets avgång andelsbanken inträffar enligt 5ur
fall i andraI stycket skall anmälanän sägs görasannat senastsom sex

månader efter det andelen vid bodelning på andra makenshar lagtsatt ut
lott. Ansöker förvärvaren inte inträde inom tid, skall med-dennaom
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lemmen därmed ha Förvärvaren har i sådantsig till utträde.sagtanses upp
fall den tillkommerrätt enligt kap.avgången medlem 4 medlsom en
den skyldighet följer 4 kap. 2som av

3§

Den överlåtelse har förvärvat medlems andel skall ansökasom genom en
inträde i andelsbanken inom därefter.månader Om hanom antas,sex

inträder han medlem i överlåtarens ställe. Ansöker han intesom om
inträde inom föreskriven tid eller avslås ansökan, skall överlåtarenhans
därmed ha sig till utträde. har i sådant fallFörvärvaren densagtanses upp

tillkommer avgångenrått medlem enligt 4 kap. med den skyl-lsom en
dighet följer kap.4 2som av

4§

En medlem har sig till utträde andelshzmken. stad-rått säga latt upp ur
föreskrivasfår uppsägning skall skriftligen ochgörasatt attgarna en

uppsägningshandlingen skall försedd med medlemmens bevittnadevara
namnunderskrift.

stadgarna får föreskrivas uppsägningI inte får förrän efteräven görasatt
viss tid, högst två år, från inträdet. Tiden får utsträckas till högst fem år,

det.Finansinspektionen medger Föreskrifter i stadgarna attom om
uppsägning får först efter viss tid gäller imte i fall i kap.göras 7som avses

§ tredje stycket, kap. 3 § andra stycket15 10 och kap.11 5
andelsbankenmedlem får uteslutas iEn sådan grundur som anges
skall beslutastadgarna. Föreningsstämman uteslutningen, inteom om

något föreskrivs i stadgarna.annat

5§

i fallAvgång andelsbank sker, i kap tredje7 15 §utom somur en avses
stycket vid10 kap. 8 andra stycket,3 § andra §stycket ochsamt a
utgången det räkenskapsår efter månad eller denslutar nästav ensom
längre tid, högst månader, i stadgarna, sedan med-har bcstämitssex som
lemmen har någonsig uteslutits ellertill ellerutträdesagt annanupp
omständighet föranlett inträffat.avgången harsom

En medlem har förlorar sinuteslutits andelsbankem rättgenast attsom ur
delta i överläggningar amgelägenheter.och beslut bankensom

6 §

innehållaStyrelsen skall föra Förteckningen skallmedlemsförteckning.en
uppgift om

varje medlems och postadress,namn
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enligt denmedlemsinsatserdet sammanlagda inbetalda2. beloppet senast
fastställda balansräkningen, samt

räken-detefter utgångenmedlemsinsatsbelopp avsomsummorna av
återbetalasskalleller högstbalansräkningen återbetaltsskapsår haravser

återbetalningarna.förenligt kap. l och 3 och tiden4 om
lösblads- ellerbetryggandeMedlemsförteckningen beståkan ettav

pådatabehandling ellerautomatiskDen kan också föras medkortsystem.
liknande sätt.annat

förandelsbankenhosMedlemsförteckningen hållas tillgängligskall var
vill deloch den.ta aven som

uppgift bankenskriftligVarje medlem har begäranrätt att omav
betalat in.han harmedlemskap och de insatsersitt somom

Återbetalning medlemsinsatser4 kap. av

1§

månaderandelsbank har hanavgått rättmedlem harNär att sexenuren
dock intefårmedlemsinsatser. Beloppetsina inbetaldafåefter avgången ut

övriga medlemmarförhållande tillhonom ibelöperöverstiga vad som
tidenhänför sig tillbalansräkningkapital enligt denbankens somegnaav
frånbortseskapital skallberäkning bankensVidavgången.före egnaav

uppskrivningsfonden förlagsinsatsema.ochreservfonden,
med-övrigaordningvidare ihar rättavgångneDen att somsamma

vinstutdelning.belöper honom beslutadvadlemmar ut som av
ellerlikvidation månader från avgångeni inomandelsbankenTräder sex
skalltid i konkurs,beslut försätta bankeninommeddelas attsamma om

förgrundernabedömas enligtmedlemsinsatseravgångnesden rätt utatt
bankens tillgångar.skiftereglerna avom

i stadgarna.första-tredje kan begränsasenligt styckenamedlemsEn rätt
tredje stycketsådana fall i kap. §i 7 15gäller dock inteDetta som avses

10 kap. 3 §eller andra stycket.

2§

inomgjortsharansökanandelsbanken försätts konkursOm i somen
vad hantillbakabetalaskyldigår från medlems denneavgång, är attett en
bankensfördet behövsmånfått sina i denhar medlemsinsatser attut av

skall kunna betalas.skulder

3§

haninsatsbelopp änmed högredeltar andelsbankenmedlem, iEn som
överskjutandeuppsägning fåefterskyldig delta harmed, rätt utär attatt
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avgå banken. Beträffande uppsägningen med-belopp samtutan att ur
beloppet och hans skyldighet betalalemmens det uppsagdarätt attatt ut

fått tillämpas och 2 3 kap. § förstatillbaka vad han har 1 4samtut
Sexmånadersfristen enligt skall därvid räknas från utgångenstycket. l §

efterräkenskapsår sedan uppsägningen har gjorts slutardet näst ensomav
itid, högst månader, har bestämtsmånad eller den längre somsex

endastgäller sådant insatsbelopp får betalasstadgarna. Härutöver att ut om
kapitaltäckning i 2till bestämmelserna kap.det kan ske med hänsyn om

bankrörelselagen 1987:617.9-10 §§
vid andelsbanksBeträffande uppsägning överskjutande insatsbeloppav

ombildning bankaktiebolag gäller i stället 11 kap. 5till

Förlagsinsatser5 kap.

1 §

följerföreskriva vadandelsbank kan i stadgarnaEn utöveratt, som av
insatserfår tillskjutas särskildaförsta stycket kapital2 kap. 4 § genom

andrafår tillskjutasförlagsinsatser och sådana insatser änävenatt av
medlemmar.

tillskjutas med högst så beloppFörlagsinsatser får attett stort summan
uppgår till det beloppförlagsinsatser efter tillskottetgjorda som svararav

förlagsinsatser i andels-då inbetalda insatserandra änmot summan av
banken.

2§

begränsningar i frågakan in föreskrifterstadgarnaI tas om vem somom
överlåtelse förvärva deförlagsinsatser ochtillskjutahar rätt att genom

förlagsandelar. Förförenade förlagsinsatsernarättigheter medärsom
begränsningar vadfår inte införasredan gjorda insatser änsträngare som

gjordes.gällde insatsennär
i förstaföreskrifterförlagsandelar i stridFörvärv mot som avsesav

ogiltiga.stycket är

3§

harfinns överskott,andelsbanken upplöses och det vid upplösningenOm
få för-förlagsandelar så långt överskottet räckerinnehavarna rätt attav

storlek, innanmed motsvarande insatsernaslagsinsatsema inlösta belopp
och förslårFinns flera förlagsinsatserutbetalning sker för andra ändamål.
fördelas påsamtliga, skall överskottetöverskottet till full betalninginte av

i förhållande till deras storlek.insatserna
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4§

För varje förlagsinsats skall andelsbanken utfärda förlagsandelsbevis.ett
Beviset skall ställas till viss till innehavaren eller till viss ellerman, man
order och innehålla uppgift om

firma,bankens
eller beteckning för beviset,nummer annan.

insatsens storlek,
.

den till utdelning insatsenrätt medför,som.
det vilket utdelning skallsätt utbetalas och inlösen ske,.
föreskrifter i första2 § stycket, samtsom avses.
erinran vad 2 § andra stycket innehåller.om.

Förlagsandelsbeviset skall undertecknas banken. Styrelseledamötersav
eller ñrmatecknares namnteckning får återges tryckning ellergenom
liknande sätt.

5§

I fråga förlagsandelsbevis följergäller, denna lag, iannatom om av
tillämpliga delar vad föreskrivs i lagen 1936:8l skuldebrev.som om
Härvid jämställs bevis har ställts till viss med enkelt skuldebrevsom man
och bevis till innehavaren eller till viss eller order med löpandeman
skuldebrev. innehar förlagsandelsbevisDen ställt till viss ellerettsom man
order och enligt andelsbankens påskrift på beviset till för-ägareärsom
lagsandelen likställd med den enligt 13 § andra stycket lagär som samma
förmodas skuldebrevet gällande. Påskrift på beviset skalläga rätt göraatt

endast innehavaren förvärv förlagsandelgöras styrker sitt denom somav
beviset avser.

6§

Styrelsen skall föra förteckning samtliga förlagsinsatser. Dennaöveren
kan bestå betryggande lösblads- eller kortsystem eller föras medav
automatisk databehandling eller liknande Förteckningen skallsätt.annat
innehålla uppgift förstorleken varje förlagsinsats, tidpunktenom om

medför.varje insats och den till utdelning insatsen För-rätt somom
teckningen skall hållas tillgänglig för och vill del den.tavar en som av

7§

Den innehar förlagsandel få förlagsinsatsen inlösthar rätt attsom en
tidigast efter fem år från tillskottet förutsättning skriftligenunder hanatt

beloppet minst två år i förväg.säger upp
frånAndelsbanken får inlösa förlagsinsats tidigast efter fem åren

tillskottet under förutsättning skriftligen beloppetbanken sägeratt upp
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minst månader i förväg.sex
Inlösen enligt denna paragraf sker till det belopp insatsensutgörsom

storlek enligt förlagsandelsbeviset. Beloppet får dock inte överstiga vad
andelsbankens kapital enligt den fastställda balans-som senastav egna

räkningen, anlitande reservfond eller uppskrivningsfond, belöperutan av
på andelen i förhållande till övriga förlagsinsatser. Om banken försätts i
konkurs ansökan inom år efter inlösen,görs skall vadetten som som
föreskrivs i 4 kap. beträffande2 § återbetalning tillämpas i fråga om
förlagsinsatsen.

6 kap. Andelsbankens ledning

1 §

En andelsbank skall ha styrelse med minst fem ledamöter. Styrelsenen
skall förvalta bankens angelägenheter i enlighet föreskrivsmed vad som
i denna lag och bankrörelselagen 1987:617.

Styrelsen väljs föreningsstämman, det inte föreskrivs i stadgarnaav om
eller flera styrelseledamöter skall på Särskilda be-sätt.att utses annaten

stämmelser styrelseledamot kan finnsän stämmanatt utsesom av annan
i 4

styrelseledamotsEn uppdrag gäller för den tid i stadgarna.som anges
Uppdragstiden får inte omfatta fyra räkenskapsår och skallänmer
bestämmas så uppdraget upphör vid slutet den ordinarie förenings-att av

vilken styrelseval förrättas.stämma
Vad i denna lag och bankrörelselagen styrelseledamötersägssom om

skall i tillämpliga delar gälla suppleanter.även
Bestämmelser arbetstagarrepresentanter finns i lagen 1987 1245om om:

styrelserepresentation för de privatanställda.

2§

Ett uppdrag styrelseledamot upphör förtid, deni ledamoten ellersom om
har honom begär det. Anmälan avgång skall hosgörasutsettsom om

och,styrelsen ledamot föreningsstämma villinte valdärom en som
avgå, hos den har tillsatt honom.även som

Om styrelseledamots uppdrag upphör förtid hinder §i eller enligt 3en
uppkommer för honom styrelseledamot och det inte finns någonatt vara
suppleant kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamötersom
vidta åtgärder för styrelseledamot tillsätts för återståendedenatt en ny
mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, förutvar-denom
ande ledamoten arbetstagarrepresentant 1987:1245i lagenvar som avses

styrelserepresentation för de påprivatanställda. Skall ledamoten väljasom
föreningsstämma, kan valet anstå till ordinarie vilkennästa stämma
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kvarstående ledamöterbeslutför medstyrelseval förrättas, styrelsen ärom
fem.antal inte understigersuppleanter och derasoch

iskall tillsättasenligt stadgarnastyrelseledamotOm annansomen
Finansin-skallinte harval föreningsstämmanordning än utsetts,genom av

styrelseledamot,på ansökanförordnaspektionen ersättare enaven
detberoendekaneller någonborgenär rättmedlem, attvara avvarsannan

företräda banken.någon kanfinns som

3§

Europeiskainomskall bosattastyrelseledamöternaMinst hälften varaav
efter regeringenseller,inte regeringensamarbetsornrâdet,ekonomiska om

fall tillåter DensärskildaFinansinspektionen ibemyndigande, annat. som
7 §enligt kap.förvaltare 11eller hari konkursunderårig ellerär som

gäller dendetsammastyrelseledamot. Attföräldrabalken kan inte somvara
närings-1986:4366 § lagennäringsförbud följerunderkastadär omav

förbud.
inte stad-andelsbanken,imedlemmarskallStyrelseledamötema omvara
ställföre-lagenligtDen ärangivna fall tillåteri särskilt annat. somgarna
denmedlem,juridiskeller, ärför medlemträdare sompersonom enen

dennaieller delägarejuridiskaför denstyrelsenledamotär personenav
i banken,medlem ävenstyrelseledamotfår dock attutan omvaravara

föreskrift det.saknarstadgarna om
arbetstagarrepresentantergäller inteandra stycketBestämmelserna i som

för destyrelserepresentation1987:1245enligt lagenhar utsetts om
privatanställda.

femtalpåbörjatför varjefår högststyrelseledamöternaAv varaen
tillinteskall hänsynberäkningVid dennaandelsbanken,anställd i tas

styrelserep-enligt lagenhararbetstagarrepresentanter utsetts omsom
privatanställda.för deresentation

4§

verkställandeflerabehövs,deteller,skallStyrelsen utse omen
banken.iverksamheteninseende ledastyrelsensunderdirektörer att

direktör. OmverkställandeförställföreträdarefårStyrelsen även utse
skall handirektör,verkställandetillstyrelseledamotnågon än utsesannan

ellerstyrelseledamotnågonstyrelsen. Om äniingå ledamot annansom
skalldirektör,verkställandeförställföreträdaretillstyrelsesuppleant utses

bosattskalldirektörVerkställandestyrelsen.suppleant iingåhan varasom
eller,regeringenintesamarbetsområdet,ekonomiskaEuropeiskainom om

tillåtersärskilda fallFinansinspektionenibemyndigande,efter regeringens
något annat.

tillämpligaskall iverkställande direktöri denna lagVad sägs omsom
direktör.verkställandeförställföreträdareockså förgälladelar
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5§

uppdrag, för införing iStyrelseledamot skall, han tillträder sittnär
koncerninnehav aktier i aktiebolag inomaktiebok anmäla sitt sammaav

dessförinnan. Förändringar idet inte har skettandelsbanken,som om
aktieinnehavet skall anmälas inom månad.en

anmälningsskyldighet föreligger enligtstycket gäller inte,Första om
insiderlagen 1990: 1342.

6§

uppdrainskränkning följer 7får, med denStyrelsen avsom
medeller tillsammanseller någonverkställande direktör att ensamarman

på styrelsensåtgärder ankommervidta sådana egensom annarsannan
delegat.fått sådant uppdrag kallasharprövning. En ettperson som

särskilda ledningsorganfår ske tillenligt första stycketDelegation även
bankkontorför eller fleraregionstyrelse ellerför visst område ett

kontorsstyrelse.
de befogenhetermeddela föreskrifterskall i instruktionStyrelsen omen

Instruktio-delegater.verkställande direktör och andratillkommaskallsom
bevilja kredit,år i sänder. uppdragetfastställas för Avserskall attettnen

fleradet harkreditgivningen fastställas. Omförskall grunderna utsetts
ledningeninstruktionen hurskallverkställande direktörer, avange

skall såStyrelsenfördelas mellan dem.verksamhet skallandelsbankens
Finansinspektionentillavskrift instruktionenske sändadet kansnart en av

inspektionenunderrättavidtagits i instruktionen,ändringarnär omsamt,
detta.

återkallas ellerhelstkani första stycketUppdrag när somsom avses
Även styrelsendelegatuppdrag fårlämnatstyrelsen harinskränkas. om

varje slag.själv ärendenavgöra av

7§

styrelseledamot ellerenskildinte uppdraStyrelsen får attannanen
ibeskaffenhet eller övrigt störreprincipiellärenden äravgöra avavsom

vikt.
ellerstyrelseledamotenskildnågot fall uppdrafår inte iStyrelsen en

omfattasfysisk eller juridiskbevilja kredit tillatt som avpersonannan
1987:617.bankrörelselageni 2 kap. 17 §bestämmelserna

inomuppdrastycket får styrelsenhinder andraUtan attannanav
låntaga-drivsför rörelsebevilja kredit i ochfastställda gränser avsomen

ren.
eller,regeringenföreskrifterfår enlighet med deStyrelsen endast i som

uppdrautfärdarFinansinspektionenbemyndigande,efter regeringens
medi föreningellernågonstyrelseledamot ellerenskild att ensamarman
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bevilja kredit till andra anställda och delegater sådanaänannan som avses
i andra stycket och fysiskatill eller juridiska vilka står i ettpersoner,
sådant förhållande till dem i 2 kap. första17 § stycket 6 ochsom anges

bankrörelselagen.7
Bestämmelserna i denna paragraf kredit gäller garantiförbindelseävenom

andelsbanken åtar sig.som

8§

Verkställande direktör eller delegat anställd i andelsbankärannan som en
får inte styrelseledamot i sådana företag huvudsakliga verksam-vara vars
het består i förvalta eller driva handel med aktier eller driveratt som
emissionsrörelse. I andra företag får de styrelseledamöter, bank-vara om

styrelse i varje särskilt fall sitt tillstånd. Den tillståndetens ger som avser
får delta iinte styrelsens beslut i frågan.

Första stycket gäller inte för sådant företag ingår i koncernsom samma
banken.som

9§

andelsbank blivitOm har moderförening, skall styrelsen meddela dettaen
till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall lämna styrelsen
för banken de upplysningar behövs för bedöma koncernensattsom
ställning och resultatet koncernens verksamhet.av

l0§

styrelsenInom skall ledamöterna ordförande. Styrelsen skallen av vara
välja ordförande inte föreskrivs i stadgarna eller beslutasannatom av
föreningsstämman. Styrelsen får ordförande. likavice Vidäven utse
röstetal valet lottning.avgörs genom

Verkställande direktör eller anställd i andelsbanken får inteannan vara
ordförande eller ordförande.vice

ll§

Ordföranden skall till sammanträden hålls det behövs. Pånärattse
begäran styrelseledamot skall styrelsen sammankallas.av en

Vid styrelsens sammanträden undertecknasskall det föras protokoll, som
eller justeras ordföranden och till det.den ledamot styrelsen utserav som
Styrelseledamot har få avvikande till protokollet.mening antecknadrätt att

skall förasProtokollen i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
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l2§

Styrelsen beslutför,är hälften hela antalet styrelseleda-änom mer av
eller det högremöter antal föreskrivs stadgarnai närvarande.ärsom

Beslut i ärende får dock inte fattas, såvittinte möjligt samtligaett om
styrelseledamöter fått tillfälle delta i behandling och erhållitärendetsatt
tillfredsställande underlag för ärendet. Om styrelseledamotavgöraatt en
inte kan komma och det finns suppleant, skall träda in i hansen som
ställe, skall suppleanten tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarleda-ges

har enligt lagen 1987: 1245 styrelserepresentation förmot, utsettssom om
de privatanställda, skall dock alltid underlag och tillfälle delta iattges
ärendets behandling på styrelseledamot.sättsamma som en

Om inte stadgarna föreskriver särskild röstmajoritet, gäller som
styrelsens beslut den mening för vilken hälften de närvarandeänmer av

Äreller, vid likaröstar röstetal, den mening ordföranden biträder.som
styrelsen inte fulltalig, skall de för beslutet dockröstar utgöra änsom mer

tredjedel hela antalet styrelseledamöter, inte föreskrivs iannaten av om
stadgarna.

Handlingar enligt denna lag eller bankrörelselagen 1987:617 skallsom
undertecknas styrelsen skall skrivas under minst hälften helaav av av
antalet styrelseledamöter.

13§

En styrelseledamot eller delegat får inte handlägga frågor avtalen om
fårmellan honom och andelsbanken. Han inte heller handlägga frågor om

han iavtal mellan banken och tredje frågan väsentligthar ettman, om
intresse bankens. får intekan strida Han heller delta i beslutmotsom om

hanavtal mellan banken och tredje eller tillsammans medman, som ensam
jämställsfår företräda. avtal rättegångMed eller talan.annan annan

14§

företräderStyrelsen firma.andelsbanken dessoch tecknar
Styrelsen kan bemyndiga eller företrädastyrelseledamot atten arman

andelsbanken och teckna förbuddess firma, sådant be-inte ett motom
myndigande har tagits in i stadgarna. dem bemyndigasMinst somaven

företräda banken och skallteckna bosatt inomdess firmaatt vara
Europeiska ekonomiska samarbetsomrädet, regeringen eller, efterinteom
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen fall tillåter någotsärskildai

övrigtI gäller i fråga styrelseledamot vadden inteannat. ärom som som
i 3 § första ochsägs andra styckena styrelseledamot.och 13 § om

tecknaRätten andelsbankens tvâ flerafirma endast ellerfår utövasatt av
i förening. Ingen inskränkning registreras.fårpersoner annan

Styrelsen kan helst inär återkalla bemyndigande andraettsom som avses
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stycket.
ställföreträ-behörigbosattnågon här i landetinte harandelsbankenOm
på bankensi Sverige bosattbemyndigaskall styrelsendare, attpersonen

tillfår inte lämnasbemyndigandesådantdelgivning. Ettvägnar emotta
föräldrabal-kap. 7 §enligt 11förvaltareunderårig eller harnågon ärsom

ken.

15§

företaintefårandelsbankenförställföreträdareStyrelsen eller annan
fördelotillbörligberedaägnadåtgärdeller ärrättshandling attsomannan

ellerbankennackdel förtillnågonellermedlem annanannanen
medlem.

föreningsstämmanföreskrifterfölja sådanafår inteställföreträdareEn av
stridde står idärförgällandeinte ärföreningsorgan atteller annat som

stadgarna.eller1987:617bankrörelselagenlag,med denna

16§

företoghanbefogenhetöverskridit sin närställföreträdareHar enen
banken,rättshandlingeninteandelsbanken, gäller moträttshandling för om

ha insettbordeellerinsåg atträttshandlingen företogsvilkenden mot
överskreds.befogenheten

17§

tillharanmälaandelsbanken utsettsregistrering skallFör somvem
14 §enligtochfirmatecknareochsuppleantstyrelseledamot, somvem

derasdelgivningbankens samtvägnarbemyndigats emottaatt
Omfödelsedatum.saknas,sådanteller,ochpostadress ompersonnummer

1987:1245lagenenligtharsuppleantellerledamot omutsettsen
Förprivatanställda, skall dettadestyrelserepresentation för anges.

firmabankensoch hurvilkaanmälaskall bankenregistrering även av
tecknas.

anmäls5 §enligt 2 kap.andelsbankengångenförsta närAnmälan görs
inträffat iändring harefter detdärefterochför registrering attgenast en

enligtregistreringföranmälasskallanmälts ellerförhållande harett som
anmäl-dentillkommer ävenanmälanstycket. Rätt göraförsta somatt

ningen gäller.
föranmäla detbankenskalländras,postadress genastandelsbankensOm

registrering.
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Föreningsstämma7 kap.

§1

angelägenheterandelsbankensbeslutaiFöreningsmedlemmamas rätt att
föreningsstämman.vidutövas

i stadgarna.inteharmedlem röst,Varje annat angesomen
delviskan helt ellerbefogenheterföreningsstämmansframgår12 §Av att

fullmäktige.valdasärskiltöverlämnas

2§

personli-medlemmenvid föreningsstämman utövasmedlemsEn rätt av
ellerenligt lagställföreträdaremedlemmensdeneller är genomsomgen

århögstgällerFullmaktenfullmakt.dagtecknadskriftlig, ettmedombud
medlem,ombud företräda änIngen fårutfärdandet.från omenmersom

stadgarna.iinte annat anges
biträde.medföra högstföreningsstämmanfår vid ettmedlemEn

3§

frågaiombudeller röstasjälvfår intemedlemEn omgenom
honom,talan mot

förpliktelseellerskadeståndsansvar gentemotfrånbefrielsehans2. arman
ellerandelsbanken,

beträffande2i eller1befrielseellertalan om3. annan,avsessom
stridakanintresseväsentligt motfrågan harimedlemmen ett som

bankens.
förombudgällermedlem ävenstycketi förstaBestämmelserna om

medlem.

4§

lsittstyrelsen har säte.därdenskall hållasFöreningsstämman ort
hållasskall eller kanföreningsstämmanföreskrivasdockkanstadgarna att

det,föranlederomständigheterutomordentligaOmangivenpå ort.annan
Sverige.plats inomhållas påfår stämman annan

5§

utgångeneftermånaderfemhållas inomskallföreningsstämmaOrdinarie
framläggastyrelsenskallsådanräkenskapsår. Vid stämmavarjeav

andelsbank ärirevisionsberättelsenochårsredovisningen samt, somen
koncemrevisionsberättelsen.ochkoncemredovisningenmoderförening,

fattasskall beslutVid stämman
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fastställelse resultaträkningen balansräkningen ioch samt,om av
andelsbank moderförening, koncemresultaträkningen och koncern-ärsom
balansräkningen,

fastställdadispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den2. om
balansräkningen,

ansvarsfrihet för styrelseledamötema, samtom
lag,i andra ärenden ankommer enligt denna4. stämmansom

bankrörelselagen 1987:617 eller stadgarna.
fråga skall dock skjutas tillBeslut i i andra stycket 1-3en som avses upp

majoriteten eller minoritet består minstfortsatt stämma, om en som aven
röstberättigade begär det. fortsattationdel samtliga Den stämmanaven

ytterligaretvå månader därefter. Någotskall hållas minst och högsten
uppskov inte tillåtet.är

6§

till det.styrelsen finner skälföreningsstämma skall hållasExtra när
för ändamål skriftligenhållas det uppgivetSådan skall även närstämma

tiondel samtligaflertalet revisorerna eller minstbegärs en avav avav
kan bestämt i stadgarna.röstberättigade eller det mindre antal som vara

kom infrån den dag då begäranKallelse skall utfärdas inom fjorton dagar
andelsbanken.till

7§

vid föreningsstämma,har få ärende behandlatEn medlem rätt att ett en
bestämdden tid kanbegär det i den ordning och inomhan varasomom

medlemmenbestämmelser, skallSaknar stadgarna sådanai stadgarna.
kantid ärendetstyrelsen i så godskriftligen framställa sin begäran hos att

andelsbankenhar uteslutitsi kallelsen till Denstämman.tas ursomupp
intehanbehandlat vidhar inte ärende även ännustämman,rätt att om

har avgått banken.ur

8§

tidigast fyrafår utfärdaskallar till föreningsstämma. KallelsenStyrelsen
tid skallföreskriver längreOm inte stadgarnaveckor före stämman.

vecka föreordinarie ochutfärdas två veckor förekallelsen senastsenast en
infallertill dag änOm skjutsstämmanstämma.extra senaresomupp en

utfärdas till denkallelseefter har inletts, skallfyra veckor det stämmanatt
förstadgarna krävsdet enligt denna lag ellerfortsatta Omstämman. att ett

tillfår kallelsefattas tvâskall bli giltigt detståmmobeslut stämmor,att
hållits.har Iförstainte utfärdas innan den stämmanden stämmansenare

fattat.harförstavilket beslut denkallelse skall stämmansådan angesen
alltidskall dockSkriftlig kallelseenligt stadgarna.skall skeKallelse
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sändas till varje medlem för andelsbanken,postadress kändärvars om
ordinarie föreningsstämma skall tid föreskrivshållas änannan som

i stadgarna, eller
föreningsstämma skall behandla fråga om
sådan ändringa stadgarna eller stycket,första andrai 15 §av som avses

b bankens försättande i likvidation,
bankens uppgåendec i fusion, ellerbanken annan genom
ombildningd enligt kap.ll

I kallelsen skall tydligt förekommade skall påärendenanges som
Om skall behandla andelsbankensstämman. stämman ärendeett om upp-

gående i bank fusion, försättandeärende bankensetten annan genom om
i likvidation eller skall förslagetärende ombildning enligt kap.,llett om

för detta ändringoch grunden i kallelsen. Om ärendeettanges avser av
stadgarna, skall det till ändringenhuvudsakliga innehållet förslagetav

i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadg skall efter detanges
utfärdatskallelse har hållas tillgängligt för medlemmarna hos bankenatt

och sändas till medlemmar begär det och singenast post-som uppger
adress.

Under minst vecka före den i § skall redovis-5stämma som avsesen
ningshandlingarna revisionsberättelsenoch i andelsbank ärsannt, som

koncemredovisningshandlingamamoderförening, koncemrevisionsbe-och
tillgängligaeller avskrifter dessa hållas för medlemmarna ochrättelsen av

banken ochförlagsandelar hos till med-innehavarna sändasgenastav
förlagsandel begär sinlemmar och innehavare det ochsomav uppger

postadress.

9§

bankrörelsclageni denna lag, ellerOm bestämmelser 1987:617
föreningsstämmatill ellerstadgarna rörande kallelse tillhandahållande av

fårärende, stämmanåsidosatts i besluta i ärendethandlingar har inteett
berömmedlemmar felet.samtycke alla får dockStämmanâYutan somav

tagits isådant inte harsamtyckeäven avgörautan ärendeett som upp
ellerkallelsen, ärendet påenligt stämmanstadgarna skall förekommaom

får ocksåomedelbart föranleds skall Denavgöras.ärendeett annatav som
sammankallas för behandlingbesluta föreningsstämma skallatt extra av

ärendet.

10§

ellerFöreningsstämman ordförande denöppnas styrelsens av somav
stadgarnastyrelsen har denna. IOrdförande vid stämmanutsett. utses av

och ordförandekan dock bestämmas skall öppna stämman varavem som
vid denna.

förteckningStämmans ordförande skall, det behövs, upprätta överenom
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Uppgiftnärvarande medlemmar. röstlängd.biträdenombud och om
förekommerdetmedlemmarnas röstlängden,irösträtt skall lämnas om

har godkäntsbland röstlängdenolika Sedanrösträtt medlemmarna. av
beslutar ändring.skall den tilltillämpas dess stämmanstämman, att om

vardag, skallnästföljandeUppskjuts till dagstämman än en nyen senare
röstlängd behövs.upprättas detom

frågavid IprotokollOrdföranden skall förs stämman.sörja för detatt
protokollets innehåll gällerom

protokollet,tillbilagaröstlängden i eller fogasskallatt tas som
protokollet,skall föras in i2. beslutstämmans samtatt

protokollet.skall iröstning har skett, resultatet3. att angesom
minst justeringsmänordföranden ochskall undertecknasProtokollet enav

justeradeskall detveckor efterSenast stämmanstämman.utses tresom av
och in-för medlemmarnatillgängligt hos andelsbankenprotokollet hållas

betryggandeförvaras påProtokollen skallförlagsandelar.nehavama av
satt.

1l§

finner det kandet och styrelsenmedlem begärStyrelsen skall, attenom
förnämnvärd olägenhetför andelsbanken ellernackdelväsentligske utan

förhållanden,upplysningarlämnaenskild, på föreningsstämman somom
ställningoch dessbedömandet årsredovisningbankensinverka påkan av

ärende Ingår banken i koncernövrigt eller stämman.i ett avserenav
koncernföretagbankens förhållande till andraupplysningsplikten även

sådanakoncernredovisningen liksommoderförening,banken ärsamt, om
ställ-dotterföretagensinverka bedömningenförhållanden kan avsom

ning.
inteuppgifterupplysning lämnas endast med stödbegärdKan somaven

därefterveckorskall upplysningen inom tvâpå stämman,tillgängligaär
tillgänglig för andelsbankenmedlemmarna hosskriftligenhållas samt

upplysningen.har begärtmedlemmartill desändas som
med-tilllämnaskanupplysning inteFinner styrelsen begärdatt en

nämnvärdellerandelsbankennackdel förlemmarna väsentligutan
begäranmedlemmensenskild, i ställetolägenhet för upplysningenskall

Revisorernaeftertill bankens två veckor stämman.lämnas revisorer inom
sigskriftligenstyrelseninom månad tillskall efter yttrastämmanen

huruvidademtillbegärda lämnatshuruvida den upplysningen har samt
revisionsbe-ändring ienligt ha föranlettupplysningen bordederas mening

koncernrevisions-imoderförening,eller, beträffanderättelsen bank ärsom
tillanledningövrigtiliksom upplysningenberättelsen, huruvida ger

yttrandet.ierinringenellerså fallet, ändringenOm skallerinran. är anges
med-förbankentillgängligt hosyttrandehållaskall revisorernasStyrelsen

begärtharavskrift de medlemmartillsända det ilemmarna somsamt
upplysningen.
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12§

skall heltbefogenheterföreningsstämmansstadgarna får bestämmasI att
särskilt valda fullmäktige.delviseller utövas av

år. Tillmandatperiodfår inte väljas för längre änfullmäktigEn tre
eller någonmedlem i andelsbankenfullmäktig får endast utanutses som

tilländå kan väljasandra stycketenligt 6 kap. 3 §medlematt vara
styrelseledamot.

frågaföreningsstämma. IfullmäktigsarnmanträdeEtt omanses som en
andelsbanken.medlem ii §§gäller bestämmelserna 1-11fullmäktig om

ombud.fullmäktig inteDock får rösta genomen
§10 kap. 3i 15fullmäktige i ärendenAngående beslut avsessomav

stadgarnaunderrättas det sätt§ skall medlemmarnaeller kap. 1ll som
föreskriver.

Även sådani andelsbankenhar medlemmarnafullmäktige har utsetts,om
stycket andra10 § fjärdefjärde stycket och8 §i 7rätt avsessom

meningen.

l3§

fåttharmening änbeslut denFöreningsstämmans utgörs mersomav
meningröstetal, denvid likaeller,avgivnahälften de rösterna somav

flestafått devald rösterna.Vid val denbiträder.ordföranden somanses
beslutasintelottning,valetröstetalVid lika avgörs annat avomgenom

förrättas.valetinnanstämman
bankrörelselagenlag,följer dennagäller inte,stycketFörsta annat avom

och 15i 14Beträffande beslutstadgarna.eller1987:617 avsessom
längregår änföreskrivas villkorendaststadgarnadock ikan somsom

paragrafer.i dessaanges

l4§

giltigtBeslutetföreningsstämman. ärfattasstadgarnaändraBeslut att av
giltigt,det. Beslutetförenat sig är ävenröstberättigade harsamtliga omom

påochföreningsstämmorvarandra följandetvå påfattats pådet harom
röstande ellertredjedelar detvåminstbiträttsden stämman avavsenare

enligt 15krävsmajoritetden större som

15§

medlemsinnebärändring stadgarnasådanbeslut attEtt ensomavom
tillhansökas eller rättandelsbankentillinsatserförpliktelse erlägga attatt

enligtbeslutet den stämmangiltigt,inskränksårsvinst är senareom
röstande.fjärdedelar deminst§ biträtts14 tre avav

medlemsinnebärstadgarnasådan ändringbeslut attEtt ensomavom
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till andelsbankens behållnarätt tillgångar vid dess upplösning inskränks är
giltigt, beslutet på den enligt 14 § biträtts samtligastämmanom senare av
röstande. gäller,Detsamma ändringen innebär inskränkning iom en en
medlems återfå insats enligt kap. ellerrätt 4 1 3 § eller innebäratt att en
medlems utträde banken försvåras och ändringen skall gälla demävenur

medlemmar i banken frågan avgjordes.närsom var
Ett beslut ändring stadgarna i de hänseenden i förstaom av som avses

och andra styckena får inte tillämpas medlem inte harmot en som
samtyckt till ändringen och sig till utträde andelsbankensägersom upp ur
inom månad från det slutligt beslut fattades eller, beslutetatten om
fattades fullmäktige, från det medlemmen underrättades beslutet. Iav om

sådant fall får medlemmen, vad stadgarna föreskriver, utträdaett oavsett
vidbanken den utgång räkenskapsår infaller efternästettur av som en

månad efter uppsägningen. Vid utträdet har medlemmen den rätt som
enligt 4 kap. l § första och andra styckena tillkommer avgåendeen
medlem.

16§

Ett beslut ändring stadgarna skall anmälas för registreringgenastom av
sedan ändringen har stadfasts. Beslutet får inte verkställas förrän registre-
ring skett.har

innebär nedsättningBeslut medlemsinsatsemas belopp ellersom av annan
lindring fårmedlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna inteav

förrän efterverkställas år registreringen.ett

17§

Föreningsstämman får inte fatta ägnade otillbörligbeslut är attsom ge
fördel medlem eller någon till nackdel för andelsbanken elleren annan

medlem.annan

l8§

föreningsstämman behörig ordningOm beslut inte har kommit till iett av
eller i övrigt strider denna lag, bankrörelselagen 1987:617 ellermot
stadgarna, kan talan andelsbanken beslutet skall upphävas ellermot attom

föras innehavareändras medlem, förlagsandelar, styrelsen ellerav av
styrelseledamot.

Talan skall väckas inom månader från dagen för beslutet. Väcks intetre
talan inom denna tid, till talan förlorad.är rätten

Talan får väckas vad i andra stycketän sägs närsenare som
beslutet sådant det inte lagligen kan fattas med alla med-är att ens

lemmars samtycke,
sådant2. samtycke till beslutet krävs alla eller vissa medlemmar ochav
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inte har ellersamtycke getts,
kallelse till inte har skett eller de bestämmelser kallelse3. stämman om
gäller för andelsbanken har eftersatts i något väsentligt avseende.som

föreningsstämmans eller ändras gällerdom varigenom beslut upphävsEn
förtför de medlemmar och innehavare förlagsandelar inte haräven somav
kankan ändra föreningsstämmans beslut endast dettalan. Rätten om

Ärhaft. förenings-vilket innehåll beslutet rätteligen borde hafastställas
skallbeslut sådant enligt denna lag eller bankrörelselagenstämmans som

Finansinspektionen förför registrering, skall underrättaanmälas rätten
dom harbeslutet har upphävts eller ändratsregistrering, genom en somom

förordnatunder rättegången harvunnit kraft eller beslutlaga rätten genom
beslut inte får verkställas.föreningsstämmansatt

19§

skall styrelsenväcka talan andelsbanken,Om styrelsen vill mot samman-
talanföra bankensför val ställföreträdareföreningsstämmakalla attaven

valde ställföreträdaren.Stämning delges med deni tvisten.
och styrelsen,tvister mellan andelsbankenförbehåll i stadgarnaEtt att

förlagsandel ellerinnehavarelikvidator, medlem,styrelseledamot, av
till skiljemän, harskall hänskjutasinte medlemröstberättigad ärsom

emannaförfaran-styrelsen begär skiljskilj eavtal. Omverkan ettsomsamma
Är klandertalandet frågabanken, tillämpas första stycket.de mot om en

inte förloradtill talanföreningsstämmans beslutstyrelsen är rättenmotav
klandertid därdenandra stycket, styrelsen inomenligt 18 § angessomom

enligt första stycket.kallat till föreningsstämmahar

Överskottsutdelning andelsbankensanvändningoch8 kap. avannan
egendom

1§

endast i formtill medlemmarnamedel får betalasAndelsbankens ut av
kap.,enligt 4medlemsinsatseröverskottsutdelning, återbetalning av

utskiftningbelopp ochmedlemsinsatsernasvid nedsättningutbetalning av
bankens likvidation.vid

överskottsutdelning i denna lagMed avses
grundasliknandeåterbäringar ellergottgörelse i form somav

årsresultat, ochredovisadeha räknats in irörelsens resultat utan att
medlemsåterbäringformredovisade årsresultat iutdelningar från2. av

vinstutdelning.eller på sättannat
behållnaanvändningenbestämmelserskall innehållastadgarnaAtt avom

kap. 4likvidation följer 2andelsbankenstillgångar vid av
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2§

får vad i den fastställda balans-Vinstutdelning inte överstiga som
moderförening, i deni fråga andelsbankräkningen och, ärom som

räkenskapsåret redovisaskoncembalansräkningen för detfastställda senaste
avdrag föreller koncernens fria kapital medbankens egnasom

till bundetlag eller stadgarna skalldet belopp enligt avsättas egetsom
beloppfråga moderförening, detkapital eller, i bank är som avsomom

för företagenligt årsredovisningarnafria kapitalet i koncernendet egna
kapitalet, ochföras till det bundnainom denna skall över egna

användas för någotenligt stadgarna skallbelopp2. annatsom annars
utdelning till medlemmarna.ändamål än

förhållande till deniVinstutdelning beräknas sätt änannatsom
verksamhetdeltagit i andelsbankensmedlemmarna haromfattning i vilken

för årtill högsti anspråk, får fastställasi övrigt tagit denna räntaeller en
fastställdariksbankendetinbetalda medlemsinsatserpå motsvararsom av

med tilläggräkenskapsårets utgångdiskonto gällde vid treav pro-som
centenheter.

3§

i vidare månfår inte lämnasi § andra stycket 1Gottgörelser 1som avses
till reservfonden.föreskriven avsättning kan skeän att

Överskottsutdelning utdelningen medinte med så beloppfår ske attstort
likviditetkonsolideringsbehov,eller koncernenshänsyn till andelsbankens

affärssed.står i strid med godställning i övrigteller

4§

tillförhållande denivinstutdelning beräknasGottgörelser och sådan som
iverksamhet ellerandelsbankensdeltagit iomfattning i vilken någon har

medlemmar.till andraanspråk får lämnasövrigt tagit denna i änäven
Även lämnasstycket fårandrai 2 §vinstutdelning det slag avsesav som

begränsning igäller inte denförlagsandelar. Därvidtill innehavare av
höjd där.fråga utdelningens som angesom

5§

uppdrafårÖverskottsutdelning. Denfattar beslutFöreningsstämman om
inte beslutafårbeslut gottgörelser. Stämmanfattastyrelsen att omom

eller godkänt.föreslagitstyrelsen harutdelning beloppstörre ånav
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6§

Till reservfonden skall minst tjugofem den delavsättas procent av av
andelsbankens nettovinst för året inte gâr.åt för täcka balan-attsom en
serad förlust. Vid avsättning till reservfonden skall till nettovinsten räknas

gottgörelser. Uppgår reservfonden till minst tio bankensäven procent av
utlåning vid utgången det föregående räkenskapsåret, behövernärmastav

reservfond i detta stycke inte ske.sådan avsättning till som avses
reservfonden skall vidare det beloppTill avsättas som

sina insatser,vid avgång andelsbanken inte får tillbakamedlem avur
förlagsinsats,inte får vid inlösenförlagsandelsinnehavare2. ut av en

stadgarna skall till reservfonden,enligt avsättas
föras från det iföreningsstämman i övrigt skallenligt beslut över4. av

till reservfonden.balansräkningen redovisade fria kapitaletegna
endast förföreningsstämman nedReservfonden får enligt beslut sättasav

fastställda balansräkningen inte kansådan förlust enligt dentäckaatt som
täckas fritt kapital.egetav

7§

denna lag,någon i stridutbetalning till medlem ellerSker moten annan
beräknad enligttillbaka vad han erhållit medbetalaskall räntamottagaren

intill dessutbetalningen erhållits1975:635 från det§ räntelagen5 attatt
eller 4 §räntelagen till följd 3skall betalas enligt 6 §högre ränta av

anledninghade skäliggäller dock intelag. Detta attmottagarenomsamma
överskottsutdelning.utbetalningen utgjorde lagliganta att

enligt kap.återbetalningen 5brist uppkommer vidFör den ansvararsom
beslutade medverkat tillbankrörelselagen 1987:6171-4 att omsom

oriktigfastställaverkställa utbetalningen eller till ellereller upprättaatt en
balansräkning legat till grund för beslutet.som

8§

allmännyttiga därmedfår gåvor till ellerFöreningsstämman besluta om
andelsbankensändamålet,jämförliga ändamål, det med hänsyn tillom

får förskäligt. Styrelsenomständigheterna i övrigt kanställning och anses
till bankensanvända tillgångar med hänsynsådana ändamål endast som

ställning ringa betydelse.år av
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Likvidation upplösning9 kap. och

Frivillig likvidation

1 §

likvidation.skall träda ikan besluta andelsbankenFöreningsstämman att
röstberättigadesamtligalikvidation giltigt endastbeslutEtt är omom

följandepå tvâ på varandrabeslutet eller detta har fattatsförenat sig om
tredjedelarminst tvåpå den biträttsoch stämmanstämmor avavsenare

får före-skall bli giltigtgående villkor för beslutetröstande. Längrede att
dageller deninträder omedelbartstadgarna. Likvidationenskrivas i senare

beslutar.stämmansom
majoritet,med enkellikvidation kan dock alltid fattasbeslutEtt omom

föreligger grundstycket eller detenligt 19 § andradet gäller beslutett om
röstetaleller Vid lika stämmanstvängslikvidation enligt 2 4 utgörsför

likvidationbeslutordföranden biträder. Ettmeningbeslut den omsomav
omedelbar verkan.enligt stycke hardetta

Tvångslikvidation

2 §

föreskrivs iantalgår ned under det lägstamedlemmarOm antalet som
hänskjutatill föreningsstämmanmöjligtskall styrelsen2 kap. 1 snarast

intelikvidation. inträderträda iandelsbanken skallhuruvida ettfrågan
nedantalet gåttefter detmånadermedlemmar inomtillräckligt antal atttre

inteskall styrelsen, stämmanlägsta antalet,föreskrivnaunder det om
ansökahoslikvidation,skall träda i rättenandelsbanken attbeslutar att

sådan ansökan kan göraslikvidation. En ävenförsätts iandelsbanken av
för-innehavareellerrevisor, medlemstyrelseledamot, avenenenen

förhållanden kan görasävenanmälan tilllagsandel. En rätten om samma
Finansinspektionen.av

förordnarförsta stycket, rättenanmälan enligtansökan ellerGörs att
hand-under ärendetsintelikvidation, detskall träda iandelsbanken om

medlemsantaletlägstaföreskrivnainstans styrks detläggning i första att
uppnåtts.har

3§

demåliggervadfullgörastyrelseledamöterna underlåterOm att som
dennavetskapmedoch andrastycket, deenligt § första2 omsomsvarar

för-för desolidarisktandelsbankenshandlar på vägnarunderlåtenhet
dockundgårstyrelseledamotför banken. Enuppkommerpliktelser som

försummelsepåinte berorunderlåtenhetenhan visar att avomansvar,
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honom. Solidariskt för de förpliktelser uppkommer för bankenansvar som
inträder för sådanaäven medlemmar likvidationsplikt föreliggernärsom,
enligt första2 § stycket, med vetskap likvidationsplikten deltar i beslutom

fortsätta bankens verksamhet. Ansvarighet enligt denna paragraf gälleratt
dock inte för förpliktelser uppkommer sedan likvidationsfrågan harsom
hänskjutits till prövning eller sedan tillräckligt antalrättens medlemmarett
har inträtt efter den i 2 § första stycket angivna tiden.

4§

förordnaRätten skall andelsbanken skall träda i likvidation,att om
andelsbankens rörelse inte inom år från dess bildande,öppnats ett

2. oktrojen för andelsbanken har âterkallats, eller
andelsbanken efter konkurs avslutats med överskott inte inomen som

föreskriven tid har fattat beslut likvidation enligt 19 § andra stycket.om
Beslut likvidation skall dock inte meddelas, det styrks likvida-attom om

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.
Fråga likvidation enligt första stycket på anmälan Finansin-prövasom av

spektionen eller på ansökan styrelsen, styrelseledamot, medlem ellerav
innehavare förlagsandel. det fall förstaI i stycket 4 prövasav som avses
frågan pâ ansökan borgenäräven eller kan be-rättav av annan vars vara
roende det finns någon kan företräda andelsbanken.attav som

Förfarandet hos rätten

5§

Görs ansökan eller anmälan i skall2 eller 4 rätten genastsom avses
kalla andelsbanken, Finansinspektionen de medlemmar och borgenä-samt

vill sig i ärendet inställa sig för på bestämd dag,rättenyttra attrer som en
då frågan skyldighet för banken träda i likvidation skall prövas.attom
Kallelsen skall delges banken, det kan ske enligtsätt änannatom

§§ delgivningslagen15-17 1970:428. Kallelsen skall kungöras genom
försorg i Post- och Inrikes Tidningar tvâ och fyrarättens minst högst

månader före inställelsedagen.

6§

sökanden haftHar kostnader för delgivning eller kungörelse församt
expeditioner i ärende enligt 2 eller 4 skall kostnaderna betalasett av
andelsbankens medel, banken förpliktas träda i likvidation ellerom om

i fall finner det skäligt. Finansin-rätten När anmälan har gjortsannat av
spektionen skall dessa kostnader betalas banken.av
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likvidationenGenomförandet av

7 §

skallandelsbankenbeslutardomstoleller denFöreningsstämman attsom
förFinansinspektionentillanmäla beslutetskalllikvidationiträda genast

ellertvådröjsmåldärvidFinansinspektionen skallregistrering. utseutan
har tillställe ochträder i styrelsensLikvidatoremalikvidatorer.flera

likvidationen.genomförauppgift att

8§

styrelse1987:617bankrörclselagenochi denna lagBestämmelserna om
mån intei denlikvidatorema,skall tillämpasstyrelseledamöteroch

kapitel.dettaföljerannat av
träderandelsbankenupphör interevisor attuppdragEtt att genomvara

skallbankrörclselagenrevision i 3 kap.Bestämmelsernalikvidation.i om
innehållaskallRevisionsberättelsen ett ut-likvidationen.undertillämpas

fördröjs.onödigtlikvidationenmeningrevisorernashuruvida enligttalande

9§

ibestämmelsernaskalllikvidationunderföreningsstämmafrågaI om
tillämpas,föreningsstämma:6171987bankrörclselagenlag ochdenna om

kapitel.följer dettainteden måni annat av

10§

styrelsenskalllikvidationi genastandelsbanken har trätt avge enNär
tiddenunderangelägenheterbankensförvaltningför sinredovisning av

förenings-pålagts framharinte förutredovisningshandlingarvilkenför
ske.kandetsåpâframskall läggas stämmanRedovisningen snartstämma.

skall tillämpas.revisionsberättelseochårsredovisningBestämmelserna om
särskildskallräkenskapsåret,föregåendeomfattar dettiden enOm även

skallmoderföreningandelsbank ärår.för detta Iredovisning somenavges
koncemredovisning.omfattaredovisning ävensärskildadenna

1l§

okändaandelsbankenskallelseskall ansökaLikvidatorema om
borgenärer.
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12§

Likvidatorema skall så försäljning offentligdet kan skesnart genom
auktion eller tilllämpligt förvandla andelsbankens egendomsättannat

i den mån det behövs betala bankens skul-för likvidationen, samtpengar,
der. Bankens rörelse får fortsättas, för ändamålsenligdet behövs enom
avveckling eller för de skäligt rådrum för skaffaanställda skall fåatt att
sig anställningar.nya

l3§

årsredovisning,Likvidatorema skall för varje räkenskapsår avge en som
för godkännande.skall läggas fram på den ordinarie föreningsstämman I

behandlingfråga likvidatoremas redovisning och dess på stämmanom
tillämpas inte kap. andra stycket och 2 denna lag 4 kap. 9 §7 5 § l samt

bankrörelsela-andra stycket 3 och tredje-femte styckena och 10 och ll §§
1987:617.gen

insatskapi-kapitalet varvidbalansräkningen det iI post,tas egna upp en
förekommande fall delas på medlemsin-talet inom linjen och i uppanges

förlagsinsatskapital.satskapital och
inbringatill högre den beräknastillgång får värdeIngen änetttas upp

beräknasförsäljningskostnadema. Om tillgång kanefter avdrag för en
belopp det värde har tagits iinbringa väsentligt högre änett som upp

skuld eller likvidationskostnad kanförbalansräkningen eller enom en
redovisade skul-åtgå väsentligt avviker från denberäknas beloppett som

skuldposten det beräknade beloppetden, skall vid tillgångs- eller anges
inom linjen.

14§

anmälningstiden harokända borgenärer bestämdaden i kallelsen påNär
blivit betalda, likvidatorema skiftaskulder skallgått och alla kändaut

tvistigt ellerskuldbeloppandelsbankens behållna tillgångar. något ärOm
skall såförfallet till orsak inte kan betalas,inte betalning eller av annan
behållasför denna betalningmycket bankens medel kan behövasav som

återstoden skiftas.och
vill klandra skiftetförlagsandelarDe medlemmar eller innehavare somav

månader efter detväcka talanskall andelsbanken atttremot senast
slutredovisningen framlades på föreningsstämman.

feminte inom årförlagsandelOm medlem eller innehavareen av en
anmältföreningsstämman harefter det slutredovisningen lades framatt

tillförlorat sinsig för lyfta vad har han rätthan har erhållit vid skiftet,att
kanskiftade tillgångarna,detta. medlen till deOm ringa i förhållandeär

tillfallamedlen skallpå anmälan likvidatorema förordnarätten attav
arvsfonden. tillämpas.allmänna I fall skall 17 §annat
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15§

skefullgjort de så det kanhar sitt uppdrag, skalllikvidatoremaNär snart
förvaltningsberättelseförslutredovisning sin förvaltning genom enavge en

innehållaBerättelsen skalllikvidationen i dess helhet. även enavsersom
redovisningshandlingarTill skall fogasför skiftet. berättelsenredogörelse

redovisningshandlingama skallochlikvidationstiden. Berättelsenför hela
därefterskall inom månadrevisorerna. Dessalämnas till avge enen

förvaltningen underslutredovisningen ochrevisionsberättelse över
likvidationen.

skalllikvidatorema dessatillrevisionsberättelsen har lämnatsEfter det att
för granskningföreningsstämmatillkalla medlemmarnagenast aven

redovisningshandlingarmed bifogadeSlutredovisningenslutredovisningen.
medlemmartillgängliga sändas tillhållas ochrevisionsberättelsen skalloch

fjärde8 §i 7 kap.förlagsandelar enligt bestämmelsernaoch innehavare av
§ andraFöreskrifterna i 7 kap. 5fram påstycket läggas stämman.samt

föreningsstämmastycket beslut påtredjestycket 3 och om ansvars-om
likvidatorema.tillämpas påskallför styrelseledarnöternafrihet

l6§

andelsbankenslutredovisningenhar lagt fram ärlikvidatoremaNär
för registrering.anmälasskallupplöst. Detta genast

likvidatoremahosdock begäraröstberättigade kansamtligationdelEn av
skallfråga talanbehandlakallas in förföreningsstämma attatt omenen

1987:617.bankrörelselagen7 §enligt 5 kap.väckas

17§

harsig den16 § visarupplösning enligtandelsbankensefterOm det att
orsaknågondetden ellertalan väckstillgångar eller mot annanavomom

fortsättas.likvidationenlikvidationsåtgärd, skallbehovuppkommer av en
Kallelse tillregistrering.förlikvidatoremaanmälasskallDetta genast av

enligtskall utfärdasâterupptagandetföreningsstämman efterförsta
medlemvarjesändas tillskriftliga kallelserskallstadgarna. Därutöver vars

andelsbanken.känd förpostadress är

1s§

föreningsstämmansgrundi likvidationandelsbank harOm trätt aven
yttrande beslutaavgivitrevisorernasedan attkanbeslut, stämman

sådantEttåterupptas.verksamhetoch bankensskall upphöralikvidationen
grundlikvidation påanledning tilldet finnsfattas,får dock intebeslut om

utskiftning hareller ägtstadgarna,lag ellerdenna rum.omav
väljas.samtidigtskall styrelsefattas,första stycketenligtbeslutNär en



Fäifattningsförslag 79

Föreningsstämmans beslut likvidationens upphörande och valom av en
styrelse skall likvidatorema anmäla för registrering. Beslutet fårgenast
inte verkställas förrän Finansinspektionen lämnat tillstånd till detta och
registrering har skett.

Om likvidationsbeslut i 2 eller § har4 blivit upphävtett som avses
dom eller beslut har vunnit laga kraft, skall likvidato-ettgenom en som

anmäla detta för registrering kalla till föreningsstämmagenast samtrema
för val styrelse.av

likvidationNär har upphört enligt denna paragraf, skall tillämpas.15 §

Konkurs

19 §

Om andelsbank har försatts i ochkonkurs denna avslutas utanen
överskott, banken upplöst konkursen avslutas.är när

Om finnsdet överskott, skall föreningsstämman inom månad från deten
konkursen avslutades besluta banken skall träda i likvidation. Omatt att

inte sådant beslut fattas gäller 4ett
Var andelsbanken i likvidation försattesden i konkurs, skall likvida-när

tionen fortsättas enligt konkursen avslutas17 med överskott.om

20§

Om andelsbank försätts i konkurs, skall tingsrätten sändaen en
underrättelse förbeslutet till Finansinspektionen registrering.om

Under konkursen företräds banken konkursgäldenär den styrelsesom av
Äveneller de likvidatorer finns vid konkursens början. undersom

konkursen gäller dock i lagbestämmelserna denna avgå,rätt attom om
entledigande och nytillsättning.om

konkursNär har avslutats skall tingsrätten för registreringgenasten
underrätta Finansinspektionen överskott finns eller inte.samt ange om
Tingsrätten skall för registrering underrätta Finansinspektionenäven när

beslut vunnit laga kraft har upphävt beslutöverrätt ett atten genom som
försätta andelsbanken i konkurs.

10 kap. Fusion och inlösen aktier i dotterbolagav

Fusion absorptiongenom

1§

Enligt avtal fusion den överlåtande bankenkan andelsbankett om en
gå i fusionandelsbank den Övertagande banken. En sådanupp en annan
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i denmedlemmarbliröverlåtande bankendenmedlemmarna iinnebär att
upplösesbankenöverlåtandeden utanochÖvertagande banken att

Övertagandedenskuldertillgångar och övertasdesslikvidation samt att av
iföreningsstämmangodkännasbli giltigtförAvtalet skallbanken. att av

bankenöverlåtandedenskeFusion kanbanken.överlåtande trots attden
avslutaslikvidationen närskallsådant falllikvidation. lihar trätt ett

registrerats.§ harfusionen enligt 5tilltillstånd
med-röstberättigade,för detillgängligahållasskallhandlingarFöljande

andels-överlåtandei denförlagsandelaroch innehavamalemmama av
fråganvilkenvidföreningsstämmaföre denveckaminstunderbanken en

påframläggasbehandlasskallfusionsavtaletgodkännande samtavom
stämman:

beslut,föreningsstämmanstillförslag
fusionsavtalet,2.

kanomständigheterför destyrelsenredogörelse vara av3. somaven
ochandelsbankenförlämplighetförslagetsbedömningenvikt vid av

insättama,
enligtredogörelsestyrelsens samtrevisorerna överyttrande4. ett av

för detårsredovisningandelsbankensÖvertagandedenavskrift5. av
föreningsstämmansanteckningmedförseddräkenskapsåret, omsenaste

revisionsbe-avskriftförlust,ellervinströrande bankens samtbeslut av
räkenskapsår.förrättelsen samma

på denbehandlasinteårsredovisningandelsbankensöverlåtandeSkall den
bankensÖvertagandedenharstycket ellertredjeistämma angessom

behandlats stämmainteräkenskapsåretför detårsredovisning ensenaste
stycket 5andraihandlingarför deställetskall ibanken,i den angessom

förstnämndadenframoch läggastillgängligahållashandlingarföljande
stycket:i andramed vadenlighetistämman angessom

medförseddårsredovisning,andelsbankens an-avskrift senasteav
förlust,ellervinst samtbankensbeslutföreningsstämmansteckning omom

årsredovisningenårför detrevisionsberättelsen avser,av
väsentlighändelserförredogörelseundertecknadstyrelsen av2. en av

årsredovis-efter detinträffatharställning attbankensbetydelse för som
ningen har samtavgetts,

enligtredogörelsestyrelsensyttrandeavgivet överrevisorernaett av
2.

medlemröstberättigad,sändas till den ärskallHandlingarna genast som
sinochdethan begärförlagsandel, uppgerinnehavareeller omav

postadress.
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kombinationFusion genom

§2

överlåtandeandelsbanker deflerafusion kan två ellerEnligt avtalett om
Övertagandeandelsbank denbildaförenasbankerna attgenom en ny
överlåtandei demedlemmarnafusion innebärsådanbanken. En att
överlåtandedebanken ochmedlemmar i denblirbankerna attnya

derasbankendenlikvidation övertarbankerna upplöses samt attutan nya
godkännasgiltigtskall för bliskulder. Avtalettillgångar och att av

i §Bestämmelsen 1andelsbank.överlâtandei varjeföreningsstämman
skall tillämpas.fjärde meningenförsta stycket

skallfjärde stycketochandra stycket 1-4i l §handlingarDe som anges
tillgängliga förskall hållasandelsbank.överlåtande Deför varjeupprättas

deförlagsandelar iinnehavamaochröstberättigade, medlemmarnade av
vidföreningsstämmaföre denveckabankerna under minstöverlåtande en

Hand-behandlas.skallfusionsavtaletgodkännandevilken frågan avom
innehavaremedlem ochröstberättigad,sändas tillskalllingama avgenast

skallHandlingarnasin postadress.ochbegär detförlagsandel uppgersom
läggas fram på stämmorna.

andels-Fusionsavtalet för dentill stadgarinnehålla förslagskall ett nya
överlåtandedeskall Omoch revisorerhur styrelseochbanken utses.ange

medi enlighetsamtidigtfusionsavtalet, skall degodkännerbankerna
banken.i denrevisorerstyrelse ochbestämmelseravtalets utse nya

Fusiansförfarandet

3 §

det påendastgiltigtfusionsavtalgodkännande ärbeslutEtt omavom
på tvåhar fattatsröstberättigade ellersamtligahar biträttsstämman av

minstbiträttspå denoch stämmanföljandevarandra stämmor avsenare
gårvillkorföreskrivasfårstadgarnade röstande. Itvå tredjedelar somav

längre.
tillsamtycktinte harandelsbanken,i den överlåtandemedlemEn som

de villkortid ochinom densig till utträdefårfusionen, säga somupp
stycket.§ tredjei kap. 157anges

4§

anmälasskall detföreningsstämmangodkäntsfusionsavtalet harNär av
inte har skettdettaregistrering. Omandelsbanken föröverlåtandedenav

Finansinspektionenellerfrån beslutmånaderfyra stämmansinom ge-om
elleranmälan vägratsådanavskrivitlagakraftägande beslut har ennom

fallit.fusionhar fråganavtalet,registrering omav
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Hinder registrering fusionen har förbjudits enligt konkur-möter,mot om
renslagen 1993:20 eller lagen 1992: 1317 europeiskt ekonomisktettom
samarbetsområde EES eller prövning fusionen pågår enligt någonom av

dessa lagar.av
fusionsavtaletOm har godkänts fullmäktige, skall registreringsan-av

mälan innehålla försäkran i kap.styrelsen underrättelse 7attav som avses
12 § fjärde stycket skett.

5§

skallSenast två månader efter det avtalet fusion har registreratsatt om
regeringenssåväl överlåtande Övertagande andelsbanker ansöka omsom

skalltillstånd verkställa avtalet. Tillstånd verkställa fusionsavtaletatt att
fusionen in-meddelas kan förenlig med deras intressen, ärom anses som

banker,i de berörda bankerna eller i övrigt har fordringar dessasättare
fusionen framstår ändamålsenlig från allmän synpunkt.samt om som

meddelas skallbeslut sådant tillstånd i första stycketNär om som avses
andelsbankensstadgeändringar eller, i fall i den nybildade2som avses

stadgar stadfástas och oktroj beviljas.
gjorts inom deninte ansökan tillstånd verkställa fusionsavtaletHar attom
avslagits, skallansökani första stycket föreskrivna tiden eller har

Finansinspektionen förklara frågan fusion har fallit.att om

6§

överlåtandepensionsstiftelse eller personalstiftelse hör till denOm en en
Övertagandetill denandelsbanken, gäller stiftelsens överförandeom
pensionsut-tryggandebestämmelserna i lagen 1967:531banken om av

fástelse m.m.

7§

fusionsavtalet harlagakraftvunnet beslut tillstånd verkställaNär attett om
vid fusion enligt 2registrerats och nödvändiga stadgeändringar eller,

oktroj harstadfästs ochstadgar för den nybildade andelsbanken har
andelsbank upplöst.fusionen genomförd överlåtandebeviljats, ochanses

blir då medlemmar i denöverlåtande bankens medlemmar över-Den
andra stycket.inte skett enligt 3 §tagande banken, uppsägning harom

skulder till denövergår den överlåtande bankens tillgångar ochSamtidigt
banken.Övertagande
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Fusion mellan andelsbank och helägt dotteraktiebolagetten

8 §

Om andelsbank aktier isamtliga dotterbolag, kan andels-äger etten
bankens och bolagets fusionsavtalstyrelser träffa innebärett attsom
dotterbolaget skall i andelsbanken. styrelserna skall anmäla avtaletupp
för Finansinspektionen.registrering hos Därvid gäller §§ i tillämpliga5-7
delar.

Dotterbolaget upplöst regeringens eller Finansinspektionens beslutär när
tillstånd enligt § har registrerats. Finansinspektionen skall lämna5om

uppgifter fusionen till skallPatent- och registreringsverket,om som
registrera tillståndet enligt 5

Fusion enligt första stycket får ske hinder det i dotterbolagetutan attav
finns får förvärva. Sådan egendom måsteegendom andelsbanken intesom

år från registreringen. Om särskilda skäl föreligger, kanavyttras senast ett
Finansinspektionen förlänga denna frist.

inlösen aktier i dotterbolagettav

9 §

dotterföretagandelsbank själv eller tillsammans med eller fleraOm etten
tiondelar nio tiondelarnio aktierna med änäger än avmer av mer

aktier i dotterbolag, andelsbankenröstetalet för samtliga har rätt attett av
de övriga aktieägarna i bolaget lösa in de återstående aktierna. Den som

in få dessa inlösta andels-har aktier kan lösas har också rätt att avsom
banken.

ellereller skyldighet till inlösen föreliggertvist huruvidaEn rätt om
bestämmel-skiljemän. följerlösenbeloppet Om inteprövas tre annat avav

införgäller och förfarandeti detta kapitel, i fråga skiljemärmenomserna
1929:145delar vad föreskrivet i lagendem i tillämpliga är omsom

den tidstycket nämnda lagskiljemän. Bestämmelserna i 18 § andra om
förKostnadernaskiljedomen meddelas gäller dock inte.inom vilken skall

skiljemännenskiljemarmaförfarandet andelsbanken, inteskall bäras omav
delvis försärskilda ålägger aktieägare helt ellerskäl att svaraannanav en

väckamissnöjd med skiljedomen hardessa kostnader. Part rättär attsom
skilje-han fick delvid domstol inom sextio dagar från dettalan att av

tingsrätten ihuvudskrift avskrift. domstoldomen i eller bestyrkt Rätt är
sittden där bolagets styrelse har säte.ort

bolaget grundsina aktier iandelsbanken förvärvat delenHar större av
aktieröverlåta sådanavidare krets inbjudits till banken motatt attav en

det inteersättningen,viss ersättning, skall lösenbeloppet motsvara om
finns särskilda skäl för annat.
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10§

enligt 9 §i dotterbolagandelsbank vill lösa in aktierOm ett men enen
hos bolagetsträffas, skall bankeninte kanöverenskommelse dettaom

skallskiljemän. Bankenhänskjuts tilltvistenskriftligen begärastyrelse att
sin skiljeman.samtidigt uppge

bolagets styrelseförsta stycket, skallenligtGörs begäran genasten
ortstid-eller deoch denoch Inrikes Tidningarkungörelse i Post-genom

vilkaaktieägare,anmoda destyrelsen bestämmerningar motsom
till bolagetsin skiljemanskriftligenlösningsanspråket riktas, att uppge

brevskallAnmodanfrån kungörelsen. äventvå veckor genomsenast
bolaget.känd förpostadresshanssådan aktieägare, ärtill varjesändas om
ochi aktiebokeninfördavilkassamtliga aktieägare,inte är motOm nanm

föreskrivna tiden hardenriktas, inomlösningsansprâket uppgettvilka en
däri denhosstyrelse begära rättenskall bolagetsskiljeman, ortgemensam

skall hos rättförordnas. Dennegodhar sittstyrelsen säte att sammaman
bevaka detvistenskiljeman och isådanförordnandeansöka enavom

aktieägamasfrånvarande rätt.

11§

aktiebrevöverlämna sinaandelsbankentillskyldigaAktieägama är att
enligt 9 §inlösen prövastvistpåskrift överlåtelse,med avomom enom

detmellanostridigtdetdomstol ocheller är attskiljemän parterna
kraft harvunnit lagahardet i domellerlösningsrättföreligger somenom

samtidigt harlösenbeloppetföreliggersådanförklarats rätt attutanatt
dock endastföreliggeraktiebrevenöverlämnaSkyldighetfastställts. omatt

jämtelösenbeloppkommande räntasäkerhet förställer sådanandelsbanken
domstol,vidanhängigtvisteneller, ärskiljemärmengodkänns omavsom

domstolen.av
detfrånför tidenlösenbeloppettill skäligharAktieägama räntarätt

till betalning.förfallerlösenbeloppettill desshar ställtssäkerhet attatt

12§

denneaktieägareerbjuditslösenbelopp harfastställtOm utan attett en
neddröjsmål sättaandelsbankenaktiebrev, skallsinaöverlämnathar utan
hosnedsättning1927:56enligt lagenlösenbeloppet pengaravom
detåtertaförbehållfår inte rättAndelsbanken göramyndighet. attom

beloppet.nedsatta

13§

§enligt llhar ställtssäkerhettill aktierna,Andelsbanken ägareär om
överläm-aktiebreven harenligt 12 Innanskettnedsättning hareller om
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förmedför i sådana fall endast in-till andelsbanken breven rättnats
länsstyrelsenbreven till banken ellernehavaren överlämnandeatt mot av

lösenbeloppet medfå ränta.ut
månad från detaktiebrev inte har överlämnats inomOm attett en

aktiebrevfår det utfärdasandelsbanken blev till aktien,ägare nyttett som
uppgift detskall innehållaställt till banken. Det aktiebrevetär attomnya

tilldärefter överlämnasäldre brevet. Om det äldre brevetdetersätter
för makuleras.sin vidare till bolagetbanken, skall det i lämnas atttur

bankaktiebolagOmbildning till11 kap.

§1

upplösas likvi-banken skallkan beslutaandelsbanksEn stämma utanatt
bankaktiebolag.ombildning tilldation för

överlåter helaAndelsbankentill på följandeOmbildningen skall sätt.
i formhuvudsakligenbankaktiebolag ersättningtillrörelsen motett av

därefter påutskiftasi andelsbankenbolag. Tillgångamaaktier i samma
medlemmarna.

2§

röstberättigade,tillgängliga för dehållasskall delsFöljande handlingar
föreveckaminstförlagsandelar underinnehavaremedlemmarna och enav

bankaktiebolag skallfrågan ombildning tilldärföreningsstämma,den om
framdels påbehandlas, läggas stämman:

medhandlingarnastyckena angivnaandra och tredjekap. §de i 10 1
fusionsavtal ochundantag för

bankaktiebolaget inte ärbolagsordning eller,bankaktiebolagets2. om
bolagsordning.bildat, förslag till

j medlemröstberättigadsändas till denskall ärHandlingarna genast som
sinochbegär dethanförlagsandel,eller innehavare uppgeromav

postadress.

3§

det påendastgiltigti §ombildning 1 ärbeslutEtt omsom avsesom
vid tvåhar fattatsröstberättigade ellersamtligahar fått stödstämman av
stödfåttoch på denföljande stämmanpå varandra stämmor avsenare

de röstande.minst två tredjedelar av
längregårföreskrivas villkor änfårför andelsbankenI stadgarna som

i första stycket.sägssom
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4§

Medlemmarna i andelsbanken skall underrättas stämmansom om-
bildningsbeslut.

5§

Medlem inte vill delta i ombildningen eller inte vill delta medsom som
sitt överskjutande insatsbelopp skall inom månad från det han under-atten

beslutet ombildningrättats sig till omedelbart utträdesägaom om upp ur
andelsbanken eller, krav utträde, sitt överskjutandesägautan upp
insatsbelopp till omedelbar betalning.

uppsägningEn enligt första stycket skall godkännas det inte medom
hänsyn till bestämmelserna kapitalkrav enligt 2 kap. 9-11 §§ bankrörel-om
selagen 1987:617 tilleller bankaktiebolagets ställning i övrigt nöd-är
vändigt avslå framställningen. Frågan godkännande prövasatt om av
Finansinspektionen efter yttrande andelsbankens och bankaktiebolagetsav
styrelser.

6§

Andelsbanken skall inom fyra månader från beslut enligt §lstämmans
första stycket hos Finansinspektionen anmäla beslutet ombildning förom
registrering. Frågan ombildning fallithar anmälan inte har gjortsom om
inom föreskriven tid eller Finansinspektionen vunnitbeslutom genom som
laga kraft har avskrivit sådan anmälan eller registreringvägraten av
beslutet.

Beslutet får inte registreras ombildningen har förbjudits enligtom
konkurrenslagen 1982:729. Hinder registrering föreligger ocksåmot om
Konkurrensverket inte har beslutat lämna ombildningen åtgärdatt utan
enligt första20 § stycket konkurrenslagen.

7§

Senast två månader efter det beslutet ombildning har registreratsatt om
skall andelsbanken ansöka regeringens tillstånd verkställaattom om-
bildningen. Regeringen ombildningen kan förenlig medprövar om anses
medlemmarnas, insättarnas och övriga fordringsägares intressen samt om
ombildningen framstår ändamålsenlig från allmän synpunkt.som

8§

tvåInom månader från dagen för tillregeringens beslut tillståndom om-
bildningen skall styrelserna i till Fi-andelsbanken och bankaktiebolaget
nansinspektionen för registrering verkställts.anmäla ombildningen haratt
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9§

inte ansökan tillstånd ombildning gjorts inom den i § före-Har till 7om
skrivna tiden eller har regeringen avslagit ansökan, skall Finansinspek-
tionen fråganförklara ombildning har fallit. Detsamma gälleratt om om

enligtanmälan 8 § inte har gjorts eller Finansinspektionen beslutgenom
vunnit laga kraft sådan anmälan registre-har avskrivit eller vägratsom en

ring.

lO§

andelsbanken skiftaregistrering enligt 8 § har skett, skall styrelsen iNär
likvidationbankens tillgångar enligt de fördelningsgrunder gäller vidsom

får dessabanken. Om det bland tillgångarna finns aktier olika slag,av av
fördelas olika slag insatser.av

skiftet inom månader föreRätt delta i har de elleräratt som som sex
ombildningsbeslutet varit medlemmar i andelsbanken, med undantag dock
för erhållit enligtden utträde 5som

vid skiftetEn medlems överskjutande insatsbelopp skall inte medräknas
ombildningsbe-återbetalning insatsen påbörjats månader föreom av sex

stycket.slutet eller uppsägning beloppet godkänts enligt 5 § andraav
skiftet få inbetaldenligt andra stycket inte deltar i harDen rätt utattsom

dettaombildningen har verkställts och anmälanmedlemsinsats när om
medlemsinsats gällerregistrerats enligt 8 Vad inbetald ävensagtsnu om

insatsbelopp tredje stycket.sådant överskjutande isom avses
skettverkställande direktören skifte harStyrelsen och skall närgenast

enligtförvaltning angelägenheterredovisning för sin bankensavge av
föreningsstämmakap. Redovisningen, skall läggas fram9 10 ensom

innehålla för skiftet.så skall redogörelsedet kan ske,snart en
skiftetBeträffande klander tillämpas 9 kap. 14av

fem år efterinnehavare förlagsandel inte inomOm medlem eller aven
enligt femte lades fram på föreningsstämmandet slutredogörelse stycketatt

förlorat sinvid skiftet, har hanhar anmält sig för lyfta han fått rättvadatt
rörelsen.bank då drivertill detta. Tillgångarna tillfaller därvid den som

11§

upplöst.andelsbankenslutredovisning har lagts fram enligt 10När är
registrering.Anmälan detta skall förgörasgenastom

tiondelskall, begäranTrots bestämmelsen i första stycket avav en
församtliga röstberättigade, sammankalla föreningsstämmanstyrelsen att

bankrörelselagenbehandla fråga talan enligt 5 kap. 7 §väckaatten om
1987:617.
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l2§

andelsbankerpensionsstiftelse personalstiftelse hör till deOm elleren
bankaktiebolagetför Stiftelsens överförande tillskall ombildas, gällersom

pensionsutfästelsei 1967:531 tryggandebestämmelserna lagen om av
m.m.

kraft den januari 1995.lag träder i lDenna
1987:620.föreningsbankslagenupphävsGenom lagen
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Förslag till

Lag ändring 1992:1610 kreditmark-i lagenom om

nadsbolag

föreskrivs frågaEnligt riksdagens beslut i lagen 1992:1610om om
kreditmarknadsbolag,

§§, och ochdels atti kap. 4 och 5 2 kap. 5 11-13 §§, 3 kap. 5-7 9 §§,1

mellanrubrikema4 kap. och 3 §§, 5 kap. 2-8, 12, 17, 18 och 23 §§,1

före och §§ mellanrubrikema före2 kap. l 11 närmastnärmast samt
och ordet kreditmarknadsbolag i olika böjningsformer5 kap. 16 §§l

kreditföretag i form,skall bytas motsvarandeut mot
kap. ochdels i 2 kap. 12 och 13 §§, 3 kap. 7 och 9 §§, 4 1att

böjningsformer skallkap. och 18 ordet bolaget iolika3 §§ 5 17samt
företaget i motsvarande form,bytas ut mot

kreditföretag,rubriken till lagen skall lyda lagdels att om
§§, 2 kap. 6 och §§, 3 kap. 4 och 10 §§,dels 1 kap. 1-3 l-4, 7att

kap. §§ följande lydelse.och §§ 5 11 och 14-16 skall ha4 kap. 2 4 samt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1 Inledande bestämmelser

1§

lagI denna medavses
näringsverksamhet har till ändamålfinansieringsverksamhet: attsom

kredit, kredit, förmedla kredit till konsumenterlämna ställa garanti för
finansiering förvärva fordringar eller upplåtaeller medverka till attgenom

lös egendom till nyttjande,
kreditföretag: svenskt2. kreditmarknadsbolag: 2. ettett

eller svensk ekono-svenskt aktiebolag har fått aktiebolag ensom
enligt fåtttillstånd denna lag misk förening har till-att som

driva finansieringsverksamhet, drivastånd enligt denna lag att
ñnansieringsverksamhet,

i företag,kvalificerat innehav: direkt eller indirekt ägande3. ettett om
eller kapitalet eller samtligainnehavet tiorepresenterar procent mer av av



90 Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

möjliggör väsentligt inflytande ledningeneller överröster ett avarmars
företaget,

förvaltning;filial: avdelningskontor med självständig4. ettett om
8-10 §§, skallföretag etablerar sig i Sverige enligt 2 kap.utländskt

flera driftställen inrättas,etableringen enda filial, ävenanses som en om
fråni ingår allmänhetenkreditinstitut: institut verksamhet5. attett vars

förmedel och bevilja krediter räkning,låna att egen
kreditinstitutföretag intefinansiellt institut: ärett men varssom

andelar ellerbestår i förvärva aktier ellerhuvudsakliga verksamhet attatt
utföra eller fleravärdepappersrörelse ellervalutahandel ellerdriva att en

i 3 kap. § andra stycket 2-11,verksamheter lde som angesav
samarbetsområdet.Europeiska ekonomiskaEES:7.

2§

i 3 §Finansieringsverksamhet får, med de undantag samtangessom
Finansinspektionen.drivas bara efter tillstånd9 och 10 §§,2 kap. av

till svenskaTillstånd kantill svenskaTillstånd kan gesges
ekonomiska före-utländska kredit- aktiebolag ochaktiebolag och

utländska kreditin-ningarinstitut. samt
stitut.

filial i Sverige gällerverksamhetutländska kreditinstitutsFör genom
lagenoch i övrigttillämpliga delari denna lag ibestämmelserna

utländska filialer1992:160 m.m.om

3§l

finansieringsverksamheteninteTillstånd krävs om
kommunal myndighet,statlig ellerdrivs av

avsättning tjänsterfinansiering endast i samband med2. somavavser
företaget,säljsframställs ellerellererbjuds avvaror som

tjänsteravsättningsamband medfinansiering endast i3. somavavser
iföretagframställs eller säljserbjuds eller annat sammaavvaror som

inteför verksamhetensamband och medelmedellerkoncern näraannat
anskaffas från allmänheten,

näringsidkareendast inomfinansieringsbehovtillgodoser4. gruppen
verksamheten inteföroch medelintressegemenskapmed ekonomisk

från allmänheten,anskaffas
själv-hainte kanlikviditetsförvaltning ochnormal5. ettutgör ansesen

verksamhet,huvudsakligaföretagetssyfte vid sidanständigt av

1994:78.lydelseSenaste
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6. sådan verksamhetutgör i § lagen 1949:7221som avses om
pantlånerörelse,

ingår i verksamhet står 7. ingår i verksamhet stårsom som
under tillsyn Finansinspektio- under tillsyn Finansinspektio-av av

i lag, eller enligt lag,annannen annan nen
drivs drivs aktiebolag,aktiebolag, ettettav om av om

stödbolaget med stöd § bolaget med 1 §l avav --
lagen 1994:77 beslutande-lagen 1994:77 beslutande-om om

för för regionala utvecklings-regionala utvecklings- rätträtt
fåttbolag har fått bolag har rätt prövarätt pröva attatt

frågor näringsidkarefrågor stöd till näringsidkare stöd tillomom
moderbolag tilleller bolaget moderbolag till eller bolagetär är

sådant bolag,sådant bolag, ettett
så många aktierså många aktier ägeräger statenstaten --

i bolaget hari bolaget har änän att statenatt staten mermer
förhälften samtligahälften för samtliga rösternarösterna avav

aktier eller bolaget dotterbo-aktier eller bolaget dotterbo- ärär
till bolag varilaglag till bolag vari ägeräger statenstaten ettett

aktier i den omfattningen, ochaktier i den omfattningen, och
för verksamheten inteför medelmedel verksamheten inte --

anskaffas från anskaffas från allmänheten, ellerallmänheten.
drivs ekonomisk före-av en

ning verksamhetenom
omfattning,begränsadär av-

och
till medlem-riktar sig enbart-
på förhandutgör enmar som

bestämd personkrets.
samband, i 3 skall föreligga företagen ledsNära som avses anses om

företagenseller i huvudsak eller vinsten avav samma samma personer om
helt eller eller indirekt, tillfallaverksamhet till betydande del skall, direkt

eller i huvudsaksamma samma personer.

tillstånd2 kap. Förutsättningar för m.m.

Tillstånd driva finansie- Tillstånd driva finansie-att att
ringsverksamhet för svenskt ringsverksarnhet för svensktett ett
aktiebolag får meddelas endast företag får meddelas endast om
om

bolagsordningen inte strider bolagsordningen eller stad-
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lagstrider dennanågon intelag ellerdenna motmot annan garna
författning,eller någonförfattning, annan

påuppfylla kravenkommaplanerade rörelsen kan2. den attantas en
verksamhet, ochsund

vill-uppfyller deföretaget3.uppfyller de villkorbolaget3.
dennaiövrigtkor ii denna lag.i övrigt angessomsom anges

lag.
behövs någotintegrunden detpå denTillstånd får inte vägras att

finansieringsföretag.ytterligare

2 §

tillstånd fårAnsökan görasfårtillståndAnsökan göras omom
registrerats iföretaget harinnanregistrerats ibolaget harinnan

ellerföreningsregis-aktiebolags-Omaktiebolagsregistret. en
har gjortsansökanOmgjorts inomansökan harsådan tret.

stiftel-frånmånaderinomstiftelseurkun-frånmånader sexsex
undertecknandeseurkundensdenundertecknande, räknasdens

bildabeslutetrespektivestycket aktie-förstai kap. 9 § att2 om
den i 2 kap.räknasföre- föreningen,1975:1385bolagslagen

aktiebolagsla-styckettillståndsbe- 9 § förstafråntidenskrivna
den ioch13851975:slutet. gen

1987:667§ lagenkap. 32 om
föreningarföreskriv-ekonomiska

tillståndsbeslutet.tiden frånna
verksamheten.tilltänktaför denplanskall fogasTill ansökan en

fårFinansinspektionenbemyndigande,regeringenseller, efterRegeringen
innehålla.skallsådan planföreskrifter vadmeddela närmare enom

3 §

bolagsord-kreditföretagsEttkreditmarknadsbolagsEtt
god-skallstadgarellerningskall godkännasbolagsordning

iFinansinspektionenFinansinspektionenisamband kännas avav
fårföretagetsamband medtillståndfårbolaget attmed attatt

finansierings-drivatillståndfinansieringsverksamhet.driva att
verksamhet.

bo-ändringbeslutEttbo-ändringbeslutEtt avomavom
fårstadgarnaellerlagsordningenfår inte registreraslagsordningen

hardetinnanregistrerasin- intehar godkäntsdetinnan av
inspektionen.godkäntsspektionen. av
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4§

kreditföretagkreditmarknadsbolag skall Ett skallEtt när
påbörjasverksamheten påbörjas ha verksamheten hanär ettett

vid tid-bundet kapital vid tid- bundet kapitaleget eget somsom
tillstånd för beslut tillståndpunkten för beslut punkten omom

minst femenligt § minst fem enligt §1 1 motsvararmotsvarar
kap. 7 §miljoner kap. 7 § miljoner I llI ll ecu.ecu.

aktiebolagslagen 1975:1385aktiebolagslagen 1975:1385
9kap. 7§ lagen 1987:finns bestämmelser vad och isomom

ekonomiska föreningar667bundet kapital.utgör eget om
vadfinns bestämmelser somom

kapital.bundetutgör eget
tillgångarnatillgångarna Om nettovärdetnettovärdetOm avav

verksamhetenverksamheten i den planeradei den planerade
etthundra miljo-miljo- uppgår till högstuppgår till högst etthundra
Finansinspektio-fårfår Finansinspektio- kronor,kronor, nerner

företaget har lägremedgebolaget har lägremedge attatt nennen
bundet kapitalkapital änbundet än egeteget som angesangessom

dock lägsti första stycket,stycket, dock lägsti första mot-mot-
miljon Isvarandemiljon Isvarande netto-netto- ecu.enen ecu.

räknas in värdetvärdet skall inteinte räknas in värdetvärdet skall
finan-i sådanfinan- tillgångarnatillgångarna i sådan avav

isieringsverksamhetsieringsverksarnhet i angessomsom anges
stycket.förstaförsta 1 kap. 3 §kap. 3 § stycket.l

6§

kreditföretag skall minstkreditmarknadsbolag skall II ettett
utsedd revisorbolagsstämman stämmanminst en aven av

auktoriserad revisor ellerauktoriseradutsedd revisor varavara
revisionsbolag.auktoriseratauktoriserat revi-revisor eller

sionsbolag.

7§

vadkreditföretag gällerFörkreditmarknadsbolag gäller För
aktiebolagföreskrivetföreskrivet aktie-vad ärär omsomomsom

iföreningarekonomiskaochallmänhet, intebolag i annat omom
följerinteallmänhet,lag.följer denna annatomav

denna lag.av
kredit-revisor ikredit-revisor i Den ärDen är ettett somsom

tillstå i skuldfår inteföretagmarknadsbolag får inte stå i
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ekonomisk för-skuld till eller ha ekono- eller haarman annan
pliktelse företaget.misk förpliktelse bolaget. motmot

Rörelseregler3 kap.

kreditföretag får endastfårkreditmarknadsbolag EttEtt
ñnansieringsverksamhetdrivadriva ñnansieringsverk-endast

verksamhet harochsamhet och verksamhet har ettsomsom
därmed.naturligt sambandnaturligt samband därmed.ett

får, med iaktta-KreditföretagetKreditmarknadsbølaget får,
iföreskrivsgande vadiakttagande vadmed somavav som

verksamhetkapitel, i sindetta kapitel, i sin dettaföreskrivs i
blandblandverksamhet annatannat

blandlåna medel,blandlåna medel, annatannat uppupp
ochobligationerobligationer och att ututatt gegenomgegenom

fordringsrätter,andra jämförbarafordringsrätter,andra jämförbara
från all-inlåninginlåning på räk-dock samt ta emotta emot

under de förut-endastmänhetenallmänheten,ning från
i 1 kap.sättningar angessom

1987:bankrörelselagen§2 a
617,

konsumentkredit,bland i formoch förmedla kredit,2. lämna annat av
och i fordringar,i fast egendomkredit panträttmot

fordringarförvärvablandvid finansiering,medverka attannat genom
leasing,till nyttjandeupplåta lös egendomoch

förmedla betalningar,4.
betalningsmedel,tillhandahålla. åtaganden,liknandegarantiförbindelser ochsigikläda göra

.
rådgivning,lämna ekonomisk

.
förvara värdepapper,

. värdepappersfonder,förförvaringsinstitutvara.
försäkringstjänster,medverka vid försäljning10. av

tillhandahålla inkassotjänster,ll.
värdefackstjänster,tillhandahålla12.

föreskrivs i lagenförutsättningarunder dedriva valutahandel13. som
riksbank,1988:1385 Sveriges samtom

föreskrivs iförutsättningarkreditupplysning under delämna14. som
1973: 1173.kreditupplysningslagen
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3 §

Ett kreditmarknadsbolags kreditföretagsEtt bolagsord-
bolagsordning skall för- ning eller stadgar skallange, ange,

de uppgifter före- förutom uppgifter före-deutom som som
skrivs i 2 kap. 4 § aktiebolagsla- skrivs i 2 kap. 4 §aktiebolagsla-

1975:1385, under vilka 1975:1385 och i 2kap.gen gen
villkorlângivning,upplåningoch 2 § lagen 1987:667 ekono-om
förvärv egendom skall ske. miska föreningar, under vilkaav

villkor längivning, upplâning och
förvärv egendom skall ske.av

4 §

Regeringen eller, efter Regeringen eller, efterrege- rege-
ringens bemyndigande, Finansin- inansin-ringens bemyndigande, F
spektionen får meddela spektionen får meddelanärmare närmare
föreskrifter vilken verksam- föreskrifter vilken verksam-om om
het kreditmarknadsbolag får het kreditföretag får bedrivaett ett
bedriva och vad dess bolagsord- och vad dess bolagsordning eller
ning skall innehålla. stadgar skall innehålla.

10 §

I stället för bestämmelserna i
12 kap. § aktiebolagslagen7
1975:1385 gäller följande för
kreditmarknadsbolag.

kreditmarknadsbolag kreditföretag får inte påEtt får Ett
inte på andra villkor sådana andra villkor sådanaän än som

bolaget normalt ställer företaget normalt ställersom uppupp
lämna kredit till lämna kredit till

styrelseledamot,
eller i förening med får på styrelsenavgöraperson som ensam annan

ankommande kreditärenden,
anställd innehar le- anställd innehar le-som en som en

dande ställning inom bolaget, dande ställning inom företaget,
4. aktieägare med aktieinnehav minstän staten ett motsvararannan som

hela aktiekapitalet,tre procent av
make eller ellersambo till under 1-4person som avses
juridisk under hari vilken sådan 1-5 ettperson person avsessom

väsentligt ekonomiskt eller medlem.intresse i egenskap delägareav
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ställningledandesådananställd harFinansinspektionen prövar om en
stycket 3.i andrasom avses

skallstyrelseKreditföretagetsKreditmarknadsbolagets sty-
tillkreditärendenärenden avgöraskallrelse avgöra omom

isådanasådanakredit till avsessompersonerpersoner som
skall iFöretagetandra stycket.stycket. Bolageti andraavses

uppgifterföra införteckningföra införteckningskall i enen
beviljatsharkrediterdekrediterdeuppgifter somomsomom

företagellerellerbeviljatshar avsessompersonerpersoner
Regeringenstycket.andrastyck- ii andraföretag avsessom

bemyndi-regeringenseller, efterefterRegeringen eller,et. rege-
fårFinansinspektionengande,Finansin-bemyndigande,ringens

vilkaföreskrifterutfärdaföreskrif-utfärdafârspektionen om
antecknas iskalluppgifterskalluppgiftervilka somter somom

förteckningen.förteckningen.iantecknas
tilläm-styckenaFörsta-tredjeAndra-fjärdestyckenatillämpas
beträf-motsvarandepå sättbeträffandemotsvarandepå sätt pas

säkerhetkrediterfandeborgensäkerhet motkrediter avmot av
fordringsbevisellerutfär- borgenfordringsbeviseller somsom

inågonutfärdatsandrainågondats avsessomavsom avsesav
gällerstycket. Detsammaandraförgällerstycket. Detsamma en

för-företagetför fordranbolaget förvärvarfordran somensom
någonför vilkenochnågon värvarvilkenoch för somavsessom

betal-stycketandra äribetalnings-stycketandra äri avses
ningsskyldig.skyldig.

7 §kap.Bestämmelsen i 12
1975:1385aktiebolagslagen

aktiebolag ärförintegäller som
kred

Kapitaltäckning4 kap.

kapitalsupplementärtochprimärtKapitalbasen utgörs summan avav
skall utgörakapitaletprimärastycket. Detenligt sistaavräkningefter

kapitalbasen.hälftenminst av
kapitalprimärtMed avses:

kapitalaktiebolagIA. egetkapital.EgetA.
föreningarekonomiskaioch eget

för-förundantagmedkapital
lagsinsatser.
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B. Sjuttio skatteutjänmingsreserven.procent av
C. Sjuttio det be- C. Sjuttio det be-procent procentav av

lopp bolagets lopp företagetsmot motsom svarar svararsom
till följd till följd avskrivningavskrivningreserver av reserver av

på egendom upplåtits till egendom upplåtits tillsom som
nyttjande. nyttjande.

kapitalMed supplementärt kapital Med supplementärt
nominelladet värdet det nominella värdetavses av avavses

förlagsbevis och andra skuldför- förlagsbevis, förlagsandelsbevis
bindelser med ursprunglig andra skuldförbindelser medochen
löptid minst fem år och med ursprunglig löptid minstav en av

till betalning först efter till betalningfem år och medrätt rätt
förstbolagets övriga borgenärer, dock företagetsefter övriga bor-

sammanlagt högst till belopp dock sammanlagt högstgenärer,ett
hälften det till beloppmotsvarar ett motsvararsom av som

primära kapitalet. Bevis och hälften det primära kapitalet.av
skuldförbindelser vilkas skuldförbindel-andra Bevis och andra

återstående löptid understiger vilkas återstående löptidser
fem år skall till be- fem år skallunderstigeretttas tasupp upp
lopp tjugo till beloppmotsvarar ett motsvararsom pro- som

det nominella värdet för tjugo det nominellacent procentav av
återstårvarje helt år till åter-värdet för varje helt årsom som

förfallodagen. står till förfallodagen.
primärt supplementärt får enligt medgivandeSom eller kapital dessutom,

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-av av
kapitaltillskotträknas andra och i andra ochän sägsnen reserver som

tredje styckena.
Från det primära Från det primärasumman av summan av

och supplementära kapitalet skall och supplementära kapitalet skall
räknas bokförda värdet bokförda värdetdet räknas detav avav av

skjutits skjutits tillvad har till vad harsom som somsom
formaktiekapital eller i aktiekapital eller i iform iannan arman

företag driver företag driver försäk-försäk-ett ettsom som
ringsverksamhet eller ringsverksamhet eller något slagnågot slag

finansiell verksamhet finansiell verksamhetav somsom av
tillstånd. tillstånd. Någon avräk-kräver Någon avräk- kräver

ning skall dock inte skall dock intening görasgöras omom
femtillskottet uppgår till tillskottet uppgår till högsthögst fem

andra företagetsföretagets kapi- detprocent procentav egna av
tal eller motsvarande och det kapital eller motsvarandeegna

bokfördasammanlagda bokförda och det sammanlagdavärdet av
sådana tillskott inte överstiger tio värdet sådana tillskott inteav

bolagets kapital. tio kredit-överstigerprocent procentav egna av
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Avräkning skall inte heller företagetsgöras kapital. Avräk-egna
för tillskott belöper ning förskall inte heller görassom
företag omfattas bestäm- företagtillskott belöper påsom av som
melserna konsoliderat kapi- omfattas bestämmelsernaom som av
talkrav i 4 konsoliderat kapitalkrav iom

4

4§

Om kreditmarknadsbolag kreditföretagOm harett ettett
dotterföretag, dotterföretag,har skall vad skall vadett som

föreskrivs i § kapital- föreskrivs kapitalkravl i §1som om om
krav tillämpas koncer- tillämpas på koncernenäven även

konsoliderat kapitalkrav, konsoliderat kapitalkrav,nen om
följer styck-inte följer tredje inte tredjeannat annat avom av

stycket. et.
kapitalbas och pla-Koncernens kapitalbas och pla- Koncernens

ceringar skall bestämmas ceringar skall bestämmas medmed
tillämpning de regler tillämpning de regler somavav som

§ aktiebolags-enligt kap. 11 § aktiebolags- enligt ll kap. 1111
gäller förlagen 1975:1385 1975:1385 och 9 kap.lagen

upprättandet koncernbalans- eko-§ lagen 1987:667I Iav om
Även del förräkningar. den nomiska föreningar gällerav

koncembalans-kapitalbasen belöper på upprättandetsom av
Ävenminoritetsandelar skall ingå. del kapi-räkningar. den av

Redovisad goodwill belöper minori-talbasen belöpersom som
företag omfattas det ingå. Redovisadpå tetsandelar skallsom av

konsoliderade kapitalkravet skall företaggoodwill belöpersom
räknas från primärt kapital. omfattas konsolidera-detav som av

skall tillPlaceringarna de kapitalkravet skall räknastas upp av
de värden föreskrivs i 3 § kapital. Placeringar-från primärtsom

dotterföretaget värdeneller, inte till deär skall tasom na upp
kreditmarknadsbolag, föreskrivs i 3 eller,i §ett omannan som

kredit-lag. dotterföretaget inte är ett
företag, i lag.annan

konsoliderade försäkringsföretag ochkapitalkravet omfattar inteDet
formdotterföretag försäkringsföretag inte driver någonsådana till avsom

finansiell verksamhet.
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5 kap. Tillsyn

11§

indirekt förvärvdirekt eller indirekt förvärv Ett direkt ellerEtt
eller andelar i kre-aktier i kreditmarknadsbo- aktier ettett avav

ditföretag, medför för-medför förvärvarenslag, attatt somsom
sammanlagda innehavinnehavsammanlagda utgör värvarensett

innehav, fårfår bara kvalificeratkvalificerat innehav, ske utgör ett
efter tillstånd Fi-Finansinspektio- ske baraefter tillstånd avav

nansinspektionen. Detsammagäller förvärvDetsammanen.
innebärkvalificerat gäller förvärvinnebär att ettatt ett somsom

såkvalificerat innehav ökasökas så det uppgårinnehav attatt
överstigeruppgår till eller20, 33 eller dettill eller överstiger

% kapitaleteller 50% aktiekapitalet eller 20, 3350 avav
för samtligaröstetaletför samtliga aktier ellerröstetalet

andelar eller såblir dotter- aktier ellereller så bolaget attatt
dotterföretag.företaget blirföretag.

14§

fårkreditföretag kän-kreditmarknadsbolag NärNär ettett
elleraktieraktier i nedomfår kärmedom attatt an-omom

för blivit föremålföremål i företagetbolaget blivit delarett
i 11 § för sådant förvärvsådant förvärv ett avsesavses somsom

avyttring för sådanför sådan i § ellereller ll avytt-som enen
skalli 13bolaget ringi 13 skall sna- som avsesavses

anmäla för-eller företagetanmäla förvärvet avytt- snarastrast
tillFinansinspektionen. avyttringen Fi-ellerringen till värvet

nansinspektionen.
skall årligenkreditföretagkreditmarknadsbolag skall EttEtt

Finansinspektionen anmälatill Finansinspektionen tillårligen
dem haranmäla på de aktieägare ettsomnamnennamnen

aktierkvalificerat innehavkvalificerat innehavhar ett avsom
företagetstorle- andelar iaktier i bolaget eller samtsamtav

innehaven.ken på innehaven. storleken

15§

kvalificerattillkvalificerat OmtillOm ägarenägaren ettett
andelaraktier ellerinnehavaktier ellerinnehav utövar avav

kommaeller kansittkan komma utövarutöva attantasantas att
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inflytandesitt sättinflytande utövasätt ettett mot-som
utveck-motverkar sundutvecklingsundverkar enav somen
kredit-verksamheten ilingi kreditmark-verksamheten av

FinansinspektionenfårFinansinspektio- företaget,nadsbolaget, får
andelar-får aktierna elleraktierna inte beslutabesluta att attnen

företrädas vidinte fårbolagsstämman. stäm-vidföreträdas na
man.

kvalificerattilltill kvalificerat OmOm ägarenägaren ettett
ansökaunderlåtit underlåtitaktier har innehav harinnehav attav

till förvärvtillstånd till tillståndansöka ettettatt somom om
eller har förvärvati § eller i ll §förvärv llsom avses avses

inspektio-strid medinnehavet iaktier i strid medförvärvathar
inspektionenfårbeslut,beslut, får inspek-inspektionens nens

andelar-aktierna elleraktierna inte beslutationen besluta att att
vidfår företrädasvid bolagsstäm- inte stäm-får företrädas na

föravgivnaföravgivna ellereller rösterröster attatt manman
ogiltiga.skallskall ogiltiga. demsådana aktier varavara

ocksåfårockså FinansinspektionenFinansinspektionen får
iförelägga sägsaktieägare ägareförelägga somensomen

styckenastyckena första och andraförsta och andrai attsägs
åstadkommaavyttringså del aktier- attstoratt avyttra genomav

kvalif-längreinnehavet inte arinnehavet därefter inte ärattna
kvalificerat. cerat.

andelarAktier elleromfattasAktier ett som om-avsom
inspek-beslutenligt fattasinspektionenbeslut ett avavav

ellerförsta, andrastycket enligteller tredje tionenförsta, andra
inte medräk-stycket skalldet for- tredjeskall inte medräknas när
samtyckedet fordrastill närdras samtycke ägare avnasav en

bliskallför beslutaktierna i bolaget förviss del ägare att ettav
skallbefogenhetgiltigt ellerskall bli giltigt ellerbeslutatt ett en

fåfåbefogenhet skall utövas.utövas.en

l6§

har fattatkreditfäretagOmkreditmarknadsbolagOm ettett
dennastriderbeslutbeslut striderfattathar motettett somsom

författningeller någonlaglag eller någondennamot annanannan
verksamhet,dessreglerardessreglerarförfattning somsom

meddelatsföreskriftföreskriftverksamhet, motmot somsom
författningsådanmed stödsådanmed stödmeddelats avav

ellerbolagsordningenellerbolagsord-författning eller motmot
Finansinspektio-fårFinansinspektionen stadgarna,ningen, får

verkställighetförbjudabe-verkställighetförbjuda avnenav
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

redanbeslutetbeslutet. Harbeslutet redan verk-slutet. Har
före-får inspektionenförelägga verkställtsfâr inspektionenställts

rättelse,företagetläggarättelse, det görabolaget göra attatt om
möjligt.detmöjligt. ärär om

januari 1995.i kraft denlag träder lDenna
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tillFörslag

ValutaväxlingLag om

Tillämpningsområde

1§

riktas till allmän-valutaväxlingsrörelsetillämplig pålagDenna är som
driftställe Sverige.drivs från fast iheten och ett

Definitioner

§2

förstås med:denna lagI
ochhandel med sedlar,yrkesmässigValutaväxlingsrörelse: mynt

i myntslagvederlagresecheckar mot annat
valutaväxlings-lag drivaValutaväxlingstillstând: tillstånd enligt denna att

rörelse.

Tillstånds- anmälningspliktoch

3§

efterendastomfattning får drivasväsentligValutaväxlingsrörelse av
anmälasvalutaväxlingsrörelse skallFinansinspektionen. Annantillstånd av

till inspektionen.
föranmälan krävs dock inteTillstånd eller

enligttillsynFinansinspektionensföretag står undersvensktett som
lagstiftning,annan

tillstånd enligtstödmedfilial driver verksamhetutländsk2. avsomen
§ lagenoch 2 kap. 82 §1987:617, 1 kap.bankrörelselagenkap. 4 §1

1991:981§ lagenkreditmarknadsbolag och 2 kap. 71992: 1610 omom
värdepappersrörelse,

kap.med stöd 1verksamhetbankföretag driverutländskt avett som
tillståndetmeddeladehemlandet1987:617, det ibankrörelselagen§5 om

valutavåxlingsrörelse,drivabankrörelse omfattardriva rätt attatt
kap.stöd 2verksamhet meddriverutländskt kreditinstitut4. ett avsom
med-hemlandetdet ikreditmarknadsbolag,1992:1610§ lagen9 omom
drivaomfattarñnansieringsverksarrthet rätttillståndet drivadelade attatt

valutaväxlingsrörelse samt
10 §kap.med stöd 2verksamhetföretag driverutländskt5. avett som
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tillåten enligtvalutaväxlingsrörelsekreditmarknadsbolag,lagen äromom
kreditföre-eller de utländskaeller bolagsordning och detföretagets stadgar

enligt ellerskulle ha 1dess moderföretagföretaget eller rättägertag som
verksamhet.driva sådan2 att

fåttföretag hardeFinansinspektionen skall föra förteckning över somen
verksamhet.valutaväxlingstillständ eller anmält sin

4§

bli bedrivenkanverksamhetenfår meddelas endastTillstånd antasom
omdömesgilltsakkunnigtpå sätt.ett om

skallverksamhetenföreskrifter hurmedTillstånd får förenas om
förhållanden haranmäla ändringskyldighetbedrivas och att somavom

tillstånd.beslutetbetydelse förhaft att ge

Åtgärder penningtvättmot

§5

valutaväxlingsrörelseföretag bedriverförOm skyldigheten attsom
bestämmelser i lagenfinnsförhindra penningtvätttillmedverka att

penningtvätt.åtgärder1993:768 motom

Konsumentskydd

§6

tydligt informeraskallvalutaväxlingsrörelsedriverFöretag omsom
avräkningsnotaavgifter tillhandahållaochväxelkursergällande samt av

skallavgifterrespektive säljkursväxlingstransaktionens köp-vilken samt
framgå.

Tillsyn m.m.

7 §

Finansinspektio-undervalutaväxlingstillstånd stårhar fåttFöretag som
tillsyn.nens

8§

Finansinspektio-skall lämnavalutaväxlingstillståndhar fåttFöretag som
därmedochvalutaväxlingsrörelseupplysningar sinde samman-nen om

begär.inspektionenomständigheterhängande som
in-företagenhos närundersökninggenomföraFinansinspektionen får
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spektionen det nödvändigt.anser

9 §

valutaväxlingstillståndEtt kan återkallas Finansinspektionenav om
valutaväxlingsrörelsen inte drivs i enlighet denna ellermed lag om annars
förutsättningar för tillstånd inte längre föreligger.

Om det bedöms tillräckligt får Finansinspektionen i stället för att
tillståndetåterkalla meddela vaming.

10§

första skall FinansinspektionenFöretag bryter 3 § stycketmotsom av
föreläggas upphöra med verksamheten.att

för verksamhet, får Finansin-klarlägga tillstånd krävs vissFör att om
förelägga driver verksamheten lämna despektionen den att upp-som

lysningar behövs.som
vite.enligt första styckena får förenas medFörelägganden och andra

ellerfår beslut föreläggandeFinansinspektionen bestämma att ett om
återkallelse skall gälla omedelbart.

Överklagande

§ll

överklagas.andra stycket får inteFinansinspektionens beslut enligt 10 §
hos kammar-Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas

rätten.

Avgifter

12 §

avgifterårligavalutaväxlingstillstånd skall medFöretag har fåttsom
föreskrifterFinansinspektionens enligt debekosta verksamhet närmare som

regeringen meddelar.

träder i kraft den januari 1995.lag 1Denna
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Förslag till

Lag ändring i 1988:1385lagen Sverigesom om

riksbank

Härigenom föreskrivs 22 b § lagen 1988: 1385 Sveriges riksbankatt om
följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Valutahandel får, med de Valutahandel får, med de
undantag i femte undantag i femtesom anges som anges
stycket, bedrivas endast med stycket, bedrivas endast med
stöd tillstånd Riksbanken. stöd tillstånd Riksbanken.av av av av
Något tillstånd behövs dock inte Sådant tillstånd behövs dock inte
för köp och försäljning för driva valutavâxlingsrörel-attav rese-
valuta. enligt lagen 1994:000se om

valutaväxling.
Tillstånd till valutahandel med allmänheten valutahandelstillstånd kan

medges kreditinstitut och Posten Aktiebolag.
Vid prövningen skall sökandens kompetens och soliditet allmännasamt

lämplighet beaktas.
valutahandelstillstånd kanEtt begränsas till viss valutahandel. Tillståndet

kan förenas med villkor om
sökandensbegränsningar innehav tillgångar skulderoch iav av

utländsk valuta det gäller fordringar och skulder utländskanärsamt, mot
rättsubjekt, i svenska kronor, och

den rapportering Riksbanken finner2. nödvändig.som
Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för

utländskt bankföretag driver verksamhet med stöd l kap.ett som av
bankrörelselagen5 § 1987:617, det i hemlandet meddelade tillståndetom

driva bankrörelse omfattar bedriva Valutahandel,rättatt att
2. utländskt kreditinstitut driver verksamhet med 2 kap.stödett som av

9 § lagen 1992: 1610 kreditmarknadsbolag, idet hemlandetom om
meddelade tillståndet driva finansieringsverksamhet omfattar rättatt att
driva Valutahandel,

Senastelydelse1993:1701.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kap. 10 §driver verksamhet med stöd 2utländskt företagett avsom
enligt företagetsvalutahandel tillåtenkreditmarknadsbolag,lagen äromom

kreditinstituteller de utländskabolagsordning och detstadgar eller som
enligt eller 2moderföretag skulle ha 1företaget eller dess rättäger att

driva sådan verksamhet.
föreskrivafemte stycketfår för sådana företag iRiksbanken avsessom

i fjärde stycket.rapporteringsskyldighetvillkor och som avses
kallasmed allmänhetenbedriva valutahandelharDen rätt attsom

valutahandlare.auktoriserad

kraft den januari 1995.lag träder i lDenna
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Förslag till

Lag ändring i 1993:768 åtgärderlagen motom om

penningtvätt

Härigenom föreskrivs i fråga lagen åtgärder penningtvättmot attom om
andra paragrafen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bestämmelserna i denna lag gäller företag driversom
bankrörelse och verksamhet består i från allmänhetenattannan som

låna medel och lämna krediter,upp
livförsäkringsrörelse,2.

3. verksamhet det slag beskrivs i l kap. 3 § lagen 1991:981av som om
värdepappersrörelse,

4. verksamhet står under 4. verksamhet står undersom som
Finansinspektionens tillsyn och Finansinspektionens tillsyn och

huvudsakligen består i huvudsakligen består iatt attsom som
utföra eller flera de verk- utföra eller flera de verk-en av en av
samheter i 3 kap. 1 § samheter i 3 kap. §1som anges angessom
2-12 lagen 1992:1610 2-12 lagen 1992:1610om om
kreditmarknadsbolag. kreditföretag,

valutaväxlingsrörelse5. som
kräver särskilt tillstånd eller an-
mälan enligt lagen 1994:000

Valutaväxling.om
gäller endast sådanLagen kunder inriktad verksamhet imot som avses

första stycket och från driftställebedrivs fast i Sverige.som

Denna lag träder i kraft januariden l 1995.



108 Författningsförslag

Följdändringar till författningsförslagen

förslagnämnda författningsförslag föranleder utredningens olikaUtöver nu
förslaget tillföljande författningar med hänsyn tillnågra följdändringar i

upphävd:andelsbanker till föreningsbankslagen föreslåsochlag attom
drivautländska försäkringsföretag1950:272 förLagen rätt attom

ReglementetSkogskontolagen 1954: 142,försäkringsrörelse i Sverige,

fonder, Ack-Riksförsäkringsverketsangáende förvaltningen1961 :265 av
understödsföreningar, Lagen1970:847, Lagen 1972:262ordslagen om

1982:713,Försäkringsrörelselagenupphovsmarmakonto,1979:61 1 om
FörordningenKonkursförordningen1987:916,Konkurslagen 987 672,1 :

utvecklingsfond,regional Lagenstatlig finansiering1987:894 genomom
Förordningenför privatanställda,styrelserepresentation de1987: 1245 om

ikraftträdandeglesbygdsstöd, 1990:11151990:643 Lagen avomom
1991:981värdepappersfonder, Lagen1990:1114lagen omom

instruktion för Finans-102 medvärdepappersrörelse, Förordningen 1992:
Finansin-finansieringFörordningen 1992:1042inspektionen, avom

1992:191, Konsument-Avgiftsförordningenverksamhet,spektionens
finansieringFörordningen 1993:31kreditlagen 1992:830, genomom

nyföretagarfonden.stiftelsen Industri- och
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1 Inledning

statsrådbemyndigade regeringen detbeslut den 12 1992Genom sommars
tillkallafrågor betalningsväsendethar till uppgift föredra attatt enom

näringsrättsligmed uppdrag utreda behovetsärskild utredare att av
betalningsväsendet. Dettatillsyn inom vissa delarnormgivning och av

bedrivs valuta-utreda verksamhetinnefattaruppdrag även att som avom
underden bör ställasSverige har sådan omfattningväxlingskontor i att

illegalautnyttjas föri syfte förhindra den kannågon form tillsyn att attav
uppdrag delsutredningensRegeringen utvidgadesyften dir. 1992:60. ge-

analys formerna1992 till omfatta19 novemberbeslut den att avennom
bankverksam-samband medorganisation och verksamhet iför bankers att

den 6 maj 1993 tilldels besluti butik dir. 1992:95,het bedrivs genom
drivsñnansieringsverksarnhetinlânings- ochdenävenatt som avavse

finns i dessDirektivenföreningar dir. 1993:56.och andrasparkassor

bilagoma 1-3 i detta betänkande.intagnahelhet som

deuppdraget skall utredningenursprungliga utöverEnligt det rena-
vissa gränsdrag-särskild uppmärksamhettillsynsaspektema ägna-

bankoktroj. Skälen tillfordrarbankverksamhetningsproblem mot som
kunder möjlighetsinakontokortallt fler utgivaredetta är attatt gerav v

haVilka börmedel konto till kortet. rättin knutetsätta att ta emotsom
behandlasfå skeförutsättningar det börinsättningar under vilkasådana och

Övriga be-och tillsynnormgivningi betänkande. frågordetta rör avsom
arbete.återståendeutredningensredovisas italtjänster kommer att

uppdraget kommerursprungligahuvuddelen detAnledningen till attatt av
övrigasparkassors ochuppdragetbehandlas bl.a. rörär att somsenare

direktiven skallenligtñnansieringsverksamhetföreningars inlånings- och

förtur.behandlas med
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bankoktroj harfordrarAvgränsningen sådan verksamhet näramot som
vissa ekonomiskabedrivssamband med den inlåningsverksarnhet som av

bedrivs iblandi föreningarföreningar. lnláningsverksamheten dessa som
Verksamhetenföreningens övriga verksamhet.integrerad del aven

förekommerInlåningsverksamhet ävendå vanligtvis sparkassa.benämns
sinfinansiell verksamhetrenodlatföreningar bedriveri genomensom

Även utrednings-denna delkreditgivningsverksamhet.inlånings- och av
i detta betänkande.uppdraget redovisas

verksamhetvalutaväxlingskontorensbetänkande berörsI detta samtäven
ombud,tillhandahålla banktjänsterfrågeställningar kring rätten att genom

butik.bank ivanligtvis benämnt

Även normgivning ochursprungliga uppdragethuvuddelen detavom
finns detbetänkandebehandlas i dettaintebetaltjänstertillsyn över nya

Betaltjänsteruppdraget.denna delinledningsvis beröraanledning att av
tillföralltifrån betalningssystem, dvs.kan transportsystem pengar,vara

förhandpåpengabörs.elektronisk Detta ärkallasvad kan ettensom
betalnings-medförenadede riskerkontokort. äruppladdat Trots som

samhällssystemetfunktion för hela ärbetydelsefulladessförmedling samt
för-Sverige.oreglerade i Dettabetalningsförmedlingfrågor rörsom

banklagstiftningsyftet med våreftersomnågot märkligtkanhållande synas
likartademellertidSituationenvårt betalningssystem. ärbl.a. är värnaatt

lagstiftningsarbetedockpågårländer. Norgeflertal andra Ii ett somett
regleringcivilrättslignäringsrättsligsåväl behovetberör avsom avav

dir.direktivenframgårSomformer betalningssystem.olika avav
näringsrättsligatill debegränsatutredningsuppdraget1992:60 rentär

problemtillsyn. Ettauktorisation ochfrågor bl.a.frågorna, dvs. rörsom
snabbatill denmed hänsyndessa,betaltjänsterregleringmed är attav

Även närings-behovetförändras.ständigtelektroniska utvecklingen, av
medgång, bl.a.utredningsarbetetsunderhar förändratsrättslig reglering

därmedbankoktroj ochfåttochbolagiseratsPostgirotanledning attav
olikaflertalmedförtutveckling harTeknikenstillsyn.ställts under att ett

Kostnadernahar skapats.betalningstransaktionerförmedlingförsystem av
förutsättningarvarförminskathardessaeller köpautveckla gessystematt
betalningstrañkenroll iBankernasmarknaden.påantal aktörerför ökatett
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har därmed i minskatviss mån i betydelse. Den konkurrenslagstift-nya
ningen har påverkat berördaäven aktörer.

Under utredningsarbetet erfaritshar intresset och behovet löpandeatt av
information särskilt förhållandena kontokortsmarknadenrör ärsom

förInom utredningens arbete har inhämtats informationstort. ramen
rörande förhållanden.dessa Inhämtat material har sammanställts och

i avsnittet Kontokorten i betalningssystemet, bilaga 4.presenteras se
Avsnittet inleds med beskrivning och analys betalningssystemet ochen av

funktiondess i samhällsekonomin. Avsikten därmed bakgrundär att ge en
till lämnade sifferuppgifter så förstås.dessa bättre skall kunna Ut-att
redningen kommer i sitt fortsatta arbete följa den fortsatta utvecklingenatt
på kontokortsmarknaden och övriga delar betalningsväsendet.av

På motsvarande kontokortsmarknaden inom försätt har ut-som ramen
redningens arbete inhämtats information andra aktörers verksam-rörsom
het. gäller företagDetta erbjuder sina kontokortskunder insättaattsom
medel på konto, sparkassor och andra föreningar bedriver inlånings-som
och kreditgivningsverksamhet företag bedriver valutaväxlings-samt som
verksamhet. De först nämnda aktörernas verksamhet beskrivs i kapitel 2.

Valutaväxlingsföretagens verksamhet beskrivs i avsnitt 7.3.

informationsinhämtandeUtöver detta har utredningen haft återkommande

kontakter företrädaremed för berörda företag och organisationer vilka

lämnat värdefulla synpunkter på olika frågeställningar. Kooperativa

institutet har överlämnat kooperativFinansieringäven rapport,en av
verksamhet medlemsinlåning finansiellsparkassor verksam-samtgenom
het i kooperativ form och låneföreningan, 1993.spar- Rapporten

innehåller kartläggning och och förslag ianalys med slutsatseren
anledning utredningen.av

följande framställningenI den i detta avsnitt huvudsakligenberörs gräns-

dragningsproblematiken mellan tillståndspliktig icke tillståndspliktigoch

inlânings- och kreditgivningsverksamhet. delar uppdragetDe som avserav
verksamhet bedrivs valutaväxlingskontor banktjänsterochsom genomav

vidareombud i butik behandlas i kapitel respektive7
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tillståndspliktig och ickefrågan mellanpå bör gåSvaret gränsenom var
väsentligakreditgivningsverksamhet itillståndspliktig inlánings- och styrs

kreditin-definitionenEU:s krav. Vägledande härvidlagavseenden är avav
förstaenligt EG:srörelsereglemadärmed sammanhängandestitut och de

ställs påkravsärskildabanksarnordningsdirektiv deoch andra samt som
inlåning från allmän-företag inte kreditinstitutär tar emotmen somsom

fåtolkningsproblem. Förflertalkrav upphov tillheten. EU:s attettger
EG-kommissio-besöktutredningeninformation krav harEU:snärmare om

Även Bryssel har biståttidelegationenSvenskatjänstemän vidnen.
rekommendationerEG-direktiv ochutredningen vid tolkningen de somav

i avsnittenreglering behandlaspåutredningens arbete. EU:s kravberör

och 4.4.3.5

finansieringsverksamhetochtillståndspliktig inlånings-Regleringen av
från deflera avseendenalltjämt ifinansiell lagstiftning,övrigutgår, som

faktiskaoch från denifrågavarande verksamhetbedriverinstitut som
finansiellaförändringar denkreditinstituten bedriver. Deverksamhet som

förskjutninginnebär dockgenomgått åren 1989-93underlagstiftningen en
kreditgivningsverksam-ochverksamheten. Inlånings-regleringmot aven

institut.vissaförbehållnafinansiella verksamheterövriga ärhet samt
inteutredningsuppdraget haromfattasföretagdeFlertalet som avav

finansielladensådan träffasverksamhetbedriva avansetts somen
harlagstiftningtillämpningsområdet denna ävenFrånlagstiftningen. av

aktörerIfrågavarandeverksamheter uttryckligen undantagits.företagsvissa
finansielladesin utkanternaverksamhet ibedrivakan sägas av

likheteremellertidharverksamhetermarknaderna. Dessa storaföretags
aktörersdessaOmfattningenkreditinstitutensmed verksamheter. av

medjämförelsevidfallifinansieringsverksamhetochinlånings- är, vart en
begränsad. Urrelativtmarknaden,påövriga aktörer finansielladen

sigskyddsintressen görasamhällsekonomisk torde intesynpunkt samma
finansieringsin-och andrai bankemasgällande i deras verksamhet som

verksamheter.stituts

specifika aktörersdessajämföraochuppdragUtredningens prövaär att
skallSamtidigtverksamheten.finansiellaregleradeverksamhet med den
ochförutsesmarknadernafinansielladeframtida utvecklingenden av
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in i denna prövning. Flera grundläggande frågor ställs pâ sinvägas spets
i denna del utredningsuppdraget. anledningFinns det omprövaattav

Äventyrasbankernas inlåning från allmänhetenensamrätt att ta emot
skyddsintressena i den finansiella lagstiftningen och stabiliteten i be-

företagtalningssystemet andra banker får inlåning Inomän ta emotom
förbehålls inte bankerna denna Dock krävs viss kontroll ochEU ensamrätt.

reglering de företag inlåning från allmänheten. Därtilltar emotsomav
företag kreditgivningsverksam-kommer EU:s krav de kombinerarsom

het antingen inlåning eller upplâning från allmänheten. Enligt EG:smed

s.k. banksarnordningsdirektiv företag med sådanbedöms sammansatt
minimikrav såvittverksamhet kreditinstitut för vilka skall gälla vissavara

kapitaltäckning, minsta startkapitalavser m.m.

utgivare kontokortmöjlighet till insättning på konto flertalDen ett avsom
sina kunder har visst stödinom dagligvaru- och bensinbranschen erbjuder

förarbetena till vissa i bankrörelselagen prop.i uttalande i ändringarett
sker i affärs-1990912154. Uttalandet innebär kontoinsättningaratt som

finansiell rörelseanknytning tillverksamhet bankrörelse ellerutan annan
sinakortutgivare erbjuderinte betrakta bankrörelse. Antaletatt som som

omfattning under tid.kunder denna möjlighet har ökat väsentligt i senare
hittills förmått lockabidragande orsak till detta företagenEn är att

bankema.förmånligare den erbjuds Enkunderna med ränta än aven som
i spåren denorsak kan ökat misstroende bankernaett mot avvaraannan

medel förflertalet fall kunderna innestâendefinansiella krisen. I använder

kontotfall används dockbetalning inköp och tjänster. l vissaav av varor
allt flerhuvudsakligen sparkonto. fortsatt utvecklingEnett som gersom

bedriver finansiellkontokort och andra näringsföretag inteutgivare av som
konto kan innebärarörelse insättning medelrätt emotatt ta enav

kanförändring bankernas inlåningsmonopol. Detväsentlig principiellaav
ökadinnebära företag banker fâri förlängningen andra änäven att

betalningsförmedlare. Problemställningama rörandebetydelse som
avsnitt 4.6.2.kontoinsättning hos utgivare kontokort behandlas iav

från allmänheten skallAvgörande för frågan huruvida inlåningsverksanlhet
även Hittillsskall tolkas.fordra bankoktroj hur begreppet allmänhetenär

förening,allmänhetsbegreppet inte träffa medlem ihar oavsettansetts en
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odefinieradsig till på förhandbli medlem vänderrätten att enon
eller inte. sådan fortsatt bestämning kretsenEnpcrsonkrets av av

förenlig krav. Inteiriäningsberättigade kan inte med EU:svaraanses
isådan tolkning motiveradinsättarskyddssynpunktheller är enur

i avsnitt 4.2 och 4.6.1.1,Allmänhetsbegreppet, behandlasfnmtiden. som
förening medlem ibliträffa medlem idärför rättenbör även atten om

obestämd personkrets.för på förhandfireningen står öppen en

inlåning i vissainnebärtolkning allmänhetsbegreppetNitt förslag till attav
fordralåneföreningar kommers.k. ochoch i andrasparkassor attspar-

bankoktrojpåföreningar kan kravetvissa fall. vissabankoktroj i För

och HSB:sfrämst KFzsolika slag, detta gällernedföra problem av
övergångsreglerdärför angelägetsmrkasseverksamhet. Det är att genom

verksamhet tillsinföreningar successivtför dessanöjliggöra att anpassa
antal4.6.3.i avsnitt Etti sparkassor behandlasInlåningkraven.nya

ikommertill allmänheten ävenrikta siginte kanfireningar ansessom
bankoktroj kommerbli bank.falla utanför kravet på Attframtiden attatt

verksamhetföreningarsför vissa ekonomiskai framtidenerfordrasat
ekonomisk förening.ibedriva bankrörelsekunnanedför behov attav

enligtföreningekonomiskbankrörelse ii framtiden bedrivaMöjligheten att
kapitelandelsbanker behandlas ilogen om

kreditgivningsverksamhet intebedriver inlånings- ochFöreningar somsom
ingen1994efter utgångenbankoktroj, kommerftrdrar annanomav -

kreditgivningsverksamhet. Förupphöra med sintvingasäidring görs att-
finans-imotsvarandebör pâ sättsådan utvecklingförhindra somat en

frånundantasi framtiden kunnavissa föreningar ävenbdagslagen,
föreningarVissaavsnitt 5.4.3.fråga behandlas itilståndsplikt. Denna

sådanakreditinstitut. Förträffas kravdock EU:skmmer attatt av
fordrasverksamhetbedriva sini framtiden skall kunnafireningar attäven

ekonomisk förening.ifmansieringsverksamhetbedrivamöjlighet attges
avsnitt 6.3,ibehandlasKreditmarknadsbolagslagen bör, närmaresom

kreditföretag.och kallas lagenassociationsneutralgöras om

existerandedetiförslagen byggerlämnadebetänkandetD2 i stort
ifrågasättasanledningar kanflerastruktur. Avmed dessregelverket om
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detföremål för grundliginte detta regelverk bör bli översyn, atttrotsen
reglering-nyligen. Samtidigttill oväsentlig del modemiserats heltinte som
skillnadenlikartad beståroch kreditmarknadsbolag blivitbanker meren av

i huvudsak i endast bankdessa institut äger rättmellan emotatt att ta
förskyldighetsamtidigtfrån allmänheten. Dennainlâning utgörrätt en
ochmellan in-betänkandet har gränsdragningenibank. Som nämnts

iskyddsintressenasuddats alltmer ochfrån allmänhetenupplåning ut
i inlånings-påupplåningsverksamheten har inte beaktats sätt somsamma

olikarisker ligger ibl.a. deverksamheten. Därtill kommer att som
finansiella lagstiftningen.i deninte har beaktatsbetalningssystem

olikakringalltför mycket uppbyggt deRegelverket kan synas vara
sin verksamhet. Enhar bedrivitoch hur dessa traditionkreditinstituten av

de ochlagd riskerlagstiftning med tyngdpunkten än meragemensam
börolika verksamheter övervägasförenade medskyddsintressen ärsom

lagstiftningsådankreditinstitut. Enflertalet övrigaför bankersåväl som
förhindramarknaderna intede finansiellaoch skulle pårationellsynes mer

verksamhetsinriktningar. Ut-med olikakreditinstitutuppkomsten av
slutbetänkande till dessa tankar.delvis i sittåterkommerredningen
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utkanterna den2 Utvecklingen i av

finansiella marknaden

Inledning2.1

finansiellainom denoch tjänsteproduktionenverksamheternaMerparten av
auktorisation.på Detsärskilda tillstândskrav kravträffassektorn av -

värdepapperhuvudoirirådena bank,finansiellainte minst inom degäller
tydlig rollfördelningganskalagstiftningen återfinnsförsäkring. Ioch en

aktörerinstitut.ocholika verksamhetergränsdragning mellanoch

försäkring harochhuvudområdena bank, värdepapperpåUppdelningen
förmarknaden, dvs.regleringsinsatsersamhälletsbetydelse förockså

denoch föroch utforrrminglagstiftningens inriktningfinansielladen
tillståndspliktigallGenerellt gälleroch kontrollen.offentliga tillsynen att

kreditmarknadsbolag,auktoriserade banker,drivsfinansiell verksamhet av
försäkringsbolag.värdepappersinstitut och

centralt frånbankområdethuvudorrirâdennämndadet gäller här ärNär
bankinstitutentraditionellaomfattar såväl deutgångspunkter. Detflera som

finansieringsverksam-ofta driver specialiseradeinstitutrad andraen som
förhållandevisde driverför bankernaKännetecknande ärheter. att
Bankernabreda allmänheten.sikte denomfattande rörelser med tar

Allmän-betalningsuppdrag.olikaoch genomförinlåningemot pengarav

medfinansbolagbenämninggenomgående ävenKreditmarknadsbolaganvänds som,som
alltjämtkreditmarknadsbolag,1992:1610till lagenövergångsbestämmelsemastöd omav
erhållitintesåledesfinansbolagoch1988:606 ännuenligt lagendriver verksamhet om

enligt kreditmarknadsbolagslagen.auktorisation
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inlåninghetens i detär sammanhanget nominellt säker och fullt likviden
tillgång, vilket bankerna särställning det gäller hanteringennärger en av
sparande och likviditet och gäller förmedlingendet betalningar inär av
ekonomin.

Utmärkande för bankernas verksamhet därutöver deras kreditgivning tillär
allmänheten. förmår iDe den delen verksamheten omvandlaatt enav
förhållandevis säker inlåning på skuldsidan i balansräkningen till brettett

krediter tillgångssidan,utbud på med varierande villkor och riskinne-av
håll.

kreditinstitut, mellanhandsinstitut och kreditmark-Andra t.ex.som
nadsbolag, uppträder också i rollen kreditgivare marknaden. Dessasom
institut fyller dock funktion bankerna. vanligenannorlunda Deän ären

specialiserade institutens upplåning fråni sin rörelse. Villkoren imer
allmänheten, via exempelvis certifikat obligationer, väleller brukar vara
matchade med villkor respektive utlåningsengagemang.motsvarande i

institut Vidare inte kopplade till betalningssystemet, åtminstoneDessa är
i ekonomininte till kärna där de betalningsuppdragenstörresystemets

kanaliseras.

Gränsdragningen mellan tillståndspliktiga produktionen och distri-den

finansiella tjänster verksamhet på det finansiellabutionen ochav annan
området inte alltid så lätt överblicka. gäller särskilt i ut-Detär att

företagkanterna det finansiella där många aktörer och kansystemetav
vid sidan kreditinstituten. viss utsträckninguppträda de renodlade lav

olika icke-finansiella med och finan-blandas där verksamheter spar-
sieringstjänster, värdepapperstjänster, rådgivningstjänster osv.

iBehovet regleringar och lagstiftning det finansiella området styrsav
vilkahög grad aktörernas och företagens Verksamhetsinriktning ochav

finansiella tjänster sig till dessa verksamheteroch åt. Knutetägnarvar en
intresset skyddafinns antal grundläggande skyddsintressen, bl.a.ett attav

för detta stabilitetsintressedet finansiella stabilitet. Isystemets centrum
allmänheten känneråterfinns insättarna i bankerna. viktigtDet är att

för inlåningsmedlenförtroende för den rörelse bankerna driver och att
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skall alltid finnasförvaltas på och säkert Medlensätt. t.ex.ett tryggt
Vid sidanför omplaceringar för betalningsuppdrag.tillgängliga och av

brukar konsument-stabilitetsintresset och det s.k. insättarskyddet även

enskilda konsumenterbeaktas. Därvid skyddetskyddet attmotavses
otillbörligtvilseleds eller utnyttjas sätt.ett

kämomrâden påväsentligt kringredovisats har i allt kretsatVad som ovan
stabilitetsin-finns centralamarknaden, de områden där detden finansiella

drivs dock radmarknadens utkanterbevaka. Iden finansiellatressen att en
synpunkt harsamhällsekonomiskskyddsintressenaverksamheter där enur

och företag kanberörda kunder hushållväsentligt dignitet. Förlägre --
det finansiellai utkantemaekonomiska värden hanterasdock de avsom

ibedrivsexempel på verksamheterbetydelse. Somha storsystemet som
vissa utgivarekanfinansiella marknadens utkanterden nämnas av

medel på kontoomfattning kundersi ökandekontokort, samtemottarsom
företeelser, inteexempelkrediter. Ettbeviljar sina kunder annat som

ochinlåningföreningarsi omfattning, olikaökat ärär somnya men
har detfotspårmedlemmar. finanskrisens äventill sina Ikreditgivning

ochexempelvis bolagharandra sparformer. Såökat antalskapats ett
omfattning börjatökandeexempelvis iföreningar HSBekonomiska utge

sparforrnEnvärdepapper till privatpersoner.och andraobligationer annan
pensionssparande.försäkringsbolagensökat i omfattning ärsom

på vilketmarknaden anledning övervägapåUtvecklingen närmareattger
tillståndspliktigtillståndspliktig och ickemellanskall dra gränsensätt man

utifråndelsfår bedömasfinansieringsverksamhet. Fråganochinlånings-
regleringutifrån kravdels EU:sfinansiella lagstiftningen,den svenska

institution. Gräns-creditdefinitionenträffasavseende företag som av
detta kapiteloch 5. Ii kapitel 4behandlas främstdragningsproblematiken

bedrivskreditgivninginlåning ochhuvudsakligen sådanbeskrivs avsom
lagstiftningen.finansielladeninte reglerasföretag avsom
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2.2 Kontoinsättning kreditgivningoch hos ut-

givare kontokortav

företeelseEn inte är under tid har ökat isom ny men som senare
omfattning näringsföretags erbjudandeär till kontokortskunder insättaatt
medel på räntebärande konto. Med näringsföretag företag, såvälavses
bolag ekonomiska föreningar, bedriver produktion eller handelsom som
med tjänster.och Ett sådant näringsföretag bedriver inte bankrörelsevaror
eller finansiell rörelse. Erbjudanden detta slag förekommerannan av
främst inom detaljhandeln och bensinbranschen. medel i samtligaInsatta är
fall avsedda användas vid köp näringsföretagets t.ex.att av varor
livsmedel, kläder eller bensin och tjänster bilreparatio-Lex. ellerresor

flertalet fallner. I in på konto begränsadär rätten sättaatt pengar genom
tillgodohavandet kontot får uppgå till visst högsta belopp. l någraatt ett

fall finns dock inte någon begränsning. beloppsbegränsning finns kanAtt

företagenbero själva vill beloppsbegränsningha päävenatt atten men
Finansinspektionen i skrivelse år 1991 förfrågan förklarade ICAatten
Kort AB insättning medel konto inte bedriveratt ta emotgenom av
enligt bankrörelselagen tillståndspliktig verksamhet bl.a. behållningenom
på kontot vid varje tillfälle begränsades till högst 8 000 kronor.

Näringsföretagen har valt administrera kontokonsverksamheten på olikaatt
vissa fall sker kontoinsättningama näringsföretaget ellerl direkt hossätt.

i företag ingår i koncern näringsföretaget. Deett som samma senaresom
företagen kan benämnas k0ncemföretag. fall kontoinsätt-l andra sker
ningarna företag näringsföretaget.i inte ingår i koncernsom samma som
Dessa företag kan fristående företag. Koncemföretagen ochbenämnas

de fristående företagen i vissa fall kreditmarknadsbolag. Vemär ärsom
förkortutgivare och administrerar kortutgivningen har betydelsevem som

möjlighetde insatta medlen och därmed harär mottagare attvem som av
i sinanvända medlen rörelse.

kortutgivareFenomenet erbjuder sina kunderkortinnehavare sättaatt att
Ärin medel på konto upphov till följande frågor. den angivnager

verksamheten förenlig med bankrörelselagens krav på endast banker haratt
fallet;inlåning på konto från allmänheten Om så interätt äratt ta emot



Utvecklingen i utkanterna den 121av . ..

bör verksamheten undantas bankrörelselagensfrån tillämpningsområde
eller bör bankrörelselagens regler ändras i syfte inrymmasättarmat att
verksamheten i regelsystemet så den kan bedrivas i fortsättningenävenatt
De olika ställningstagandena måste föregås analyser bl.a. utifrån vilkaav
intressen bankrörelselagens hithörande bestämmelser avseddaär att
skydda, den ifrågavarande inlåningen hot dessa intressenutgör ettom mot

det finns andra intressen bör beaktas i sammanhanget.samt I dettaom som
avsnitt lämnas beskrivning olika företeelser finns marknaden.en av som
Beskrivningen i allt väsentligt förhållandena år 1992 och 1993. Enavser

analysnärmare bakgrund angivna frågeställningar behandlasmot iav
kapitel 4.

Kortutgivarnas inlåning och kreditgivning också upphov till fråganger om
de företag bedriver sådan verksamhet hänföraär till kredit-attsom
marknadsbolag i den mening i lagen kreditmarknadsbolagsom avses om

kreditinstitut i den mening i EG:s direktiv på området.samt som avses
Frågan kortutgivama hänföraär till kreditmarknadsbolagattom etc.
behandlas i kapitel 5.

skiljaMan bör på olika kategorier där kontokortskunder erbjudssex att
in medel på konto. Syftetsätta torde i flertalet fall inte sparandeettvara
främst underlätta handelnsätt med vissa och tjänster förutan ett att varor

såväl kunderna för näringsföretagen.som

I den första kategorin sker kortutgivning och administration närings-av
företaget. dennaI kategori medel in på kontosätts hos näringsföretaget.

I den andra kategorin sker kortutgivning och övrig administration ettav
koncernföretag inte kreditmarknadsbolag. dessa fallär I medelsättssom
på konto in hos koncernföretaget.

I den tredje kategorin sker kortutgivning och övrig administration ettav
Ävenkoncernföretag kreditmarknadsbolag.är i detta fall medelsättssom

på konto in hos koncernföretaget.
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kortutgivning ochfall därhänföras defjärde kategorin kanTill den
kreditmarknadsbolag. I dessabank helägtadministration sker ett enav av

ioch användskreditmarknadsbolagetkonto in hosfall medelsätts

bolagets rörelse.

administrationkortutgivning ochsåvälkategorin hanterasfemtedenI av
bankkonto.fall direkti dessamedel skerInsättningbank. aven

ickekortutgivningenochadministrationkategori sker ettsjätteI aven
koncerningår iintekreditmarknadsbolag,bankägt somsammasom

in kontomedlenkategorinförsta sättslikhet med dennäringsföretaget. I

näringsföretaget.hos

vidanvändas köpendastmedelkan insattakategorierflesta dessadeI av
Vissanäringsföretaget.enskildaerbjuds dettjänsteroch som avvarorav
såkontokortetanvändningsområdet förvidgatdock attföretagen harav

näringsföretagsolikaflertalköpanvändas vidmedel kan äveninsatta ettav
ochlivsmedelsförsäljareochskidliftföretagskid- och stuguthyrare, varor

tjänster.

anledningdetsaknasbankkonto attmedel skerinsättningfall därDe av
Övriga utgångs-utifrån olikabedömaskategorier börbehandla närmare.

hosmedel direktinsättningkategorin skerförstapunkter. l den av
insättningfallhänförs dekategorin närandraTill dennäringsföretaget.

Tillnäringsföretaget.i koncerningårföretagisker somett sammasom
i företagskerinsättningfallhänförs dekategorin när etttredjeden som

anledningfinnasnäringsföretaget. Det attkoncerningår iinte somsamma
övrigatill denmed hänsynkategorier olika sättdessabedöma

medel sker.insättningvilkethosföretagbedrivs detverksamhet avavsom

medkategorierolikadessabehandlasframställningenföljandedenl
frånkreditgivningsverksamhetföretagenssåväl frånutgångspunkt som

förhållandenainteinlåningsverksamhet. Omföretagens annat anges avses
1993.ochåren 1992
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Kontoinsättning och kreditgivning hos näringsföretag

Som exempel på denna kategori kan OK Petroleumnämnas AB:s OKP
kontokortsutgivning OK Servicekonto och Travel Card Sweden AB:sav
utgivning Visa Travel Card. lämnasHär beskrivning OKP:sav en av
kortutgivning.

ÖvrigaOKP ägdes 1993 till 52 Kooperativa Förbundet. ägareprocent av
svenska och finskadet företaget Oy.Neste OKP erbjuderstatenvar tre

olika kontokort, här OK Servicekonto intresse. OKär störstvarav av
Servicekonto s.k. debetkort ochär medlemskonto. Att kontot ärett ett ett
medlemskonto innebär endast den medlem i OK-föreningär kanatt som en
bli kortinnehavare. Kortutgivning och administration sker OK Petro-av
leum AB för OK-föreningamas räkning. OK-föreningama självständigaär
ekonomiska föreningar och driver bensinstationema.ägersom

Kontoinsättning

Rätten medelin på kontosätta inte begränsad tillär beloppet. Pâatt
innestâende utgickmedel under 1993 med gällanderänta överprocenten
diskonto. Servicekontot kopplat tillär OK:s medlemskort kansom
användas i kortautomater för tankning bensin och diesel. Till godohavan-av
det kan förockså användas köp samtliga och tjänster säljsav varor som

alltbensinstationer, dvs. från bensin och biltillbehör till tobak och

Insättning medel kontot kan antingen ske direktmatvaror. av
bensinstationen eller via eller bankgiro. Kontantuttag kan endast skepost-
på bensinstation i samband köpmed eller tjänster s.k.en av varor genom
kontantavrundning. Om kortinnehavaren vänder sig direkt till OKP finns

möjlighetäven del eller hela tillgodohavandetgöraatt uttag av av som
innestår kontot. försöksprojektEtt pågår dock innebär attsom
kontantutbetalning skall kunna ske bensinstation med minst 100 kronor

och maximalt 0001 kronor från innestâendemedel konto.

Försäljningsvolymen under 1992 uppgick till drygt 480 miljoner kronor.

Insättning medel konto sker hos OKP och används rörelsekapi-av som
tal i OKP:s rörelse. lnsättningsvolymen uppgick till miljoner kronor76
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kraftig ökning till 143december 1992. Därefter har skettden 31 en
dentill miljoner kronor 30miljoner den 30 juni 1993 och 150kronor

1993.september

Kreditgivning

kredit.kortinnehavama någon DäremotServicekonto erbjuder inteOK ger
kreditför kunden avtalaandra kontokort medOKP rätt attut om en om
vid inköpkredit användaskronor. Beviljad kanför närvarande högst 8 000

vidanvändasKrediten kan vidarebensinstationers produkter.OKPzsav
inom Norden,bensinstationertjänster hos andraochköp av varor

och OK-Oy-stationer i Finlandinämligen Esso-stationer Norge, Neste

stationer i Danmark.

koncernföretagkreditgivning hosKontoinsättning och

KooperativaABzs,kategori kan ICA Kortexempel på dennaSom nämnas
kortut-Volvofinans AB:soch KontoKDABDetaljhandelgruppen AB:s

kortutgivning skerVolvo AB:smellan dessagivning. Skillnaden är att
kortutgivning skeroch KF:skreditmarknadsbolag medan ICA:settgenom

skillnadYtterligarekreditmarknadsbolag.kortföretag intevia är ensom
medlemmarvänder sig till demendast ärkortutgivningKDAB:sär att som

ochICA Kort ABbedrivsverksamhetennedan beskrivsi KF. Här avsom
KDAB.

ICA Kort AB

dotterbolaghelägtHandlarnas ABICAICA KortICA Kort AB är ett av
ICA-handlarnakontokortsverksamhet. ägerför ICA-koncemenssvararsom

delsFörbundet,i ICAmedlemmardelsHandlarnas AB,ICA somsom
förening,ideellFörbundetaktieägare. ICAindividuella är samman-enen

ingetICA KortICA-handlare. ärlandetsintresseorganisation förhållande
kronor.10 miljoneraktiekapitalharBolagetkreditmarknadsbolag. ett om

kreditmarknadsbolag. ICAFinansingår Ellos ärICA-koncemenI ettsom
deninnebärvilketkoncemkontosystem,ingår i koncernens attKort
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aktuella kontoställningen på ICA Korts konto ligger med i koncernens
samlade finansförvaltning.

ICA Kort erbjuder två olika kontokort. Det främst kortet förenatär ärsom
med till insättningrätt på konto till viss kredit,rätt ärsamt som av
intresse. Det s.k. fönnånskortet, berättigar kunden till vissa för-som
månliga inköp, behandlas inte i detta sammanhang.

Kontoinsättning

Rätten in medel på konto begränsadsätta till beloppet såtillvidaäratt att
kunden får ha högst 8 000 kronor innestående på kontot. På innestående

medel utgår sedan den januaril 1994 med 7 dessförinnanränta procent
högre. Medel inräntan på kontot avseddasätts användasär attvar som

vid köp saluförs ICA-handlama. inte möjligtDet är attav varor som av
använda insatta medel för betalning och tjänster inte till-av varor som
handahålls ICA-koncemen. endastDet möjligt betala med kortetär attav
inom Sverige. förmånligUtöver erbjuds kortinnehavaren särskilt för-ränta
månliga erbjudanden och rabatter vid köp inom ICA-handeln. Deav varor
medel innestâr på kontot kan i samband med betalningtas utsom av varor

avräkning kontot och kontantuttag hela det inneståendemotgenom av
beloppet. Sådant kontantuttag kan ske i förutsättningICA-butik under att
medel finns i butikens växelkassa. Finansinspektionen förklarade den juli2

1993 i skrivelse till ICA Kort inte heller från kontot s.k.att uttag genom
kontantavrundning enligt inspektionens bedömning innebar ICA Kortatt
skulle bedriva verksamhet tillståndspliktig enligt bankrörel-anses som var
selagen. ICA hade redovisatKort den praktiserade avrundningenatt
erfarenhetsmässigt uppgick till l00-tal kronor. Inspektionennärmaste
förutsatte avrundningen i allt väsentligt inskränkte sig till 100-närmasteatt
tal kronor och den maximalt uppgick till 300 kronor. Formellt finns detatt
dock inget krav på vaminköpet skall viss storlek. Man kanatt vara enav
således 300 kronor bara handlar för 50 Kontantav-även öre.ta ut om man
rundning kan endast ske i butiker on-line-anslutna till ICA Kortzssom
centraldator. Insättning på konto sker via eller bankgiro.post-
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särskiltin påMedel kunder in på konto ICA Kortsättssatt avsom
avskiljsMedlenbankkonto i Svenska Handelsbanken i ICA Kortzs nanm.
principisåledes inte i för kundernas räkningbanksystemet utgörutan

insättnings-uppgickdecember 1992rörelsekapital i ICA Kort. Den 31

ökningdess har det skettvolymen till drygt 200 miljoner kronor. Sedan en
miljonerinsättningsvolymen till 390vid halvårsskiftet uppgickoch 1993

under 1992.miljarder kronoruppgick tillkronor. Försälj ningsvolymen 2,5

miljardertillförsäljningsvolymen 2uppgickUnder första halvåret 1993

10Omkringkronor. Tillgodohavandena på kontona varierar. procent av
dem föranvändakontotkontoinnehavama in påsätter attutanpengar

skallmedelinsattabetalning finns inget kravvid inköp. Det att
användas inomskalldeför och heller något kravanvändas köp att

påinneståendegenomsnitt 2 500 kronorviss tid. Kortinnehavarna har i

kontot.

Kreditgivning

kreditmöjlighet avtalasina kortinnehavareICA Kort erbjuder att enom
enskildedenAvtalsparter ärför närvarande högst 12 000 kronor.om

i butikervid köpanvändasKrediten kan endastkunden och ICA Kort.
närståendefinansieringendastKrediten såledesanslutna till ICA. avavser

till drygtuppgickkundfordringarkrediterföretags Uteståendeprodukter.
1993halvårsskiftetVid1992.207 miljoner vid utgångenkronor av

miljoner kronor.krediter till 265uppgick utestående

erbjudserhålla kreditochpå kontoUtöver möjligheten insättaatt pengar
samband mediinköp försttidigare gjordakunderna möjlighet betalaatten

betalkort. Dettas.k.dåfakturering ICA-kortet fungerardärav. ettsom
tid,viss kortareförstgjorda inköpinnebär kunden betalar tidigareatt en

betala vissMöjlighetenefter det första inköpet.längst 50 dagar, attsom
frånavgörandeenligtbetalkort hartid köptillfället medefter ettett

rörande721811981-11-26,regeringsbeslutregeringen år 1981
kreditgivning iinteAktiebolagAmerican CompanyExpress ansetts vara
tillståndspliktighellerdärmed inteñnansbolagslagens mening och
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ñnansieringsverksamhet Kunden kan också använda ICA-kortet ettsom
inköp tillbetalkort vid från andra företag närståendeän ärav varor som

Norskträffat medICA Kort. Genom det samarbetsavtal ICA Kortsom
Hydro finns möjlighet för kunder med ICA-kort använda kortet ettatt som

inköp bensin från Hydro.betalkort vid och andra Norsk Insattaav varor
användas vid betalningmedel konto hos ICA Kort kan däremot inte av

tjänster.Norsk Hydros ochvaror

KF:s kontøkortsverksamhet

Detalj-KooperativaKF bedriver sin kontokortsverksamhet genomnumera
ochhandelsgruppen KF till 90,1AB KDAB. KDAB, ägs procentsom av

kredit-Konsumentföreningen Stockholm till inte9,9 ärprocent, ettav
kreditmark-någotmarknadsbolag. Inom KF-koncemen finns inte heller

KDABmoderföreningen.nadsbolag. KF Finans avdelning inomär en
kontokorteterbjuder i dag medlemmarna i konsumentföreningama

medmera
.

Kontoinsättning

med vadin i likhetkonto hos KDABRätten sätta är,att sompengar
får finnas8 000 kronorgäller hos ICA Kort AB, begränsad till högstatt

påinutgår Medelinnestående kontot. Ränta med 8 sättsprocent. som
erbjudsavsedda vid och tjänsterkontot användas köpär att somav varor

Stormarknad,Obsmedlemsaftärema, såsom Konsum-butikerna,av
Akademi-Kappahl,Stormarknad, Fakta, Obs Interiör,B W Domus,

m.fl. Kontantut-Stormarknad, Sportsbokhandeln, Stor Liten, City New

kontantav-ske vid kontots avslutande och intekan endasttag genom
rundning.

3 fråganbehandlasavsnitt DärAvgörandetbehandlasutförligare i kapitel5 5.2.2 och5.4.1.
tillståndspliktigdärmedbetalkortsverksamhetbör betraktas kreditgivning ochsomom

finansieringsverksamhetenligt kreditmarknadsbolagslagen.
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Kreditgivning

till 10får uppgå högstmedges till beloppKredit kan procentett avsom
Avtalsparter000 kronor. ärârsinkomst, dock högst 15kortinnehavarens

användas vid köpKrediten kanoch KDAB.enskilde kortinnehavarenden
endastsåledes finansieringKreditenmedlemsaffärema.i avavser

företags och tjänster.närstående varor

fristående företaghoskreditgivningKontoinsättning och

administrationkortutgivning ochkategori dendennaExempel på är av
Finans ABNordbankenombesörjskortverksamhetnäringsföretags avsom

Även främjasyftetfalli dessaSparbanken Finans AB. äroch att av-
medel kontotjänster. Insattanäringsföretagets ochsättningen varorav

närståendetill demnäringsföretagen ellerinte användaskan dock avav
kredit-hosin på kontomedlenrörelsekapital eftersom sättsföretag som

ianvända medlenkan såledesKreditmarknadsbolagenmarknadsbolagen.
kontokortVivo-butikemaskortutgivningFinansSparbankenrörelsen. av

kontokort Ving-Vingresor AB:skortutgivningNordbanken Finansoch av
årbeskrivsverksamhet, Förhållandenafår belysa dennakonto avsersom

enligt denFinansSparbanken ämnar,FinansSåväl Nordbanken1993. som
pâ sâkortverksamhet sättsinerhållit, ändrautredningeninformation som

direkt iantingenkommer skekundernafråninsättningarna attatt
näringsföretaget.aktuellabank eller i detrespektive

kontokortVivo:sFinans konutgivningAB:sSparbanken av

olikatvåkontoinerbjudsVivo-kundema sätta genomatt pengar
Visa-kort. DetVivodelsHushållskort,Vivokontokort, dels genomgenom

detmedbetalagårendastdetför Hushållskortetutmärkande är att omatt
någonmedförenatintesåledesDetinsatta pâ kontot. ärfinns pengar

kreditkortsfunktion.ellerbetalkorts-



129utkanterna deniUtvecklingen av . ..

Kontoinsâttning

begränsadinsättningtillkontokortoch KF:s är rättenmed ICA:slikhetI
Räntakontot.inneståendefår finnaskronor8 000högstpå så sätt att

Innestående1994.marsmed 7,44medel utgårinnestâende procentpå
Vivo-hosoch tjänsterför köpanvändasendastmedel får varorav

kontokortet,medbetalningberättigar tillVisa-funktionenbutikerna.
kreditkort.ellerköpmånadsräntamedbetalkort ettantingen somettsom

Vivo-butiker inomibetalningvidanvändasendastdockmedel kanInsatta
bankgiro.ellerviaskerpå kontomedelInsättning post-Sverige. av

endast behållninghelakontots tas ut.skekanKontantuttag attgenom
tillmöjlighetICA-konceptetimotsvarandefinns på sättDärutöver som

med inköp.sambandikronortill 300kontantavrundning upp

Kreditgivning

2 000minstkreditavtaladtillmedförenat rättVisa-kortet ärVivo om
överstiga 10intedockfârKreditenkronor.30 000högstochkronor

enskildedenAvtalsparter ärårsinkomst.kortinnehavarensprocent av
Sparbanken Finans.ochkortinnehavaren

kontokortVingresorskørtutgivningAB:sFinansNordbanken av

Nordbankenhospå kontoinerbjudskunder sättaVingresors att pengar
kontonbeskrivnatidigarefrånskillnadtillkontoVingresors ärFinans.

skallmedelinsattaAvsikten ärsparkonto. attbetrakta ettnärmast att som
medförenatVingkontot ävenärinköpframtidatillanvändas en resa.av

000 kronor.till 30kreditmöjlighet uppen

Kontoinsättning

kontokort är rättenbeskrivnaflera andraförgällervadmedlikhetI som
inneståendefinnasfår000 kronor8så högstbegränsadinsättningtill att

1994.mars8,52tilluppgårtillfälle. Räntan procentvid varjepå kontot
viaskerpå kontotInsättning post-Finans.Nordbar1kenbetalasRäntan av

vid kontotsochmed köpsambandikan skeUttagbankgiro.eller resaav
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avslutande. Därutöver kan innestående medel ske påuttag semesterortenav
kortinnehavamaoch då i det aktuella landets valuta. Härigenom erbjuds

valutaväxlingstjänst.en

avskiljsmedel in på konto hos Finans. inteInsatta Nordbanken Desätts

rörelsekapital. Vidför räkning kreditmarknadsbolagetskundens utgörutan
miljonerutgången år 1992 uppgick insättningsvolymen till drygt l0av

halvårsskiftet 1993.på Vingkonto. Beloppet något lägre vidkronor var
till 79,4Försäljningsvolymen för sålda på Vingkonto uppgickresor

halvårsskiftetvidmiljoner kronor under 1992 och till 30,5 miljoner kronor

1993.

Inlåning ekonomiskakreditgivning hos2.3 och

föreningar

Inledning2.3.1

föreningarsblandinlåning och kreditgivninginledningsvis harSom nämns
föreningartid. Blandökat i omfattning undermedlemmar somsenare

mellanåtskillnadverksamhet finns det anledningbedriver sådan göraatt
integrerad delsådana bedriver inlåningsverksamhetdels av enensomsom

verksamhetenhuvudsakligaverksamhet i syfte finansiera densin övriga att
huvudsaklig verksam-bedrivsinlåningsverksarnhetoch dels den somsom

låneföreningar.ochframställning benämnshet vad i denna spar-av som
sparkassa.några föreningarförst angivna inlåningsformen benämns iDen

exempelfrån medlemmar. SomSparkasseverksamhet således inlåningär
Även visssparkassor.verksamhet kan och HSB:spå sådan KF:snämnas

lant-föreningar inominlåningsverksamhet bedrivs ekonomiskasom av
inomsparkasseverksamhetenbrukskooperationen kan jämföras med

inlånings-behandlasavsnittoch bostadskooperationen. I dettakonsument-
kreditgivningsverksamhet,och i förekommande fallverksamhet, som

sinverksamhetekonomiska föreningar dock harbedrivs somannansomav
låneföreningarochlnlåningsverksarnhet iverksamhet.huvudsakliga spar-

kombinationivanligtvis bedrivshuvudsaklig verksamhet,dvs. somsom
avsnitt 2.4.utförligare ibehandlaskreditgivningsverksamhet,med viss
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rörelsekapital iavsedda användasmedel i sparkassa ärInsatta att somen
bosparande, inteför HSB:smedel med undantagföreningen. Insatta är,

kan itjänster. Insättningenochavsedda användas för inköpatt av varor
medlemmarså KF:sindividuellför sig ha sättoch attnyttaanses en

dentillgodogöra sigförkooperationeninsättning attgynnargenom
insattavkastning pårimligbedriver erhållaKFverksamhet samt ensom

kapital.

alltsedanlåneföreningar harochandrasparkassor ochSparande i spar-
bankrörelsedeñnitionen,omfattatsbankrörelselagen intetillkomsten avav

medlem iträffa denallmänheten inte ärrekvisitet ansettsatt somgenom
varitmedlemskapet öppetgällt alldelesharförening. Detta oavsett omen

alltjämt skallmedlemmarinlåning fråneller inte. Fråganför är omenvar
till bankrör-förarbetentidigarebankrörelsedefinitionen. Iutanförfalla

möjligtskalldet intehar påpekats1955:3 147elselagen prop. att varas.
förai syfteformalitetföreningimedlemskapet attanvändaatt ensomen

bokstav-bankrörelse i dessutanför begreppetinlåningsverksamheten rent
medlemmarskall omfattaallmänhetenbegreppettolkning. Fråganliga om

medlemskap intevilketenligtEU:sutifrån synsätt,fâr besvarasäven anses
hänförligtvadgränsdragningen ärkriterium vidavgörande somett avvara

medlemskapomfattas är öppetEnligt EU:sallmänheten. synsätttill som
begreppetsluten kretsochtillinte begränsat snävför och avenenvar

skall tolkasallmänhetskriteriet ärvilketpublic Påallmänheten the . sätt
tillståndspliktigbedrivaskallföreningarnaavgörande för ansesom

4.6.1.1.i avsnittbehandlasAllmänhetsbegreppeteller inte.bankrörelse

upphov tillutlâningsverksamhet äveninlånings- ochFöreningarnas ger
finansieringsverksamhettillståndspliktigbedriverföreningarnafrågan om

betraktaföreningarna ärkreditmarknadsbolaglagen attenligt samt omom
fråga behandlasområdet. Dennadirektivenligt EG:skreditinstitutsom

i kapitel 5.

kreditgivnings-ochinlånings-beskrivs denföljande avsnittenI de tre
bostads- ochkonsument-,inomföreningarbedrivsverksamhet avsom

sparkas-RiksbyggensochHSB:sför KF:s,lantbrukskooperationen. Rätten
4.6.3.avsnittdock ibehandlasallemanssparandetideltaattsor
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2.3.2 Föreningar inom konsumentkooperationen

konsumentkooperationenInom bedrivs sedan år 1908 inlåningsverksamhet

KF:s sparkassa. viss omfattningI förekommer kreditgivnings-ävenav
verksamhet inom KF-koncemen.

Kooperativa Förbundet ekonomisk förening KF

CentralorganisationKF förär Sveriges Konsumentföreningar och OK-

föreningar. har till uppgiftKF främja medlemmarnas ekonomiskaatt
intressen i och fortlöpande samverkan med dessa samordnanäraattgenom
konsumentkooperationens och härvid bedriva sådan verksamhetresurser

i stadgarna. skall därvid bl.a. förKF verka samordningsom anges en av
konsumentkooperationens kapitalanskaffning och investeringar samt
uppsamla sparmedel. KF ekonomisk förening innefattar endastnumera
koncemledning och koncemstaber Finans och sparkassa.KF KF:ssamt

KF-koncemen har fokuseratalltmer verksamheten till detaljhandeln.

Detaljhandeln bedrivs det nybildade bolaget Kooperativa Detalj-genom
handelsgruppen, KDAB, KF till 90,1 och Konsu-ägs procentsom av av
mentföreningen Stockholm till 9,9 KDAB, dotterbolagärprocent. ettsom
till KF ekonomisk förening, sedan september 1993 för KF:sansvarar
kontokortsverksamhet. Denna verksamhet behandlas i avsnitt 2.2.

KF Finans verksamhet omfattar hantering likvida medel,koncernensav
kort- och lángfristig upplâning valuta- och räntehandel. Sparkassan,samt

behandlas utförligare nedan, till uppgift inláninghar administreraattsom
från konsumentföreningarnas medlemmar. Enligt stadgar skall det vidKF:s

kapitalanskaffning eftersträvas möjligaverksamheten i störstaatt ut-
finansierassträckning med medel tillskjutits kollektivtenskilt eller avsom

anslutna föreningar och organisationer deras medlemmar.samt

Konsumentkooperationen består konsumentföreningar, 14 OK-115av
föreningar Kooperativa förbundet. Tillsammans driver konsument-samt

viakooperationen 400 butiker och varuhus hela landet och OK-l överca
föreningarna försäljningsställen för biltillbehör. Varje600 bensin ochca
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enskild konsumentförening och OK-förening självständigär ekonomisken
förening.

Ca 2,2 miljoner privatpersoner medlemmar iär konsumentföreningar och
1,5 miljoner medlemmar i OK-föreningar. Medlemskapet förär öppetca

Medlemmar och därmed ägare KF ekonomisk förening ärenvar. av,
konsument- och OK-föreningarna.

KF sparkassa:s

För uppsamla sparmedel har KF sparkassa. KF ekonomisk föreningatt en
står till alla insättningar inom sparkasseavdelning, varförmottagaresom en
sparkasseavdelningen endast förmedlar insättning och i KF:suttag
sparkassa. finnsDet 250 sparkasseavdelningar på varuhus ochca
stormarknader i landet. Sparkassan har till ändamål förbundetatt av
anslutna föreningar och deras medlemmar till förräntning ta emot pengar
och efter uppsägning åter utbetala dem.

Förutsättningen för få i sparkassan medlem iär äratt attspara man en
konsumentförening. Frågan medlemmar i OK-föreningar skall fåom spara
i sparkassan utreds för närvarande inom KF, bl.a. med anledning attav
OK-förbundet fusionerat med KF. Som konsekvens fusion,dennaen av

sparkassan de s.k.övertog utvecklingslânen från OK-förbundet. Härige-

blev sparkassan i praktiken föröppen OK-medlemmar. KF:snom egen
interna utredning syftar emellertid till formalisera denna förändring.att
Avsikten dock sparkassan i framtidenär endast skalläven öppenatt vara
för medlemmar inom föreningar medlemmar iär KF. Den HSB-som
förening eller den fackförening vill i sparkassan måstesom spara vara
medlem i konsumentförening. Det alltså möjligt för HSB-föreningären en

medlem i konsumentförening.att vara en

Sparkassan erbjuder olika former kontoinlåning; kapitalkonto,av
vinstkonto, allemanssparkonto, sparkasseräkning m.fl. Sparkassan skiljer

därvid mellan kontoinlåning och det s.k. femårslånet. På insatta medel
utgår rörlig varierar beroenderänta ränteläget i landet. Uttag frånsom
konto i sparkassan kan ske några begränsningar.utan
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vid halv-miljarder kronorknappt 2uppgick tilli sparkassanInlåningen
storlekinlåningsutgången och 199119921993. Vidårsskiftet varav

visstpåplaceras inte sättInlânade medelobetydligt lägre.endast utan

i KF:s verksamhet.rörelsekapitalingår som

Kreditgivning

förinommedlemmarkreditgivning tillnågonbedrivs inteDet ramen
årunderutlåning lånkortfristigKF bedriververksamhet. ettsparkassans

kontoku-den s.k.antingenpå tvåmedlemsföreningar sätt,till sina genom
Isedvanligmedbokföringssystem ellerinternaKF:s revers.ramen

konsumentföreningamamöjlighet endastdennautnyttjaspraktiken menav
OK-föreningar.föriprincip ävenöppenär

kontokortsverk-samband medioch konsumentertill företagKreditgivning
innebärverksamhet. Dettaför KDAB:sinomskersamhet ramennumera
till vissmöjlighetkonsumentföreningarierbjuder medlemmarKDABatt

vidkreditBeviljandekonto i KDAB.inkredit och sätta avatt pengar
kapitalvara,köpkredit vidkund beviljasdvs.låneköp,s.k. enatt aven

förbank,inom KF-koncemennågot bolagsker inte utan enavav
Övrig Bank. KFi JPkreditgivningsverksamhet skerBank.närvarande JP

1994.Bank;i JPaktierna4äger procent marsav

KoopkreditochföretagskrediterförKoopfinans AB KF:ssvaradeTidigare
då1990,Sedan årkontokortsverksamhet.konsumentkrediter ochför KF:s

till Koop-blevBank ägareBank och JPJPprocent65KF blev ägare av
rörelsedrivandebedrivitsKoopkredits verksamhetAB, harfinans som en

JPbedrivitssåledesharKontokortsverksamhetenBank.inom JPenhet av
000maximalt 8inhaft möjlighet sättaharKortinnehavarenBank. att

varitharKontokortet8till räntesatskonto procent.kronor aven
varitharTillgodohavandet kontot attkredit. avsetttillmedförenat rätt

Konsumbutikema. Pengarnaiprodukterframtida köptillanvändas somav
fåförFörutsättningenrörelse.ingått Banks atti JPharpå kontoinsatts

medlem ikontokortshavarenvaritkontokortskund harbli enatt var
Övrig bl.a.i formtill konsumenter,kreditgivningkonsumentförening. av

Bank.inom JPverksamhetKoopkreditsskettmedlemslån, har även genom
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höstenUnder 1993 har kontokortsverksamheten, flyttatsnämnts,som ovan
från JP Bank till KDAB.

2.3.3 Föreningar inom bostadskooperationen

Inom bostadskooperationen bedrivs inlåningsverksarnhet HSB:sav
Ävensparkassa och Riksbyggen ekonomisk förening. Stock-sparkassaav

kanholms Kooperativa Bostadsförening ek. för. hänföras till denna

kategori. sparkassa bedrivs del Riksför-HSB:s integrerad HSBsom en av
föreningbund. Riksbyggen sparkassa ekonomisk däremot själv-är en

förening. Kreditgivningsverksamhet förekommer inomständig ekonomisk

de lokala HSB-föreningama. detta avsnitt beskrivs HSB:s, RiksbyggensI

och Stockholms Kooperativa Bostadsförenings inlâningsverksamhet och i

förekommande fall kreditgivningsverksamhet.

HSB:s Riksförbund HSB

förening enligt stadgarna har tillHSB:s Riksförbund ekonomiskär somen
bl.a.främja ekonomiska intressen,ändamål medlemmarnas attatt genom

lämna förmedla lån till finansiering den byggverksamhet med-och somav
HSB-rörelsenorganisera och stödja för helalemmarna bedriver, att en

hopsarnladebedriva utlåning desparverksamhet samt att avgemensam
riksförbundet.organisationer anslutna tillmedlen till ärsom

uppfyllerRiksförbund förMedlemskapet i HSB:s är öppet envar som
Riksförbundmedlemskap i HSB:svillkoren i stadgarna. Enligt dessa kan

jämförligHSB-förening eller därmedbeviljas varje inom Sverige verkande

byggnadssammanslutning. juli 1993 57kooperativ bostads- eller Den 1 var
enskildariksförbundet.regionala HSB-föreningar i Demedlemmar

i HSB-före-medlemmarindividerna och bostadsrättsföreningama är
HSB-föreningmedlemmar iningama. De fysiska är enpersonerna som

Härigenom kanbostadsrätt. sägasinnehar bostadsrätt tillelleren sparar en
i HSB-före-medlemmarnauppstå eftersomdubbelt medlemskap,ett

riksförbundet.iningama indirekt blir medlemmaräven
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Antalet indirekta medlemmar i riksförbundet tilluppgick den juli 1993l

648 Medlemsantalet000. har minskat något under tid; vidsenareca
1992utgången medlemsantalet 660 000 och vid utgångenav var ca av

676 000.1991 ca

Riksförbund bedriver förbundet och dess dotterbolagHSB:s genom -
finansiellBygg AB, HSB Material m.fl. konsultrörelse,HSB AB, -

tomtexploatering byggnadsentreprenadverksamhetverksamhet, och samt
anläggnings- lagerfastigheter.förvaltning ochav

HSB-jförening har enligt till ändamål bl.a. främja med-stadgarnaEn att
bostäder,ekonomiska intressen bereda medlemmarnalemmarnas attgenom

produktion bostäder och uppsamla medlemmarnasför godaverka av
självständig ekonomisksparmedel. Varje enskild HSB-förening är en

förening.

främjabostadsrättsförening har enligt stadgarna till ändamål bl.a.En att
fastigheterekonomiska intressen i föreningensmedlemmarnas attgenom

bedriverupplåta bostäder för boende. bostadsrättsföreningEnpermanent
någon in- eller utlåningsverksamhet.således inte

sparkassaHSB:s

Riksförbundetbedrivs sparkassa.Inlåningsverksamheten HSB:s ärav
juridisksåledes ingen självständighuvudman för Sparkassan. Sparkassan är

då ombud förHSB-förening kan sparkasseställe ochEn ärperson. vara
föroch sparmedel från föreningens medlemmarriksförbundet samlar upp

sparkassan.insättning i

långsiktigtisparkassan organisera bosparandeSyftet med är ettatt ett
skall hamed syfte medlemmarnaperspektiv god avkastning, i att

organise-möjliggöratillräckligt med kapital till HSB-bostadsrätt, att enen
ochenhetliga principerturordning till HSB-bostäder efterrai attnya

syftegenererad inom HSB-rörelsen, bl.a. ikznalisera internt utlåning att
beroendet kreditmarknaden.ninska av
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Förutsättningen för få imedlem HSB-föreningär äratt attspara man en
fyraDet finns olika sparformer, bospar. Bosparär är öppenvarav en

för alla övriga sparformema riktar sig vissDe till ålderskate-tresparare.
gori och anställda inom HSB. Det finns ingen insättningsgränsövre i
bospar och inte någon uttagsavgift. På insatta medel utgår rörlig förränta,

närvarande 6,25 bosparar köper HSB-bostadsrättDen ochprocent. som en
får räknas hela Någrabonus under spartiden. begräns-räntasomen som

beträffandeningar möjligheten från sparkonto finns inte.göraatt uttag

Inlåningen till sparkassan uppgick till 2,2 miljarder kronor den 31

december 1993. Vid utgången 1992 inlåningen drygt 2 miljarderav var
Inlånade medel placeras i bostadsobligationer, statsobligationer,kronor.

statsskuldväxlar, kommuncertiñkat och byggnadskreditiv med kommunal

borgen eller pantbrev säkerhet.som

inlånade medel i sparkassan hade riksförbundet vid utgångenUtöver av
HSB-föreningama1993 inlåning från drygt 4,5 miljarder kronoromen

miljarder fräninlåning drygt 3,2 kronor banker, mellanhands-samt en om
Stiftelsen Bostadskooperationens Garantifond. Sammanlagtinstitut och

inlåning inklusive upplåning till 10 miljarderuppgick riksförbundets

kronor.

sparobligationerHSB.-s

sparande började under höstenI syfte öka medlemmarnas HSB 1993att att
medlemsobligationer under benämningen sparobligation.HSB Ut-utge s:

givningen dessa obligationer innebär medlemmarna erbjudsatt ettav
långsiktigt sparande, fem år, med bunden Obligationerna s.k.ränta. är

vilket innebär obligationslånnollkupongare, det räntebe-äratt ett utan
formtalning under löptiden, Avkastningen erhålls i stället i värdetill-av en

Obligationen kan återköpas HSB under löptiden till gällandeväxt. av
köpkurs. Vid förvärvet erhåller inte förvärvaren något värdepapper utan
skuldförhållandet dokumenteras i hosdatabaserat kontosystem HSB.ett

förvärvet förvärvaren ObligationenSom bevis på erhåller kontoutdrag.ett
inte omsättningsbar till tredjeär man.
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Kreditgivning

bedriver någon kreditgivning till fysiskaHSB:s Riksförbund inte personer.
för medlemmen. Som tidigareBosparande i HSB ingen till lånrättger

placerade imedlemmarnaangivits de likvida medelär sparatssom av
december 1993certifikat statsskuldväxlar. Den 31obligationer, och

miljarder kronor.placeringar till 3,9uppgick dessa ca

pågående byggnads-tillhandahåller tillfällig finansieringRiksförbundet av
avräkning i avvaktanlöpandehuvudsak fungerar denproduktion. l som en

bottenlån i mellan-lånefinansieringkreditivlyft slutligpå samt genom
bostadsrätter.bostadsrättsförening upplåtit Dettahandsinstituten innan en

några andra medlemmar debostadsrättsföreningen inte har äninnebär att
s.k. kontorsbildade bostads-frågaföreningen. Detbildat är omsom

utlåning till 3,1december 1993 uppgick dennarättsföreningar. 31Den

miljarder kronor.

deltill vissentreprenadverksamhetfinansieringVidare sker samtav egen
HSB-föreningar och delågda,bostadsrättsföreningar,tilldirekt långivning

bostads-insatslån tillHSB-föreningar länmarantalförvaltande bolag. Ett
bostadsrätt.upplåtelse HSBi samband medrättshavare av

föreningsparkassa ekonomiskRiksbyggen

bosparandeförenings Riksbyggens ärekonomiskRiksbyggen nya
sparkassaRiksbyggenRiksbyggen,i delar nämligen;uppbyggt tre

Bosparandeideella föreningenoch denförening sparkassanekonomisk
bildades ochinlåningsverksamhet,bedriverRiksbyggen. Sparkassan,i som

ifysiskasig till allavänderår 1993. Sparkassanregistrerades personer
samarbetebyggdeRiksbospar, vilketSverige. Sparkassan ersätter ett
skedde påinlåningeninnebarRiksbyggen ochSparbanken ochmellan att
stadgarnaenligtändamål och syfte ärSparbanken. Sparkassansikonton
och andraekonomiskamedlemmarnasRiksbyggensfären främjainomatt

insarnla ochförvärva bostad,syftesärskilt sparande iintressen, samtatt
från medlemmarsparkassan ochisparmedel från medlemmarnaförränta
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sund utvecklingskall vidare främjabosparföreningen. Sparkassani en av
och bostadsmarknaden.förhållandena byggnads-

Medlemskap isjälvständig ekonomisk förening.Sparkassan är spar-en
Landsorganisatio-bosparföreningen, Riksbyggen,kan förvärvaskassan av

övriga centralorga-Landsorganisationen anslutna förbundoch till samtnen
varjeinträde i sparkassan skallfolkrörelsema. Vidtillhörnisationer som

sådan insats100 000 kronor. Eninsatsmedlem erlägga motsvarasomen
Riksbyggen 30 procent,Andelsägare i sparkassanandel. är ettav en

Elektrikerförbun-Byggnadsförbundet 30 procent,fackföreningarantal -
Kommunalarbetarför-ochMålarförbundet 10 procent10det procent

bosparföreningen.bundet 10 procent samt-

i bosparföreningen.medlemi Sparkassan måstefåFör att man varaspara
intedäremotmedlemmar i bosparföreningenenskildaDe är menspararna

bli medlem ifysisk kansparkassan. VarjeRiksbyggen eller ii person
Sverige. Före-bosparförening ifinns endastbosparföreningen. Det en

förtur till bostädererbjuda medlemmarnaändamålningens är att som
möjlighet till sparandemedlemmarnaproducerar, erbjudaRiksbyggen att

projekt.bl.a. aktuellainformera medlemmarnai sparkassan attsamt om
verksamhet.således ingen egentligBosparföreningen bedriver egen

inträdesavgiftenmiljoner kronor.kapital 10Sparkassan har egetett omom
sparkas-andelar iskall användas för köpbosparföreningen100 kronor i av

sparkassan.andelarna iskall 10Bosparföreningen äga procent avsan.
bosparföreningeniinträdesavgiften betalar medlemmarnaUtöver en

årsavgift avseddhushåll. Dennaårsavgift 100 kronor är attperom
för sin admini-föreningen harde kostnaderanvändas för betalaatt som

stration.

medel utgårPâ insattasparkassan.medel sker konto hosInsättning av
tid.bundna under vissmedel inte1994. Insattamars är7 räntaprocent
tillbeträffandeövrigt några begränsningar rätteninte heller ifinnsDet

kanbeloppBegränsningar avseende det sättasinsatta medel. somuttag av
ungdoms-det s.k.finns endast vid insättningi sparkassanin på konto
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bosparkontot. På sådant konto får högst 800 kronor in varjesättas
kalendermånad.

Insatta medel i sparkassan används inte för finansiera Riksbyggens elleratt
någon verksamhet. Insatta medel skall enligt stadgarna placeras iarmans
räntebärande värdepapper utgivna eller garanterade eller påstaten,av

betryggande Eventuellasätt. vinstmedel skall tillannat reservfond,avsättas
fonderas, föras i räkning eller utgå utdelning på inbetalda med-ny som
lemsinsatser.

Sparkassan lånar inte några medel, inte i samband med förvärvut ens av
bostad. Vid köp nyproducerad lägenhet Riksbyggen erhåller dockav en av
köpare bosparar i sparkassan bonus Riksbyggen. Bonusen varierarsom av
mellan 3 och 5 sparade medel. Riksbyggen förävenprocent av svarar
kreditgivning i samband med lånerätt vid ungdomsbosparande.

Stockholms Køoperativa Bostadsförening ek. för.

Stockholms Kooperativa Bostadsförening tillhandahåller bostäder med
hyresrätt sina medlemmar, vilka för sin del skyldiga lånaär att pengar
till föreningen Räntan 4 denränta. 31 december 1993.ärmot procent

Vid inträdet i föreningen sker inbetalning dels insats 500 kronor,av en
dels kreditbelopp med 1 000 kronor första året och därefter 500 kronorett

året tills uppnått kreditbeloppsammanlagt 6 000 kronor.ettom man om
Genom fullgöra dessa inbetalningar behåller det turordningsdatumatt man

fick vid inträdet i föreningen.man

Fördelningen lediga lägenheter grundar sig turordningsdatumet. Närav
medlemmen tecknar hyreskontrakt skall denne också låna in belopp tillett
föreningen. Bosparmedel används för detta ändamål. Lånebeloppets storlek

beror lägenhetens storlek och uppgår till mellan OOOkronor och7
15 000 kronor 1994. inlånademars De medlen spärrade under den tidär

hyr bostad hos föreningen. Under hyrestiden erhåller med-som man
lemmen inte heller någon på inlånade medel.ränta
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Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 199394 till 422. Inlåningen51
uppgick vid tid till 300 miljoner kronor inklusive inneståendesamma
räntemedel. Av detta belopp boende för 50 miljoner kronorsvarar ca
och köande för 250 miljoner kronor. Medlemskapet föreningeni stårca

förÖppet envar.

2.3.4 Föreningar inom lantbrukskooperationen

På motsvarande inom konsument-sätt och bostadskooperationen harsom
det sedan lång tid varit tradition inom lantbrukskooperationen finansieraatt
verksamheten med medel härrör från medlemmarna. Till lant-som
brukskooperationen hör ekonomiska föreningar tillanslutnaärsom
Svenska Mejeriernas Riksförening Slakteriförbundet, Svenska Lant-upa,

Riksförbund föreningmännens Skogsägamas Riksförbund samtupa,
Kronägg ekonomisk förening. Antalet ekonomiska föreningar 34. Däravär

föreningar14 anslutna tillär Svenska Lantmärmens Riksförbund och 8
föreningar anslutna till Skogsägamas Riksförbund. Samtliga dessa

föreningar bedriver näringsverksamhet finansiell verksamhet.änannan
Inom samtliga branschorganisationer, med undantag för Kronägg ekono-

misk förening, förekommer inlåningsverksamhet, främst från föreningens

medlemmar.egna

En skillnad i förhållande till föreningarna inom konsument- och bostads-

möjlighetenkooperationen bliär medlem i förening inomatt att en
lantbrukskooperationen begränsad,är till viss kategorit.ex.mer aven
näringsidkare inom visst geografiskt omrâde. flertalet fall denI ärett
inláningsverksamhet förekommer föreningarbland dessa begränsad tillsom
respektive förenings förekommermedlemskrets. dock kretsenDet att
utvidgats till föreningens kunder anställda. Därmedoch har kretsen av
insättare utvidgats på det kan finnas anledningsätt görett att attsom
ifrågasätta inlâningsverksamheten vänder sig till så vid krets denattom en
skall ske till allmänheten. Det finns därför anledning beröra denattanses
inlåningsverksamhet bedrivs inom finnslantbrukskooperationen. Detsom

främst utifrån krav träffasäven, EU:s reglering företag avav som
definitionen credit institution, anledning kreditgivnings-beröra denatt
verksamhet bedrivs dessa föreningar.som av
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Inláning

mellandärmed varierarförbundnavillkorenInlåningsformema och ärsom
urskiljas och benämnaskan dockinlåningsformerolikaföreningarna. Tre

vanligasteinlâningskonto. Deocheller affärskontokundkontosparkonto,
medel på in-Insättningkundkonto.sparkonto ochkontoforrnerna är av

tillanslutnaföreningarfrämst inom ärförekommerlâningskonto som
Riksförbund.Svenska Lantmännens

Sparkonto

kangottskrivs medlemmarnaårligenefterlikvidochâterbäringDen som
medel kan inteAndrasparkonto.konto, medlemmenstillöverföras ett

ha dennakanmedlemmarföreningensEndastpå detta konto. typinsättas
anfordranvidräntebärande och kanInnestående medelkonto. är tas utav

medlemsinsat-frånsparkontomedeluppsägning. Insatta genererasutan
inifrånkan kommamedlenverksamhet sägasföreningensochser -

föreningen.

eller affärskontoKundkonto

finan-behovlantbrukarens,medlemmens,kundkonto reglerasPå t.ex. av
växtskyddsmedel,ochhandelsgödselutsäde,varuinköp, såsomsiering av

lantmarmaföreningen. Av-tillsäljs och levererasskördendesstill att
Påkundkontot.gottskrivsföreningentillför leveranserräkningslikvider

normalt väljaKunden kankreditinköp.kundensdebiteraskonto omsamma
förkrediterförfallnakvittasellerskall utbetalasavräkningslikvidema mot

föregåendelyftashelstInnestående medel kan närvaruinköp. utansom
iblandtillgodohavande,iblandkundenkundkonto haruppsägning. På ett

föreningensnormalttillkommerkundkontokredit. Rätt öppnaatt etten
medlemskretsen.medfallflertaletsammanfaller iKundkretsenkunder.

Inlåningskontø

helstmedelvilkakan skeinlâningskontomedel påInsättning somavav
mednormaltutgårutifrån. Räntakommain kanMedlen sägassättssom
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6,5-7 Insättning medel på inlåningskonto inte begränsad tillärprocent. av
medlemskretsen. fleraI föreningar kan anställda hos föreningenäven

inlâningskonto.öppna Insatta medel tillgängliga för vid anfordranär uttag
uppsägning. någraI lantmarmaföreningar insattakan medel användasutan

för betalning varuinköp, på motsvarande medel på kundkonto.sättav som
Vissa föreningar har begränsat det lägsta belopp får insättassom
respektive frän inlåningskontot.tas ut

Omfattningen inlåningsverksamheten, antalet medlemmar,ävensomav
varierar väsentligt mellan föreningarna. Bland de föreningar ärsom
anslutna till Svenska Lantmännens Riksförbund uppgick inlåningen till

sammanlagt 1,4 miljarder kronor den 31 december 1993. samtligaIca
föreningar används insatta medel för föreningensfinansiera övrigaatt
verksamhet. Här nedan lämnas utförligare beskrivning någraen av
föreningar förening inom varjeen branschorganisation erbjudersom ovan
beskriven inläningsverksarnhet.

Lantmännen ODAL ek.för.

Lantmännen ODAL ansluten till Riksförbund.Svenskaär Lantmännens

Till medlem i ODALLantmännen kan fysisk eller juridiskantas person
Östergötlandsbedriver eller livsmedelsproduktionilantbruk områdetsom

län, Södermanlands län, delen Kalmar län delarsamtnorra av av an-
medlemmargränsande län. Antalet uppgick årtill 6 400 1993.ca

Föreningen bedriver inlåningsverksarnhet föreningens med-attgenom
lemmar och anställda medel på beskrivnamöjlighet insättaattges ovan
sparkonto, kundkonto inläningskonto. december 1993 uppgickoch Den 31

den sammanlagda inläningen kronor.till drygt 255 miljoner

Södra Skogsägarna, ekonomisk förening

Skogsägarna medlemSödra ansluten till Skogsägarnas Riksförbund. Tillär

i föreningen kan skog ellerfysisk eller juridisk ägerantas person som
eljest bedriver eller skogsproduk-skogsbruk eller handel med skogutövar

omfattarTillförselomrâdetinom föreningens tillförselområde.ter
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Östergötlands, Blekinge, Malmöhus,Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,

Kristianstads, Hallands län, i Västergötland belägna delenden av
Älvsborgs Antalet medlemmarlän angränsande eller delar därav.länsamt
uppgick till drygtår 1993 29 500.

erbjudabedriver inlâningsverksamhetFöreningen att ovangenom
exakt medintebeskrivna kontoformer. kontoformerDessa överensstämmer

dock densamma.Innebördendem Södra Skogsägarna erbjuder. ärsom
sammanlagdamedlemmar. DenInlåning sker endast från föreningens

december 1993.inláningen till kronor den 31uppgick 430 miljoner

för.Scan Norrland ek.

ScanTill medlem itill Slakteriförbundet.Norrland anslutenScan är
slaktdjurspro-bedriverNorrland fysisk eller juridiskkan antas person som

inteTillförselomrâdettillförselområde. ärduktion föreningensinom
från vissa kommunerhuvudsakligenTillförsel skergeografiskt begränsat.

och GävleborgsVästernorrlands, Jämtlandsi Norrbottens, Västerbottens,
år 1993.8 300medlemmar uppgick tilllän. Antalet ca

inlånings-slakteriföreningar,i likhet med övrigaFöreningen bedriver,
utsträckningI visskontoformen sparkonto.verksamhet erbjudssom genom

inlåningskonto. Denin medelförekommer möjlighetäven sättaatt
decemberkronor den 31miljonerinlâningen uppgick till 4,7sammanlagda

1993.

föreningNorrmejerier ek.

iTill medlemRiksförening.till MejeriemasNorrmejerier anslutenär
lantbrukbedriverfysisk eller juridiskNorrmejerier kan antas person som

tillförselom-föreningensinomjordbruksprodukterframställereller eljest
Västerbottens länNorrbottens ochtillförselområdeFöreningensråde. är

medlemmarAntaletJämtlands län.Västernorrlands ochdelarsamt av
600 år 1993.uppgick till 2ca
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medel sparkonto.Föreningen erbjuder sina medlemmar insättaatt
Fråndecember 1993.Inlâningen uppgick till miljoner kronor den 127,5

kreditmöjlig-erbjuds medlemmarna ochoch med den januari 1994l spar-
räntebärande, kanheter på produktlikvidkonto. På detta konto, ärett som

dock lägst l 000 kronori föreningen in mjölklikviden,medlem sätta per
tillKreditmöjligheten knuten 10insättningstillfálle. är procent av

vid 187 500 kronor.leveransvärde. Kreditgränsen gårföregående års

Kreditgivning

beskrivsvaruinköp påförekommer i samband medKreditgivning sätt som
främst inomförekommer,kundkonto.kontoformen Därutöverunder

Riksförbund,till Svenskaanslutna Lantmännensföreningar ärsom
jordbruksmaskiner,försäljningi samband medkreditgivning an-av

fall tillsker i dessaskogsmaskiner. Kreditgivningläggningsmaskiner och
föreningen.medlemmar ivilka i flertalet fallföreningarnas kunder är

avbetalningsköp.Kreditgivningen sker genom

ochInlåning kreditgivning hosoch2.4 spar-

låneföreningar

verksam-finansiellföreningar med huvudsakligenbeskrivsdetta avsnittI
kreditgivning.ochellerhet, inlåning

denuppgifterhar inhämtatsför utredningens arbeteInom omramen
reglerade området. Avutanför detkreditgivning bedrivsinlåning och som

32 itillfrågats ingårbolagföreningar, stiftelser, fonder och100 som
Övriga 26anledningar. Iutgått olikanedan. 68 harbeskrivningen avav

avvecklingunderellerföretaget upphört äranledningen varitfallen har att
kredit-ellerinlåningverksamhetbedriver äneller företagetatt annan

nås elleranledning inte kunnatokändfall har företagetgivning. l 39 av
sparkassoroch HSB:såterfinns KF:smaterialetinte avhörts. I även samt

Sparkassornaekonomisk förening.KapitalJord, Arbete,JAK --
framställ-följandei dendärför ytterligarebehandlas intebeskrivs ochovan

ochavsnittdel dettaunderbeskrivsningen. JAK separat aven senare
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kvarvarandedärför inte heller i den följ ande beskrivningen. Samtligaingår

ekonomiskaellerföretag omfattas beskrivningen ideella32 ärsom av
föreningar.

verksam-indelas i efter vilken32 föreningarna kanDe tre typ avgrupper
sparlåneföre-sina nämligen delsde bedriver medlemmar,het gentemot

delsinlåning och kreditgivning,föreningar med bådeningar 24 spar-
övrigafeminlåning delsföreningar med enbartföreningar tre samt

inom den tredjeverksamhet bedrivs ärföreningar. Den gruppen ursom
läm-därför Dennasärpräglad och behandlasolika aspekter separat. grupp

åtskillnadkan vidarei följande.i övrigt därhän det Inom gruppernanas
harföreningar,sidan i reell mening slutnamellan å ettgöras somena

sidanoch å andraför beviljande medlemskap öppnaformellt krav av
Uppgifternabli medlem.sådana i vilka kanföreningar, dvs. omenvar

kreditgivninginlåning ochomfattningenmedlemmarantalet samt avom
Uppgifternajuli 1993.förhållandena den 1där inget annat angesavser

den 31tidigare, dvs.18 månaderfall med förhållandenajämförs i vissa

december 1991.

och 21Grupp

och spatföreningarSparlåneföreningar

iföreningarnabeträffandeföljande anmärkningarInledningsvis bör göras
med-inlåningen frånsammanlagdaförsta 27 Dende två st.grupperna

till 032halvårsskiftet 1993 lvidföreningar uppgicki dessalemmama
miljonerför 732föreningsvarademiljoner kronor. Därav ensamen
miljoner975sparkassa 1siffror för KF:sMotsvarandekronor. var
miljoner576och JAKmiljoner kronor,sparkassa 2 088HSB:skronor,

näringsidkareandradvs.antalet privatmedlemmar, äntotalakronor. Det
tidpunktuppgick vidi dessa bådajuridiskaoch sammagrupperpersoner,

medtill ochtiden framunderföreningarna bildades fem000.till Av27
fyraoch1941-1980tidenfyra underunder tiden 1901-1940,1900, 14år

bildade före-tvâ1993.två under Dedärav1981 eller senastsenare
omfattning. Trebegränsadbara verksamhetharningarna ännu ytterstav

bådemedföreningarellerbildades 1981 utgörsde fyra avsenaresomav
förutlåning och öppnain- och är envar.som
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hadeomfattningföreningar verksamhet någonBland de 25 bedrevsom av
tolvmånaderna. Av deskett de föregående 18följande utveckling under

miljonerinlåning 5vid halvårsskiftet 1993 hadeföreningar ensom
inlåning underökadhade åtta föreningar hafteller däröverkronor en

inlåninghade lägrede 13med 8 eller Avperioden procent som enmer.
Å medsidan hade deandrahaft någon ökad inlåning alls.hade ingen -

underinlåningenhaft minskninginlåningen i falllägreden tre aven
förening deingenmedanprocenttal ellerperioden med avmer,samma

minskning alls.haft någoninlåningen hademed den högre

500 medlemmar1993 hadevid halvårsskiftettio föreningardeAv som
föregående 18demedlemsantal underfem ökat sittdäröver hadeeller

hade färreföreningardeeller Av 15med 8månaderna procent sommer.
endaökning. Denmotsvarandeingen hafthade500 medlemmarän en

medhade ökat 7allshaft någon ökningdeföreningen somav senare
Å imedlemstalenlägreföreningarna med desidan hadeandraprocent.

underellermed 8i antal medlemmarfem fall minskat procent mer
sådantfannsendastföreningarnadet bland deperioden, medan större ett

minskning.fall 10 procents

Grupp 1

Sparláneföreningar

sinaantalet,de föreningar, 24 tillkategori finnsdenna gentemotI som
dessaSjukreditgivning.både inlåning ochbedrivermedlemmar av

två1993. Detvâ underellerbildades 1941föreningar varavsenare,
verksamhetbarabedriverbildades 1993 ännuföreningarna ytterstavsom

följande.gällerföreningarna22omfattning. de övrigabegränsad För

och5-8intervalletfall ligga ii 16för inlåningen procentRäntan uppgavs
A12 medel,insattaBeträffandeså högti fall uttagprocent. avett som

beloppvisstbegränsningarfyra fall finnas formelladet i peruppgavs
medlemmarnaUtlåningsgradenuppsägningstid.eller visskvartal gentemot

fall till 80iuppgick 14inlåningenförhållande tillkreditgivningen i
delenFör den60-79fall tilloch i femeller procent. avprocent mer
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inte lånades sju föreningarkapitalet till medlemmarna attutsom uppgav
placeringsaltemativ i bank kunde användas.andra kontoän

sina stadgarsparlâneföreningarna slutna, dvs. de har iAv 17är ett
medlemskap.formellt krav på viss egenskap för skall beviljasatt en person

ansluter endastdessa föreningar miljoner kronor i inlåningEn 9,4av
närståendevissa juridiska föreningar klienter hosär ettpersoner, som
kulturföre-olikaekonomikonsultföretag. klientföreningarDessa utgörs av

föreningarnamed progressiv inriktning. de 17ningar En arman av
viss, medelstori inlåning sig till boende inom660 000 kronor vänder en

Övriga föreningar vändereller dess slutnakommun grannkommuner. 15

privatpersonersåledes endastsig till anställda pâ viss arbetsplats och har

medlemmar.som

inlåningsvolymarbetsplatsföreningama inlåning harmedDe störsttre en
004miljoner kronor l49 miljoner kronor 769 medlemmar, 202om

övriga700 medlemmar. Demedlemmar respektive 19 miljoner kronor

kronor tillfrån 10,3 miljonerarbetsplatsföreningama har inlåning neren
elva tillriktar sigarbetsplatsföreningama000 kronor. Av de 1597

polisenanställda inom eller tullen.

förstårmedlemskapetsparläneföreningarna sju dvs. öppetAv är öppna,
under 1993.medan två bildadesdessa bildades fyra före 1930,Avenvar.
verksamhet.begränsadendastbåda har, tidigareDe nämnts, ensenare som

Även fem deför harmedlemskapet formellt står öppetsett avenvar,om
anknytning tillsådansitt eller sittsju föreningarna ursprunggenom namn

de inte avseddaviss eller trakt, kan utgå ifrån är attatt attort man
harfem föreningarnågon geografisk spridning. I destörre ensom

juridiskanäringsidkare ellerpågående verksamhet varierar andelen

medantill ärbland medlemmarna från 2 30 restenprocent,personer
julihade den 1inom dennaprivatpersoner. Den föreningenstörsta grupp

Före-och medlemmar.inlåning 95 miljoner kronor l 2151993 en
december31inláningen sedan denbildades 1872, hade ökatningen, som

inlåningi storlek hademiljoner förening1991 från 65 kronor. Nästa en
bildadesförening,och 800 medlemmar. Denna40 miljoner kronor som

1991. Antaletsedan 31 decembersin inlåning den1985, hade fördubblat
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medlemmar hade under period ökat från till 800. tredje250 Densamma
föreningen i bildadstörsta 1926 och med ortsanknytning, hadegruppen,

inlåning på 21 miljoner kronor och medlemsantal på båda323. Deetten
återstående föreningarna hade inlåning på miljoner kronor respektive2en
100 000 kronor båda ortsanknutna, bildade 1929 respektive 1907.

Grupp 2

Sparföreningar

denna ingår föreningar, vänder sig iI den störstatregrupp varav
huvudsak till medlemmar inom frikyrkorörelsema erbjuder ävenen av men

för andra. hade 600medlemskap Föreningen bildades 1951 och 15

Inlåningenmedlemmar den juli 1993, 90 privatpersoner.1 procentvarav
föreningen föreningensi uppgick till 732 miljoner bedömskronor, men av

företrädare uppgå till miljoner kronor. Underkomma 1 000snart att
samfund för utnyttjatid har andra visat intresseäven attsenare

frånverksamheten inom föreningen. Inlåningen kommer till 60 procent
från frånprivatpersoner, till 30 församlingar och till 10 procentprocent

mellan och 6näringsidkare. Föreningen varierande 1,5ränta procent.ger
auktoriseratMedlen uteslutande placerade lån till närstående,är ettgenom

före-kreditmarknadsbolag. råder inget koncemförhållande mellanDet

förhållandet civilrättsligt avtal.ningen och bolaget, reglerasutan ettgenom
dock dotterbolag till tidningsföretag, i sinBolaget helägtär turett ett som

församlingsmedlemmar rörelsen. Genomförsamlingar och inomägs av
upplåning föreningens inlåning ställandeavtalet tillförsäkras bolaget motav

finansierings-med densäkerhet. Bolaget i samband bildandetövertogav
ombe-verksamhet, inriktad församlingamas behov, tidigare harpå som

arbetsformemasörjts direkt föreningen. Anledningen till de ändrade varav
ñnansieringsrörelsedåvarande Bankinspektionen påanmärkteatt att aven

dåvarande finansbolagen.så omfattning enbart fick bedrivas destor av
för finan-ñnansbolagEfter samråd med inspektionen bildades då ett

kvarstod i föreningen. Numerasieringsverksamheten, inlåningenmedan
församlingsändamål, ochutlåningensker för andra behov enbartäven än

förhållanden. Ett avtal medverksamheten bedrivs bankliknandeunder

tillgång till vissafrån föreningen och bolagetsparbankema 1984 ger
verksamhetentransaktionerna. Sålundadatatjänster vid hanteringen ärav
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till sparbankemas datanät. och bolaget haransluten Föreningen egna
cleningnummer.

förening försäkringsbolags anställdaerbjuder medlemskapNästa ett
med-Göteborgsområdet. bildades och hade 62Föreningen 1915inom

den inlånade medlen 1,7juli 1993, samtliga privatpersoner. Dellemmar
kronor arbetsgivarföretaget. Inlånings-placerade i fond hosmiljoner är en

uppgår till 10räntan procent.

medlemmartredje föreningen inlåningerbjuder medlemskap ochDen
landskapsgille uppgår till 52 000 kronors.k. i Göteborg. Inlåningeni ett

blandbank. Avkastningen lottasplaceras i obligationer, aktier ellerocl. ut
i samband med årlig middag.medlemmarna en

3Grupp
Övriga föreningar

ochverksamhetermed varierandebestår fem föreningarDenna grupp av
ek.BostadsföreningTvå Kooperativaföreningarna, Stockholmssyften. av

beskriv-ingår ioch bostadsförening inom HSB-rörelsen,lokalför. en
i 2.3.3.ningen avsnitt

semestermedelförening förvaltaringår vidare delsdennal grupp somen
65halvåranställda till omkringi grävmaskinföretag, under tid ettupp

itill medlemmarkronor inlåning, föreningmiljoner i dels somen
lånverkstadsklubben verkstadsföretag erbjudervid störreett enur

ingårinlåning. Slutligengrmdfond 380 i utlåning, ingen000 kronor

bransch.angivenförening för näringsidkare inomockså närmareen en
iför medlemmarnaFöreningen andra säkerheterställer borgen och

uppgick värdetsamband utgången 1992inköp råvaror. Vidmed avav av
miljonertill 70säkerheter ställt medlemmarnaföreningen hadede som

000till 140kreditförlusterUnder 1992 uppgick föreningenskrcnor.

krcnor.
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Räntefri inlåning kreditgivningoch

verksamhetfinansiellräntefri1930-talet bedrivitsDanmark har sedanI
andelskassor,finns idag antal s.k.beteckningen AK. Därunder J ett varav

förekommertiotal andra ländersin firma. lflera använder JAK i ett
JAKdels Jord,verksamhet. Sverige finnstill Imotsvarigheter denna -

sparlân ek.Nordiska för.delsekonomisk förening ochKapitalArbete, -

ekonomisk föreningKapitalJord, Arbete,JAK --

bedrivadelsenligt stadgarnaverksamhetSyftet med föreningens är att
långsiktigtekonomin och dessräntefriainformationsverksamhet denom

medlemmar-tillgodosemiljön, delsför människan ochpositiva effekter att
förmöjligt med-låg kostnadtill såñnansieringsbehov att, somgenomnas

sparlâneverk-s.k.kreditgivning,räntefri inlåning ochbedrivalemmarna,

verksamhet.sammanhängandedärmedsamhet, och

sedan 1970.sparlâneverksamhetoch bedriverbildades 1965Föreningen
ñrmananmet JAKunderföreningideelldrevs tidigareFöreningen som en

registreradesdecember 1993frigörelse. Underför ekonomiskRiksförening
därmedsambandekonomisk förening. lföreningen antogs som nysom en

Föreningenförening.ekonomiskKapitalJord, Arbete,firma JAK --
från till-undantagBankinspektionendåvarandebeslut frånerhöll 1992 om

finan-tillhänvisningunderñnansbolagslagen,enligt attståndsplikten
bedrevsoch inte itill medlemmarnariktade sigsieringsverksamheten

vinstsyfte.

lokalavdel-platser,lokalombud 29rikstäckande och harFöreningen är
FöreningensStockholm.ii Skövde ochkontorplatserningar på 20 samt
under tidenökademedlemmarSkövde. Antaletioch huvudkontor ärsäte

500.38till In-från 6 1001994tilldecember 1991från den 31 mars
till 465miljoner kronor100period frånunderlâningen ökade samma

413 miljonertillkronormiljonerutlåningen från 72ochmiljoner kronor
och tillprivatpersonertill 97kronor. Medlemmarna utgörs procent av

föreningeni stårMedlemskapetandra.näringsidkare eller3 procent av
sparlâneverk-delta ifåri föreningenmedlemmarför Endastöppet envar.
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samheten. Den delen inlåningen inte kan lånas till med-genast utav som
lemmarna placeras huvudsakligen i statsskuldväxlar. Någon formannan av
medelsanskaffning medlemmarnas sparande förekommerän inte. Före-

ningens resultat för 1993 uppgick till 12 miljoner kronor.

Grundtanken i sparlåneverksamheten medlemmarna lånar in medelär att
erhålla någon Genom samla kan medlemmenränta. sparpoängattutan att

kvalificera sig för få låna visst belopp, detta Vidäven ränta.att ett utan
lånansökan sker sedvanlig kreditvärdighetsprövning. Låntagarenom en

måste också ställa säkerhet för lånet.

Inlåning kan ske två olika slags konton, beroende insättaren villom
för vilka syften får lånas sparande sker påDetstyra ut. ettpengarna som

A-konto får användas för valfritt syfte står innelåntagaren. Medelav som
på B-konto får lånas för miljövänliga projekt, finansiering studier,ett ut av
projekt främjar ändamål.psykisk eller fysisk hälsa eller dylikasom
Sparpoäng kan överlåtas mellan medlemmarna enligt vissa regler.även

fårIngen medlem ha inlåning överstiger det totala5 procenten som av
sparkapitalet.

Även skulle hela sitt sparkapital behåller de sparpoängta utom man man
uppnått, så länge således ingetmedlem i föreningen. Detär ärman man

krav just insatt hosvid tiden för låneansökan har sparkapitalatt ettman
föreningen. inlåningenDock gäller den begränsningen för äruttag att
bunden enligt reglerna tilläggslån nedan.seom

Lån kan erhållas grundlån, tilläggslån. maximaladels dels Detsom som
lånebeloppet beräknas efter amorteringstidantalet och densparpoäng som
låntagaren själv väljer. kortare amorteringstid, lånebelopp.Ju desto högre

Amorteringstiden kronor.kan 2-40 år och lägsta lånebelopp 5 000ärvara

Exempel:
in 10 000 kronor,Den dels engångsbeloppsätter ettsom om

dels 000 kronor i uppnår efter månader 120 0001 månaden tolv
förför engångsbeloppet och 78 000sparpoäng sparpoäng

väljermånadssparandet, eller totalt 198 000 Ompoäng. man
fem års amorteringstid få låna 6 285 kronorkan somman
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grundlân dubbla antalet dividerat med amorteringsti-sparpoäng
den i månaderantal med tillägg månader.treav

Om behöver låna grundbeloppet kan förbindaän sig attman mer man
ihop till lánerätten i efterhand. Sådant lån kallas tilläggslån. Spar-spara

erhålls dåpoängen parallellt med amorteringama ävenattgenom man
betalar in motsvarande inlåningsbelopp. maximalaDet beloppet förett
tilläggslânet beräknas grundlånet multipliceras med det s.k.attgenom
fördelningstalet. Detta tal varierar mellan 0 fastställsoch 19 och av
föreningen för varje månad. Talets storlek beror tillgångenpå på medel i

föreningen. eftersparadeDet beloppet frånkan kontot viss tid,tas ut en
regel månader, efter slutamorteringen.tresom

Som tidigare sker utlåningen får låntagarennämnts Däremotränta.utan
betala låneavgift, vilken dels grundavgift 3,5utgörs procenten av en

lånebeloppet, dels avgift 0,6 lånebeloppet för varjeprocentav en av
återbetalningsår.

Övriga aktiviteter i föreningen består bl.a. kurser och seminarier inomav
ekonomiområdena och miljö föreningens arbete. del-Under 1993samt om

personersammanlagt drygt 300 i föreningens kursverksamhet. Före-tog
också medlemstidningenningen Räntefri med år.utger sex nummer per

Nordiska sparlån ekonomisk förening

Syftet med Nordiska sparlån ekonomisk förening enligt stadgarnaär att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen ekonomisk verksamhetgenom

följandepå sätt:

Föreningen skall bland medlemmarna vinstsyfteoch bedrivautan--
inlåning och kreditgivning därmed förenlig verksamhet.samt

Föreningen skall utföra medlemmarnas betalningsuppdrag.-
Föreningen skall allmänt stödja räntefri finansierings-utvecklingen av-

verksamhet i såväl nordiska övriga länder.som

Föreningen, i Skövde,med bildades 1992 och registreradessäte som
ekonomisk förening i december år. Föreningen har Finansin-samma av
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§dåvarande 3tillståndsplikten enligtfrånundantagmedgettsspektionen

ñnansbolagslagen.andra stycket 2

medlemvarjehärsparlåneverksamhetenför ävenärGrundprincipen att
delsparprestation. Enförhållande till sinlån i sparpresta-skall få stor av

utbetalats. Sparpres-lånetuppfyllas efterundantagsvis hela, kantionen, att
beroendeAntalet poäng ärs.k.med sparpoäng.itationen mäts systemett

konto,för sittvaltuppsägningstidbehållning, deninnestáende spararenav
förhållandetberoendekorrektionsfaktor. Den ärochspartid avsenareen

Låneansökningarverksamheten.iutlåningsvolymochinlånings-mellan
viss tid. Inominkommit underför ansökningargruppvisbehandlas ensom

spartidrelaterade tillláneutbetalningartillturordningbestäms engruppen
återbe-sökta lånendetill storlekenförhållande samtiantaloch poäng av

8skallinsatskapitaltillskjuter motsvaraLåntagarentalningstiden. ett som
Återbetalning efterhandskerinsatsdennalåneskuld.aktuell avprocent av

omkringpå 1avgiftocksåbetalarLåntagarenlånet enamorteras.som
kontolånats inMedelskulden.ursprungligadenår somprocent avper

land. Föriföreträdesvisländerna lånasnordiskade uti sammaett av
medlemskonton.mellanbetalningsuppdragutförs endastnärvarande

Exempel:
betalas,årlånetid 20medkronor200 000lånFör enett

ocheftersparandeamortering,skett,försparande haringetom
lånetNärmånaden.i808 kronorsammanlagt 1avgift med

eftersparande,inbetaltformiinlåningenkanslutamorterats av
kronor,200 000 tas ut.
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3 finansiellaDen lagstiftningen

3.1 Inledning

analys skall föregå gränsdragningen mellan tillståndspliktig ochDen som
icke tillståndspliktig inlånings- och finansieringsverksamhet bör ske med

beaktande syftet med den finansiella lagstiftningen och de intressenav som
denna lagstiftning avsedd skydda. Därvid bör iakttas reglerär att att om
offentlig förbehålls verksamhet betydelse.tillsyn samhällsekonomiskav

bedömningen civilrättsligaVid måste beaktas det skydd den ochäven som
lagstiftningennäringsrättsliga kan utgöra.

detta avsnitt kommer behovet reglering vad i kapitel 2 kallasI av som
finansiella utgångs-utkantema den marknaden, belysas medävenattav

kan redan syftet medpunkt från EU:s krav. Det här konstateras EU:satt
tillsynkrav på auktorisation, skydda insättama. EU:s krav påär attm.m.

avsnittenreglering behandlas i 3.5 och 4.4.

Syfte3.2 skyddsintressenoch

viktig utgångspunkt vid den finansiella lagstiftningenEn analysen av om
finansiellaskall utvidgas i olika avseenden vilka huvuduppgifter detär

har och vilka grundläggande motiverarskyddsintressensystemet som
speciallagstiftningen för institut bedriver finansiell verksamhet.som
Regleringen finansiella utformas utgångspunktdet måste medsystemetav
från uppgifter tjänsterde det finansiella skall fullgöra och desystemetsom

för utföraoch marknader behövs uppgifterna.attsom
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Traditionellt brukar tala finansiellaviktiga uppgifter för dettreman om
första består hushållDen i omfördela kapital från de ochsystemet. att

företag har överskott till hardem under viss periodett ettsom som en
effektivi-underskott. Genom koppla ihop dessa båda kanatt storagrupper

tetsvinster uppnås. individerna möjlighet omfördela sinDetta attger
framförkonsumtion tiden, allt till disponera lånadeöver överatt resurser

för återbetalning med framtida inkomster.

finansiella andra uppgift riskhantering. Med hjälpDet ärsystemets stora
omfördelasdet finansiella kan risker i ekonomin begränsas ochsystemetav

effektivtpå sätt.ett

betalningskanalertredje uppgiften till det finns effektivaDen är att attse
förutsättning förrutiner. väl fungerande betalningssystemoch Ett är en en

kandecentraliserad marknadsekonomi. Ett betalningssystem ettsomses
deför Dess komponenter utgörstransportsystem pengarna,pengar. av

och mellaninstitutioner ombesörjer nätverken inomtransporterna,som
stöderdessa institutioner de regelverk och systemet.samt styrsom

grundläggandefinansiella lagstiftningen motiveras antalDen ettav
tillsynutgångspunkten förskyddsintressen. skyddsintressenDessa är även

detmarknader. skyddsvärda intressenainstitut och De utgörsöver av
sundhet ejjfektivitet.finansiella stabilitet, ochsystemets

Offentlig reglering3.3

de skiftandeekonomiska livet i det uppenbartdet gäller detNär är attstort
reglerandefungera olikautvecklas inte kanaktiviteter där utansom

förnödvändigafrån samhällets sida. Lagregleringrepp är att t.ex. styra
marknadsföringsât-avtalssituationer ochbolagsbildningar,och påverka

eller företeelsermarknaderfinns knappast några oregleradegärder. Det
dockkontroll kanregleringar ochekonomiska området. Gradenpå det av

detspeciallagstiftningskifta från område till område. Den rörsom
till denpåbyggnadbakgrundfinansiella området kan dennamot enses som
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civilrättsliga och näringsrättsliga lagstiftningen. Denna påbyggnad är
motiverad de skyddsintressen beskrivs i avsnitt 3.2.av som

När det gäller intresset stabilitet det naturligen bankerna och be-ärav
talningssystemet kommer i förgrunden. Systemstömingar ellersom
fallissemang inom dessa områden skulle kunna få mycket åter-stora
verkningar på hela sarnhällsekonomin. Om systemstömingar inträffar är
de alltid knutna till bankerna och det risktagande bankerna påtar sigsom
i kreditgivningen eller i anslutning till verksamheter betalningsornrådet.

Informationen detta risktagande ofta ofullständig på grundärom av
bristande genomlysning och kontroll. Om verksamheterna kunde bedrivas

perfektunder genomlysning och full informationsspridning till marknadens

aktörer och kunder, skulle det finnas förknappast anledning samhället att
formin åtgärder i offentlig tillsyn och reglering i densätta av annan

utsträckning sker.som nu

gällerNär det sundheten i verksamheten ingår konsumentskyddsaspekter

väsentlig del. Den enskilde eller investeraren befinner sigsom en spararen
kreditmarknaden tillofta i underläge på i förhållande de banker ochett

andra institut uppträder där. Till bilden hör också de avtalatt omsom
sparande eller krediter sluts ofta komplexa och dessutom harär ensom

förbetydande ekonomisk innebörd för den enskilde konsumenten eller det

företaget. försöker samhället tillenskilda Mot denna bakgrund attse
informationsspridningen fungerar och aktörer får rimliga och likvärdigaatt
förutsättningar kreditmarknaden. ingreppdet gäller agerandet Dessanär

i marknadens funktion får dock inte tolkas samhället i alla lägenattsom
försöker minimera eller undanröja risker kan förekomma i dethelt de som
finansiella Såväl hushåll professionella placerare mäste hasystemet. som

riskfyllda eller direkt imöjlighet placeringar i värdepappergöraatt
medelkreditinstitut och därigenom kunna öka avkastningen de man

i behöva åtgärdas,förvaltar. Eventuella brister marknadens funktion kan

eller påriskerna i finansiella får inte helt regleras bortdet systemetmen
avgörande betydelse vidundanröjas. Sundhetskravet ocksåsätt ärannat av

lämplighetsprövningen ansökan oktroj.av en om
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olika ingrepp påsamhälletsdenna bakgrund börDet är mot som man se
bankerföretag klassasfinansiella området. För de institut ochdet som som

på auktorisation. Institutenskreditinstitut uppställs bl.a. kraveller andra

kapitaltäckning. Regelsyste-rörelseregler krav påverksamhet ochstyrs av
Finansinspektionen. Genommed tillsyn frånföljs därtill attmet upp

utsträckningi visslagstiftningens bestämmelser och standardkrav är

intensitet.också tillsynensmellan olika aktörer varierardifferentierade

emellertid till härsig längreåtaganden och stöd sträcker änSamhällets
löpandeRiksbanken kan i sintillsynsinsatser.nämnda skyddsregler och

och säljaköpalikviditeten marknadenverksamhet påverka attgenom
RiksbankenVidare kantill banker.lämna lånvärdepapper och attgenom

formlikviditetsstöd iin medförhållandenextraordinäraunder av
lender-0f-last-s.k.och därmedpå särskilda villkor,krediter somagera

andrabankersåvälstödinsatser kan riktasSådana motmot somresort.
förförutsättningFinansinspektionens tillsyn. Enunderinstitut att

för allvarligariskdet föreliggerskall dockRiksbanken är attagera
betalningssystemetslikviditetsbortfall hotarsystemstömingar, ettt.ex. som

funktionssätt.stabilitet och

medkompletteratsfotspårfinanskrisensoffentliga skyddsnätet har iDet
framför allttillfinansiella stödetstatligainslag, nämligen detytterligare ett

1992 beslut öppnadecemberRiksdagen fattade ibanksektorn. attom
kapitalin-direktagarantier till elleri formtill statligt stödmöjligheter av

kreditinstitutandratill vissadotterbolagbankerna och derasi samtsatser
kreditförlusteromfattandefattades sedanstatlig anknytning. Beslutetmed

flerafortlevnaden för störrekapitalbaser och hotatbankernasurholkat

koncerner.

finanskrisensinte baraillustreradefinansiellt stödstatligtBeslutet om
ocksåfinansiellautbredning i detochallvar attutansystemetstora

grundläggandedeförmårinte i alla lägentillsynsinsatsema att garantera
lender-Riksbankenkreditmarknaden. hellerInteskyddsintressena på som

iinsättarskyddetgarantier förnågrakan utfärdaof-last-resort t.ex.att
åliggandenRiksbankenskrisläge. Ii akutinteenskilda banker äventyras ett
hushållensnödsituationiriksbankslagen ingår inteenligt garanteraatt en
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och företagens fordringar på enskilda banker och andra kreditinstitut, utan
bara tillhandahålla likviditet i omfattning bidrar stabilitetentillatt en som
och förtroendet för betalningssystemet i stort.

Det här behovet offentliga skyddsnät i olika former harsagtssom om av
i allt väsentligt kretsat kring kämområdena finansiella marknaden,den

dvs. de områden där det finns centrala stabilitetsintressen bevaka. Iatt
finansmarknadens utkanter bedrivs, utförligt beskrivs i kapitelsom en
rad verksamheter där skyddsintressena har väsentligt lägre dignitet från

samhällsekonomisk utgångspunkt. förGraden reglering varierar dessaav
iverksamheter, den meningen de huvud inte träffas denöveratt taget av

finansiella lagstiftningens tillstånds- tillsynskrav. ekonomiskaeller De

värdena hanteras i utkantema den finansiella marknaden kan docksom av
ha betydelse för berörda kunder bland hushåll och företag. Behovetstor

skyddsregler på den oreglerade delen marknaden kan tänkasävenav av
bli tillgodosett inom för den civilrättsliga eller associationsrättsligaramen
lagstiftningen.

pågående internationaliseringen och deDen på kreditmarknaden senaste
årens anpassning regler för olika finansiellatill EU:s och standardkrav

verksamheter kan dock leda till gränsdragningarvissa definitioner ochatt
i svensk lagstiftning får anpassning tilloch ändras. Dennaomprövas
förhållanden i andra länder förutsättning för marknaderna skallär atten
kunna för konkurrens från utlandet. nästföljande avsnitt behandlasIöppnas

kraven på reglering med utgångspunkt från EU:s krav.

Som bankrörelse bankrörelselagen 1987:617enligt kap. 2 §1anses
verksamhet i vilken ingår inlåning från allmänheten på sådan räkning som
bank allmänt använder. efter regeringensBankrörelse får bedrivas endast

tillstånd oktroj. Bankrörelselagen särskild lagstiftning förkompletteras av
de associationsforrner bankrörel-olika tillgängliga för företag medärsom

bankaktiebolagslagen, föreningsbankslagen.sparbankslagen och Dessase;
föri de associationsrättsliga lagarnaallmännamotsvarar stort annan

näringsverksamhet regler dessa.innehåller i vissa delar strängare änmen
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Sedan den januari 1994 fmansieringsverksamhet kredit-l regleras av
marknadsbolagslagen 1992:1610. fmansieringsverksamhetSom anses
enligt lagens kap. näringsverksamhet har till ändamål lämna1 1 § attsom
kredit, ställa garanti för kredit, förmedla kredit till konsumenter eller

upplåtafinansiering förvärva fordringar eller lösmedverka till attgenom
medförutsätter, vissaegendom till nyttjande. Sådan verksamhet

omfattar bl.a. vissaundantag, tillstånd Finansinspektionen. Undantagenav
tjänster producerasfall finansiering vid avsättning eller somav av varor

offentligföretag. Vidare undantaseller säljs det eller närståendeegnaav
inomlikviditetsförvaltningi företag, verksamhetverksamhet, normal en

står undernäringsidkare, pantlånerörelse, verksamhet somavgrupp
bedrivsverksamhettillsyn enligt lagFinansinspektionens samt somannan

näringslivetsnivå främjamed uppgift regionalaktiebolag attav
utvecklingsbolag.utveckling regionala

väsentligti alltkreditmarknadsbolagslagen harBankrörelselagen och

förhållandet mellan åi principkapitaltäckningsgradregler enaomsamma
å andraförlagsinsatser ochkapital och viss andel utgivnasidan eget av

Även båda lagarnaövrigt företer dekapitalplaceringar. isidan stora
fårverksamhet företagetvilkenSålunda innehåller de reglerlikheter. om

med icke-i koncernmöjligheten ingåbegränsningarbedriva, attav
Vidarei företaget.företag och prövningfinansiella större ägarposterav
kreditfâr beviljaföretaget endastinnehåller lagarna bestämmelser attom

begränsningarlåneförbindelsen,kan förväntas fullgöralåntagaren omom
tillkreditgivningochenskilda låntagareplaceringar hosstora omav
be-Samtliga dessatill företaget.anknytningmed närmarepersoner

ekonomis-förebyggandeskyddsverk tillingå istämmelser kan sägas ett av
verksam-skyddaprimärtSyftet därmedpå verksamheten.ka skador är att

Iföretaget.enskildadetsamhällssektor betraktad, änheten snararesom
skydd förvisstbetraktasocksåbestämmelsernaförlängningen kan ettsom

kunderna.

förskall gällaregleringnäringsrättsligaövervägandena denVid ensomav
enligtgällerregleringdenbeaktamåsteverksamhet ävenviss somman

frågafrämstblir dettjänsternade finansiellalagstiftning. För omannan
avbetalningsköp1978:5991992:830, lagenkonsumentkreditlagen om
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mellan näringsidkare m.fl., marknadsföringslagen 1975:1418, lagen

1971 12 avtalsvillkorl i konsumentförhållanden, lagen 1984:292om: om
avtalsvillkor mellan näringsidkare de associationsrättsliga lagarna. Desamt

förstanämnda lagarna kan i hand förväntas skydd den enskildege
Äveninsättaren eller låntagaren. lagen 1936:81 skuldebrev och bok-om

föringslagen 1976:125 kan bidra till finansmarknaden.säkerheten

Skyddet kan bestå i regler och objektiv information detöppenom om
finansiella institutets verksamhet, minimirättigheteri enskilda avtalsför-om
hâllanden stävjaeller möjligheter affärsmetoder.osundaattom

Konsumentkreditlagen gäller alla slags kreditsituationer mellan näringsid-

kare och konsument. huvudsakliga skyddsreglerDe delarna lagensav
information kreditkostnader, kreditköp,gäller minsta kontantinsats vidom

villkor för avgiftsuttag, vidoch gäldenärens borgenärsbyte,ränte- rätt
förutsättningar för uppsägning från avräkning och andrasidor,ömse

följdfrågor vid för användandeuppsägning obehörigtsamt ansvar av
kontokort. funktionen vaka lagensKonsumentverket har tillagts överatt
efterlevnad komplettering till Finansinspektionens tillsyn.som

Lagen avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. motsvarig-utgörom
heten till konsumentkreditlagen rättsförhållanden mellanvid andra än

kredit i sambandnäringsidkare och konsument. Den gäller dock endast vid

konsu-med köp Lagen bygger på grundpelare somav en vara. samma
inte behandlar möjlighetenmentkreditlagen lika omfattande. Denärmen

från sidor följdfrågor i anledningingångna avtalömse sägaatt samtupp
uppsägning, såsom avräkning för kreditkostnader och återtarätten attav

vara.

Marknadsföringslagen, konsumentförhållanden ochlagen avtalsvillkoriom
avtalsvillkor marknadsrättslig lagstift-lagen mellan näringsidkare ärom

näringsidkaresning, syftande till påverka innehåll och utformningatt av
marknadsföring de standardvillkor tillämpas på marknaden.samt som

marknadsföringsla-Sanktionen förbud vid vite och, såvittutgörs av avser
förhållandetvid vite. reglerar inte mellanâlägganden Lagarnaävengen,

Tilllämpningenkollektiva intresset.enskilda sikte på detparter, utan tar



162 finansiella lagstiftningenDen

prövningdessa lagar kan dock få betydelse vid civilrättsligävenstor enav
enskilt avtalsförhâllande.ettav

skydd.associationsrättsliga lagarna i viss mån erbjudakanDe sägas ett
förbankomrádet gäller bankaktiebolagslagen och dess motsvarigheterInom

fördel och deövriga bankassociationsformer. För kreditmarknadsbolagens

aktiebolagslageni dag inte står under reglering gäller dockföretag som
föreningar. Aktiebo-och lagen 1987:667 ekonomiska1975:1385 om

minoritets-revision,tillhandahåller regler årsredovisning,lagslagen om
tvángslikvidation.fall aktiekapitalet förbrukat,skydd och, för det är

föreliggerskillnadenregler återfinns i föreningslagen. DenMotsvarande

naturligtfinnsför föreningarnas vidkommandedock det ettatt mera
därför defaktiskt tordeägande och nyttjande.samband mellan Rent

ellerinsättar-betydelseassociationsrättsliga bestämmelserna ha större som
föreningar.lântagarskydd det gäller ekonomiskanär

Offentlig tillsyn3.4

verksam-för den löpandepåtagit sighar i tvâ avseendenStaten ett ansvar
offentlig tillsynDelsinom det finansiellaheten utövassystemet. genomen

Riks-likviditetsbufferttillhandahållsFinansinspektionen, dels genomen
lagstiftningenfinansiellatillsynsfunktioneni denoffentligabanken. Den

efterlevnadennormgivning kontrolltillståndsgivning,inrymmer samt avav
kantillsynmålen för dennaövergripandepå alla nivåer. Deregler

stabiliteteneffektivitet.stabilitet, sundhet ochsammanfattas i begreppen
finansinstitutenenskildasoliditet i debetryggandeutgörs närmast av en

Sundhetsmåletfallissemang.minimering kedjeeffekter vidoch ett avserav
Ejfektivitets-konsumentskydd.affärsmetodersunda ochkravet gottett

genomlysning, bl.a.och godöverskådlighetsyftar konkurrens,målet
resultatet dennamått påväsentligtoch prissättning. Ettgällervad ränte- av

förförtroendeomvärldensochallmänhetensverksamhet utgörs av
finansiella marknaden.denaktörerna

uppgifter alltinför delvishar ställtsverksamhetFinansinspektionens nya
dennaUnderhösten 1990.uppstod underfinansmarknadenkrisensedan
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konsekvenserna tillsyn kommitoffentligperiod har också de attyttersta av
in-ledde fram tillförgrunden den bl.a.ställas i genom process som

försommaren 1993.Bankstödsnänmden underrättandet av

Finansinspektio-granskning pågåtthar ocksåUnder denna avenprocess
till förebyggandefullgöra sina uppgifterföregångaresoch dess sätt attnens

Översynen ocharbetsmetoderinspektionensfinansiell kris. avav en
myndigheten. Sålundabåde ochhar pågått inomprioriteringar utom

utveck-1991:2, 118Finansiell tillsyn SOUi betänkandetuttalades atts.
tillsynsinsatser totaltökadefinansiella området motiveradelingen på det

vissaärendehanteringenförenklingtalade också försett en avmen
enligttillsyn kunde,inspektionsmyndighetsstå underdelområden. Att en

kvalitetsprövning för alla delikvärdigutredningen, inte innebära en
instituten och verksamheterna.berörda

offentlig tillsynutgå ifrånanledninguttalande, hardettaOavsett attattman
kvalitetsmärkning.också uppfattasverksamhetvissöver ensomen

på vilketdetför branschen påverkas sättförtroendetSamtidigt avsom
tillsynsfunktioneni sig ägnadredanutför sitt uppdrag,inspektionen är att

föroch förtroendetför branschenFörtroendettill förtroende.bidra detta
blir frågaOm detdärför i viss måninspektionen hänger attomsamman.

kommerbranschenverksamheten sköttsgrund hurpåutkräva avavansvar
haft huvud-också dentill viss del riktasanspråksådana motatt som

mannaskapet för tillsynen.

denallmänpolitiska debattframfördes i riksdagens1993början attl av
medborgerlig förtroende-till allvarligutvecklatsfinansiella krisen hade en

finansmarknadenbara tilltilltron interiskerade undergrävafråga, attsom
till rättssamhället.ävenutan

reglerings-verksamhet såsomfrån sidaRedan statensatt ange engenom
väsentligverksamhetenockså indirekt utgörvärd att sam-enmananger

olika prioriteringar.tillsynsområdetinom görhällsfunktion, även om man
konsekvensernabereddsidaockså frånfår dåMan att ta omstatens vara

skallområdedetsvikta. Närfunktion börjardenna somangerman
samtidigt beaktaanledningdärförfinns detoffentlig tillsynomfattas attav
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beredd del i vid eventuell kris. börär Dettaatt ta ansvaretom man en
återhållande faktor vid gränsdragningen mellan tillsynspliktigochutgöra en

tillsynspliktigicke verksamhet.

på3.5 regleringEU:s krav

anledningUtvecklingeni utkantema den finansiella marknaden gerav
utifrånifrågasätta det finns behov särskild reglering och tillsynatt om av

Frågor föreningarnaEU:s krav. aktualiseras bolagen ochär somsom om
enligtbedriver inlåning eller kreditgivning betrakta kreditinstitutär att som

inláningsverksamhetEG-direktiven och EU:s krav regleringom av
ställer särskilda krav.

kreditgivningsverksamhetEG-direktiven reglerar inlánings- och ärsom
samordning ochdels direktivet den 12 december 1977 lagarav om av

kreditinstitutandra författningar och driva verksamhet irätten att startaom
direktivetdet första banksamordningsdirektivet, dels77780EEG, s.k.

författningardecember samordning lagar och andraden 15 1989 avav om
kreditinstitut 89646 EEG, detoch driva verksamhet irätten att startaom

bl.a. påandra banksamordningsdirektivet. direktiven ställs kravs.k. I att
kreditin-definitionenoch andra institut faller underbanker typer av som

kapitaltäck-krav beträffande bl.a.stitut skall underkastas gemensamma
istartkapital. Bestämmelsernaning, obligatorisk auktorisation och minsta

kredit-1992: 1610EG-direktiven har bl.a. lett till införandet lagenav om
marknadsbolag. Genom lag upphävdes lagen 1963:76denna om

ifinansbolag. harkreditaktiebolag och lagen 1988:606 Lagen trättom
kraft den l januari 1994.

kreditinstitutBegreppet

vilket innebärBanksamordningsdirektiven s.k. mimmi-direktiv,är att
för företagen får ställa kravmedlemsländerna de inhemska strängareupp

tillkommit i syfteföljer direktiven. Direktiven harvadän att gesom av
konkurrensvillkor för instituten.sparmedel och skapa likaskydd att
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på reglering från institut träffas definitionenKravet utgår som av
kreditinstitut. Definitionen har följande lydelse.

Kreditinstitut: företag består i från allmänhetenverksamhet attett vars
eller återbetalbara medel och beviljainsättningar andra attta emot

räkningkrediter för egen

till andra banksam-återbetalbara medel enligt ingressenMed andra avses,
fortlöpande utgivningordningsdirektivet, insättningari form, såsomannan

jämförbaraandra värdepapper.obligationer ochav

vidkommande alladefinition träffar för svensktDirektivens grundläggande

mellanhandsinstitut och värdepappersbolagkreditmarknadsbolag,banker,

iinsättningar ellersin fmansieringsverksamhet antingeni emottarsom
Från direktivetsmedel den marknaden.form lånar öppnauppannan

postgiroinstitut ochundantagits centralbanker,tillämpningsområde har

skeppshypotekskassan.däribland Svenskanamngivna institut,vissa

verksamhetföretagkreditinstitutEnligt EU:s synsätt är ett ett vars
ochupplåning kreditgivning iinlåning eller ochomfattar både eget nanm

traditionella rollenalltså sig denkreditinstitut påför räkning. Ett taregen
kanalisera detta vidaremedelsparande från allmänheten ochsamlaatt upp

upplånare ochinstitutenkreditgivning. Genomi form att somagerarav
grad på sig riskerräkning de i varierandeförutlânare i tareget egennanm

i rörelsen.

från allmänheten,såledesi kreditinstitut skereller upplåningenIn- ett
bestämmandetVidmarknaden.från vidare krets på dendvs. öppna aven

enligt vadallmänhetenhänförlig till kretsen är,vilken krets ärsom
i föreningmedlemskapEG-kommissionen,utredningen inhämtat från en

möjligheten tillkriterium så längeorganisation inget avgörandeeller som
står för ochmedlemskap Öppet var en.

undenakingwhosedefinitionen: Credit institutionengelskalydelsenDen meansanav
creditspublic andfrom therepayablefundsreceivedeposits other grantbusiness toto or

for its account.own
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EG-direktiven hänsyn till de aktuella verksamheternas inriktning ochtar
omfattning. principI direktivenär avsedda reglera verksamhet be-att som
drivs löpande och yrkesmässigt stödmed organisation,permanentav en
där den finansiella verksamheten den huvudsakliga verksamhets-utgör

Direktiven inte träffaavsedda marginella företeelser, bisyss-är attgrenen.
lor m.m.

Enligt EG-direktiven såledesdet kombinationen inlåning ellerär av
upplåning med kreditgivning förföremål särskilda krav påärsom

inlåning frånreglering. Därutöver intar allmänheten, i likhet med vad

gäller i andra länder, särställning. Enligt artikel 3 i andra bank-som en
samordningsdirektivet förbjudet intedet för eller företagär sompersoner

kreditinstitut driva rörelse omfattar inlåning från allmänheten.år att som
Från förbudet undantas nationellbl.a. verksamhet omfattassom av
lagstiftning, under förutsättning ochverksamheten underkastad regleräratt

investerareövervakning till skydd för regler ochinsättare och Vilka

vilken form övervakning avsnittbehandlas i 4.4.närmareav som avses

Behovet reglering de företeelser bedrivs kortutgivare ochav av som av
föreningar i dag inte omfattas finansiell lagstiftning måstenågonsom av
således bedömas utifrån företag kundersEU:s krav. Ettäven tar emotsom
medel konto kreditgivningsverksamhet till sinaoch bedriver vissäven

kunder kan således träffas definitionen kreditinstitut, med däravav
och visstföljande krav på bl.a. obligatorisk auktorisation, kapitaltäckning

minsta startkapital. Beträffande och låneverksamhet bedrivs avspar- som
föreningar företag inteutgångspunkterna desamma. Vad gällerär som
träffas definitionen inlåning, måstekreditinstitut, bedriverav men som

skyddsregler förbehovet reglering bedömas utifrån EU:s krav påav
insättare investerare. behandlasoch Behovet reglering utifrån EU:s kravav
i kapitel och4 5.

7 MemberDenengelskaversionen artikel 3 i banksamordningsdirektivetlyder: Theandraav
States prøhibit undertakings credit institutionsfrom carryingshall that nøt onpersonsor are

prohibitionthe businessof taking deposits public. Thisother repayablefundsfrom theor
taking State byshall apply the of deposits other fundsrepayableby Membernot to oror a

bodies whichMemberStates regional localauthorities by public international of onea or or
nationalMember States members expressly covered byto oror more are or cases

controlsCommunitylegislation,provided activities subject regulationsandthat those toare
cases.Kursiveratintended depositørs investors applicable här.and and thoseto protect to
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Inlåning4

Inledning4.1

inneburitmarknaden harfinansielladenutkanterna attUtvecklingen i av
i fleraverksamhetrelativt omfattandebedriveralltfler aktörer somen

bankrörelselagen.ibeskrivsinlåningsverksamhetliknar denavseenden som

inlåning frånhar bankernabankrörelselagen ensamrättEnligt emotatt ta
s.k.föreningarekonomiskasker iInlåningallmänheten. genomsom

bankrörelselagårs1911tillkomstenalltsedansparkasseverksarnhet har av
medlemfråninlåningeftersombankrörelsedeñnitionenfalla utanföransetts

Dennaallmänheten.fråninlåninginte har utgöraföreningi ansettsen
imedlemmarfrånskerinlåningsverksamhetinnebär allpraxis enatt som

naturligt-härifrånbankoktroj. undantagEttbedrivaskanförening utan var
ekonomiskibedrevstidigareverksamhetföreningsbankema,vis vars

Sparkasseverksatnhetenföreningsbanker.enligt lagenformförenings om
viaMedel inlånadeår.har vuxit underHSBochinom främst KF senare

övrigfinansieraanvänds försparkasseverksamhetoch HSB:s attKF:s
får medlemmarnaSamtidigtföreningarna.bedrivsverksamhet enavsom

Ävenmedel.insattaformavkastning i räntamarknadsmässig av
JAKlåneföreningar,ochs.k.i andrainlåningsverksamhet t.ex.spar- -

omfattning. Spar-ökat iförening, harKapital ekonomiskJord Arbete -
utlåningsverksamhet, dvs.ochbedriver in- rentlåneföreningarnaoch en

EU:s synsättförhållandensvenskaSåvälfinansiell verksamhet. gersom
inlåningsverksamhet ävenföreningarsdessaifrågasättaanledning att om

anledningfinnsDetbankrörelsedeñnitionen.utanförskall fallai framtiden
andrafrånbestämmasinlåningsberättigade börkretsenövervägaatt avom
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utgångspunkter begreppetän allmänheten eller allmänhetsbegreppet börom
tolkas på vadsätt än sker i dag.annat som

inteDet någonär företeelse näringsföretag eller företag ingårattny som
i koncern sådant företag kunders medel konto.samma tar emotsom
Företeelsen har under år dock fått väsentligt spridning,störresenare en
framför allt inom livsmedels- och bensinbranschen. tidigare förarbetenI
till bankrörelselagen 199091 har154 uttalats förutsättningprop. att: en
för kontoinsättningar med anknytning till viss affärsverksamhet skallatt
falla utanför bankinlåningsbegreppet kontoinsättningarnaär har näraatt
anknytning till någon affärsverksamhet bankrörelseän ellerannan annan
finansiell rörelse. Motiven till hålla dessa insättningar på konto utanföratt
bankinläningsbegreppet har inte Utvecklingen har lett tillangetts. att
kontoinsättningar inte enbart sker hos företag uppfyller kraven på närasom
anknytning till affärsverksamhet bankrörelse eller finansiellänannan annan

kreditmarknadsbolaglrörelse, sådana insättningar sker hosävenutan som
inte sådanhar anknytning.

kan frågaMan sig den angivna utvecklingen positiv med hänsyn tillärom
konsumenternas intressen. Villkoren insättarna erbjuds ränta,som -

förmånligarabatter, lånevillkor i flera fall förmånligareär änm.m. -
motsvarande villkor i bank. Insättningarna i vissa fall förknippade medär

förmåner,andra såsom till köplats vid bosparande irätt HSB. Vidare kan

möjligheten insättningar på konto hos näringsföretagen, i likhetgöraatt
med insättning medel på bankkonto, underlätta det löpandesägasav
betalningsförhållandet mellan säljföretaget och dess kunder. Kontokorts-

erbjuder rationell kassabetalningsrutin.även dessa avseendenIsystemet en
utvecklingen positiv för konsumenterna.är Inlåning i föreningar och bolag

inte omfattas någon reglering skydd insättama för detsom av som ger
fall företaget skulle i konkurs innebär naturligtvis risker föratt
insättarna. Avsaknaden regler insättarna skydd därförkanav som ger vara
till förnackdel konsumenterna. lnlåningsverksamheten det kontoföran-ger

Kreditmarknadsbolaganvändsgenomgående benämning påfinansbolag medävensom som,
ivergångsbeståmmelsemastöd till 1992:1610 kreditmarknadsbolag,lagen alltjämtav om

driver verksamhetenligt lagen1988:606 finansbolag således inte erhållitoch ännuom
auktorisationenligt kreditmarknadsbolagslagen.
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de företaget tillgång till rörelsekapital på förhållandevis fördelaktiga
villkor.

Den beskrivna utvecklingen således upphov till flertal frågor,ettger
däribland frågan det i grunden finns skäl behålla bankernasattom

till inlåning. Ett ställningstagandeensamrätt till dessa frågor måste föregås
analyser bl.a. de intressen bankernas till inlåningensamrätt ärav av

avsedda skydda och föreningars, näringsföretags och kredit-att av om
Ävenmarknadsbolags kontoinsättningar hot dessa intressen.utgör ett mot

intresset skydda insättama möjligheten inlåningenatt samt attav genom
skaffa rörelsekapital måste beaktas.

Man bör inledningsvis även bedriva inlåningnämna rätten frånatt att
allmänheten inte förbehållen banker enligtär EG:s direktiv. I stället är

till sådan inlåning förbehållenensarnrätten credit institutions, dvs.
institut bedriver inlåning eller upplåning i förening med utlåning. Försom
kreditinstitut gäller särskilda krav på auktorisation och kapitaltäckning. Om

EU-baserat företag inte kreditinstitut bedriver inlåning,är ställerett som
EU krav på verksamheten skall underkastad regler ochatt över-vara
vakning skyddar insättama och investerarna. kravEU:s på regleringsom
beskrivs i avsnitten 3.5 ochnärmare 4.4. Bankernas till inlåningensamrätt
från allmänheten får således i första hand bedömas med utgångspunkt från
svenska förhållanden. lnläningsverksamhet bedrivs andra änsom av
kreditinstitut skall dock underställd viss reglering enligt EG-direkti-vara

ven.

detta kapitelI behandlas de krav och den eventuella reglering kansom
erforderlig med anledning förening, bolag ellerattanses ett ett annatav en

institut bedriver inlåningsverksarnhet. Om verksamheten innefattar även
ñnansieringsverksamhet kan föreningen, bolaget eller institutet komma att
underkastas andra krav auktorisationäven och reglering. frågaDenna
behandlas i kapitel 5.
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Bankrörelsedeñnitionen4.2

i kap. 2 § bankrörelselagen.till inlåning regleras lBankernas ensamrätt
vilken ingårverksamhet iparagrafen med bankrörelsel sägs att avses

bank allmänt använder.på sådan räkningfrån allmänheteninlåning som
oktrojparagraf, efter tillståndfår, enligtBankrörelse avsamma

förenings-sparbanker och centraladrivas bankaktiebolag,regeringen av
under vissadriva bankrörelsefår utländska bankföretagVidarebanker.

förutsättningar.angivnanärmare

1911huvudsakliga innehållfick sittBankrörelsedefinitionen, genomsom
detinlâningsverksamhetenbanklagstiftning, utpekar såledesårs som

endast iDefinitionen har ändratskännetecknande för bankverksamhet.

allmänneligen begagnas byttsså uttrycketspråkligt hänseende, motutatt
inlåningendastAnledningen tillanvänder.allmänt angettsatt som

insättamasförsta hand rättdet i ärbankrörelsekännetecken är att som
skall kunnainsättarnasskydda. För rättbanklagstiftningen attattavser

såsomsäkerhetsregler,med vissabanklagstiftningen försettsskyddas har
nödvändiga förharsäkerhetsreglerkapitaltäckningsregler. Dessa ansetts

siniskydd. hartillfredsställande Dettaskall erhålla turinsättarna ettatt
institutendastfå bedrivasallmänheten skallfråninlåningmotiverat avatt

tillensamrättmed bankernasSyftetuppfyller säkerhetskraven.som
dockfinns4.6.1.i avsnitt Detutvecklasinlåning kommer närmareatt

definitionen.rekvisiten iförstanledning närmareatt se

inlåning på räkningBegreppet

cirkeldefinition; inlåningbankrörelsenuvarande definitionen ärDen enav
Vadallmänt använder.bankräkningsådanallmänhetenfrån som

Kreditmark-beskrivits bl.a.harräkninginlåning påbegreppet avavser,
kreditmarknaden SOUFörnyelsei betänkandetnadskommittén KMK av

inlåninggränsdragningen mellanbl.a.KMK berördel 201.1988:29, s.
förstås medEnligt KMKförskottsbetalning.avtalsenligochräkning

påenligtdepositionförräkning kontoninlåninguttrycket pengarav
utformadeskallVillkorenvillkor.standardiserade allmännaförhand vara
räkningarExempel sådanabred allmänhet.tillämpasså de kanatt en
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förär närvarande bland bankerna allmänt förekommande sparkonto,
kapitalkonto, lönekonto, vinnarkonto, allemansparkonto, checkräkning

Utanför begreppet inlåning på räkning faller den s.k. specialinlå-m.m.
ningen, varmed i allmänhet förstås kortfristig upplåning penning-storaav
belopp på villkor helt eller delvis varit föremål för förhandling mellansom

i varje enskilt fall. Villkoren här inte standardiseradeär på sådantparterna
de kansätt ägnade för tillämpning bland allmänhet.bredatt anses en

Inlåning räkning innefattar inte heller konton på vilka behållningen

värdetutgörs andelar i aktie-än ellerannat t.ex.av av pengar, en
allemansfond. I dylika fall det inte fråga depositionär om av pengar.

Enligt KMK bör vidare inlåning konto, till sin och till sittartsom
ändamål kan jämförbar med banks allmänna inlåningsverksamhetanses
regelmässigt falla inom för vad räkningsinlåning. Omär t.ex.ramen som

kreditkortsföretag, inte bank, sina kontokortskunderärett tar emotsom av
betalning med belopp överstiger vad i det enskilda fallet lämnatssom som
i kredit detta i principär betrakta inlåning på räkning. Enbart denatt som
omständigheten kunder betalar in för mycket vilka kreditföre-att pengar,

låter stå inne på kontot till dess kredit utnyttjas, bör dock intetaget ny
föranleda verksamheten bedöms otillåten inlåning. betydelseAvatt som
för bedömningen det endast beror tillfälligaär omständigheter attom
kunder betalar in för mycket eller det kan bero förmånligaantasom
erbjudanden från företagets sida, exempelvis marknadsanpassad ränta,
billigare kredit eller liknande. I sistnämnda fall torde kunna attpresumeras
behållningen kontot betrakta inlåningär på räkning. Om vidareatt som
exempelvis handelsföretag driver inlâningsverksamhet låtaett attgenom
kunder konto i företagetöppna detta inte betrakta inlåning påär att som
räkning inbetalningarna avtalsenlig förskottsbetalning förom avser en vara
eller tjänst. Om däremot insättaren fritt förfogaäger rätt överatten
kontobehållningen insatta medel jämte gottgjord ellerräntaatt ta utgenom

förmån,motsvarande torde verksamheten i allmänhet kunnaannan
jämställas med sådan bank bedriven inlåningsverksamhet.av
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allmänhetenBegreppet

definitionen påsaknades idet år 1911 framlagda förslaget till banklagI

infördes vidbåda orden från allmänheten. Uttrycketbankrörelse de

regleradesyftet därigenom från denutskottsbehandlingen och attvar
i ganskautanför inlåning sparkasseräkning,inlåningen hålla den som

inrättningar för mottagandeutsträckning bedrevs bruk ochstor avav
fråndet fanns anledningbesparingar. Likaså ansågpersonalens att attman

kooperativabankinlåning särskilja den sparkasserörelse öppnats avsom
medlemmar.inlåning frånför såvitt denna rörelse avsågföreningar, egna

uppkom svårigheter1911 års bankrörelselagvid tillämpningenRedan av
begränsad för den intekretsen skullepå vilket sättavgöra attatt vara

den sparkasse-allmänheten. slogs dock fastriktad Detskulle attmotanses
inteKooperativa förbundet KFdå bedrevsrörelse att ansevarsom av

allmänheten.verksamhet riktad motsom en

allmänheten har varitfalla begreppetskall underFrågan vadom som
1950 års riksdagvidmed anledningföremål för diskussion även av en

inläningsverksamhetmotionen anfördes denmotion. Iväckt att som
bankkaraktär.verklighetenbostadsrättsföreningar ivissabedrevs avvarav

fondinspektionenBank ochanförde dåvarandeyttrande motionenI över
föreningsangelägenhetinternkunde betraktasinlåningen inteatt som en

medlemsantalet, dvs. antaletinlåning från allmänheten närutan som
förbundetKooperativauppgick tillinlåningsberättigade, numerär.ett stort

Riksförbund900 000 medlemmar och HSB:sår 1948 cirkahade samma
bordemedlemsantaletanledning det högaMedår 62 000 medlemmar. av

särbestämmel-underkasta sigekonomiska föreningarnamotionen deenligt
med sineljest upphörakontroll ellersolvens, likviditet ochrörandeser

anledning denDepartementschefen medgjordeinlåningsverksamhet. av
innebörd meddefinitionensangåendeföljande uttalandemotionenväckta

146föreningsinlåningen 1955:3avseende på prop. s.

fråninlåningsåsomkarakterisera bankrörelseGenom att
hämsko bl.a. påundvika läggaallmänheten ville just attman
de kooperativabedrevssparkasseverksamhet,den avsom

från deinlåningrörelsen avsågsåvittföreningarna, egna
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medlemmarna. Föreningsinlåningen här avsedda slag harav
betydande omfattning. Bland organisationer,numera en som

befattar sig med inlåning i dessa former märkes Kooperativa
förbundet och HSB. På de skäl, åberopades tredjesom av
lagutskottet vid behandlingen den tidigare Omnämndaav
motionen, jag anledning saknas vidta åtgärder,attanser som
skulle hämma ifrågavarande inlåningsrörelse. Jag kan därför
inte tillstyrka ändring nuvarande definition på bankrörelseen av
i sådan riktning, jämväl föreningarnas inlåning bland deatt egna
medlemmarna skulle komma hänföras till bankrörelse ochatt
sålunda kräva särskilt tillstånd.

Emellertid har gjorts gällande vissa föreningars inlånings-att
verksamhet bland de medlemmarna reellt kundesettegna
betecknas bankrörelse redan enligt den nuvarande in-som
nebörden detta begrepp. harDet därvid hävdats,närmastav att
medlemsantalet i vissa föreningar inlåningsrörelsemed såvore
betydande, praktiskt kunde tala inlåning frånatt tagetman om
allmänhetem. Enligt detta betraktelsesätt skulle föreningsin-
låningen delvis ha kommit i strid med regeln iutövas l § BLatt
angående idkarätten bankrörelse.att

Också enligt min uppfattning ligger fara i före-attegen en
ningsformen utnyttjas för försök kringgå nyssnämnda regel.att
Kravet på medlemskap i föreningen kan med andra 0rd vara en

formalitet, använd blott och bart för syftemâlet föratom att
inlåningsverksarnheten utanför begreppet bankrörelse i dess rent
bokstavliga tolkning. Dylika missbruk föreningsformen börav
uppenbarligen beivras. Det åvilar tillsynsmyndighetennärmast

akt pä berörda företeelser och ingripa med erforderligaatt ge nu
åtgärder.

betecknaAtt inlåningsrörelse inom förening såsom bedrivenen
bland allmänheten endast därför föreningens medlemsantalatt
nått betydande omfattning mig däremot knappasten mera synes

rimligt. Inlånande organisationer såsom kooperativavara
förbundet och HSB har visserligen högst avsevärda medlems-
kadrar, i dessa fall står det klart, både medlemmarnasattmen
föreningstillhörighet faktiskt villkor för derasär deltagandeett
i inlåningsverksamheten och deras inträde i organisationenatt
mindre betingats intresset vinna anslutning till inlånings-attav
verksamheten andra syften.än Att dessa föreningars ändamålav
icke i förtäckt formär driva bankrörelse för övrigtatt synes

alldeles uppenbart.vara
Om jag alltså finner, banklagstiftningen, i enlighet med vadatt

ursprungligen varit icke hindrar föreningsinläningavsett,som
i verklig mening, vill jag därmed icke förneka behovet vissav
insyn i denna legitima föreningsinlåning. färHärvidlag jag i
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lagutskottet framhålla, den lagstift-likhet med tredje att nya
ekonomiska föreningar i tämligen tillfredsställandeningen om

vilka här fråga.utsträckning torde tillgodose de intressen, ärom
kontroll-Dock vill jag icke utesluta möjligheten särskildaattav

inlåning bland debestämmelser rörande föreningarnas egna
påkallade. Denmedlemmarna framdeles kan komma visa sigatt

inlåningsverksamhetifrågavarandevidare utvecklingen härav
statsmakterna.därför följas medböra uppmärksamhet avsynes

huruvida särskildviss mån fristående spörsmålEtt i är
förinläningsräkningarbenämning bör brukas på föreningarnas

dessainför speciella karaktäreninsättama klargöra denatt av
bankräkningama.räkningar i jämförelse med de vedertagna

mestadelsinlåningkompliceras föreningarnasSpörsmålet attav
beteckningvilken erhållitskett räkning, som en avsammaen

sparkasseräkningen. Jagräkningsformaffärsbankerna använd -
inlånandenärvarande tvinga deicke motiverat fördet attanser

sparkasseräkning, jagföreningarna frångá benämningenatt men
till dessarekommendationunderstryka tredje lagutskottetsvill

särskildaframhålla denföreningar för sina insättare artenatt av
sparkasseräkningar.föreningarnas

1988:29, delallmänhetsbegreppet SOUuttalar följande angåendeKMK

200.s.

riktadinlåningsverksamheten skallförhållandetdetAv att vara
bedrivsinlåningsverksamhetföljerallmänhetenmot att somen

med vissbegränsad kretsuteslutande bland personeraven
förening,ekonomiskmedlemmar iintressegemenskap, t.ex. en

normalt inteföretag eller liknande, ärarbetstagarna i attett
banker-förbehålleninlåning skallbetrakta sådan varasom som

enbartemellertid inteOrganisationstillhörigheten får vara enna.
bestämmel-banklagstiftningensformalitet med syfte kringgåatt

organisationstillhörighet ellerfaktiskkravFörutomser.
inlåningsverksamhetendeltagande ivillkor förliknande som

från allmän-inlåningskall bli frågaför det intemåste att om-
siggrundaorganisationentillhörigheten iinträdet ellerheten -

inlåningsverksam-tillanslutningintressen vinnaandra än att
Undantagalltförintepersonkretsenheten. Vidare bör stor.vara

inlåningsverksamhetdensistnämnda kriteriumfrån utgör som
och HSB:sförbundet KFKooperativabedrivs bl.a.av

2omkringför närvarandeexempelvisriksförbund. KF har
miljoner medlemmar.
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ifrågasatteKMK det inte med visst fog kunde gällande KF:sgöras attom
medlemstal för länge sedan för vad kan inrymmasgränsenpasserat som
under begreppet allmänheten. Med anledning KMK:s direktivatt ut-av
tryckligen specialinstitut bostads- och konsumentkooperatio-attangav som

sparkassor inte borde behandlas ansågKMK, sig kommitténnens av
förhindrad föreslå någon ändring i detta avseende.att

l 199091: 154 s. 52 rörelseregler för bank departe-prop. om m.m. anger
mentschefen sådan inlåning till sparkassa vinstsyfte drivsatt utanen som

förening, uppgift tillgodose ñnansieringsbehov före-hosär attav en vars
ningens medlemmar inte borde auktorisationspliktig inlånings-utgöra

verksamhet. Den sparkasserörelse och HSB bedriver såledesKF harsom
sedan fallalänge utanför bankrörelsebegreppet, eftersom insättarnaansetts
måste medlemmar i respektive organisation. propositionenIvara
preciseras också vilka faktorer kännetecknar inlåningsverksarnhet isom
bankrörelse och framhålls det inlåningsverksamhetviktigt medäratt att
dessa kännetecken förbehålls bankerna. Inlåning i bank kännetecknas enligt

uttalandena i propositionen den kontoinlâning från allmän-attav avser
heten, villkoren i princip likalydande för alla insättare, be-äratt att
hållningen nominellt säker, behållningen helt likvid, den inteär äratt att

förknippad med några skyldigheter för insättarna den inteär ärsamt att
kopplad till någon näringsverksamhet eller rörelse. Atttypannan av
behållningen nominellt säker innebär den har in 100 kronorär att sattsom
alltid kan 100 kronor, jämte eventuell behållningen heltAttränta. ärta ut
likvid innebär den snabbt kan omvandlas och helst i formnäratt tas utsom

behållningen på kontot liknar kontanter.av pengar

I propositionen uttalas i anslutning till inlåningsdeñnitionen andraatt
former kontoinsättningar med anknytning till viss affärsverksamhet harav
blivit allt vanligare. Skiljelinjen mellan sådana kontoinsättningar och

inlåning i bank inte helt tydlig. förutsättning för sådanaEnär att
kontoinsättningar enligtskall falla utanför bankinlåningsbegreppet är,

departementschefen, de affärs-har anknytning till någonnäraatt annan
verksamhet vidare,bankrörelse eller finansiell rörelse. Det kanån arman
enligt departementschefen, institut,inte uteslutas sparkassor och andraatt
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bankinlåning, kan kommakontoinsättningar intevilka utgörtar emot som
framtida EES.kreditinstitut i detbetraktasatt som

inte allmänhets-föreningar omfattas såledesfrån medlemmar iInlåning av
inlåningtillståndspliktigbankrörelsedeñnitionen. Frånbegreppet i

iuttryckligt stödinlåningsverksanthet. Utantidigare postgirotsundantogs
1991:981enligt lagenvärdepappersbolagbankrörelselagen har om

kundersi rörelsen bl.a.ledvärdepappersrörelse rätt emottaatt ettsom
medel på konto.

värdepappersbolagKontoinsättning i4.3

kundersbl.a.i rörelsenfår ledvärdepappersbolagEtt ta emotettsom
har intemedel på kontoinsättningtillkonto. Dennamedel rätt av

börbankrörelselagen. Mantillämpningenfrånuttryckligen undantagits av
ivärdepappersbolagförmöjligheteninledningsvis konstatera attredan att

anledningmedkomma begränsasmedel kankundersframtiden attta emot
insättning kundersvärdepappersbolagtillåterEU emotatt taettatt avav

avsnittuttryck i det itillförbud kommerräkning. Dettamedel för egen
finns detdettavärdepappersbolag. TrotsEG-direktivet förnämnda4.4

påmedelkundersinsättningför vadredogöraanledning närmareatt av
innebär.värdepappersbolagkonto i

drivatillståndfåttbolagsvensktVärdepappersbolag attär ett som
värdepappersrörelse.1991:981värdepappersrörelse enligt lagen om

fond-upphävdesaugusti 1991,i kraft den 1träddeGenom lagen, som
värdepappersmark-1985 :57 11979:748 och lagenkommissionslagen om

tidigarevärdepappersbolag i dentillmotsvarighetennaden. Den närmaste
fondkommissionslagenEnligtfondkommissionsbolag.lagstiftningen var

verksamhetutövadyrkesmässigtfondkommissionsrörelsemedavságs som
Dennairäkningförvärdepapperhandel medavsåg eget namn.annans

värdepappersbolag.bedrivasfårverksamhet avnu

värdepapperförsäljningköp ochhuvuduppgiftenunderlättaFör avatt -
konto,särskiltmedelfondkommissionsbolag rätthade emotatt ta-
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s.k. kundkonto. Inlåningen kom huvudsakligen från bolagens fasta kunder

och utgjordes företrädesvis förskottsbetalningar för beordrade värdepap-av
persinköp, likvider för redan försålda och utdelningsbe-värdepapperav av
lopp, kunderna ville hålla i beredskap för eventuellt framtida förvärvsom
eller låta stå inne i förräntningssyfte. huvudsakliga syftet medDetrent

medel på kontorätten således underlätta kommissions-att ta emot attvar
handeln.

Medel på konto skulle enligt fondkommissionslagen 20 §togs emotsom
huvudregel avskiljas och insättas räkning i bank, inteannatsom om

hade överenskommits enligt skriftligt fondkommissionsbolagavtal. Om ett
hade träffat sådan överenskommelse med skulle de medelkund,en en som
inte avskildes komma ingå bland bolagets rörelsemedel. Motivetatt egna
för bestämmelsen slå vakt bankernas till inlåning ochensamrättattvar om

så långt möjligt skydda kunderna i det fall fondkommissionsbolagetatt som
skulle gå i konkurs 197879:9 propositionprop. 144 Is. samma
uttalades bolagen dock inte fick bedriva inlåningsverksamhet på bank-att
mässiga räkningar i strid med bankrörelselagen.

Av hänsyn särskilt till skyddet för kunderna föreslogs i 142199091prop. :
förs. 120 det i lagen värdepappersrörelse samtliga värdepappers-att om

bolag Bankinspektionenskulle krävas tillstånd för fåatt ta emotav
inlåning. Därvid borde gälla bolagen för visaerhålla tillstånd skulleatt att

de hade kompetens, kapitalstyrka och tekniska föratt att emottaresurser
inlåning. kund tydligt informerasVidare borde vad kraven påen om
kompetens för I lagenkan innebära honom. värdepappersrörelsem.m. om

uttrycklig distinktion redovis-medgörs mellan medel tas emoten som
ningsskyldighet och sådana medinlåning. Medelutgör tas emotsomsom
redovisningsskyldighet räkning iskall och inavskiljas sättasgenast
bankinstitut. Vid imottagande på konto värdepappers-kunders medelav
rörelsen krävs skriftligt utfärdat rekommen-Bankinspektionen haravtal.ett
dationer för hur bör gå till.mottagande kunders medel på kontoav
Eftersom finnsdet vikt medel intekundersär äventyrasstor attav en
bestämmelse innebär efter regeringens bemyndi-regeringen eller,attsom

förgande, Finansinspektionen får avseende villkorenutfärda föreskrifter

mottagandet kunders Föreskrifterna bör semedel på konto.av prop.
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får165 sådant innehåll medel inte199091:142, att tas emots. ges som
för för ändamålanvändas långsiktig placering eller huvudöver taget annat

Värdepappers-underlätta kundens fortlöpande värdepappershandel.än att
utsträckningi sådanföretagen får inte heller kundmedel kontota emot

Finansinspektionensväsentlig finansiering rörelsen.medlen utgöratt en av
finnsvärdepappersmarknadenföreskrifter angående handel och tjänster på

författningssamling, FFFS 1992:1.i Finansinspektionensintagnanu

dentillkommit anledningför kunderna har iRegleringen skyddet avav
konkurs.går ivärdepappersbolagrisk insättaren löper ettomsom
fordran.oprioriteradfordran då endast karaktärenharInsättarens av en

olikaf diskuteratsitt betänkande SOU 1988:29, del 63KMK har i s.
fråntaalternativmöjligheter förstärka kundskyddet. Som nämns attettatt
hållasskallkundmedlenmöjligheten avtala bort regelnbolagen attatt om

försäkringtecknabolaget skallavskilda. alternativEtt attannat envore
förslag harKommitténsförmån för insättarna.eller bankgaranti tillen

genomförts.dock

hos värdepappers-kundmedel på kontosyfte insättningI avgränsaatt av
föredragandeuttalarenligt bankrörelselagenbolag från inlåningsbegreppet

värdepappersbolagmedelstatsrådet i 1990912142 tarettattprop. som
iräkningoch inoch inte avskiljsfrån sina kunder sättsemot som

medel på konto.bankinstitut skall benämnas

Inlåningsbegreppet i EU4.4

berörEG-direktivför utgår från deRedogörelsen EU:s krav nusom
meddragitsslutsatserfrån deaktuella frågeställningar även sommen

berörda tjänstemänfåttinformation utredningenanledning den avsomav
EG-kommissionen.i

banker.förbehållenenligt krav intebedriva inlåning EU:s ärRätten att
EG:söversättningfunds har viddeposit repayableandBegreppet av
dockdefinierasInlåningmed inlåning.banksamordningsdirektiv översatts

i EG-dockdeposit finnsdefinitiondirektiv. Eni dessainte närmare av
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kommissionens förslag till EG-direktiv inlåningsskydd COM 92 188om
final SYN Proposal for council directive415 Brussels, 4 June 1992 a- -

officiell svensk översättning finnsdeposit-guarantee schemes. Någonom
för deposit docknärvarande inte. Uttrycket kan sägas motsvara
tillgodohavanden innestående konton i bank tillgodohavandeneller som

från skall återbetalas underhärrör normala banktransaktioner och som
förhållandenlagliga och avtalsrättsliga

huvudregeln artikel 3 iSom redovisas i avsnitt 3.5 det enligtäven är
företagförbjudet för ellerandra banksamordningsdirektivet sompersoner

från allmän-omfattar inlåninginte kreditinstitut driva rörelseär att som
inlåningsverksamhetFrån denna huvudregel undantas bl.a. ärheten. som

verksam-förutsättningreglerad i nationell lagstiftning undersärskilt att
för insättare ochövervakning till skyddheten underkastad regler ochär

investerare eller vilken formdirektivet framgår inte vilka reglerAv av
inhämtatutredningenden informationövervakning Av somsom avses.

dragit slutsatsenfrån vid EG-kommissionen har utredningentjänstemän att
insättarskyddoffentlig tillsyn ochinte fråga krav pådet är somom samma

gäller varje medlemslanddet tillför kreditinstituten är attsamt att upp
ochskydda insättareerforderlig förutforma den reglering bedöms attsom

investerare.

allmänheten, dvs.fråni kreditinstitut sker såledeseller upplåningenIn- ett
allmänhetenMed begreppetden marknaden.från vidare krets på öppnaen
möjlighetenorganisationi förening ellermedlemmarnaäven omenavses

för ochtill medlemskap står öppet en.var

siktedirektiv intepåtala EG:sbör i detta sammanhangMan även taratt
inom gemenska-marknadernamarginella företeelser på de olika nationella

2 Creditföljande:EG-direktivet inlåningsskyddDefinitionen deposit i förslagettill äromav
deriving fromsituationsfromwhich from fundsleftbalances result temporaryaccountsor

legalandunderthewhich credit institutionbankingtransactionsand thenormal mustrepay
certificateshave beennegotiableconditions applicable,and claims for whichcontractual

issuedby credit institution.a

3 i helhetbanksamordningsdirektivetfinnsdessiversionen artikel 3 andraDen engelska av
Övervakningframgår regler och översattsintageni avsnitt 3.5. Därav bl.a. begreppenatt

controls.från regulatiønsandbegreppen
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Vid bedömningen saknar det enligt EU:s betydelsesynsätt räntapen. om
utgår på de aktuella medlen inte. Räntegottgörelse således inteeller är

något kriterium EU faster avseende vid.som

dessa bestämmelser inlåning från allmänheten finns förbudUtöver ettom
förbudför värdepappersbolag inlåning för räkning. Dettaatt ta emot egen

i den maj 1993 investmentintaget EG-direktivet 9322EG 10 onär

services in the Securities field. Förbudet uttryckt så värdepappers-är att
iför räkning artikel 10bolag inte får investerares medelta emot egen

direktivet.

Inlåning någrai länder4.5 andra

Finland4.5.1 Danmark, Norge och

i likhetFinland har bankerna,nordiska länderna Danmark, ochde NorgeI
inlåning från allmän-tillmed i Sverige, i princip ensamrätt att ta emot
undantag från Norge,inlåningsberättigade bestäms, medheten. Kretsen av

används i stället begreppetmed ledning allmänhetsbegreppet. I Norgeav
för be-inte avgörandeMedlemskap i föreningobestämd krets. ären

allmänhetenske frånInlåningstämmandet inlåningskretsen. ansesav
förföreningmedlemskap irespektive obestämd krets är öppetett enomen

personkrets.förhand bestämdoch inte vänder sig till enenvar

förening, s.k.ekonomisksparmedel från medlemmar iInlåning enav
Finland.i och i I Norge görssparkasseverksamhet, förekommer Norge

vilkas.k. samvirkelag,verksamhet bedrivsåtskillnad mellan den avsom
föreningarellersammanslutningarkooperativa sammanslutningar. Dessaär

föreningardessakonsumentkooperationen. Norgeinrymmer bl.a. l är ut-
inlåning. Derasbedrivaundantagna från bankernastryckligen ensamrätt att

berättigade bedrivadock begränsats så de inteverksamhet har är attatt
Även till HSB harnorska motsvarigheten rättutlåning. den emotatt ta

reglerasverksamhetfrån sina medlemmar. Derassparmedel engenom
utfärdade före-särskiltboligbyggelag, ochsärskild lag, laven genomom

bedrivaföreningar har ävenosäkert dessaskrifter. idag rättDet är attom
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utlåning till sina medlemmar. Verksamheten dockfår endast bedrivas inom

Norge. I Finland finns särskild reglering ekonomiskaför föreningaren
idkar handelsrörelse och inlåning från sina medlemmartarsom emotsom

och medlemmarnas barn, lagen andelslag. Vidare finns särskild lagom en
tryggande deponenternas fordringar andelslag bedriveriom av som

sparkasseverksamhet. Enligt de uppgifter utredningen erhållit frånsom
Finanstilsynet Danmarks motsvarighet till Finansinspektionen bedrivs
ingen motsvarande sparkasseverksamhet i Danmark.

bedrivsI Danmark inlânings- och utlåningsverksamhet i ekonomisk

förenings form s.k. andelskassor, dvs. ekonomiska föreningarav som
bedriver in- och utlåningsverksamhet. Sedan Danmark blev medlem i EU

omfattas andelskassoma den danska laven banker sparekasserav om og

m.v.

finnsI Norge och Finland inte någon motsvarighet till insättning medelav
på konto vissa näringsidkare i Sverige erbjuder sina kunder. Isom
Danmark har dock förekommit liknande företeelser betraktatsnärmastsom

förskottsbetalning. beskrivsFöreteelsema utförligare nedan.som

Danmark

frånl Danmark inlåning allmänheten inte förbehållenär rätten att ta emot
bankerenbart banker. Enligt laven sparekasser har banker,om og m.v.

och andelskasser föreningarsparkasser sparbanker ekonomiska som
kreditinstitutbankverksamhet, vissa laven vissebedriver enligt om

kreditinstitutter indlánvissa utländska kreditinstitut rätt emotsamt att ta
från ojjfentligheden. harSamtliga företag institutoch rätt att ta emotsom
inlåning från såvitt bl.a.allmänheten underkastade regleringär egetavser
kapital. Instituten skyldigastår under Finanstilsynets tillsyn och är att vara

fråni lag årmedlem i den danska indskydergarantijfonden reglerassom en
1987.
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Indlån från ojfentligheden

medel institut har tagit för deposition,Med indlân förstås ett emotsom
krav påliknande ändamål. På sådana medel har insättarenförvaltning och

tillställning. förarbetenaåterbetalning institutets ekonomiska Avoavsett
kännetecknande försparekasseloven framgårbank det även ärattog

förenad inlåningskretseninlåning den med Att utgörsränta.äratt av
avgränsadförhand ickeojfentligheden innebär kretsen beståratt av en

personkrets.

andelskasserIndlån i

sparekasselovenbank An-andelskasser regleras iInlåning i m.v.og
bedriverkooperativ föreningdenna lagdelskasse definieras i somsom en

Sparbank.bank ochpengeinstitut dvs.verksamhet ettsomsamma
låneföreningar,ochi Sverige benämndaAndelskasser vissamotsvarar spar-

Regleringenförening.Kapital ekonomiskJord, Arbete,såsom JAK --
tillanpassningen EU:sinfördes med anledningavseende andelskasser av

credit in-träffas definitionenpå företagreglering och krav avsom
stitution

.

till kraven istartkapital, vilka harminstaBestämmelserna anpassatsom
andelskapitalhuvudregel kravEG-direktiven, innebär somsom

prövningsärskildkan efterFinanstilsynetfem miljonermotsvarar ecu.
Förutsättningenmiljonlägre, dock lägststartkapitaletmedge äratt ecu.en

verksamhetenföreskrivitandelskassen i sina stadgar harhärför är attatt
bankerlaven2 kap. 4 §i bestämd kommunendast får bedrivas omaen

vid lagensverksamhetbedrevandelskassersparekasser. För somog
Övergångsbestämmelser.finns särskildaikraftträdande år 1984

näringsföretagInlåning i

har inteoch tjänster rättbedriver handel medFöretag att tavarorsom
insättningar hosi Danmark. Fråganfrån allmänheteninlåningemot om

förföremål In-dock varitinlåning harskallnäringsföretag utgöraanses
prövning.Finanstilsynetsdustriministeriets och
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beslut från årI 1981 rörande affärsföretaget DifasASett
presentkort farm Finanstilsynet det inte frågaatt var om
inlåning. Värdet presentkortet förenat med Kortetränta.av var
kunde användas vid betalning i Difas samtliga butiker.
Kontantuttag kunde dock endast ske med beloppett som
motsvarade presentkortets ursprungliga värde i den butik som
ställt presentkortet. kontantuttag begränsat på sådantAttut var

fäste tillsynsmyndigheten vid.avgörande viktsätt

I avgörande från år 1982 prövades kunders inbetalningett om
förskotti på konto hos bensinbolaget l Olie AS s Sparevar-A

mekonto betrakta Vid förskottsinsätt-inläning.attvar som
ningar erhöll kunderna vid gjorda inköp. Rabattenviss rabatt
kunde inte utbetalas kundförhâllandet upphörde.kontant när
Finanstilsynet fann förskottsbetalningama sättett attatt var

tillskapa köptrogna kunder inte, främst med hänsyn attsom
erhållna inte kunde jämställasrabatter kunde utbetalas kontant,
med inläning.

Industrimi-Difas ärenden uttaladeMed anledning och Al Olie AS sav
förbetalning sker i förskottnisteriet det inte fråga inläningatt vara omom

förskottsbetalningenindividualiserbara och tjänster, eller utgörnärvaror
kundförhållande.led i löpandeett ett

Norge

krets i principinlåning från obestämdl Norge är rätten att ta emot en
lovenfölj forretningsbanker ochförbehållen bankerna vilket lavenav omer

inlâningsmonopolsparbanker. Motivet till bankernas är att garanteraom
insättama placering.tryggen

forremingsbankeriFrån bankernas inlåningsmonopol har loven om
samvirkelagundantagits inlâning sker i samvirkelaguttryckligen som

uppgift främjahar tillbeskrivs i Aksjeloven sällskap attettsom som
har tillellereller yrkesmässiga intressenmedlemmarnas konsument- som
tillmotsvarighet denskaffa sinauppgift arbete medlemmar. Norgesatt
Lands-Kooperativekonsumentkooperationen, NKL Norgessvenska

Även tillmotsvarighetenboligbyggelagforening samvirkelag. s.k.är ett
boligbyggelagi Sverige enligt laven rättbl.a. HSB äger att ta emotom

sparmedel.andelsägarnas
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Bankernas inlåningensamrätt för närvarande föremål föräratt ta emot
utredning Banklovkommisjonen. I detta avsnitt behandlas det norskaav
bankinlåningsmonopolet och undantaget därifrån.

Irmskudd från ubestemt kretsen

Rätten innskudd fra ubestemt krets innskytere iatt ta äremot en av
princip förbehållen bankema. Begreppet innskudd insättning i bank,
inbetalning används i stället för innlån inlåning och ubestemt krets i

stället för allmänheten.

Anledningen till innskudd ivalts stället för innlân begreppetäratt att
innlân alltför vittomfattande och skulle träffa anskaffandeävenansetts vara

medel vid försäljning obligationer. Utmärkande för innskudd är attav av
det inte fråga belopp bestämda förhand. Härigenomär ärom som
skiljer sig innskudd från obligationer certifikat. förarbetenaoch I till

forretningsbankloven med begreppet innskudd möjligheten tillattavses
insättningar för i princip alla. Inlåningen erbjuds vid krets.är öppen en
Villkoren standardiserade och beloppen varierar efterär insättarens

önskemål.

Anledningen till begreppet ubestemt krets valts i stället för allmänhetenatt
inlåningsmonopolet träffa från iär skall insättningar medlemmarävenatt

förening där medlemskapet, kanske enbart mindre medlemsav-moten en
gift, för alla och Detsamma gäller insättningarna blirär öppen envar. om
lokalt avgränsade så förening insättningar endast från dematt tar emoten

Ävenbor i viss stad eller företag insättningarbygd. tar emotsom en som
endast från banker fråneller föreningar träffas lagen. Spare-av og
innskuddsforeninger sparmedel från begränsad krets hartar emotsom en
hittills varit undantagna under förutsättning bedrivs inomverksamhetenatt
landet och verksamheten har fast organisation. Insättningar påatt en
förmånliga villkor företag erbjuder sina anställda hargöra ansettsattsom

innskudd från bestämd krets.vara en
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Inskudd i samvirkelag

Samvirkelag kooperativär sammanslutning har till uppgiften attsom
främja medlemmarnas konsument- eller yrkesmässiga intressen eller att
skaffa arbete sina medlemmar. likhetI med motsvarande föreningar i
Sverige bedriver dessa föreningar sparkasseverksamhet. Konsument-

Årkooperationen, NKL, står för den delen inlåningen.största 1993av
uppgick den totala sparkasseinlâningen i NKL till 3,8 miljarder kronor.
Inlåningen sker, till skillnad från vad fallet i Sverige, lokalaär isom
konsumentföreningar sedan placerar likviditetsöverskottet NKL.isom
Sparkasseverksarnhet förekommer dock inom bl.a. lantbruks- ochäven
ñskerikooperationen.

Samvirkelag kan bedriva inlåning med stöd undantag i lovenettav om
forretningsbanker. Undantagsbestämmelsen har följande lydelse; sam-
virkelag kan innskudd fra medlemmer a komme underinnta emot uten
loven. Före den 1 januari 1994 öppnade lagen möjlighet för före-en
ningarna bedriva utlåningsverksamhetäven med de inlånadeatt medlen.
Anledningen till möjligheten bedriva utlåningsverksarnhet fråntogsatt att
föreningarna de bedriva såväl inlånings-att utlånings-attvar genom som
verksamhet, träffades definitionen credit institution i EG-direktivenav
och därmed följande krav på reglering. Det finns ingen särskild lag som
reglerar samvirkelag. Däremot finns det särskild fond garanteraren som
säkerheten insättamas medel i NKL. För övriga kooperativaav samman-
slutningar finns däremot ingen fond eller reglering. Garantifondens,annan
Samvirkelagenes Garantifond AL s, uppgift hällaär att spararna
skadeslösa vid eventuell konkurs. NKL för 20 fonden.procentsvarar av
Återstoden står konsumentföreningama i för.Norge Garantifonden har en
kapitaltäckning på cirka 2,5 procent.

Sparande i boligbyggelag

Boligbyggelag ekonomiskaär föreningar har försyfte attsom som
andelsägarnas medlemmarnas räkning anskaffa bostäder. Föreningarnas
verksamhet bl.a. den verksamhet bedrivs ochmotsvarar HSBsom av
Riksbyggen deras organisation. I Norge sker inte fråninlåningensamt
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lokala före-dei någraRiksförbundet,centralt tillmedlemmar utan av
ihopdvs.i Sverige,syfte detsammalnlåningensningarna. är att sparasom
visstidigareföreligger, nämnts,bostad. Idagtillmedel ensomen

utlåning. Ut-bedrivaharföreningarna rätthuruvida ävenosäkerhet att
bostäder.köpermedlemmarmedsambandfrämst iskerlåningen att

i lovregleraskontosparmedelboligbyggelagförRätten att ta emotett
reglerasföreskrifterföreskrifter. I dessasärskildaiboligbyggelag samtom

Regleringen rättenskall placeras.medelinsättarnasvilketbl.a. på sätt av
anledningmedutlåningsverksamhet har övervägtsochbedriva in- avatt

därav begränsatstill följdharVerksamhetenikraftträdande.EES-avtalets
Därmedinom Norge. attfår bedrivasendastdenpå så mansätt anseratt

kreditinstitut.regleringkravträffas EU:sinteverksamheten avav
vidare.skall utredasfrågandockAvsikten är att

Finland

ochsparbankernaaffärsbankema,depositionsbankerna, dvs.Finland harI
depositionertillföreningsbankerna, ensamrätt emotandelsbankerna att ta

harhandelsrörelseidkarföreningarEkonomiskaallmänheten.från som
sinafrånsparkassedepositionerandelslag rättenligt lagen emotatt taom

Föreningarbam.minderårigamedlemmarnaseller sommedlemmar
lagenfinskasärskilt i denreglerassparkasseverksarnhetsådan ombedriver

andelslag.

allmänhetenfrånDepositioner

finskai denregleratsallmänheten harfråndepositionerRätten emotatt ta
rd. RP1992propositionregeringensfinskadenIdepositionsbanklagen. -
kreditin-lagtillförslagEES-avtaletföljdtilllämnas295 omen nyavnr.

finskaoch dendepositionsbanklagenskall ersättalagenstitut. Den nya
kreditinrätt-definieraspropositionenIfinansieringsverksamhetslagen.

frånibeståraffärsverksamhet attsammanslutningarningar varssom
återbetalasskallmedelandraellerdepositionerallmänheten somemotta
jämförbardärmedochkreditererbjudaräkningföroch annanatt egen
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finansiering Depositionsbankerna skall tillsammans med Postbanken AB
ha depositi0nerensamrätt från allmänheten.att ta emot

inlåningAtt sker från allmänheten innebär depositionskretsen obe-äratt
gränsad. Depositioner sker från medlemmar i förening torde, isom en
likhet med vad för närvarande gäller i Sverige, inte omfattassom av
allmänhetsbegreppet.

Sparkassedepositioner

Ett andelslag ekonomisk förening bedriver handelsrörelse har enligtsom
lagen andelslag 16 § l mom. sparkassedepositioner.rätt att ta emotom
Lagen reglerar således bl.a. den sparkasseverksarnhet bedrivssom av
konsumentkooperationen i Finland, dvs. Andelslaget Eka-koncernen,av
Andelsajfären Elanto och medlemsandelslagen i Centrallagetfär handelsla-

i Finland SOK. I september år 1993 uppgick sparkassedepositionemagen
i dessa föreningar till sammanlagt 3 456 miljoner finska mark prop.ca
1993 rd RP 267 3.s.-

förening omfattasEn lagen andelslag skyldig hällaär attsom av om en
kassareserv med beaktande sparkasseverksamhetens ochartsom av
omfattning tillräcklig b17 § lagen andelslag.är l Kassareser-mom. om

skall dock uppgå till minst 10 sparkassedepositionema.procentven av
Vidare andelslag bedriver sparkasseverksamhet skyldigt tillär attsom
tryggande kontohavarens fordran ordna inansministerietF godkändav en av
borgen eller motsvarande säkerhet. förStaten skyldigär att svara
sparkassedeponentemas insättningar intill det belopp erhålls dennärsom
egendom ställts säkerhet för sparkassedepositionema realiseras.som som
För belopp därutöver inte Tillsyn sparkasseverksam-överstaten.svarar
heten vederbörande centralaffär förutövas andelslag. Ytterst styrsav
och övervakas tillsynen dock Finansministeriet.av

Det ursprungliga målet för sparkasseverksamheten har varit och alltjämtär
främja sparande också i sådana trakter där det inte erbjuds någraatt

banktjänster. Det har näringspolitiskt motiveratäven ansetts att ettvara
andelslag bedriver sparkasseverksamhet.
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I slutet år 1993 räckte kassareserven i Eka-koncemen inteandelslagetav
till för koncernens likviditet, bindning tilldå medlemmarnasatt trygga
andelslaget och framtiddess allvarligt började vackla. Dennatro

orsakade tillosäkerhet allvarlig lojalitetskris några dagar leddeen som
allvarligt depositionsutflöde från koncernens sparkassor. De säkerheterett

för aktierhade ställts sparkassedeponentemas insättningar ochsom
fastigheter räckte, betydande sänkningen säker-med hänsyn till den av

förhetsvärdena till följd den ekonomiska recessionen, inte längre tillav
fordringar. Med anledning häravfullt täcka sparkassedeponentemasatt ut

rd 267 lagföreslog den finska regeringen i proposition 1193 RD enen -
bedriverfordringar i andelslagtryggande deponentemas somom av

depositioner i andelslagsparkasseverksamhet. innebärLagen ettatt som
andelslaget insolvent.sparkasseverksarnhet inlösesbedriver ärstaten omav

6 anförs bl.a. följande.I propositionen s.

placerandebland denEftersom sparkassedepositionema
järnställ-bankdepositionerallmänheten har uppfattats medsom

försätta sparkas-riskfria inte skäligtbara placeringar, detär att
ställning.i ojämbördigsedeponentema och bankdeponentema

sparkasse-dessa orsaker det nödvändigtAv är staten tryggaratt
bankdeponenter-fordringar pådeponentemas sätt somsamma

nas .

regeringen inom denden finskapropositionenI omnämns även att
andelslag. Avsiktenändringar i lagen ärtiden föreslånärmaste ämnar om

stadgandena sparkasseverksamhet.preciseraatt om

StorbritannienHolland och4.5.2 Tyskland, Schweiz,

ifinns inteinlåningsbegreppetspecificerad definitionNågon mer av
länderdessaoch Storbritarmien. EttTyskland, Schweiz, Holland par av

vidåterbetalbaramedeldet fråga insatta ärdock äratt somomanger
Schweiz,Tyskland,överenskommelse. Ianfordran eller efter särskild
inlåningbankernaHolland och Storbritannien har inte ensamrätt emotatt ta
i ställetallmänheten harinlåning frånfrån allmänheten. Rätt att ta emot

motiveras dennaländercredit institutions. I samtliga dessasamtliga
Schweizskall skyddas. 1utgångspunkt från insättarnamedensamrätt att
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och Storbritannien inlåningsmonopoletär motiverat med utgångspunktäven
från skydda stabiliteten i det finansiella Ytterligare motivatt systemet. ett

länderna skallär uppfylla aktuella EG-direktiv.attsom anges

l Tyskland, Schweiz, Holland och Storbritannien förekommer inte på

motsvarande i Sverige företagsätt inom detaljhandeln och bensin-attsom
Storbritannienbranschen Ikunders medel konto. och Hollandtar emot

finns emellertid möjlighet för näringsföretag vissa förutsättningarunderatt
inlåning från allmänheten. förutsättning förEn så skall sketa emot att

EU:s krav på vissär reglering till skydd för insättare uppfylldaäratt
artikel 3 i EG:s andra banksamordningsdirektiv. Förhållandena i Holland

och Storbritannien behandlas utförligare nedan.

Holland

Huvudregeln i den holländska lagstiftningen endast auktoriseradeår att
kreditinstitut har inlåning från allmänheten. finnsDeträtt att ta emot
emellertid vissa uttryckliga frånundantag denna huvudregel möjliggörsom
för icke-finansiella företag sådan inlåning. Undantagen äratt ta emot
specificerade i lag. Som exempel kan detaljhandelsföretag harnämnas att
möjlighet inlåning i utbyte vad kan jämförasnärmastatt ta emot mot som
med presentkort eller andra värdecheckar. Samtliga undantag förutsätter

insättarna erhåller skydd för risken för insättarna.begränsa Detatt att
inlåningsförsältringssystem finns Holland gäller dock enbart förisom
insättare i auktoriserade kreditinstitut.

Storbritannien

Bankerna i Storbritannien ihar i likhet med övriga länder beskrivssom
detta avsnitt inte till inlåning från allmänheten. Dennaensamrätt ensamrätt

i stället förbehâllen kreditinstitut. HollandPå motsvarande iär sätt som
finns förbud i auktoriseradeden engelska lagstiftningen för andra änett
kreditinstitut inlåning definieras ifrån allmänheten. Inlåningatt ta emot
allmärma insatta medel vilka kommer återbetalas med ellertermer attsom

vid anfordran eller överenskommelse.vid Förräntautan att en person
förskall bedriva inlåningsverksamhet skall inlånade medel användasanses
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finansieringinsättaren eller användas förutlåning till andra än annanav
påbegränsasviss omfattning. Om inlåningsverksamhetenverksamhet av

docktillfällen detendast vid speciellasådant inlåning ärsätt tas emotatt
allmänheten.fråga inlåning frånenligt engelsk interått om

uttryckligafinns tvåinlåningsverksamhetförbudet bedrivaFrån att
centralbanker,gällerundantagsbestämmelsenförstaundantag. Den

ochförsäkringsbolag,building societies, vissabyggnadsföreningar spar-
olika in-myndigheter ochvissa lokalacredit unions,läneföreningar

undantagsbestämmelsen gällerandraorganisationer. Denternationella
och syften.transaktionerspeciellainlåning för vissaföretag tar emotsom

välgörenhetsorganisa-advokater,gäller bl.a. förUndantagsbestämmelsen
obligationer.ochvärdepapperföretagoch vissationer utgersom

Storbritannienicke-finansiella företag isåledesSammanfattningsvis kan ta
inteföretagetförutsättningunderfrån allmänheteninlåning attemot

någotomfattasföretagetinlåningsverksamhet ovan,sebedriver att avav
kreditin-och därmedauktoriseratföretagetundantag eller ärangivna ettatt

ingår iinstitutauktoriseradeflertalStorbritannien finnsstitut. l ett som
Byggnadsföreningar,detaljhandelsföretag.koncern ettsomsamma

uttryckligen undantagnaföretagförsäkringsbolag och vissa andra ärsom
skyddasövriga falltillsyn. Iunder offentliginlåningsförbudet stårfrån

skadeförsäkring.särskildexempelvispâinsättare sätt,annat genom en

Överväganden förslagoch4.6

i förarbetenaotydlighetvissi förening medpå marknadenUtvecklingen
ochinlåningförstås medskallosäkerhet vadmedförthar stor om som

finnsbankerna. Detförbehållenskallvilken inlåningdärmed varasomom
ochinlåningsbegreppetdefinitionfinnasåledes behov att aven nyav

mellanskillnadernatydliggöraför närvarandedärmed på bättre sätt änett
Härvidmedel på konto.insättningformerbankinlåning och andra avav

riskernaskärskâdasinlåningsmonopolbankernasbl.a. motiven till samtbör

inlåning bedömas.vid olikaför insättama typer av
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4.6.1 Bankrörelsedefinitionen

Mitt förslag: Bankerna skall i princip behålla tillensamrätten att ta emot
inlåning från allmänheten.

Inlåningsbegreppet i bankrörelsedefinitionen skall tydliggöras enligt
följande. Med inlåning skall medel kontoinsättningavses av om
insättning kan ske fortlöpande kontobehållningenoch utgörsom av
värdet och disponibel för insättaren.ärav pengar

Kretsen insättare skall alltjämt Med allmänhetsbe-allmänheten.av vara
skall bli medlemmedlem i föreningäven rättengreppet attavses omen

för och inlâningsverksarnheten därmed riktas till vidär öppen envar en
och obestämd personkrets.

Från bankernas till inlåning från allmänheten skall undantagensamrätt
för inlåning föravsedd användas betalning köpgöras är attsom som av

näringsföretags tjänster. Förutsättningarna för sådanochett varor
inlåning behandlas i avsnitt 4.6.2.

Vid ställningstagandet till på bankinlåning skall definieras måstevilket sätt

beakta de skäl motiverar bankernas verksamhet regleras påattman som
varför bankema i princip har tillsärskilt och tillerkänts ensamrättsätt

dels perspektivinlåning från allmänheten. Motiven kan från insättamasses
placeringsform samhälls-tillgången till helt säker dels frånen- -

ekonomisk synpunkt bevarandet stabilt betalningssystem. In-ettav-
sättarskyddet kan främst på grund bankernas placeringsregleratttryggas av

offentliga tillsynen däröver skapar betryggande kapitalbas ochoch den en
betalningsberedskap.

inlåningtill från allmänhetenVarför har bankerna ensamrätt

hushållen ha tillgång tillHuvudmotivet bakom insättarskyddet börär att en
insättarna skall fâlikvid och i praktiken riskfri Förplaceringsform. att

insättarna,tillgång till riskfri placeringsform fordras skyddarregler somen
så det institut inte hamnar i obe-i vilket insättning sker,medelatt enav

insättarnaståndssituation och sådan skulle uppståallt atttrotsom en --
särskilt viktigthålls helt eller huvudsak därföri skadeslösa. harDet ansetts

reglering såsomvissa institut, särskildi Sverige bankema, omfattasatt av
kapitaltäckning och tillsyn. Dessaägarregler, rörelseregler, regler om

risktagandet.och begränsaregler avsedda säkra betalningsförmåganär att



192 Inlåning

skallGenom denna reglering för insatta medelskapas förutsättningar att
frånuppfattas helt förhindra insättarnasäker placering ochsom en

kapitaltäck-panikuttag, vad medengelska kallas run. Systemetsom
kredit-banker ochningsregler har givits utformning inumera samma

samtliga instituthärtill krävermarknadsbolag. Skälet bl.a. EUär attatt
medi föreningupplåning i sin verksamhethar in- eller medelavsom

kapitaltäckning.bl.a.krav vad gällerutlåning skall underställas enahanda

verksamhetsådanför reglering bedriver ärmotiv institutEU:s attav som
konkurrensförutsättningar föroch likaskydd skapaattspararnage

således inteförbehållerbedriver angiven verksamhet. EUföretag som
tillvaratasskydd kunnatill inlåning. ävenbankerna lnsättamasrätten anses

kreditinstitut banker.inlåning sker i andra änom

andra länder,gäller i vissai likhet med vadbankerna i Sverige,Att som
främst medsammanhängerinlåning från allmänhetenförbehållits tillrätten
inlåningensfunktion i ochmed bankernasför insättamaskyddet ävenmen

kaninlåningskontonbankernaskoppling till betalningssystemet; ses som
betalningssystemetbankernaoch mellanför det nätverk inombasen som

därmed skapaåtaganden ochinfria sinaförmågaBankernasutgör. att
möjligheten tillsamband medbankverksatnheten harför ävenförtroende

delsdels interbankmarknaden,likviditetsförsörjning, viasnabb genom
drabbaskreditinstitutbank ellerRiksbanken. Omupplåning i annatetten

möjlighetdessutomlikviditetsproblem har Riksbankentillfälliga attav
oflender lasts.k.villkor och därmedsärskildalämna lån på somagera

efterRiksbanken,last innebärof resortlenderRollen att enresort. som
samband med extraordinära,fall, kan lån ienskiltvarjebedömning i ge

undvikasyfteilåntillfälliga institut. Sådana attett ges
såledesinnebärkedjeeffekter ochfinansielladestabiliserande i det systemet

finansiellamedbankräddainte något åtagande i varje lägeatt en
problem.

extraordinäraellerreguljäraRiksbankensanförda förklarar varförDet
medelnågot relevantutgjordetill inteutlåningsmöjligheter banksystemet

deanledningmeduppkomtackla de stabilitetsproblemför avatt som
följd häravTilll990-talet.kreditförlustema börjanbetydande i av

åtagandegenerelltoundvikligtdetbedömde ettattstaten genomsom
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bl.a. kontohavare i bank i det finansiellastabilitetengentemot trygga
Detta åtagande, vilket insättarskydd i egentlig mening,systemet. utgör ett

bör dock krisåtgärd.ses som en ren

Bankernas unika roll i betalningssystemet såväl sköta betalnings-är att
förmedlingen producera betydande det förmedlas,delsom en av som
nämligen Produktionen sker bankerna omvandlarattpengar. genom
inlånade medel till utlåning medel. Genom kombinera och integreraattav
funktionerna inlåning, utlåning och fårbetalningsförmedling bankerna

således unik och samtidigt känslig i finansiellaroll det Dettasystemet.en
motiverar vid sidan ambitionen skydda insättama den särskildaattav- -
regleringen bankernas verksamhet.av

Sammanfattningsvis kan konstateras regleringen inlåning frånatt av
allmänheten har skapat skydd för insättama. Att bankerna tillerkäntsett

till denna inlåning har samband dels med deensamrätten att genom
bestämmelser kapitaltäckning insättama det skydd, bl.a.om m.m. ger som

kräver, medEU dels deras funktion i betalningssystemet bl.a. skaparesom
betalningsmedel. För insättarnas medel skall kunna reelltatt ettav ges

för fullgöraskydd och bankerna skall kunna sin roll i betalnings-att
har nödvändigt bankernadet förbehålls rättensystemet ansetts att taatt

inlåning från Frågan detallmänheten. alltjämt finns skäläremot attom
upprätthålla denna ställningInnan till den frågan börensamrätt. tas

bankerriskerna med inlåning sker i andra företag analyseras.änatt

någrainlåningMedför i andra företag banker riskerän betalnings-ur
systemsynpunkt

Med inlåning i företagandra inlåning i näringsföre-bankerän främstavses
Ävenoch i kreditmarknadsbolag dessai föreningar.äventag men om

företag bedriver inlåningsverksamhet har de inte, sättsamma som en
bank, någon betalningsförmedlande inte, såsom banken,roll och därförär

integrerad del företagbetalningssystemet. sådantRisken för att etten av
i samband med fallissemang fårskall skadaorsaka betalningssystemetett
därför synnerligen principiellt armorlundabegränsad ochanses vara av en
karaktär vad gäller för bank motsvarande situation.än isom en
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Man kan föreställa sig två olika på vilket fallissemang i företagsätt ett ett
bank bedriver inlåningsverksamhet kan skada betalnings-attutansom vara

förstaFör det kan fallissemang skapa hos allmän-systemet. ett t.ex. oro
heten, kan utvecklas till brist förtroende inte bara för deten oro som en
aktuella företaget förockså andra företag bedriver likartadutan som
verksamhet. Ett exempel på företag drabbats sådant misstroendesom av

Eka-koncernen i Finland motsvarigheten till i Sverige. Miss-KFär

troendet kan, skillnaderna mellan olika inlåningsformer inte görsom
tydlig, utveckla brist förtroende för andra företag, inklusiveävenen
banker, bedriver inlåningsverksamhet. det andra skulleFörsom man

fallissemang kortutgivarekunna tänka sig hos företag kanärettatt ett som
därförleda till generell misstro kontokort och allmänhetenmot atten mera

i utsträckning detta i och förskulle upphöra med använda sigstor att
kostnadseffektiva betalningsmedel. Risken för allmänt misstroendeett av
här slag får dock begränsad.berört anses vara

också fråga sig företags inlåningsverksarnhet under-Man kan andraom
förmåga fylla funktion betalningssystemet ochbankernas sin igräver att

avkastning insatt kapitali samhället i Genom erbjuda högre änstort. att
från bankerna. kanvad bankerna företagen marknadsandelar Dettagör, tar

allmänförhållandevis billiga inlåning frånpå sikt innebära bankernasatt
kan förvissoheten minskar med kanske mycket belopp. Bankernastora --

hushålleninlåning säkrare ochoch det med hävda derasrätta är attattv
därför bör välja bankinlåning framför inlåning, den sämretrotsannan

pedagogiskamedavkastningen. Det kan sannolikt förenat storavara
för sådantsvårigheter allmänhet förståelsehos bredare ettatt en

inVisserligen de medelhamnar del sättsargument. stor somaven
bankerna torde detkonto hos företagen ändå i bankerna till slut. För

inlåning.emellertid då fråga och dyrare typ avvara om en annan
ikan sig uttryckkanske måste kompensera sig härför, vilketBankerna ta

ochanknytning till betalningsystemethögre avgifter för bl.a. tjänster med

inlåningsmarkna-service. Följden företags inbrytningminskad andraav
bankverksam-effektiviteten ochsåledes bli i betalningssystemetden kan att

den dvs.minskar. Följden kan tänkas bliheten i även attmotsatta,stort
konstateratill effektivitet. Vidare kankan leda ökadökad konkurrens man
inte minsterbjuder finansiella tjänsterockså radbankernaatt en -
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betalningstjänster i eller anknytning till inlåningen.mindre direktmer-
Detta torde viktig förklaring näringsföretaginlåningen itill attvara en

den expansion fårskett de fortfarandeårentrots senastesom anses vara
marginell omfattning i jämförelse med bankinlåningen.av

Bör bankernas inlåningtillensamrätt bevaras

främst konsumenternas riskfri placeringDär behov tillgång tillär avav
insatta medel och samhällets erbjuda insättarna sådanaintresse attav

medplaceringsformer viss inlåning måste kringgärdasgör attsom
särskilda skyddsregler för bankerna och derasden gällerartav som
verksamhet. Samhället kan inte för all inlåningsverksamhet, utanta ansvar

institutsådan särskilt skyddsvärd och bedrivsendast är somsom av
samhällelig tillsyn.särskild ordning och står underregleras i som

samhälleligt skyddinlåningen i bankerna bör åtnjutaEtt skäl till ettatt -
inlåningen på bankkontonmotivet skydda insättarna ärutöver attatt -

och skapandetfundamental komponent betalningssystemetdels är avaven
dels basen för förmedlingbetalningsmedel inom detta, utgör avnya

roll i betalningssystemet kan docktill allmänheten. Bankernaskrediter
till utvecklingen elektro-främst med hänsynkomma förändrasatt av nya
framtiden,därför i inlâningsmonopo-betalningssystem. kanniska Det när

kommer finnas skäl fästaprövas,lets eller inte att attnyttvara vara
mindre betalningssystemet. förbankernas roll i Möjlighetenvikt vid

erhållaoch utlåningskapacitetbankerna betalningsmedelskapaatt nya
dock fullgöra dennamåste upprätthållas. uppgift krävs denFör attatt

vilkaallmänheten. Underinlåning erbjuds bankerna förattraktivärsom av
betalnings-vilketförutsättningar bankinlåning skall få ske sättoch

till andratillgångskulle påverkas för fall hushållen hardetsystemet att
svårt besvara.inlåningsformer erbjudsdem bankerna ärän attsom av

insättarnainlåning,Klart dock bankerna måste tillgång till visshaär attatt
måstetillgångmåste ha till säker form insättning samt systemetatten av

förtroendeingivande för inlåningskundema.vara

allmänhetenfrånalternativ till bankernas till inlåning ärEtt ensamrätt att
skall placeras. Konsu-överlåta till fritt välja medlenkonsumenten att var
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måste då själv förenadebedöma de risker med vissärmenten ensom
placering fördelar,och eventuella risker de högrevåga ränta,mot t.ex.

ligger i valda kontoinsättningen. långsiktigt sparandeden För ettsom
åtföljande säkerhets-väljer kanske konsumenten sparande i bank medett

lönekonto, där insatta medel oftast interegler. Ett transaktionskonto,

förlägga tilluppgår till så belopp, väljer kanske konsumenten att ettstort
icke bankföretag, där de praktiska fördelarna överväger.

allmänheten kanföretag banker skall få inlåning frånOm andra än ta emot
framgårhelt oreglerad. Somdenna inlåningsverksamhet inte lämnas av

ochinlåning regleradoch krävs dennaavsnitten 3.5 4.4 ärävenatt
banksamordningsdirektiv,för insättama andraövervakad till skydd EG:s

bank ellerInlåning från allmänheten inte bedrivsartikel 3. annatavsom
inte likakreditinstitut fordrar således någon form reglering, änomav

föroch därmed skyddetomfattande bankinlåningen. Säkerhetemasom
inlåningsfonner. Endärmed komma variera mellan olikainsättama kan att

förbli nödvändigomfattande och tydlig information kommer attatt
allmänheten skall kunna det valet.göra rätta

förbehållaprincip börjag i Sverige iSammanfattningsvis attanser man
ingrepp i dennainlåning från allmänheten. Vissabankerna tillrätten

kunnabör dock göras.ensamrätt

bankrörelsekännetecknande förVilka kriterier bör vara

varförskäl belysaden rubricerade frågan finnsbesvararInnan attman
utifrånoch inteutifrån inlåningsverksamhetenbankrörelse definieras enbart

verksamhet, dvs.utmärkande för bankernasden verksamhet är ensom
hänsynbetalningsfönnedling. Medinlåning, utlåning ochkombination av

kan detbedriver flera viktiga verksamhetsgrenartill bankernaatt vara
vilkenverksamhet idefinierasmissvisande bankrörelse endastatt som

tilloch intetill sparkasserörelseinlåning. för tankeningår Detta närmast
bankinlåningsdefinitio-hade i uppdragbankrörelse. KMK, överatt sesom

klar-inte någondefinitionen bildade cirkelansåg bl.a. att gavsomennen,
ochbankmässiga inlåningenden skyddadeavgränsning mellangörande

framförallt i deförekommerregelmässigtupplåningin- eller somannan
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dåvarande finansbolagen, bland och kommuner.även näringsföretagmen
KMK, fann bankernas inlåningsmonopol skulle bestå, föreslogattsom att
bankverksamhet enligt definitionen beståbl.a. inlåning påskulle av
räkning från allmänheten och särskilt medgivandebank efteränatt annan
i lag skulle kunna sådan inlåning 1988:29, del 32 ochSOUta emot s.
197 fr.

kan finnas skälDet ytterligare inte begreppet bankrörelseövervägaatt om
borde beskrivas med andra verksamheter inlåningsverksarnliet.även Detän

förenatdock med svårigheterär finna definition fullstän-att en som mer
digt vad utmärkande för bankrörelse andraär utan att tangeraanger som
finansiella verksamheter inte skall förbehållna eller utmärkandesom vara
för enbart banker. för mittInom utredningsuppdrag jag detattramen anser
inte finns skäl föreslå omfattande förändring bankrörelsedefi-att en mer av
nitionen finnasöka adekvat definition inlåning frän allmän-än att en av
heten.

Bankrörelsedefinitionen bör precis bestämmas utifråndelssom nu
delsbegreppet inlåning, utifrân kretsen insättare. Gränsdragningenav

alltjämtmellan inlåning och upplåning bör upprätthållas. finnsDet

gränsdragninganledning beröra denna innan de kriterierna föratt nya
bankinlåning dras upp.

upplåningGränsdragningen mellan in- och

utvecklats gränsdragningenObligationsmarknaden har mellan in- ochatt
upplåning har blivit obligationsutgivning har det blivitallt otydligare. Vid

allt vanligare förvärvaren registreras ochobligationen endastatt attav
förvärvaren således inte erhåller utgivaren. Somnågot värdepapper av
bevis på registreringen erhåller kontoutdrag. Förförvärvaren i stället ett

uppfylla kravet fondpapper finansiellapå 1991:980enligt lagenatt om
fordrasinstrument dock sker utgivningdet vid obligationsutgivningatt en

fysiskt värdepapper eller enligt aktiekontola-offentlig registreringettav en
1989:827. Vid sådan ändringregistrering sker ägarbytegen genom en av

registreringen i stället för fysiskt värdepapper.överlåtelse etten av
Registreringen fullgör tillde civilrättsliga funktioner knutnaärannarssom
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själva innehavet värdepappret. Genom registreringsmöjligheten dessaärav
obligationer omsättningsbara värdepappersmarknaden. Som exempel

sådan kontobaserad obligation kan Stadshypoteks utgivningnämnasen
sparobligationer på privatmarknaden. Hittills har kontoföringen ochav

registreringen denna obligationsutgivning skett hos Stadshypotek. Ettav
exempel kontobaserad obligation HSB:s sparobligation.ärannat en

registreras, i likhet endastDenna med Stadshypoteks sparobligation, hos

från obligationutgivaren. Till skillnad Stadshypoteks obligation HSB:sär
omsättningsbar till tredje fall obligationema lösasinte I samtliga kanman.

inåterköpas utgivaren.av

sparform,sammanhang kan det finnas skäl beröra ytterligareI detta att en
sparform in-nämligen riksgäldskonto. kontobaseradDetta är en som

upplåningeni januari 1991. Sparformen ingår i den statligatroducerades

Insättning kan ske fortlöpande medoch bedrivs Riksgäldskontoret.av
riksgäldskontovalfritt dock lägst 000 kronor. fordranbelopp, 5 En ett

Äganderätten övergå tillkan inte överlåtas. kan däremot annan genom arv,
ske helstbodelning eller exekutivt förvärv. Uttag kan närtestamente, som

närvarande ske fyra olikavalfritt belopp. Inlåningen kan föroch med

och särskildavarje kontotyp gäller bestämd förfallodagkontotyper. För en
påAvkastningen på insatt belopp beräknas medräntevillkor. ränta ränta

löptidens utgång.betalas och beskattas, först vidunder löptiden ut,men
s.k. nollkupongare.Sparformen kan därför karakteriserasnärmast som en

fastställer inlösenräntaOm sker i förtid Riksgäldskontoretuttag somen
statsskuldväxlar och statsobligatio-utgår från rådande marknadsräntor för

avkastningen på uttagsbeloppet.inlösenränta bestämmerDennaner.

språkbruki allmänttillägga begreppet obligation,Man bör även att som
definierat och tydligtstår för visst värdepapper, inte entydigtärett

traditionell obligationsut-juridisk mening. Med begreppetiavgränsat
omsättningsbaragivning torde dock på värdepappersmarknadenavses

fysisktuppfyller antingen utgivningfondpapper kraven ettavsom
aktiekontolagen.offentlig registrering enligtvärdepapper eller en

tillhörabeskrivna obligationer fårStadshypoteks och HSB:s anses enovan
till inlåning, iskuldförbindelser i hög gradgråzon gränsar vartsomav

Såvitttill tredjefall förbindelsen inte omsättningsbarnär är man.
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utredningen erfarit pågår vissa innehavarendiskussioner att av enom
obligation skulle kunna skuldbeloppet vid skildalösa delarrätt attges av
tidpunkter. Om detta blir möjligt mellan inlåningkommer gränsdragningen

och upplåning bli konstruktion skulleotydligare.ännu En sådanatt
Ävenkringgå bankrörelsedeñnitionen. detnärmast sättett attses som om

inte kan ligga utredningsuppdrag fastställainom för mitt attanses ramen
på vilket denna fastagränsdragning skälsätt bör ske, finns att upp-
märksamhet på denna iutveckling påtala behovet att annatsamt av
sammanhang tydliggöra och upplåning. Dettamellan inlåning ärgränsen

uppfattarviktigt med hänsyn till allmänheten felaktigtinte minst ettatt
placering. Ordetalltid säkerförvärv obligation mycketav en som en

obligation borgar för denna uppfattning.

inlåning4.6. l Begreppet1.

kriterier utmärkandeutifrân deinlåning bör bestämmasBegreppet ärsom
inhar sina påför själva företeelsen, dvs. sättarätt att ettatt pengarman

återbetalda. medlenanfordran få medlen Attkonto och vid äratt mer
de in i bank igrundskyddade för insättaren sätts änatt annatav
särskilda förskyddsregler och krav gällerdeföretag, beroende som

påverka kriterierna.bankema, bör inte

cirkeldeñnition och använda tidsenlig be-undvikaFör att en meren
inlåning räkning allmäntbanknänming bör begreppeträkningän som

medel på konto. dennainsättning Genomanvänder medersättas av
90h måstetidigaredefinitionen vidare bestämmasändring blir än även

skall förståskriterier. medelutifrån andra begreppetMed insättning attav
frågasåledesinsättaren i princip Detförfogar insatta ärmedel.överensam

återbetalning.pådeposition vilka insättaren kravharom en av pengar
bestämda pådet inteVidare fråga insättningar ärär belopp somom av

obligationsutgivning. Attförhand. Härigenom skiljer sig inlåning från bl.a.
efterlikvids.k.ellermedlem i ekonomisk förening återbäringlåteren en

medelinsättningstå på konto i föreningen inte betraktaskvar bör avsom
frånpå dessa fallkonto. I insatta medel endast medel genereratssomavser

föreningens verksamhet.
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Ytterligare kärmetecken för inlåning bör insättaren harett attvara
Ävenmöjlighet fortlöpande in medel på kontot.sätta härigenom skiljeratt

sig inlåning från förvärv obligationer och certifikat. Ett erbjudande attav
placera medel på konto hos företag vid visst angivet tillfälle ärett ett
således inte inlåning.

Genom frågadet deposition behållningenär utgörsatt om av pengar av
värdet Härigenom skiljer sig inlåning från insättningarpengar.av som
sker på konto där dess värde fondandelar. Om insättarensett motsvaras av
möjlighet disponera insatta medel begränsad på sådantöver är sättatt att
behållningen endast kan för förvärv jfrexempelvis värdepappertas ut av
möjligheten till insättning medel konto i värdepappersbolag samtav
andra och tjänster, behållningen likväl värdetutgörsvaror av av pengar.

värdetBegreppet uttryck för vad kärmetecknan-även ärav pengar ger som
de för inlåning, dvs. behållningen nominellt bestämd och beräknasäratt
med utgångspunkt från insättningarnas innebärnominella belopp. Detta att

insättning kronor värde jämte100 100 kronor,motsvarar etten av om
eventuell kan nominellt bestämd börMan begreppetränta. överväga om
användas självständigt undvikas eftersom detkriterium. Detta börettsom

snarlikt begreppet nominellt säker. Vissa tolkningsproblem kan därförär
uppstå. nominelltBegreppet säker tolkas i vissa fall på det be-sätt som

nominellt bestämd fall nomi-beskrivs. I andra har begreppetgreppet ovan
nellt säker tolkats insättaren med hänsyn till de skyddsreglerattsom som
bankerna förknippade in.med garanterad få de medel hanär är sattatt ut

Ytterligare kännetecken för inlåning insättaren har vidär rättett att att
anfordran insatta medel. medel, jämte eventuell harInsatta ränta,ta ut
insättaren förfoganderätten till. så behåll-Detta kan uttryckasäven att
ningen disponibel för insättaren ord, likvid.eller, medär ett annat

likvidBegreppet har tidigare vid angivandet vad äranvänts av som
Ävenkännetecknade för bankinlåning. likvid.Bankinlåning heltvaraanses

vid uppstå.användning begreppet likvid kan vissa tolkningsproblemav
likvidBegreppet helt har nämligen, på motsvarande begreppetsätt som

nominellt säker, ibland kopplats ihop de skyddsreglermed ärsom
förknippade insättarenmed bankerna och har därför tolkats ärattsom



inlåning 20 1

garanterad omedelbart vid anfordranatt medel.insatta Förut att
undvika eventuella tolkningsproblem bör begreppet disponibel användas i
stället för likvid. Begreppet disponibel bör något innebörd änannanges en
begreppet likvid.

Insatta medel disponiblaär de i normalfallet är omedelbart till-attgenom
gängliga för vid anfordran. Medlenuttag disponibla föranses vara
insättaren även medlen tillgängligaär endast under vissa förut-om
sättningar. Exempel sådana förutsättningar kan endast fåratt uttagvara

Ävenske viss avgift eller efter viss kortaremot uppsägningstid. be-om
hållningen disponibelär för kontantuttag i begränsad omfattning,
exempelvis så kontantuttag endast får ske i samband medatt kontoför-att
hållandet upphör, bör behållningen disponibel för insättaren.anses vara
Detsamma bör gälla insättaren får använda behållningen endast förom
förvärv exempelvis värdepapper eller andra och tjänster. Det börav varor
inte någon skillnad insättaren själv gör från kontot ellervara uttagom om
kontohållaren verkställer betalningen först efter anvisning från insättaren.
Behållningen på konto i värdepappersbolag och i näringsföretag, som
huvudsakligen används betalning vid köp värdepapper respektivesom av

och tjänster, bör sålunda disponibel för insättaren.varor anses vara
Detsamma bör gälla insatta medel får disponerasendast insättarenom av

överföring till andra konton.genom

Kännetecknande för inlåning insatta medel disponiblaär är föratt iuttag
valfria delposter. Insättarens fordran kan därigenom betraktas som en
kassatillgång banken för sin del kan försökaäven om styra uttagen genom
uttagsavgifter eller reducerad uttagstillfällenAntaletränta. och storleken

uttagsbeloppen begränsar kontobehållningennormalt endast ochav
eventuella uttagsavgifter. Härigenom skiljer inlåningensig normalt från
obligationsutgivning. Ett återköp skuldbeloppethelasom avser av en
obligation bör normalt inte innebära skuldbeloppet disponibelt iäratt
bankrörelselagens mening.

Andra kärmetecken för inlåning insättaren vissär får avkastning påatt
insatta medel, vanligtvis i form inlåningen erbjuderränta, insättamaattav
likalydande villkor och inlåningen inte innebär några skyldigheter föratt
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Även för bankinlåning ochkriterier kärmetecknandedessainsättarna. är

definitionen uppställdai definitionen. Samtliga ikunna användasskulle
skall kunnaför inlåningenuppfylldakriterier bör nämnts attsom vara

inteförhållandet någon väljerbank. Enbart det räntaförbehållas attatt ge
faller utanför definitionen.till följd inlåningendock inte kunnaskall att

därför intemed börnormalt förenadinlåning ränta,Att är ettanges som
erbjudaväljerförhållandetkriterium i definitionen. Det att attman

hellerlikalydande skalli alla avseendenvillkor inte ärinsättama som
Även rekvisitetdefinitionen.träffasinlåningen intemedföra attatt av

mindreför insättarna,några skyldigheter ärfår innebärainlåning inte
kringgåendefördetta kan skapalämpligt eftersom även ettutrymme av

med vid bestäm-kriterier bör därfördessadefinitionen. Inget tastreav
inlåningsbegreppet.ningen av

fortlöpandemedel på konto,insättningkriterierTidigare angivna av-
disponibelochvärdet ärbehållninginsättningar, utgörs pengaravsom av

formutmärker allkaraktär desamtliga sådanför insättaren är att avav-
således inteuppfyllt, detintedessa rekvisit ärnågot ärinlåning. Om av

i definitionendärför ingåkriterier börSamtliga dessainlåning.fråga om
på följandebestämsinlåningsbegreppetsåledesföreslårinlåning. Jag attav

insättning kankonto,medel páinsättninginlåningMedsätt. omavavses
ochvärdetkontobehållningenfortlöpande och utgörsske pengaravavom

disponibel för insättaren.är

allmänheten4.6.1.2 Begreppet

medi Sverigebank bestämspå imedel kontoinsättareKretsen avav
isittharallmänheten. Dettabegreppetutgångspunkt från attursprung

för mottagandebl.a. brukbedrevssparkasseräkninginlåning på avavsom
kooperativaimedlemmarfråninlåningbesparingarpersonalens samt egna

Till följd däravbankinlåningsdefmitionen.träffasskulleföreningar inte av
med starkföreningarekonomiskaifrån medlemmarinlåninghar all

tidigarebankinlåningsdeñnitionen. Iutanförfallaintressegemenskap ansetts
inteifrågasättshar1988:29och SOU1955:3förarbeten prop. om

bankoktrojpåkringgå kravetförutnyttjasföreningsfonnen ibland samtatt
praktikendet ibetydandesåföreningarmedlemstalet i vissa ärinte attom
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fråga inlåning från allmänheten. inlåningsverksarnhetär Frågan ärom om
föreningi skall hållas utanför bankoktroj eller in-kraveten om

sättarkretsen bör bestämmas på sätt.annat

jämförOm med andra länder kan inom EU och ikonstatera attman man
Danmark, också begreppet påanvänder allmänhetsbegreppet, tolkassom

i Sverige i Danmarkoch Finland. ochsätt än Inom EUett annat anses
medlem i förening allmänheten med-tillhöra kretsenäven en en om

lemskapet i den aktuella föreningen för Kretsenär öppet envar. av
personkrets.insättare då vid och på förhand obestämd lutgörs av en

Norge bestäms inlåningskretsen från utgångspunkt även om mansamma
använder begreppet obestämd krets i stället för allmänheten.

blandInlåningsverksamhet bedrivs uteslutande begränsad kretssom en av
med viss intressegemenskap, medlemmarna i ekonomiskt.ex. enpersoner

förening,förening särskilda medlemskriterier sluten arbetstagarnamed

tidigarei företag eller liknande, bör normalt intesättett samma som
förbehållenskallsådan inlåning bankema.betraktas som varasom

formalitetOrganisationstillhörigheten får dock inte med syfte attvara en
banklagstiftningens bestämmelser. Kretsen inlåningsverksarn-kringgå som

så vid det ifår inte heller realiteten frågaheten riktas till ärattvara om
från allmänheten.inlåning

finansiell verksamhetrenodlatbedriver bör i fallFöreningar vartensom
medlemmarsig tillinlåningsverksamheten vänder medlemskapetochom

normalfallet bedrivastår för i bankrörelse.i föreningen öppet ansesenvar
formalitet.I dessa fall framstår föreningsformen Förofta just attsom en

kringgående bankrörel-förhindra föreningsformen utnyttjas föratt ett av
fordra bankok-sedeñnitionen inlåningsverksamhet föreningsådanbör i en

formekonomisk föreningstroj. Möjligheten bedriva bankrörelse iatt
kommer stå föreslagna lagentill buds, den utredningenatt omom av
andelsbanker genomförs.

bankrörelsedefini-Frågan på vilket kretsen iinsättare börär sätt av anges
tionen. Såväl begreppet allmänheten använda begreppetdet i Norgesom

skulle inlånings-obestämd krets kunna vidanvändas avgränsningen av
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kretsen till förhandpå obestämd krets Båda begreppen haren av personer.
övervägandenaturlig avgränsning. skäl talar för välja allmänhetsbe-atten

främst för intematio-det inarbetat och för det användsärgreppet, att att
nellt. begreppet bäst för kretsenDessutom avgränsa avsettattpassar

angeläget tydligt klargöra allmänhetsbegreppetDetsätt. är sättatt ett att
tolkning hittills gälla.den Ettän sättansetts attnu ges en annan som

definiera vadklargöra dess innebörd kan i bankrörclselagenattnya vara
emellertid vanligt förekommandemed begreppet. Begreppet äravsessom

därför mindre lämpligt för vissti normalt språkbruk. Det kan att ettsynas
i ställeträttsområde specifik betydelse enligt lag. Man börbegreppetge en

allmänhetsbe-välja i förarbetena så klart möjligt på vilket sättatt som ange
skall tolkas.greppet

obestämdligger fråga vid ochbegreppet allmänheten detl äratt om en
inlâning från medlem idärför naturligtpersonkrets. Det är att en en

allmänhetsbe-för träffasförening, medlemskapetdär öppetär avenvar,
Även allmänhetsbegreppetkrets kan träffasbestämdgreppet. omaven

allaalla statsanställda,vid. exempel kankretsen mycket Som nämnasär
inteSverige. sådan kretsbarnfamiljer eller alla fastighetsägare i För att en

fordras viss intressegemen-träffas allmänhetsbegreppetskall utöverav -
Å sidan kanbegränsning, geografisk. andraskap ytterligare någon t.ex.-

allmänhetenhållas utanför begreppetden rikstäckande,kretsen, även ärom
Normalt börbegränsad till fåtalden i övrigt är settett enpersoner.om

mindre elleranknytning till bestämdyrkeskategori med lokalviss orten
banklagstift-utanförför hållastillräckligt begränsadarbetsplats attanses

blandförening bedriveninläningsrörelse inomningen. Att beteckna somen
nått betydandeföreningens medlemsantalallmänheten enbart för att en mer

vissmedlemsantal fåkan betydandeomfattning inte rimligt. Däremotär ett
träffasverksamheten börbedömningbetydelse vid samlad aven av om

banklagstiftningen.

ekonomiskabedrivs vissainlåningsverksarnhetTill följd härav bör som av
allmänheten,riktad tilllantbrukskooperationen inteföreningar inom anses
föreningenstillverksamheten begränsasallt under förutsättning att
i huvudsaki dessa föreningarInlåningsverksamheten riktasmedlemmar.

inom visstjordbrukare och skogsägare,näringsidkare, såsomtill vissa ett
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geografiskt omrâde. Om verksamheten anknytning till visssaknar en
bransch och i stället vänder sig till alla alla aktiebolagsmåföretagare, eller

snararemotsvarande med angiven krets bör verksamhetenvagten anses
riktad allmänheten. Konsument- bostadskooperationen fårochmotsom

bedriven allmänheten, verksamheten pågentemotanses vara oavsett om
sker, bedrivssätt moderföreningen, den bedrivsellersom nu av om av en

lokalt verksam konsument- eller HSB-förening. Anledningen härtill är att
kretsen inlåningsverksamheten riktas till konsumenter bospararesom -

Ävenvid och obestämd.är antalet medlemmar begränsas ochom-
knyts hårdare till föreningen exempelvis höjda medlemsinsatsergenom
bör inlåningen alltjämt riktad till allmänheten. vissa fall kanI detanses

svårt förenings inlåningsverksamhet skall omfattasavgöraattvara om en
allmänhetsbegreppet eller inte. Som exempel kan föreningnämnasav en

bedriver rikstäckande inlåningsverksamhet för medlemskretssom en som
består viss yrkeskategori i Sverige. detta fall antaletI kan med-av en
lemmar få betydelse vid bedömningen inlåningen riktas till allmän-av om
heten eller inte.

Vilka skall bedriva inlåningsverksamhet allmänheten fårmotsom anses
bedömas i varje fall vid sammanvägningenskilt samtliga omständig-en av
heter. Prövningen begreppet allmänhetenvad inryms i ankommersomav

på Finansinspektionen.närmast
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kontokortKontoinsättning hos utgivare4.6.2 av

skallsker utgivare kontokortförslag: Kontoinsättningar hosMitt avsom
i bankrörelsedefinitionen.omfattas inlåningsbegreppetav

näringsföretag skallandraliksom vissaVissa utgivare kontokortav
uttryckligtenligtfrån allmänheteninlåningdock ha rätt ettatt ta emot

inlåning.tillundantag från bankernas ensamrätt
företagnäringsföretag, dvs.undantagsbestämmelsen skallEnligt som
elleroch tjänsterbedriver handel medframställer eller annatvaror

hasådant företagkoncern rättföretag ingår i att tasamma somsom
behåll-Förutsättningen härför ärinlåning från allmänheten. attemot

för insättamadisponibeltillförenad medningen inte ränta ärär rätt samt
eller säljsframställstjänsterbetalning ochendast för avsomvarorav

kontoförhållandetsamband medeller inäringsföretag inom koncernen att
kundmedel.insättninginlåning skall benämnasupphör. Sådan av
kundmedel endastinsättningKreditmarknadsbolag skall ta emot av

avsättningbegränsad tillñnansieringsverksamhetföretagets är avom
inomnäringsföretagsäljsframställs elleroch tjänster avsomvaror

koncernen.

andra företaghos änmedel på kontoinsättningavsnitt behandlarDetta av
Syftet med insätt-kontokort.fall utgivarevilka i flertaletbanker är av

framtida köpanvändas förfall de skalli dessa ettningama är att av
företagnäringsföretagMedoch tjänster.näringsföretags ettavsesvaror

och tjänster. Företaget ärmedbedriver handelframställer eller varorsom
finansiellaandraerbjuds änTjänsterna äricke-finansiellt företag.ett som

avseendei dettasåledes intevärdepappersbolag etttjänster. Ett varaanses
falli vissakannäringsföretagInsättningarna i ävennäringsföretag.

vanligtvisför kontantuttag ärFörutsättningarnaanvändas för kontantuttag.
kontoförhållandetmedsambandendast kan ske isåbegränsade attatt uttag

300 kronorvanligtvis högstdock kontanterfall kanupphör. I vissa --
Flertaletkontantavrundning.inköp, s.k.samband med gjordaiuttas

får finnashögstbeloppdetkontokort har begränsatutgivare somav
regelmässigt ärutgårinsatta medelPå räntainnestående kontot. som

tidigarefinns, nämnts,bankerna Dethögre den räntaän somger.som
i dessaKontoinsättningarverksamhet.avseende dennaregleringingen

avsnitt 2.2.utförligt ibeskrivsföretag
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utanförfallanärvarandeförkontoinsättningarangivnaOvan anses
harkontoinsättningarnaförutsättningunderbankinlåningsdeñnitionen att

bankrörelse ellerbedriverföretag intetill annananknytningnära ett som
medsammanhangförevarandejämställs ilnsättningamarörelse.finansiell

kontoin-dessahurtillställningförskottsbetalning. Innan tarmanen
vadbelysanärmareanledningframtiden finnsibedömas attbörsättningar

förskottsbetalning.förutmärkandeär ensom

förskottsbetalningInlåning eller

övrigtifinnshellerinte i lag.reglerasförskottsbetalningAvtalsenlig
tordeDeti förskott.betalamedvaddefinition attklarnågon avsessomav

följande.förskottsbetalningmedvedertaget avserdock att manvara
köpesumman.delellerhelaförtidiskerBetalning avavsom-

tjänst.ellerbestämdvissköpBetalning varaenavavsersom-
intenormalt ränta.utgårmedelbetalda settförskottPâ i-

tiden.ivarandranormalfalleti näraliggerköptillfálletochBetalningen-

förskottsbe-likheter medföreterkontokortutgivareKontoinsättning hos av
vilketimellan företagetanknytningfinnsdetendast närtalning en

ellersäljer aktuellaföretagetochskermedel varorinsättning somav
iföretagen ingårvanligtvis attfinns sammaAnknytningentjänster. genom

insattai förtidskekan sägas attBetalningeninsättningen genomkoncern.
dockbetalningen skerSjälvanäringsföretaget.förtillgängligamedel finns

medel föranvänder insattakortinnehavarenkundenmedsambandförst i att
förbetalninginteInsättningarnatjänsterna.och avserbetalning varornaav
deförbetalningframtidavältjänst,ellerbestämdvissnågon menvara

Betalningenlin-erbjuder.aktuella företagetdetoch tjänster somvaror
ivarandraligga närainte,behöverkan,köptillfålletochsättningen men

medlikhetiutgörs,betalningeninsättningen enförMotprestationentiden.
Skillnadenoch intetjänstellerförskottsbetalning, pengar.avenvaraenav
medförenad ränta,kontoinsättningen ärförskottsbetalning är attmot en

på kontoinsättningVidintenormalt är.förskottsbetalning settvilket en
medel kanmedel. Insattamed insattabetalaskyldighetnågonintefinns att

köpbetalningnågotkontoförhållandet upphöra attoch utansåledes tas ut
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sparkonto ikommit till stånd. I detta avseende fungerar kontot ettsom
bank.

isåledes aktuella kontoinsättningar skerMan kan konstatera att som
flertalföreterföretag med anknytning till näringsföretagnära ettett

dock inteavtalsenlig Likheterna kanlikheter med förskottsbetalning.en
med betala ikontoinsättningarna kan jämställassådana attattanses vara

företag sådaninsättningar sker iförskott. Framför allt kan inte utansom
med sådankreditmarknadsbolag, jämställasanknytning, i vissat.ex. en

betalning.

i likhetlikheter bankinlåning. DetKontoinsättningama företer med äräven
på kontotInsättningarfråga insättning medel på konto.med inlåning om av

Även endastinsättningama ärinsättaren.kan ske fortlöpande omav
likväloch tjänstervid betalning utgörsavsedda användasatt varorav

disponibla förmedelvärdet Insattapå kontot ärbehållningen av pengar.av
begränsade.möjligheter till kontantuttag ärinsättarensinsättaren även om

ikontantuttagförför betalningnämligen disponiblaMedlen är samt
vilket beloppoch medkontoförhállandet upphör. Närmedsamband att
träffas dessaHärigenomdet insättarenbetalning skall ske avgör.är som
bankrörelse-inlåning idefinitionenföreslagnakontoinsättningar den avav

lagen.

detkunder ikontoinsättningar ärharpersonkrets göraDen rätt attsom
ibli kunderintresseradeaktuella företaget eller är attavpersoner som

förhand. Möjlighetenobestämd påsåledesPersonkretsenföretaget. är att
fråninlåningfrågaför såledesstår Detbli kund äröppen omenvar.

medelinsättningframställningen benämnsfortsattaallmänheten. I den av
inlåning.utgivare kontokortkonto hos av

inlåningfå bedrivakontokortSkall utgivare av

utgivarebedrivasskall fâinläningsverksamhetBedömningen avavav om
bankernafrånutgångspunktske medbanker, börintekontokort, är attsom

Ifrån allmänheten.inlåningtillalltjämt bör hai princip ensamrätt
bankerföretagandrainlåning i änifrågasättsavsnitt harföregående om
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medför några risker från betalningssystemsynpunkt. Det finns anledning

belysa inlåningnärmare i sådana medförakan andraföretagatt ävenom
risker och det finns behov tillhandahålls utanförinlåningattom av
banksfären. Först efter sådan ställning tillanalys kan taen omman
inlåning fortsättningsvis skall bedrivas och under vilkadessa företagav
förutsättningar det i så fall bör få ske.

inlåningVilka risker medför i andra företag bankerän

inlåningsverksamhetDen bedrivs bankerandra företag än är,som av om
inte hänsyn till regleringen kreditmarknadsbolagen, intetarman av

omgiven skyddsregler bankernas motsvarande verksamhet.av samma som
Det insättarskydd bankernas verksamhet innebär inte attsom omger
insättarna åtnjuter något särskilt skydd vid eventuell bankkonkurs.en
Härvid bortses från de garantier år 1993 utfärdatsunder har statensom av
och inte har någon egentlig anknytning till insättarskydd meningi densom

här. insättarskyddet förhindraDäremot är avsett attattsom avses en
insättarskydd i företagenskonkurs inträffar. Avsaknaden inlånings-av

riskverksamhet innebär insättarna löper förlora behållningenstörreatt att
på sitt konto.

fråninnehåller således risker konsumentskyddssynpunkt,Verksamheten

företags inlåningvilket kan motivera andra bör med regleratt omges som
vidsyftar till hålla insättaren skadeslös eventuell konkurs, elleratt atten
skadeverkningarnamildraförinlåningen begränsas vid konkurs,att
inte fårkontobehållningen överstigaexempelvis visst belopp.att ettgenom

kan åtgärden kan i dettaYtterst helt Manförbjuda inlåningen.attvara
sammanhang viss kompensation iinsättaren inämna flertalet fall fåratt
form högre avkastning hanriskinsatt kapital för den atttarav genom

in sina inlåningsverksamhet ikonto hossätta på företag medettpengar
stället för i bank. riskpremie.Den Omhögre avkastningen kan ensomses

inför regler skadeslös,innebär hållasinsättaren skallattman som ex-
empelvis krav på inlâningsverksamhet skallde företag bedriveratt som
bekosta insättarförsäkringar, kostnaderskulle det innebära företagensatt
ökade och insättaren erbjudas någoninte längre kunde medräknaatt att

riskpremie
.
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ytterligare riskerBeträffande näringsföretags inlåningsverksarnhet finns

för blirdirekt hänförliga till konsumenten. finns risk konsumentenDet att
möjligheterstarkt till det kontoförande företaget hansså knuten attatt

finns risk förförsvåras. Vidareutnyttja prisskillnader på marknadenm.m.
tillhandahålla inlånings-de företagen kandet endast är störstaatt som
finansieringskälla.tillgång billig Dettaoch på detta få tilltjänster sätt en

ekonomiska förutsättningarföljd mindre företag inte harkan få till att som
i underläge från konkurrens-kontokortsverksamhet hamnaradministreraatt

finns emellertid inte skälSådana eventuella konsekvensersynpunkt. att ta
utredningsuppdrag.till inom för mittsärskild hänsyn ramen

oftaverksamhet låterinlåning i sinNäringsföretag och andra företag med

verksamhet ellerhuvudsakligaföretagetsmedel flyta in i detinsatta egna
därvidInlåningenverksamhet. störrenärstående företags utgöri ett en

medför likviditet.:-förhållandefinansieringen.eller mindre del Detta enav
risk föreliggerMotsvarandemycket kortfristig.risk i det inlåningen äratt

HSB:s sparkassor. Företageninlåning sker i KF:s ochbeträffande den som
någonsituation därklaraför problemskulle utsättas attstora man aven
insattafåfrån antal insättareanledning ställs inför kravet att utett stort

förmögenhetsska-åtföljandemedmedel. Risken för onödig konkursen
delökar såledesandra fordringsägare störredor för insättare och av

ifrågavarande slag.inlåningfinansieras medföretagens verksamhet avsom

hosmedel på kontoinframhållits kan dentidigare sätterSom ettsom
risk hanpremie för denföretag bankän atttarannat genomanses en

banksparandet.för det säkraresparande i ställetvälja den typen av
siniökade riskenemellertid inte denNäringsföretagen upplyser om

grad osäkertdärför i högi avtalsvillkoren. Detmarknadsföring eller är om
ochavkastningenden högresambandet mellaninsättama medvetnaär om
ochkonsekvenserpå insikt kanökade risktagandet. Denna bristdet om

går i konkurs.inlåningsverksamhetnäringsföretag bedrivernär ett som
kreditmarknadsbolagför sig gällakan i och även tarDetsamma ett som

med sinförenadesäkerhetsreglerbolag harkundmedel dettaävenemot om
vanligeninlåning förekommerdiskuterade formenverksamhet. Den avnu

medfolklagerbrettnår därför tilldagligvarubranschen ochi ettut
kontonaBehållningenrisktagande.finansielltbegränsad erfarenhet av
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i dagligvaruhandeln uppgår visserligen mindre belopptillvanligtvis men
likväl kan betungande flertalet hushåll.mista för Det ärattsom vara

därför inte uteslutet flera konsumenterna krävakommakanatt att attav
skall förmögenhetsförluster.eventuellaersättastaten

tillhandahåller inlåningFinns det behov företagandra bankeränattav

Under de decennierna genomförts i syftehar flertal reformersenaste ett
öka konkurrensen domineratsi den sektor traditionellt haratt som av

bankerna. Under tid har diskussionen kommit handlaattsenare om
behovet ökad konkurrens Anledningenpå inlâningsmarknaden.ävenav
härtill främst oligopoliserasden svenska bankmarknaden tenderarär att att
och detta förhållande bidra till allmänhetens villkor i sambandatt antas att
med inlåning blir mindre Problemet har belysts bl.a.gynnsamma. av

Utredningen positiv tillBankkostnadsutredningen SOU 1989:16. var
reformer syftade till ökad konkurrens inlåningsmarknaden,ävensom

specialiserade inlåningsföretag tillåts etablera sig på dennat.ex. attgenom
sådanaUtredningen utgick dock från företag skullemarknad. att vara

företagenoch påpekade detta skälkopplade till betalningssystemet att av
tillhandahåller likviditetstjänster naturligtvis måsteoch därför deatt

finns förför insättarskydd bankema. Kredit-inordnas i det system som
problemetockså har belyst med minskadmarknadskommittén, som

1988:29, hade inställningbanksektorn SOU restriktivarekonkurrens i en
skyddsvärdsåfrån allmänheten verksamhetoch ansåg inlåningatt var en

bankerna.förbehållenframtiden skulleden iävenatt vara

smal-banker harMed anledning antal nisch-banker elleratt ettav
förhoppningaroch iansökt något fall fått bankoktroj finns omom

banker inte,förändringar konkurrensen på bankmarknaden. ärDessaav
breddinstitutde traditionella stor-bankema, avsedda utanattsom vara

iKonkurrensentillhandahålla begränsat utbud banktjänster.ämnar ett av
alltförden svenska banksektom kan denna utvecklingtrots anses vara

mindre bankerberor delvis fåtalDetta storbankers uppköpett avsvag.
Sverige.i Denoch det bristande internationella intresset etableringarav

och därmed tillfinansiella koncentrationkrisen har också bidragit till ökad

i banksektomförsvagning konkurrensen. Den konkurrensenen av svaga
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kan precis konkurrens i alla andra samhällssektorer antassom svag- -
medföra effektivitetsförluster kommer till uttryck i bl.a. villkorsämresom
för kunderna. Frågan konkurrensen bör ökas släpperär attom genom man
in aktörer marknaden, aktörer spelar efter andratypen ny av som
regler dem gäller för konkurrenterna,än eller i stället börsom om man
hålla fast vid spelreglerna samtidigt på underlättarsättannatsom man
nyetableringar på marknaden.

Konkurrens bör bedrivas på lika villkor. En grundläggande princip bör

således aktör inte skall ha systeminbyggda kostnadsfördelarattvara en
framför aktör på marknad. lnlåningsmarknaden ären annan samma
särpräglad såtillvida där redan kan finnas två aktörer.sägasatt typernu av
En aktörer bankerna grund sin ställning bedrivatyp av anses av- -

skyddsvärd inlåningsverksamhet och har därför samhället ålagts atten av
upprätthålla och bekosta visst minsta skydd. andra aktörerDenett typen av

näringsföretagen och föreningarna har inte bedriva någonansetts- -
skyddsvärd inlåning. Kreditmarknadsbolagen har uttryckligendäremot

förbjudits inlåning från allmänheten. Näringsföretagen ochatt emotta
föreningarna har inte ålagts bekosta något skydd och därmed har deatt en
i inbyggd kostnadsfördel framför bankerna.sina konkurrenter,systemet

inlåningVilka fördelar finns med kontokorthos utgivare av

Hittills har främst riskerna företag belysts.med inlåning i andra bankerän
förDet finns dock anledning beakta sådan inlåning positiv såväläratt att

för medkonsumenterna företagen. Inlåningen underlättar, i likhetsom
inlåning bankkonto, löpande betalningsförhållandet mellandet

säljföretaget rationelloch kunden. Kontokortssystemet erbjuder även en
kassabetalningsrutin. Kunden erbjuds flertal förmånliga villkor såsomett

inlånings-rabatter och avkastning insatta medel i form Medränta.av
följer insättaren gjorda inköptjänsten får kontoutdrag vilket bl.a.att av

ekonomi.framgår. Därmed insättaren möjligheter planera sinökade attges
valfrihet.inlåningstjänst konsumentemainsättama ökad lDenna ger en

dessa inlåningsverksamheten positiv för konsumenten.avseenden är
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För företag insättningarna inlåningsverksamheten positivtar äremotsom
därigenom denäven möjliggör företaget skaffa billigt rörelseka-föratt att
Ävenpital. tillgodohavandet får uppgå till högstkontot i vissa fallom

8 kronor000 och storleken det på kontot varierarbelopp finnsav som
väsentligt det ändock företaget, inlåningstjänstemasmed hänsyn tillger

tillgångutveckling, till billigt kapital för finansieringkan användassom av
företagets verksamhet. näringsföretagen verksamheten denFör har även

fördelen den skapar företagenköptrogen kundkrets. Vidare in-att en ges
formation företagenskundernas köpbeteenden vilket underlättarom
planering inköp och lagerhållning.av

Möjligheten till inlåning hos företag i syfte användaandra bankerän att
för framtida avseenden positiv medinsatta medel inköp således i fleraär

intressen. riskerhänsyn såväl till konsumenternas till företagens Desom
motivera reglerfinns konsumentskyddssynpunkt, kansom som gerur

Riskerna för instabilitet i betalningssystemetskydd insättarnas medel.

slagmåste marginella. heller risker kanInte annat vara avanses av anses
förbjuda möjlighetensådan det motiverat helt för utgivareärart att att av

finnskontokort bedriva inlâningsverksarnhet. Det anledning,ävenatt
positivtfrämst från konsumentskyddssynpunkt, på bankernaatt attse

övervägande enligtskäl talar förför .min meningkonkurrens.utsätts att
inlåningsverksamhertbedriva viss i framtiden.näringsföretag skall fâ även

erbjudsinlâning företaganförts tidigare den andraSom är änavsom
bankinlåningen. Med härtill,med risker hänsynbanker förenade större än

finns behovtillhörande hänseende-n, i vissatill krav iEUzs attsamt av
finns också behovföretagensavseenden begränsa inlåningsverksamhet. Det

inlâning.tydliggöra lskillnaderna mellan bankinlåning ochatt annanav
syfte benämnassärskiljande bör den inläning bedrivs företagensom av

insättning kundmedel.av

insättningUnder vilka förutsättningar skall kortutgivare emotta av
kundmedel

ske i andra företagförUtgångspunkten insättning kundmedel skall fåratt av
betalningförinsättningarnabanker avsedda användasän är äratt att av
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näringsföretag.framtida köp och tjänster i Insätt-insättamas ettvarorav
avsättning sinaunderlättar därmed näringsföretagensningarna av

tillåta värdepappersbolagSamma motiv anfördes förprodukter. att taatt
kan, på motsvarandekunders medel på konto. Insättningarna sättemot som

betalningsför-det löpandebetalning med bankkort, underlättavid sägas

kunderna.mellan säljföretaget ochhållandet

insätt-få dessaför företag skallförutsättningarnaDe närmare emottaatt
frågeställningar.följandeledning påmedningar kan bestämmas av svaren

fåbörvilka företagbör besvarasförsta frågan ärDen ta emotsomsom
kundmedelinsättningandra fråganinsättning kundmedel. Den är avomav

ställafinns skälbank och detskydd iinsättarnabör attomsamma somge
under vilkatredje frågan närmareunder tillsyn. Den ärverksamheten

skälFinns detskall bedrivas.verksamhetenförutsättningar attsom
fjärderänta Densåvittbegränsningar, rätteninföra vissa attt.ex. avser ge

konsumentskyddssynpunkt.regleras utifrånverksamheten börfrågan är om
inlånings-bedriver dylikföretagexempelvis skäl åläggaFinns det att som

och villkorvilka riskerinsättamaverksamhet informeraatt somom
förenad medverksamheten är

få kundmedelinsättningskallVilka företag ta emot av

vilketberoende påföretag sättkontoinsättningar sker i dag i olikaAktuella
fåtal fall skerkortverksarnheten. lvalt administreranäringsföretaget ettatt

kontoin-Vanligarenäringsföretaget. ärkontoinsättningarna direkt i att
närings-koncerni företag ingår isättningarna sker ett samma somsom
har vidkreditmarknadsbolag. Detföretag iblandföretaget. Dessa är
låteri vissa fallnäringsföretagframkommitkartläggningsarbetet ettatt

näringsföre-ingår i koncernkreditmarknadsbolag, inte somsammasom
sådana fallkontokortverksamhet. Inäringsföretagetsadministrerataget,

kreditmarknadsbolaget.direkt ikontoinsättningarnasker

insättningbör havilka företag rättFrågan emotatt ta avsomom
förarbetentidigarebesvara. Imycket viktigkundmedel principielltär att

kontoinsätt-uttalatstidigarehar,l99091:154 nämnts,prop. attsom
harinsättningarnaförutsättningunderföretag får ske, endastningar i att
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ellerbankrörelseanknytning till någon affärsverksamhet ännära annan
ytterligare ifinansiell behandlatsrörelse. Frågan har inte pro-annan

anknytning kanpositionen. Ett skäl till ställt krav attnäraatt vara,man
skall kunnaintebedriver finansiell verksamhetföretag rentsom en

sin kreditgivnings-kontoinsättningar för finansiera,använda dylika att Lex.
då mycket likblirVerksamheten i sådant företagverksamhet. ett

möjlighetifrågasätta det då finnsoch kanbankernas att upp-man om
kravet närainlåningsmonopol. Fråganbankernasrätthålla är om

finansiellochverksamhet bankrörelsetillanknytning än annanannan
för vilkabetydelsefråga hari framtiden. Dennabör gällarörelse även

ikundmedel. Oavsettinsättningtillåtasföretag bör att ta emot avsom
ingår iöronmärktainteinsättningar sker devilket företag är utansom

rörelsekapital.respektive företag som

näringsföretagiInsättning

företagicke-finansiellttidigarenäringsföretag nämnts,Med ettsomavses,
Utgångs-med och tjänster.handelbedriverframställer eller varorsom

insättningskall fâföretagvilkapå fråganförpunkten ta emotsvaret som
användas betalningskall förmedelinsatta ettkundmedel är att avav

skall kunnainsatta medelFöroch tjänster.näringsföretags att avsevaror
medel företagi detinsättning skerprincipibetalning krävssådan att av

Därigenom tydligt förblir dettjänster.ochaktuellasäljer varorsom
Ävenmedlen. konsumentensärkonsumenten mottagare avsomvem

insättning i under-visst företagmedriskerna ettbedömamöjlighet att en
används förvilket insatta medelföretag ii detmedel skerlättas insattaom

mellananknytningsådant fall föreligger naturligtvisbetalning. I nära
således habörNäringsföretagkontoinsättningarna och näringsföretaget.

insättning kundmedel.rätt att ta emot av

Insättning i koncemföretag

näringsföretaget.idirektintekontoinsättningar sker normaltAktuella
kontokortsverksamhet.till företagetsregel koppladeInsättningarna är som

i koncernbolagbedrivs vanligtvisverksamhetDenna ett separat sammaav
bedriverföretagDessakoncernföretagkallatnäringsföretaget, härsom
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ofta ñnansieringsverksamhet den kreditgivning förenad medärgenom som
kontokortsverksamheten. Flertalet koncemföretag kommer därför fordraatt
auktorisation kreditmarknadsbolag eftersom de bedriver finan-som
sieringsverksamhet samtidigt de insättning kundmedel.tar emotsom av
Därmed får de anskaffa medel från allmänheten, vilket innebäranses att
finansieringsverksamheten fordrar tillstånd enligt kap.1 3 § första stycket
3 kreditmarknadsbolagslagen. I dessa fall blir anknytningen mellan
kontoinsättningarna och näringsföretaget inte lika stark insättningnärsom

Ävensker direkt i näringsföretaget. Förskottstanken blir inte lika tydlig.
dessa företag bör dock ha rätt insättning kundmedel. Insattaatt ta emot av
medel kommer till följd därav kunna användas i den finansierings-att
verksamhet vissa dessa företag bedriver. Det angeläget dennaärsom av att
in- och utlåningsverksamhet begränsas till verksamhet bedrivs inomsom
koncernen. Finansieringsverksamheten koncemföretaget bedriver börsom
därför begränsas så den endast finansiering i samband medatt avser
avsättning och tjänster framställs eller säljs näringsföretagav varor som av
inom koncern.samma

Insättning i fristående företag

Med fristående företag idetta sammanhang företag inte ingåravses som
i koncern näringsföretaget. För närvarande sker kontoinsätt-samma som
ningar i vissa bankägda kreditmarknadsbolag. Aktuella kreditmark-

nadsbolag har dock för avsikt i framtiden organisera verksamhetenatt om
pá sådant kontoinsättningarnasätt kommer ske antingen pâatt att ett
bankkonto eller på konto hos näringsföretaget. Man kan förutseävenett

näringsföretag kan komma låta andra företag sådana kreditmark-att änatt
nadsbolag handha administrationen kontokortsverksamheten, t.ex.av
betalkortsföretag inte bedriva tillståndspliktig ñnansierings-ansettssom
verksamhet som exempel kan Americannämnas Express Company AB.
Det har kartläggningsarbetet framkommit det finns uttalatattgenom ett
intresse bland olika näringsföretag utvidga sin kontokonsverksamhetatt
med till insättningrätt medel på konto. Om de fristående kredit-en av
marknadsbolagen tillåts insättning kundmedel, kan dessaatt ta emot av
bolag komma tillföras inte oväsentlig mängd medel inlåningatt en genom
från allmänheten går direkt in i kreditmarknadsbolagets rörelse.som
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Därmed skulle insättamas medel användas för kreditmarknadsbolagets
ñnansieringsverksamhet.

Ur konkurrenssynpunkt kan gällandegöras friståendedessa kredit-att
marknadsbolag bedriver verksamhet kreditmarknadsbolagsamma som som
ingår i koncern näringsföretaget och de friståendesamma attsom
företagen därför bör behandlas lika. Utgångspunkten för bedömningen av

fristående kreditmarknadsbolag bör ha rätt insättningom att ta emot av
kundmedel utgår från det grundläggande syftet med den föreslagna
undantagsbestämmelsen, dvs. underlätta näringsföretagens avsättningatt

och tjänster. För underlätta näringsföretagens avsättningattav varor av
och tjänster marknaden bör, kreditmark-nämnts,varor som ovan

nadsbolag med direkt specialisering på och tjänster inom denvaror egna
koncernen, få uppträda på marknaden. dessa företagAtt klassas som
kreditmarknadsbolag beror på det finns direkt koppling mellanatt en
insättningar och kreditgivningi rörelsen. Fristående kreditmarknadsbolag
har, i likhet med andra fristående företag, inte nära anknytning till
viss produktion och tjänster. En sådan fristående aktör måsteav varor
således ha bankoktroj för få insättningar medel på kontoatt ta emot av
från allmänheten. Om mjukar detta kraväven kommer iman upp man
praktiken avskaffahelt bankernas inlåningsmonopol. Dessutomatt kommer

i realiteten kunna bedriva bankrörelse bankoktroj; inte baraatt utanman
inlåningsmonopolet hela bankbegreppet skulle då på sittutan tömmas reella
innehåll. Skälen för behålla denna till inlåningensamrättatt behandlas i
avsnitt 4.6.1. finnsDet således för föreslåstarka skäl denna åtskillnadatt
mellan företag ingår i koncern näringsföretag ochettsom samma som
fristående företag.

Företag inte ingår i koncern näringsföretag skallsom samma ettsom
således inte möjlighet insättning kundmedel. Dettages att ta emot av
behöver dock inte innebära något hinder för näringsföretag låtaett att ett
fristående företag handha administrationen kontokortsverksamhetenav
och kreditgivare. Insättning kundmedelatt skall emellertid alltidvara av
ske i näringsföretaget eller i koncemföretaget. för insattaAnsvaret
medel insättaren skall alltid åvila det iföretag vilket insättninggentemot

medel sker.av
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framställer ellernäringsföretag, dvs. företagsåledesföreslårJag att som
koncernföretag ielleroch tjänsterhandel medbedriver somsammavaror

kundmedel. Koncem-insättningbör hasådant företag rätt emotatt ta av
till följdkreditmarknadsbolagfalli flertaletkommerföretagen att avvara

finan-de bedriversamtidigtfrån allmänhetenanskaffar medelde somatt
koncerningår iintesieringsverksamhet. Företag somsammasom
insättningar.sådanahadäremot intebör rättnäringsföretaget ta emotatt

kundmedelinsättningvidoch tillsynskyddsreglerFordras av

intressenaturligtvisfinns det attsidainsättarnasfrånSett avsamma
eller ii bankinsattade annatetttryggade, ärmedlen är oavsett om

motiveratintedet docksynpunkt kansamhällsekonomiskUrföretag. anses
iföretagandraplaceringsform isäkerochlikaskapa somtryggatt en

och reglerskyddsreglermedverksamhetomgärda dennaoch ombanker
börtillsynsansvarSamhälletsoch investerare.för insättaretilltillsyn gagn

utifrånhellerverksamhetema. Inteskyddsvärdadetillkoncentreras mest
medkombinerasinteinlåningsverksamhetensåvittförfordras,EU:s krav

Däremottillsyn.ställs underverksamhetenkreditgivningsverksamhet, att
kravtill EU:smed hänsynvisstregleras sättverksamhetenfordras att

och investerare.för insättareskyddövervakning tillochreglerpå

särskilda place-införaovannämnda krav äruppfylla EU:s attEtt sätt att
kansättkundmedel. Ett attdem annatförringsregler varaemottarsom

synpunktsamhällsekonomiskUravseenden.vissaiverksamhetenbegränsa
insättningvidomfattningiskydda insättama avskälfinns inte att samma
angelägetDärför detbank. är attinlåning ividkontokundmedel som

skillnader.väsentligafinnsdetför insättamaklargöraavseendenolika atti
finns,Finland. Däribli densammakan somKonsekvensen somannars

isparkasseverksamhetförregleringsärskildavsnitt 4.5.1,ibeskrivs en
allmänhetenshandelsrörelse. Näridkarföreningarekonomiska som

isviktadeEka-koncernen,föreningarna,deför störreförtroende aven
in-tvingadsigregeringen garanterafinska attansåg den1993årslutet av

härtillAnledningen attföreningar.dessamedel i varaangavssättarnas
likaföreningari dessaallmänhetenfråninlåninguppfattade sominsättama

svenskadenintemening börEnligt minbankinlåning.säker som
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tvingas sig beträffanderegeringen till ansvarstagande varesamma
förhindrasparkasseverksamheten eller insättning Ettkundmedel. sätt attav

i olika vilket insättningdetta kan avseenden klargöra sättatt avvara
begränsningar i vissakundmedel skiljer sig från bankinlåning och införa

skyddsreglerdärefter eventuellaavseenden. Först kan behovet av
övervägas.

insättning kundmedelBör vissa begränsningar gälla för av

primärakundmedel utgå från detFörutsättningarna för insättning börav
näringsföretagsförsyftet insatta medel skall användas köp ettatt varorav

kontinuerligtbör användasInnestående medel kundkontooch tjänster.
transaktions-kan kontot liknas vid s.k.för inköp. Därigenomsådana ett

behovför tillgodose kundensinte användaskonto. Kontot bör att av
uppnås till in-syftet kankapitalplacering. Det primära även rättenom

avseenden. finns anledningi vissa Detkundmedel begränsassättning attav
såvitt disponerabör införasbegränsningar rättenifrågasätta attavserom

fårstorleken de medel sättasmedel,insatta räntarätten samtatt av somge
syftar främst förbegränsningar till insättamaEventuellapå kontot.in att

och insättning kundmedel.inlåning i bankmellanskillnadenklargöra av
uppfylla visskrav påsådana begränsningar EU:ssyfte med ärEtt attannat

reglering.

tillgängliga för medinsättarenkundkonto börmedel påinsatta vara men
kontantavrundning, förekommerRätten till s.k.begränsningar.vissa som

utnyttjasenkelt påalltför för kontantuttagnämligenomfattning, kani viss
utveckling börsådanliknande i bank. För undvikasätt attsom en

upphör.kontoförhållandetendast i samband medkontantuttag göras att
för betalningtillgängligaskall naturligtvis insattaHärutöver medel vara

tjänster.elleravräkning på kontot för köp företagets varorgenom av
medel.tydliggörs syftet insättning kundHärigenom med av

det inte utgörkännetecken bankinlåningEtt är, även ettannat om
den berättigarföreslagna bankrörelsedeñnitionen,särskilt rekvisit i den att

tillform rätt räntakunden till viss avkastning i Om insättarenränta. gesav
sådanuppfattarkundenkundmedel finns risk förvid insättning attav
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insättning likvärdig med inlåning i bank. insättarna fårGenom attsom
på innestående medel kan kunder stimuleras till ha beloppränta att stora

innestående på kundkonton. Insättning kundkonto framstår då ettsom
alternativ till banksparande. till kan bli det för kundenRätten ränta
huvudsakliga fåoch till följd kunden inte någon kritisk prövninggöratt av
företaget insättningama. Vidare finns risk för kunden intetar emot attsom

sittheller behov kundkonto. Syftet med till insättningprövar rätten avav
kundmedel, dvs. insatta medel skall användas för inköp, kan därmedatt
bli förfelat. Dessa förhållanden talar för bör begränsa rättenatt attman ge
ränta.

inför beträffande till kommer kundenOm begränsningar rätten ränta,man
sådansannolikt ha lägre belopp innestående på kontot eljest. Enänatt ett

praktiken fylla funktion be-begränsning kommer i att som ensamma
vidloppsbegränsning. riskerar därmed inte förlora så mycketKunden att

fallissemang. begränsning såvitteventuellt Härigenom kan sägas attett en
Ävenför kunden.visst indirekt skyddrätten ränta utgöratt ettavser ge

för bör begränsadenna omständighet talar ränta.rätten attatt geman

fördelaktig för kundentill emellertid tydlig ochRätten ränta är samt ger
på kund-kompensation för ha medel inneståendekunden omedelbar ettatt

för ha medelviss kompensationkonto. Kunden måste naturligtvis attges
kunden emellertidstället för skulleinnestående på sådant konto. I ränta

form bonus. Bonuserbjudas rabatter eller premieras med någonkunna av
kontobehållningen.köpmängden eller tillkan i olika former kopplas till

kunden till förvärvKompensation i form rabatter eller bonus styr avav
framförts med rabattertjänster. harföretagets och Det att systemettvaror

eller bonussystem haradministrativt merarbete. rabatt-skulle medföra Ett
föroch svårt värderaotydligt i jämförelse med räntaäven attsagts vara

eller bonus endastVidare kan med rabatterkunder. ett system som ger
kundkompensationen förinköp innebärakompensation vid gjorda att en

användaolika skälfall kunden förhindraduteblir för det är attatt av
förhållanden talarangivnainsatta medel för inköp. Dessa attmotsenare

begränsa ränta.rätten att ge
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Det avgörande för ställningstagandet bör begränsas börtillrätten räntaom
det primära syftet med tillåta kundmedel; insattainsättningattvara attav

medel skall användas för förvärv och tjänster.näringsföretagsettav varor
Syftet skall inte skapa förutsättningar långsiktigtför sparande.attvara ett
Sammantaget jag skälen för begränsa rätten ränta äratt attanser att ge
starkare skälenän Ett bonus kommermed rabatter eller ävenemot. system

främja innestående medel eftersom kunden fåranvänds aktivt,att att mer
kompensation vid användning medlen. med rabatterEftersom systernettav
eller bonus motverkar kundkontot sparsyfte blir behovetanvänds iatt rent

särskilda skyddsregler för insättarnas medel mindre eljest. Enänav annan
effekt till begränsas företag erbjuder dyrarerätten ränta äratt attav som

och tjänster, möbelföretag, bilföretag och resebyråer intet.ex.varor
kommer ha lika lätt företag inom bensinbranschen och daglig-att som
varuhandeln attrahera sina kunder in medel kundkonto.sättaatt att
Detta dock ingen olägenhet. påverkar konkur-För det första det inteär

rensförutsättningarna företag inommellan verkar bransch. Försom samma
det andra måste ha i åtanke det alltjämt fråga undantagäratt ettman om

frånfrån bankernas inlåning allmänheten. Skälen förensamrätt att ta emot
undanta viss inläningsverksamhet härifrån sig gällandegör mindre näratt

storleksordningdet fråga insättningar i den krävs exempelvisär somom
för Sammanfattningsvis företagbilköp. jag rättatt att taanser som ges

förhindradebörinsättning kundmedel erbjuda insättamaemot attvaraav
medel.på insattaränta

beloppsbegränsning kan konstateraVad beträffar flertalet företagattman
inneståendebelopp högst fär finnashar begränsat det på kontot tillsom

8 000 kronor. Vissa beloppsbegränsningar. En anledningföretag har inga
till företagen följdhar 000 kronor,beloppsbegränsning, äroch just 8att en

Finansinspektionens Belopps-ställningstagande Kort AB.ICArörandeav
begränsningarna kan inte har någotnaturligtvis bero företagenäven att
intresse ha kundkonton. dettahögre belopp Iinneståendeattav

mäste medel,sammanhang insattadock ha i åtanke i företagenattman
innestående användasdet kanäven beloppet kontot fluktuerar,om av

företagen medlen skallrörelsekapital så länge det ställs krav attsom
iavskiljas för antagandet,särskild bankräkning. finns därför fogDet
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tjänster,fall i de koncemema med brett utbud ochstörrevart ett av varor
helt.det finns intresse höja beloppsgränsen eller slopa denatt attatt av

konsumentskyddssynpunkt förkan motiverad frånEn beloppsgräns vara
fallalltför för detkunden inte skall riskera förlora storatt att summaen

fordran skullei vilken kundensnäringsföretaget skulle gá i konkurs,att
beroende på derasAlla näringsföretag kommer,oprioriterad. varu-vara

kunderförutsättningar attraheratjänsteutbud, inte haeller attattatt samma
dockDebegränsas. ärin medel på kundkonto rätten räntasätta attom ge

skulle dock kunnabeloppsbegränsninginte förhindrade därtill. En utgöra

företag inte kanbegränsning för vissaalltför långtgående ansessomen
lämpligbestämmavissa svårighetermotiverad. kanDet även att envara

till varjeskall knytasbestämma beloppsgränsenbeloppsgräns samt att om
begränsningen såvittGenombestämmashushåll, kund eller sätt.annat

eljest införabehovfinns inte hellerräntarätten attatt somsammageavser
inte börbeloppsbegränsning. Om räntarättenatt att geen man anser

i ställetemellertid anledning övervägaföreslaget finnsbegränsas sätt att
kundkontonfall kommerbeloppsbegränsning. Ibehovet attannatav en
utveckling börsådanlångsiktigt sparande. Enkunna användas för ett mer

motverkas.enligt min mening

kundkontotochkontinuerligt för inköpanvändasinsatta medel börAtt att
ställer kravkan motiveralikna transaktionskontodärmed bör attett man

Sådantregelbundenhet.användas med vissinnestående medel skallatt
Därige-medlen.genomströmningenellerantalet inköpkrav kan avavse

sparkon-användskundkontotförhindraskulle kunna ettatt sommannom
närings-ochföreslaget sättbegränsarOm rätten räntaattto. geman
aktuellakommerbonussystemmed rabatt- ellerföretagen räntaersätter

finnsDärmedför inköp.frekventsannolikt användas relativtkonton att
Efterlevnadenanvändningsfrekvensen.behov reglerainget direkt att avav

svårskulleaktuella kontonregelbunden användningkrav på attett varaav
användas med vissskallkundkontopâ medel påkontrollera. Krav att

därför inte införas.regelbundenhet bör

haovannämnda företagen rättSammanfattningsvis bör således de att ta
behållningen inte ärförutsättningunderinlåning från allmänheten attemot
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disponibel för insättamaförenad med till behållningenrätt ränta ärsamt att
sambandför och iendast betalning näringsföretagets och tjänsterav varor

denna inlånings-kontoförhållandet bedrivamed upphör. Möjlighetenatt att
skyldigheten bedrivainförasverksamhet bör undantag från attettsom

bestämmelse bör demedbankrörelse stöd bankoktroj. I dennaav
verksamhetenföreslagna begränsningarna för bedrivaatt anges.

kønsumentskyddande reglerFinns behov av

i konkurskundmedel skulletagit insättningföretagOm ett emot avsom
fordran ioprioriteradendast karaktärenhar insättarens fordran av en

vissaför sig behovdärför naturligtvis i ochkonkursen. finnsDet av
kreditmark-ikundmedel skerOm insättningenskyddsregler. ettav

tillgodosett. Behovetskyddsreglerdock insättamas behovnadsbolag är av
medel skerfall då insättningdärför sikte påskyddsregler närmasttar avav

kreditmarknadsbolag.företag intei ärsom

medelvärdepappersrörelse kundersskalli lagenhuvudregelnEnligt om
invärdepappersbolagen avskiljas och sättaskonto iin pâkan sättassom

skyddatillkommit förbestämmelse hari bank. Dennapå räkning att
medlen diskuteradehålla avskildaalternativ tillinsättamas medel. Som att
möjligheten1988:29 tecknaKreditmarknadskommittén SOU att en

förtill förmån insättama.bankgarantiställaellerförsäkring att en

Även skulle kunnanäringsföretagkundmedel iinsättning tryggas genomav
bankräkningsärskild elleroch inmedlen avskiljs sätts attatt genom

för-särskildbankgarantiföretagen åläggs ställa eller tecknaatt att en
alternativ kan ålägga företagen emotsäkring. Ett tarannat att somvara

1972:resegarantilageninsättningar i likhet med bestämmelserna iatt,
konsument-säkerhet visst belopp. Behovet204, ställa med minstaett av

ställerbli tillgodosettskyddande reglering kan tänkasäven attgenom man
värdepapperexempelvis ipå det insatta medel skall placeras,krav sätt

utgivna staten.av
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beträffandeföreslaget rättenverksamheten påbegränsar sättOm man -
därmedmedel ochinsattamöjligheten disponeraochränta attatt ge -
i bank,inlåninginsättning ochformskillnaden mellan dennaklargör av

Föreslagnareglering.ytterligareinförainte skäl finnasemellertidbör att
uppgifttillFinansinspektionen harförening medbegränsningar, i attatt

intede angivnabevaka gränsernatillsynsverksamhetför sininom attramen
regulationspåuppfylla EU:s kravförtillräckligaöverskrids, får attanses
3.artikel Det ärbanksamordningsdirektivetenligt andraand controls

mellanskillnadenmedvetnainsättarnakunderna görsdock angeläget att om
idärförbörInsättamai andra företag.bank ochmedel iinsättaatt

medel sker, hurinsättningföretaginformation i vilketframtiden avomges
sådanmellanföreliggervilka skillnaderanvänds,medelinsatta som

fårinsättarenomfattningvilkenii bankoch inlåninginsättning samt
tillKonsumentverketbör ankommamedel. Det attinsattadisponera se

information.sådaninsättarnatillhandahållernäringsföretagenatt

Inlåning i sparkassor4.6.3

sparkasseverksam-s.k.föreningar,ekonomiskaInlåning iförslag:Mitt
bankrörelsedeñnitionen,omfattasfonn, skallnuvarandei desshet omav

allmänhetsbe-träffasmedlemskretsfråninlåningen sker avsomen
avsnittibehandlas närmareallmänhetsbegreppetInnebördengreppet. av

4.6.1.2.
krävasåledesskallföreningsådanSparkasseverksamhet i öppenen

insättningbestämmelsernatillanpassningbankoktroj eller avomen
sparkasse-anskaffar viaföreningenrörelsekapitalkundmedel. Det som

sedvanligtpå sättlånashuvudsakdärmed ifårverksamheten genomupp
medFöreningarmedlemsinsatser.ellerobligationsutgivningt.ex.

Övergångsbestämmelserdocksparkasseverksamhet skall gesgenom
kraven.deverksamheten tillsuccessivtmöjlighet nyaatt anpassa

med-isparkasseverksamhetenbestår2.3 attavsnittbeskrivs iSom
kontosparmedelinekonomisk förening sätteri somlemmarna en

medlikheterharverksamhetföreningen. Denna storaadministreras av
användssparkasseverksamheteninlåningsverksamhet. I sammabankernas

4.4.ochavsnitten3.5utförligare i° beskrivsangivnakravEU:s
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konto i bank. Medlemmen insatt kapital och kanfårtyp räntaav som
lyfta detta kapital på bankkunden disponera sinasätt kan översamma som
kontomedel. Sparkassoma i KF, Riksbyggen dessutomHSB och är

anslutna till allemanssparandet. syftenföreningarnas med sparkasse-Ett av
verksamheten erbjuda sina alternativ till bankinlâ-är medlemmaratt ett
ningen.

Sparkasseverksamheten har emellertid syfte. De med-även annatett av
lemmama insatta medlen föreningeni sparkassan kan disponeras i dessav
näringsverksamhet. insättningarna således medlemmarnaGenom förser

föreningen med rörelsekapital kan till finansiera ochanvändas attsom
bygga föreningens huvudsakliga verksamhet. Detta ävenupp gagnar
indirekt medlemmarna vid tjänster och föreningenköp deav varor som

således kanal förproducerar. Sparkasseverksamheten fungerar som en
rörelsemedelFanskaffning av

Sverige konsumentkooperationenI bedrivs sparkasseverksamheten av
vissalantbrukskooperationen och bostadsñnansierandeKF:s Sparkassa,

Sparkassaföretag Sparkassa och Riksbyggen ekonomisk förening.HSB:s

flertalet sparkasseverksamheten integrerad del denfall bedrivsI ensom av
med ochSå fallet KF:s HSB:s Sparkassor.ekonomiska föreningen. är

ekonomisk föreningSparkassa drivs iUndantaget Riksbyggenär som en
Sparade medel i de bostadsñnansierandesjälvständig juridisk person.

framtidaanvändas vidavsedda köp bostadföreningarna är ettatt somav
Sparandes.k. bosparande. medlemmenföreningen,produceras ävengerav
Sparkassa förutsättsl KF:S med-bostad. inteförtur till förvärv enav

särskilt ändamål.lemmarna använda sina sparade medel till något

miljonerdecember 1993 till 2 146I uppgick sparandet i KF:s Sparkassa
till drygttid uppgickkronor exklusive allemanssparandet vidsom samma

sparandet i HSB:smiljoner kronor. uppgick85 Vid årsskiftet 199394

avsåg 67 miljonertill miljonerSparkassa 2 230 kronor. detta beloppAv

5 inlånademedelanvänderHär RiksbyggenSparkassaekonomiskföreningintebör noterasatt
insamladeplaceradetta Föreningenshuvudsakligaverksamhet enligtsätt. stadgarnaär att

igaranteradei ellerspannedel betryggande räntebärandevärdepapperutgivnasätt avav
2.3.3.huvudsak Verksamhetenbeskrivsutförligarei avsnittstaten.
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kronor allemanssparandet s.k. ungdomsbosparande. l 1944 uppgickmars
motsvarande Riksbyggensbelopp för Sparkassa till 73 miljoner kronor. Av

detta belopp avsåg 18 miljoner ungdoms-kronor allemanssparandet

bosparandet.

påInlåning allemanssparkonto allemansspar

utredningenallemanssparande har varit föremål förLagen översyn avom
Allemanssparandetallemanssparandet. betänkandetIöversyn enom av -

regeringensSOU med anledning1994:50översyn presenteras av-
allemanssparandet heltskattemässiga särbehandlingenförslag denatt av

dessa be-förslag vilket avvecklingenskall upphöra på sätt aven-
sparformemaintestämmelser bör genomföras. Förslaget innebär att som

kvar,enligt utredningen finnassådana skall avvecklas. Dessa bör änom
utred-bör enligtreviderad form. Såväl HSB:s sparkassori KF:ssom

bankerna,framtiden, villkorningens förslag iäven gessomsamma
bosparan-Särbestämmelsemamöjlighet förmedla allemanssparande.att om

finns i lagenför närvarandeför HSB och Riksbyggende omsom
Anledningen till dettaföreslås dock bli upphävda. ärallemanssparande att

upphört.bosparandet harutgjorde grunden förskattesubventionema som
utredningsuppdragmitthänvisas till slutsatserna ibetänkandet 80I s. att

allemans-roll förmedlarepåverka sparkassomaskan komma att avsom
ochför motivenredogörasåledes intresse kortDet är attavspar.

formdeltagande i dennaför HSB:s och Riksbyggensmöjligheterna KFzs,

sparande.av

sparkassorbanker ochallemanssparande harEnligt lagen 1983:890 om
ochRiksgäldskontoretmedefter särskild överenskommelserätt ta emotatt

svenska bankerSamtligatill Riksgäldskontoret.förmedla sparmedel samt
medverkanträffat avtalRiksbyggens sparkassor harHSB:s ochKF:s, om

institutenallemanssparandet fårmedverkan iallemanssparandet. För sini
hushållensstimuleralagenfrån Syftet medersättning är attstaten.

Sparandesparande.för sådantvissa skattelättnaderoch medgesparande
institutoch andraförs de bankerallemanssparkontosker på somsom av

tillinstitutenfrånöverförs sedansparformen. Sparmedlentillanslutnaär
instituten förRiksgäldskontoretavtal medRiksgäldskontoret. Enligt svarar
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de ekonomiska förpliktelsema Riksgäldskontoretgentemot spararna.
dock institutens förpliktelser. Garantin gäller så längegaranterar spararna

har medel innestående på allemanssparkonto.ett

samband med s.k. bosparlån till allemanssparandetI knöts prop.att
fick möjlighet delta i denna198485:51 HSB och Riksbyggenäven att

form sker ingen överföringallemanssparande. Vid sådant bosparandeav
ochinsatta medel till Riksgäldskontoret. dessa fall HSBIav svarar

bosparandetRiksbyggen insättama för sparade medel. Vid ärgentemot
bosättningskyldiga lämna ungdomar lån till ellerHSB och Riksbyggen att

allemanssparande inomköp bostad. Motiven till särregleringenav av
särställning HSBbostadskooperationen i förarbetena den somangavs vara

särställning ansågs berointar jämfört med banker och sparkassor. HSB:s

kredit- ochställapå dels rimligen inte kunde stats-att man samma
indels medelskuldspolitiska krav på HSB på bankerna, sättsatt somsom

förrörelsekapitaletanvändas deli bosparandet avseddaär att som en av
i ochungdomar bosparar HSBproduktion bostäder bl.a. de somsomav

stödja.bosparandet är avsett att

allemanssparande198384:30 till lagenI förarbetena prop. angavsom
allemansspa-kunder delta iskäl för skulle få erbjuda sinaKF attattsom
för KF:skonkurrensskäl ochdet rimligt båderandet, attatt avvar

fått i skattesparandet.Sparkassa tidigare delta

i framtiden4.6.3. Sparkasseverksamhet1

skallframgår allmänhetsbegreppettidigare redovisat förslag ävenAv att
förföreningar där medlemskapetomfatta medlemmar i är öppet envar.

därmedkommerdessa föreningars sparkassorinlåning bedrivs iDen som
innebär i sinbankrörelsedeñnitionen. Dettaomfattas attturatt av

fårsparkassor endastRiksbyggensinlåningen i såväl KFzs, HSB:s som
Sparkasseinlåningengäller för bank.bedrivas under de förutsättningar som

bankoktroj.krävaingen ändringkommer därför görs attom annan --
tidigare lämnatoch riktig följddetta acceptabelFrågan ärär avom en

motivi defråga bör hållbarhetenkunna besvara dennaförslag. För att som
sparkasseverksarnhet påsärbehandlingen föreningarnasbär nyttavupp
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Härvid bör vissa konkurrensaspekterprövas. även in. Vidarevägas bör
riskerna för medlemmarna föreningarnaoch i denna verksamhet behandlas.
Risker konsument- och likviditetssynpunkt behandlas utförligare i avsnittur
4.6.2. I detta sammanhang skall beaktas EU:s krav på denna typ av
verksamhet.

Redan kan konstateras förening enligt medelatt tar emotnu en som ovan
från medlemmar på konto samtidigt föreningen beviljar kredit försom

räkning enligt EU:s definition kreditinstitut. Konsekvensernaär ettegen
detta i förening med bankernas till inlåning skall blirbeståensamrättattav
föreningens in- och utlåningsverksamhet skall drivas i bank och enligtatt

banklagstiftningens regler.

anledningarnaEn till sparkasseverksamheten särbehandlats i svenskattav
lagstiftning dessa föreningars möjlighet anskaffaär rörelsekapitalatt att
underlättas. Inlåningen från medlemmar kan således formsägas utgöra en

ägartillskott. iFör sparande HSB:s och Riksbyggens sparkassor till-av
kommer intresse stödja bostadsproduktionen och ökatstatens att ettav
bosparande.

Sparkasseverksarnheten har lång tradition i Sverige sittharsom en
i bruksmiljön i mindre och slutna föreningar där det socialaursprung

nätverket mellan medlemmarna nödvändiga försäkerhetsreglerersatte
verksamheten. föreningarDessa inte så belopp. I dag lånasomsatte stora
betydande belopp i rikstäckande föreningar. före-öppna, Deupp av
ningarna disponerade inlåningsmedlen har förbetydelse stabilitetenstor av
föreningens näringsverksamhet. Medlen används till finansieraatt
huvudverksamheten samtidigt på grund upplåningsformenärmen av
lättflyktiga medel och kan därmed skapa likviditetsproblem förallvarliga

föreningen. omfattningDen och de former inlåningen sigtagitsom nu
jämte därvid uppkomna risker kan knappast ha förutsetts särbehand-när

lingen sparkasseverksamheten ursprungligen accepterades.av

finnsNumera andra, lämpliga upplåningsforrner. Förutomäven mer
obligatoriska frivilliga medlemsinsatseroch har föreningarna möjlighet att
emittera förlagsandelsbevis. Den svenska obligationsmarknaden har
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utvecklats och vitaliserats. Som 4.6.1 emitterar HSB ibeskrivs i avsnitt

dag kontobaserade obligationer. alternativObligationer kan utgöra en
upplåningsforrn för andra obligationer i mindreföreningaräven och

valörer kan till viss del nuvarandeäven medlemmarnas rätt sättaersätta att
in medel på sparkonto.

till allaFlertalet medlemmar torde i dag uppfatta sparkasseinlâningen som
samband meddelar jämförbar med inlåning i Finland ibank. Så skedde i

sparkas-allvarligt depositionsutflöde från Andelslaget Eka-koncemensett
sparkassedepositionema medfinska allmänheten uppfattadeDen somsor.

farm detbankdepositioner jämställda riskfria placeringar. finskaDen staten
sparkassedepositionemas fordringar.därför nödvändigt att trygga

avsedda användas tillEftersom inlånade medel i sparkassoma är att att
försäkerhetsregler till skyddfinansiera föreningens verksamhet och några

konsumentskyddsaspekterna vid dennainte finns, kaninsättarna typ av
tillfredsställandebeaktadeinlåning inte sätt.sägas ettvara

insättaren påmedel måste förlita sigskyddet för insattaNär det gäller att
ekonomisk bas drivs påstabil ochföreningens verksamhet har etten

sparkasseverksamheten i och HSBEftersom KFkunnigt och seriöst sätt.
huvudsakliga näringsverksamhet kanföreningarnasintegrerad delär aven

skeddepå i Finlandstatligt ingripande sättmotiven för ett som synas
också kommeringripande innebäroklara. sådantEtt statenatt att ta ansvar

näringsverksamhet,föreningens vilketmisslyckande iför ekonomisktett
iingripandet i sambandacceptabelt. statliga SverigeDetinte kan anses

kreditinstitutenstillbankkrisenmed den s.k. ansågs motiverat hänsynmed
inteföljdriktigtbetydelse för samhällsekonomin. Det kan därför attanses

inlemma sparkassoma i dessa åtgärder.även

medel iinsättarnasform reglering syftarViss till skyddaattav som
kontrollochregleringsåledessparkassoma nödvändig. Någon formär av

ocksåkreditinstitutfrån utgörden inlåning allmänheten sker isomav
sparkassai ärställer Eftersomkrav EU inlåningenett ensom upp.

tordeinsättarelikvärdig med inlåningen i bank och medlemmen varasom
bådasäkerhetsreglema för debankkunden, ocksålika skyddsvärd börsom
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inlåningsfonnema utformade så de likvärdigt skydd. Dettaatt ettvara ger
talar för särskild reglering sparkasseverksamheten onödig.att ären av

iDenna bör stället omfattas de regler gäller för bankinlåningen.av som

Förutsättningarna för ekonomisk förening bedriva bankrörelse föräratten
närvarande begränsade. Genom det utredningen framlagda förslagetav om

lag andelsbanker dock möjligheten föröppnas ekonomisken om en
förening bedriva bankrörelse. Enligt reglerna finansiella koncerner,att om
fordras för närvarande synnerliga skäl för bank skall tillåtas ingåatt atten

dotterbolag i icke-finansiell koncern. Som exempel vad kansom en som
synnerliga skäl i förarbetenautgöra prop. l99293:89 det kanattanges

uppstå akut läge då bank snabbt behöver tillföras kapital för dessett atten
fortlevnad skall kunna säkras eller för den skall bli i stånd uppfyllaatt att
gällande krav kapitaltäckning. Med hänsyn härtill möjligheterna förär
exempelvis KF-koncemen bedriva bank inom koncernen begränsade.att en
Sparkasseverksamheten har lång tradition. En anpassning sparkasse-en av
verksamheten till reglerna för bankinlåning emellertid angelägenär en
åtgärd. Med hänsyn härtill bör synnerliga skäl föreligga för tillåtaattanses

ekonomisk förening med förläggasparkasseverksamhet dennaatten
verksamhet till bank skall till hälften föreningen.ägas änen som mer av
Inom regeringskansliet detövervägs bör ske dessaöversynom en av
bestämmelser.

Huvudsyftet med Sparkasseverksamheten, anskaffa rörelsekapital,att
kommer emellertid inte tillgodoses sparkassan enbart medersättsatt om
bankverksarnhet. Enligt 2 kap. 16 § bankrörelselagen, den s.k. enhands-

kreditbestämmelsen, begränsas banks möjligheter ha fordringaratt moten
låntagare. Finansinspektionen 1992:20har i allmänna råd FFFSsamma

föreskrivit i vilka fall det åligger kreditinstitut att rapportera stora ex-
poneringar till Finansinspektionen. Med exponering enligt dessastor avses
råd alla exponeringar uppgår till belopp 10ett motsvarar procentsom som
eller institutetskoncemens kapitalbas. de allmänna rådenImer av anges,
i avvaktan EG-direktiv avseende exponeringar, inte någon be-ett stora
gränsning hur exponeringar institut får ha. Däremotstora ettav anges,

hänvisningmed till bestämmelserna förslageti till EG-direktiv avseende

exponeringar, exponering inte får överstiga 25stora att stor procenten av
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EGdirektivetinstitutets kapitalbas. Enligt det år över-1992 antagna om
92121EEGvakning och kontroll kreditinstituts större engagemangav

procent kapitalbasen.maximigränsen för 25utgör stora avengagemang
får intekreditinstituts samtligaSumman störreett engagemangav

övergångsbestämmelsemakapitalbasen. Enligtöverskrida 800 procent av
successivtdirektivet kreditinstitut med rätttill större attengagemangges

från dennamaximigränsen. tillåtasig till Skäl saknas avstegattanpassa
föreningför de banker kan komma ägasviktiga bankregel att av ensom

bedrivit sparkasseverksamhet.tidigaresom

olikaregler mellankonkurrensneutralasökaallmänEn ärsträvan att
före-ekonomiskavissanärvarande endastassociationsformer. För ges

inteNäringsföretagsparkasseverksamhet.bedrivaningar rätt att som
tidigareform enligtföreningensekonomiska ärverksamhet i denbedriver

insättning kundmedel. Enhänvisade tillförslag rätten att ta emot av
idagligvarubranschen KFioch andra aktörermellan KFjämförelse ger

ihophindrar knytainget KFkonkurrensfördelar i detdetta avseende attatt
verksamhet tillförlägga dennakortverksamhet ochsin sparkasse- och

exempelvis butikskassorna.

sparkasseverksamheten ibestårdelSammanfattningsvis bör den attsomav
sparmedelplaceringsaltemativ förfullgotterbjuda medlemmarna ett

banklagstiftningens intentioner.bedrivs enligtinlåningmedersättas somen
vid sidan bankformensparkasseverksamhetentillalternativvisstEtt av

föreningarnabör för sinövrigtkundmedel. Iinsättningävenutgör av
sedvanligtill upplåning påhänvisade sättkapitalanskaffning ovanvara

Även fullgott,här kan insättning kundmedelbeskrivs. ettutgöra, omav
värdefullt substitut.så dock ett

Verksamhetentradition.sparkasseverksamheten har långnämntssom en
förbetydelseheltomfattning och därmed intehar relativt är utanstoren

reglernatill deanpassning sparkasseverksamhetenföreningarna. En nyaav
omedelbarakrävafinns anledningdärför ske successivt. Det intebör att

Övergångsbe-stödsåledes medföreningarna. De böråtgärder avav
sparkasseverksamhetenmöjlighet under viss tidstämmelser att anpassages

detillMed hänsyntill buds.de alternativ stårnågot eller fleratill somav
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skäl talar sparkasseverksamheten i dess formmot nuvarande bör docksom
tiden inte utsträckas alltför långt. En rimlig avvägning mellan dessa
intressen sparkasseverksamhetenär tillatt de kravenanpassas senastnya

âr efter lagens ikraftträdande.ett

4.6.3.2 Alternativ modell för sparkasseverksamheten

Inom utredningen har fleraövervägts olika alternativ skulle kunnasom
möjliggöra fortsatt drift sparkasseverksamhet under i allt väsentligten av
oförändrade förhållanden. Utgångspunkten för sådana alternativa lösningar

emellertid detär vidtas åtgärder för insättarna visst skydd.att Häratt ge
lämnas förslag på modell.ett en

Återigen bör poängteras sparkasseverksamheten i ochKF HSB fylleratt
två funktioner, nämligen funktionen kanal för rörelsekapital till före-av en
ningen och funktionen säker och fördelaktig inlåningsforrn förav en
medlemmarna. Dessa båda funktioner kan till viss del oförenliga.synas

Utgångspunkten för den alternativa modellen tidigareär att staten, som
inte bör stånämnts, ansvarig för insättarnas medel i sparkassa.ytterst en

Vidare kan EUzs krav på viss reglering och kontroll till skydd för
insättaren vid sådan inlåning inte föras så långt regleringen ochatt
kontrollen når till den nivå gäller för bankinlåningen. Om såupp som
skulle ske, finns risk för det nuvarande syftet med sparkasseverksam-att
heten kommer förtas, dvs. föreningens möjlighet kunna utnyttjaatt att en

del insatta medel rörelsemedel. Det får således vissstor av som vara en
balans i regleringen och kontrollen så såväl medlemmensinsättarensatt
skyddsintressen föreningens intressen blir beaktade. En samhälleligsom
tillsyn inlåningsverksamhetöver denna kan allmänheten intrycken som ge

verksamheten lika säker bankernasär och visstattav att staten tar ettsom
för denna. Mot denna bakgrund Finansinspektionenbör inte haansvar

tillsyn framtida,över reglerad sparkasseverksamhet.en

Regler till skydd för insättarna kan utformas på olika Ettsätt. sätt är att
begränsa sparkasseverksamheten i olika avseenden tidigare övervägtssom
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beträffande insättning kundmedel. försäkringslösningEn kanav ettvara
alternativ.annat

Som börnämnts skyddsreglema i alternativ lösning utformas medovan en
utgångspunkt från verksamheten skall bedrivaskunna på väsentligenatt
oförändrade villkor. Ett åstadkommasätt detta ställa krav påäratt att att
viss del sparkassedepositionema skall till särskild kassare-avsättasav en

Ett sådant krav den finskaär sparkasseverksamheten underställd. Deserv.
finska reglerna är emellertid föremål för Ett liknandeöversyn. annat
alternativ viss delär sparkassedepositionema skall tillatt avsättasav en
fond skall administreras särskild juridisk Genom desom av en attperson.
på detta fonderade medlensätt avskiljs från föreningens verksamhet uppnås
för insättarna bättre skydd föreningens övriga borgenärer iett gentemot
händelse fallissemang.ettav

l alternativ lösning detär alternativet tilltalande. Huren mestsenare stort
belopp skall till fond förvaltadavsättas särskild stiftelset.ex.som en av en
bör bestämmas med utgångspunkt från sparkasseverksamhetens ochart
omfattning. Avsättningen bör uppgå till viss minsta del sparkassede-en av
positionernas totalbelopp, förslagsvis 15 Syftet med avsättningenprocent.
skall således tillförsäkra insättarna i fall viss delatt att ut vartvara av
sina insatta medel för den händelse föreningens tillgångar vid exempelvis

konkurs inte skulle förslå till insättamastäcka fordringar. börDessaatten
täckas tilli proportion insatsernas dockstorlek, till visst högstaettupp
belopp, förslagsvis 50 000 kronor. För värdetatt garantera avsattaav
sparkassedepositioner bör krävas medlen placeras visst Medlenatt sätt.
bör lämpligen placeras i bank eller elleri skuldebrev utgivna garanterade

kommun, bank, kreditmarknadsbolag försäkringsbolag.staten, ellerav

Lagtekniskt skulle denna skisserade fålösning sin utfominingkunna
förutsättningarna för sparkasseverksarnheten iattgenom anges en

undantagsbestämmelse till bankrörelsedefinitionen. Förutsättningen för
undantag bör dock angivnautöver skyddsregler inlåningattvara- -
endast sker från föreningens medlemmar. börVidare undantag från
tillståndspliktig bankrörelse inte kunna föreningenmedges beviljarom
krediter för räkning. I sådant fall föreningen kreditin-egen ettanses vara
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utformasskulle kunnaUndantagsbestämmelsendirektiv.enligt EG:sstitut

enligt följande.

allmänheteninlåning frånekonomisk föreningOm emottaren
bankrörelselagentillstånd enligtverksamhet inteför dennakrävs

förutsättningunder att
medlemmar,föreningensendast sker fråninlåningen

räkning,krediter förinte beviljarföreningen2. egen
fordringarför insättarnas avsättertill säkerhetföreningen ett

inlånadetotaltminstuppgår till 15belopp procent avsom
föreningensskyddade frånmedlenmedel på sådant ärsätt att

ochövriga borgenärer,
i skuldebrevbank ellerplaceras imedel enligt 34. avsatta p.

bank,kommun,garanteradeellerutgivnaär staten,avsom
försäkringsbolag.kreditmarknadsbolag eller

bör möjlighetföreningsådanövergångsbestämmelsesärskildI gesenen
två år, byggaförslagsvisikraftträdande,från lagensviss tidinom uppatt

fonden.förvaltadestiftelsenkapital i denerforderligt av

Finansin-underställasinteSparkasseverksarnheten bör nämntssom
tillsynsverksamhetinspektionensförtillsyn. Inomspektionens ramen

bedrivsverksamhetenbevakainspektionenemellertidåligger det attatt
verksamhetentillstånd försärskiltsåförutsättningarangivnaunder att

bankrörelselagen.enligtkrävs

modeller över-alternativamed andrai likhetmodell byggerDenna som
skydd för insättarna.visstskaparpåutredningeninom ettvägts att man

detsåinte utformastidigare attskydd kan, nämnts,Sådant gersom
villkorenbank. Trotssker iinlåningskydd attnärinsättarna somsamma

skyddsnivåer;olikaskapasväsentligt desammai alltinlâningenför är en
Ävensparkassa.inlåning iförbank, ochinlåning iför manomannanen

iinlåningmellanför insättarnaskillnadernatydliggörasökerpå olika sätt
skydd förfullgottpåbristeni sparkassa,inlåning är ettbank och
Modellenacceptabel.intesparkasseverksamhetenimedlemmarna

rörelsekapital. Eftererhållamöjligheterföreningensbegränsar attäven
alternativförförutsättningarnaochkonsekvensernaanalysdenna enav
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lösning för framtida framstår mitt tidigaresparkasseverksamheten
redovisade förslag det enda lämpliga alternativet.som

Inlåning4.6.4 lâneföreningari ochspar-

Mitt förslag: inlåning låneföreningar skallbedrivs ochs.k.som av spar-
omfattas bankrörelsedeñnitionen sker från med-inlåningen enav om

träffas allmärthetsbegreppet. Innebörden allmänhets-lemskrets som av av
begreppet behandlas i avsnitt 4.6.1.2.närmare

Inlåning i sådan förening fordra bankoktroj.skall såledesöppenen

frågan inlåningsverksamhet i föreningar,I detta avsnitt behandlas om som
skall fordrahar till huvudsakligt syfte bedriva finansiell verksamhet,att

låneföreningar.bankoktroj. föreningar kallas och DessaDessa spar-
föreningars verksamhet beskrivs utförligare i avsnitt 2.4. Flertalet dessaav

kreditgivningsverksamhet. kreditgivnings-föreningar bedriver Omäven

kreditmarknadsbolagslagentillståndspliktig enligtverksamheten är
i kapitelbehandlas särskilt 5.

inom KF och HSB bedriver dessaTill skillnad från sparkasseverksamheten

finansiell verksamhet. föreningarlåneföreningar Flertaletoch rentenspar-
utlâningsverksarnhet medan föreningarandrabedriver såväl in- som

Inlåningendessa verksamheter. i dessa föreningarbedriver endera av
därmed alternativ till bankinlå-finansiellt sparande ochsyftar till utgör ett

inlåningen krav för medlemmen skall få lånafallning. I vissa är ett att
medel från föreningen.

förslaget allmänhetsbegreppetKonsekvensen tolkning är attav om ny av
förskerinlåning från medlem i förening är öppen envarsomsom en en

inlåning sker frånske frånskall allmänheten. Detta innebär att somanses
träffasmedlemmar i förening kommerförär öppen att aven som envar

bankrörelsedeñnitionen. ingenDetta får således följdtill annanom-
bankrörel-ändring inlåning i sådana föreningar får utgöragörs att anses-

inlåningsverksamhet ochFöljden härav föreningar bedriverär attse. som
bankoktroj. Somträffas allmänhetsbegreppet fordrakommer attav

KapitalJord Arbeteexempel sådan förening kan JAKnämnasen --
ochde s.k.ekonomisk förening. Verksamheten i flertalet spar-av
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lâneföreningarna för närvarande finns marknaden kommer docksom
inte träffas bankrörelsedefinitionen och därmed inte heller fordraatt av
bankoktroj.

Principiellt löper insättaren risker vid denna inlåningtypsamma av som
från finns naturligtvisvid bankinlåning. Sett insättamas sida det samma

intresse medlen tryggade, de insatta i bank ellerär äratt oavsett enav om
i och låneförening. skillnad föreligger dock i det riskernaEn atten spar-

förening i regelnormalt mindre i liten och lokalt förankradärsett somen
och socialt nätverk mellan medlemmarna.bygger personkärmedom ett

grad till säkerhet och stabilitet i verksamheten. DettaDetta bidrar i hög

verksamhetens omfattninginslag inre kontroll minskar i takt med attav
medlemskap kanökar får vidare spridning. Föreningar medeller öppeten

verksamhet varför den inreskäl få omfattande och spriddnaturliga enav
med verksamheten inaturliga skäl minskar. Riskernakontrollen ärav

inlåningsverksamhetsådan inlåningsverksamhet slagsamma som annanav
någon åtskillnaddärför anledningfrån allmänheten. saknasDet göraatt

inlåninglåneföreningar och densker i ochmellan den inlåning som spar-
från medlemmarinlåningi bank. Föreningaräger emottarsom rum som

därför drivaför och böroch medlemskaphar öppetett var ensom
i form andelsbank.inlâningsverksamhet av
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tillståndspliktigKreditgivning5
-

fmansieringsverksamhet

Inledning5.1

undersin verksamhet kommer,med inlåning från allmänheten iFöretag

i kapitel fordra bankok-förutsättningar behandlasde närmare attsom
företag inlåning i sin verksamhet finan-troj. Vanligtvis bedriver med även

finansiella lagstiftningens struktur innebärsieringsverksamhet. Den att
bedriver ñnansieringsverk-fordrar banlcoktrojföretag, inte mensom

tillståndsplikt kreditmark-fall underkastas enligti flertaletsamhet,

företag bl.a. med anledningsådant kommernadsbolagslagen. Ett attav
startkapital väsentligtkapitaltäckning och visst minsta i allt ärreglerna om

kreditmarknadsbolagslagen i principbankrörelselagen ochlikartade i att
bank. Det berörts ikrav kan,underkastas motsvarande som en som

anledningfinnsbetänkande, därför ifrågasättatillinledningen detta att om
införa eller eventuellt flerainte tiden är att ett gemensammamogennu

Så harkreditinstitut. exempelvis ioch andra skettregelverk för banker

utformaskälFinland. stället för finnasI reglera instituten kan det attatt
institutenverksamhetregleringen med utgångspunkt från den som

förutredningsuppdrag förabedriver. Det skulle inom mittdock förramen
finan-förändringar. Omföreslålångt sådana genomgripandeatt mer

inte omfattassieringsverksarnhet bedrivs företag dagi avsom av som
frånutgångspunktmedreglering fordrar tillståndsplikt, får bedömasnågon

regelverk.existerande

kreditmark-iregleraspå tillstånd för ñnansieringsverksamhetKraven
finansieringsverksamhethuvudregeln allnadsbolagslagen. Enligt är



238 Kreditgivning tillståndspliktig finansieringsverksamhet-

tillståndspliktig. Tillståndsplikten träffa samtliga företagavseddär att som
enligt första banksamordningsdirektiv. innebärkreditinstitut EG:s Dettaär

företag bedriver kreditgivning samtidigt företaget bedriveratt som som
inlåningsverksamhet eller anskaffar medel från allmänheten genom

tillstånd. Från kravetupplåning, obligationer, fordrart.ex. att utgenom ge
Kreditmarknadsbolagsla-tillståndsplikt finns vissa uttryckliga undantag.på

Såvitt gälleravseenden från krav.utgår således i väsentliga EU:sgen
omfattningemellertid tillstånd ikreditgivning till konsumenter krävs större

princip all kreditgivningovannämnda krav. Ivad följer EU:s ärän avsom
kreditmarknadsbolagslagen.tillståndspliktenligttill konsument underkastad

företagbedrivskreditgivningsverksamhetdetta kapitel kommerI avsom
utgångspunkt frånbehandlas medomfattas regleringi dag inte attavsom

utifrånkreditmarknadsbolagslagentillstånd enligtnuvarande krav på samt
följdmåste tillkreditinstitut enligt EUkrav. FöretagEU:s som anses vara

lagregler denomfattasenligt EES-avtaletSveriges åtaganden typavavav
såledesföretag finnsdessakreditmarknadsbolagslagen. Förfinns isom
intelagstiftning. företag ärsärskild Förskäl införa någoninte att som

särskildbehovdock finnas skälkreditinstitut kan det övervägaatt avom
reglering föreligger.

kreditmarknadsbolagslagenundantagsbestämmelserna ifrämstDet är som
berörsUndantagsbestämmelsema ärbehandla.finns anledningdet somav

elleravsättning detsamband medför finansiering iundantagen ettegnaav
förstakap. 3 §tjänster 1ochföretags produktionnärstående av varor

mednäringsidkarefinansieringoch och förstycket 2 3 KML av en grupp
Vidare berörsförsta stycket 4 KML.kap. 3 §viss intressegemenskap 1

tillståndsplikt för vissafråntidigare undantagetdet i finansbolagslagen
skälfinnsdetfrågafinansieringsverksamhet. En ärföreningars attom

finansieringsverksamhet itillståndspliktigbedrivamöjlighetenöppna att
före-vissaundantaåter finns skäldetekonomisk förening attsamt om

tillståndsplikt. I dettafrånfinansieringsverksamhetbedriverningar som
frågeställningenförstafrågeställningen. Denkapitel behandlas den senare

föreningsekonomiskfinansieringsverksamhet ibedrivamöjligheten att-
kapitelform behandlas i-
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betalningsanståndfråga kräverEn övervägandennärmare är ovmarman som
verksamhetenkontokortsverksamhet sådan göri kreditgivningär attsom

tillståndspliktig finansieringsverksamhet.utgör

förreglersärskildaaktualiseras frågan det finns behovSlutligen attavom
företagolikapåföretag väljer dela olika verksamheterförhindra attatt upp

blirverksamhetvissför därigenom undvikakoncerninom attatten
utifrån svenskasådan reglering får bedömastillståndspliktig. Behovet av

avseenden.i dessainte några kravställer för närvarandeförhållanden. EU

finansieringsverksamhetTillståndspliktig5.2

ochbankrörelselagenifinansieringsverksamhet reglerasTillstândspliktig
detregelverkmellan dessa ärSkillnadenkreditmarknadsbolagslagen. atti

väsentlig delinlåningsverksamheten utgörbankrörelselageni är avsom en
tillståndsplikten.grunden fördärmed utgörbankrörelse ochbegreppet som

verksamheterdedet däremotkreditmarknadsbolagslagen ärl rymssom
såledesKreditmarknadsbolag färfinansieringsverksamhet.inom begreppet

finan-intebankrörelselagen definierasinlâningsverksarnhet. lbedrivainte
ñnansieringsverksamhettillhänföraVadsieringsverksamhet. är attsom
2 § listankap. lverksamhetslista 2 BRL.iställeträknas i angesenupp

uttömmande.Listansig åt. intebank får ärverksamheter ägnavilka som
Även verksamhetslista. Denfinnskreditmarknadsbolagslageni en

finansiella marknadernadeutkantemaibedrivsverksamhet avsom
tillståndspliktig inlåningsverksam-innefattarden intefallför detkommer,

kreditmark-ireglernautifrånenligt bankrörelselagen,het prövasatt
detlagdennadärför främst regleringennadsbolagslagen. Det är som

anledningfinns behandla närmare.att

finansieringsverksamhetBegreppet5.2.1

Definitio-finansieringsverksarrmet.kreditmarknadsbolagslagen definierasI
följandeharfinansbolagzslagen,införts oförändrad frånharnen, som

lydelse.
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Finansieringsverksamhet: näringsverksamhet har tillsom
ändamål lämna kredit, ställa förgaranti kredit, förmedlaatt
kredit till konsumenter eller medverka till finansiering attgenom
förvärva fordringar eller upplåta lös egendom för nyttjande.

Med näringsverksamhet yrkesmässigt bedriven ekonomisk verksam-avses
het, utmärks självständighet, viss regelbundenhet och varaktighetsom av

i regel vinstsyfte. Näringsverksamheten ändamålskall hasamt attsom
Ändamåletlämna kredit, ställa garanti för kredit framgår normalt settosv.

Ävenföretags bolagsordning eller stadgar. detta inte framgårettav om
kan företag bedriva ñnansieringsverksamhet denna ingårett anses om som

ordinärt och naturligt inslag i finan-rörelsen. Däremot kanett som
sieringsverksamhet i lagens mening inte industriföretagatt t.ex. ettanses
lånar medel för eller mindre tillfälligt placera sitt likviditetsöver-ut att mer
skott 197879:170prop. 41.s.

Genom finansbolagslag1988 års utvidgades tillståndspliktiga finan-den

sieringsverksamheten till all kreditgivning medtill konsument,att avse
undantag för företag ñnansieringsverksamhet företagets, ellervars avser

närstående företags, avsättning dessa krediteroch tjänsterett av varor
Begreppetbehandlas utförligare i avsnitt 5.3.1. finansieringsverksamhet

konsumenter utgår från konsumentkreditlagens definition konsu-mot av
mentkredit, varmed betalningsanstånd eller län avseddaäravses som
huvudsakligen för enskilt bruk. spelar ingen roll kreditenDet ärom
avsedd användas för investering förvärdebeständig elleratt naturav mer
utpräglat förbrukningsändamál. form betalningsanstândOm varje utgörav
kreditgivning framgår inte. finns därför anledning främst meddock Det -
hänsyn till hur begreppet kreditgivning tolkats i praxis närmareatt se-
på detta begrepp.

kreditgivning5.2.2 Begreppet

jämföra vilket kreditmarknadsbolagslagen,Att kredit tolkas isätt
banksamordnings-konsumentkreditlagen och i EG:s första och andra

direktiv första uppgift.är en
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Kreditgivning enligt kreditmarknadsbolagslagen

Frågan varje kortare betalningsanstånd kreditbetrakta harärom att som
föremålvarit för dåvarande prövningBankinspektionens regeringensoch

med anledning den kontokortsverksarnhet Americanbedrevsav avsom
Express Company i likhet medAB Amexco. företag erbjöd,Detta ett
flertal andra företag, utmärkande försina kunder betalkort.s.k. Det ettett
betalkort kortinnehavaren sig betala hela sinavtal åtarär att attgenom

viss tid efter nästföljande månadsskifte.skuld skuldsättningen, vidt.ex.en
fall kredittiden eller iblandI dessa kan så kort vecka ännuvara som en

mindre. förekommer kredittiden blir så lång 90 dagar.Det även att som
genomsnitt uppgår kredittiden för till dagar. Kortinnehava-I närvarande 45

kostnader består främst faktureringsavgifter och årsavgifter. Någonrens av
debiteras inte. i fråga ofta betalkonton ochKontona kallasränta

kortutgivaretillhörande kort kallas betalkort. har varit vanligt blandDet

någon kreditgivning.hävda dessa avtal inte innefattar Dennaattatt
del den praxis utvecklatsinställning grundar sig sannolikt till stor som

rörande beslutetregeringsbeslutet 4 1981 Amexco. lbakgrundmot av
regeringen bl.a. följande.uttalade

innebär bolagets kontokorts-betalkortsystemAmexcos att
tidsutdräkt. Den under vilkenregleras onödig tidfordringar utan
kontohavarna kanfordringar uteståendebolaget har mot

till dagar,uppgå 14 bolaget självtberäknas i genomsnitt ca om
veckamedlemsföretagen efter det för-betalar senast atten

mottagits. de fallI medlemsföretagen harsäljningsnotoma som
endastbetalningmed gång i månaden,avtalat bolaget enom

inflyterkontohavareninträffar det betalning frånt.o.m. att
medlemsföretagen.bolagetinnan har gjort någon tillutbetalning

från fallbortsettDen längsta tid Amexcos kontofordringar av-
månad.sigbetalningsförsummelse utestår torde röra om en-

verksamhetenEn de ekonomiska förutsättningarna ärför attav
hållas korttidden kontofordringama utestår kan somsom

betalar tillkontohavaremöjligt. Storleken avgifterdeav en
förflyter innaninte relaterad till tidAmexco hur långär som

föravgifterna i ochfordringarna betalas. Inte heller påverkas
med.belastar kontotsig hur belopp kontohavarnastoraav som

verksamhetmellanfinns således avgörandeDet skillnad enen
verksamhetfinansieras sådana avgifter ochmed varsensom
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erhålls i form utmärkande förintäkter Det ränta ärränta. attav
kreditbeloppetden ökar längre kredittiden och större är.

förbundet medvisserligen normaltAmexcos betalningssystem är
effekt tordebetalningsfrist för kontohavare. En sådankortareen

rationelltemellertid uppstå i varje, idag förekommande system
uppenbarligen iför betalningsförmedling. ligger AmexcosDet

teknik kan utvecklasytterligare minska fristema. Nyintresse att
till vad sålundasträvanden. Med hänsynunderlättar sådanasom

verksamhet kanhar rörande Amexcosoch i övrigt upptagits
kredit-uppfattninginte dela bankinspektionensregeringen att

bolagets huvud-nödvändigt element igivning ingår ettsom
ändamål.

inteskall tillgodosesyften lagen finansbolagDe synessom om
sysslarotvetydigtgäller företagi mån detnär somsamma som
underbetalkortsföretag fallermed kreditgivning påkalla att rena

så och detupplåningsbehov inteföretagslagen. Dessa är stort
därmedfmansbolagen hargäller förkapitaltäckningskrav som

tillsynslagstiftning lageninte betydelse. En sådan somsamma
denför möjliggöravärdeñnansbolag utgör är attattavom

Någotfinansbolagen.lagstiftningen tillämpaskreditpolitiska
betalkortsföre-regleringkreditpolitiskbehovnämnvärt avav

1981den 10 septemberEnligt beslutfinns emellertid inte.tagen
framhållanderiksbank medfullmäktige i Sverigeshar attav-

mån be-ställningstagande till i vadbeslutet inte innebär något
ellerfinansbolagbetraktatalkortsföretag är att som -

föreskrifterriksbankensfrånundantagit betalkortsföretagen om
kreditpolitiskaenligt lagenför ñnansbolagutlåningsregler om

medel.

inteAmexcofinner regeringenbakgrund det anfördaMot attav
ändamål lämnatilldriva verksamhet harskall attsomanses

enligt lagenñnansbolaginte skallkredit och alltså utgöra om
bifall tilldärför medförordnarñnansbolag. Regeringen -

bankinspek-skall avförasbolagetbesvärAmexcos att ur-
förteckning ñnansbolag.tionens över

Finansinspektionensförlegat till grundregeringsbeslut harDetta
betalkortsverksam-medi sambandställningstagande betalningsanståndatt

till-därmed inte utgörakreditgivning ochhet inte har ansettsansetts vara
fmansieringsverksamhet.ståndspliktig
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Kreditgivning enligt konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen krediter. Denomfattar rad olika typer aven
avbetalningsköp och enklatillämpas på banklån, kontokortskrediter,t.ex.

betalningsanstånd, förutsättning konsument-allt under frågadet äratt om
italarkrediter i lagens mening. Kredit definieras i lagen,inte manmen

betalningsanstånd ocholikaprincip krediter, nämligen lån,tre typerom av
mycketkrediter. kredit föreligga beloppetlöpande En ärävenanses om

kredittidendagar. Attlitet eller kredittiden mycket kort, eller tvåt.ex. en
betalkortsverksamhet.får vidinte behöver ha viss längd betydelse bl.a.en

för detkreditgivningkonsumentkreditlagen således frågaEnligt detår om
omedelbar betalning.fall det inte skeratt en

konsumentkreditlagenfinns ivissa specialreglerVid tillämpningen somav
kredittid.krediter med kort Avgjorts fördock del undantaghar en

för tillämpning konsu-riktlinjeri Konsumentverketsbestämmelserna av
kreditprövning kanframgår1992:830mentkreditlagen attt.ex.m.m.

betalasmånader och beloppet skallkredittiden högstunderlátas är treom
kredittidkreditköp kortareockså medriktlinjernapå gång. I attangesen

kontantinsats skallfrån kravetdagar undantagna45 ut.är att tasän

i de dåtillämplig likartade falldäremot inteKonsumentkreditlagen är
tillgångskonto använderochkontokunden har ettettpengar

kort benämnasbetalningsmedel. Dessa brukarkontokort ett rentsom
betalningVid sådant kortbetalkort. medibland renadebetkort eller ett

hanteringstiddebiteras. Dennakontotdag innandröja någonkan det anses
konsumentkreditlagen.inte innebära kunden får någon kredit enligtatt

enligt EG-direktivKreditgivning

medföreningiupplåningbedriver antingen in- ellerFöretag som
definitionEU:skrediter för räkning träffasbeviljande avavegenav

räkningförkreditbeviljacredit institution. Vad med att egensom avses
informationEnligt denbanksamordningsdirektiv.EG:sbeskrivs dock inte i

begreppetinnebördenfrån EG-kommissioneninhämtats avomsom
fordran, näruteståendeframgår varje formkreditgivning t.ex.att somav
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köp via betalkort inte förenad samtidig debitering, kredit-medär utgör

givning. krav påEU:s reglering enligt banksamordningsdirektiven

utförligarebeskrivs i avsnitten 3.5 och 4.4.

5.3 från tillståndspliktig finansie-Undantag

ringsverksamhet

kreditmarknadsbolagslagenFrån tillståndspliktig finansieringsverksamhet i

viss finansierings-har, inledningsvis, uttryckligen undantagitsnämntssom
behandla, bakgrundverksamhet. undantag intresseDe är motattsom av

och föreningar,den ñnansieringsverksamhet bedrivs vissa bolagavav som
från tillståndsplikt för finansiering avsättningundantagenär av egenav

första stycket 2 och 3 KMLproduktion och tjänster kap. 3 §1varorav
vinstsyfteföreningar ñnansieringsverksamhetoch för bedriver utansom

andra stycket 2för tillgodose medlemmarnas finansieringsbehov 3 §att
Även förñnansieringsverksamhetundantagsbestämmelsenFiL. som avser

ekonomisk in-inom näringsidkare medfinansiering endast en grupp
finns anledningförsta stycket 4 KMLtressegemenskap l kap. 3 § att

föreningars tinansieringsbe-Undantagsbestämmelsenbehandla. som avser
kreditmarknadsbolagslagen.inte förts in ihov har, nämnts,som ovan

närstående produktionföretags5.3.1 Finansiering ochav egen

försäljningKredit eller betalningsanstånd i direkt samband med en varaav
förarbetena finansbolagslagen benämnts leverantörs-eller tjänst har i tillen

Även handelskredit förekommer. Dessaoch köpkredit. benämningen

avsättningenför underlättakrediter används produktionsföretag att avav
kreditgivning till konsumenter.produkter. Det regelmässigt frågaär om

elleri former, anstånd med betalningenKrediten kan olika t.ex.ges
undantagsbestämmel-kunden använder särskilt kontokort. Iatt ettgenom

ellerproduktionsbolagetskiljer krediten beviljas omavserna man om
koncembolag bolagbeviljas eller är näradet ettannat annarsav somav

produktions-produktionsbolaget. Skillnaden består däriknutet till att ett
det drabbasfinansieringsverksarnhetbolag bedrivakan utan att av

skerñnansieringsverksamheten däremottillstândsplikt. Om annatav
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produktions-tillikoncembolag eller företagnärståendesättett annat
så blir finan-bolag anskaffar medel från allmänhetenbolaget och detta

i kap.Undantagsbestämmelserna ltillståndspliktig.sieringsverksamheten
lydelse.följandeharstycket och 3 kreditmarknadsbolagslagen§ första 23

finansieringsverksamhetenTillstånd krävs inte om

. . .. med avsättningsambandfinansiering endast i avavser
säljsframställs ellererbjuds ellertjänster avvaror somsom

företaget,
avsättningmedsambandfinansiering endast i avavser

säljsframställs ellererbjuds ellertjänster avsomvarorsom
sambandmed närakoncern elleriföretag annatannat samma

allmänheten,anskaffas frånverksamheten intemedel föroch

. . . .

medsambandi direktför kreditertillståndspliktfrånUndantagen som ges
till denmed hänsynmotiveratsfrämsttjänster harochförsäljning varorav

Bestämmel-samhällsekonomin.förkrediter hardessabetydelsestora som
Departementschefen ansågñnansbolagslag.års1980redan iinfördesserna

föravpassadtillsynunderindustriföretagställadet uteslutet somen varatt
syftefinansieringsverksamhet ibedrevför företagetbarakreditinstitut att

197879: Det170 24.produktion prop.avsättningenfrämja s.att egenav
åtskillnadnågonanledning göradepartementschefen, attfanns, enligt om

bolag. Inärståendeellerproduktionsbolaget annatbeviljadeskredit avav
följande.uttaladespropositionen

i iproduktionsföretagförekommerFinansieringsverksamhet
Sådanprodukterna.syfte underlätta avsättningen deatt egnaav

till bil-anknutnai särskilda bolagverksamhet drivs ärsom
drivsfallnågraIandra industrikoncemer.branschen och

Omproduktiionsbolag. ettdirekt ifinansieringsverksamhet
detkanutomstående,frånmedelbolag lånarsådant upp

finansieringsverksam-imedlen användsfastställasknappast om
påRedanverksamhet.andra delar bolagetseller inomhet av

industriföre-omfattalåta lagenbetänkligtgrunden detden är att
avsättningenfinansierarmed produktionenjämsides avtag som
industriföretagställauteslutetdetprodukter. Jagsina attanser

liknandeochkreditinstitutavpassad förtillsynunder ärsomen
sinsidanvidindustriföretagendärförbarainstitut avatt

ocksåproduktionexempelvisverksamhet,egentliga varor,av
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driver finansieringsverksamhet i syfte främja avsättningenatt av
den produktionen. Någon skillnad föreligger enligt minegna
mening därvid inte finansieringsverksamheten i detägerom rum
producerande bolaget, i koncembolag eller i bolagannat som

knutet tillär produktionsbolaget. förordarnära Jagannars
således från lagens tillämpningsområde undantas verksamhetatt

uteslutande består i finansiering med avseendesom varor
har framställts det ñnansierande företaget, företag isom av

koncern eller företag med anknytning tillnärasamma pro-
duktionsbolaget.

På motsvarande i företagvaruproducerande före-sätt som
kommer fmansieringsverksamhet i företag erbjuder tjänster,som

inom vissa servicenäringar. Mellan sådana företag ocht.ex.
varuproducerande företag finns enligt min mening inte någon
sådan skillnad kan motivera de behandlas olika i frågaattsom

tillämpning.lagens Finansieringsverksamhet uteslutandeom som
inriktas finansieringpå tjänster i utsträckning jagav samma som

för de företagenvaruproducerande bör alltsånyss angav
undantas från tillämpningsomrâdet.

säljareEn kan på olika lämna köparen kredit i sambandsätt
med köpet. Detta kan enklast ske köparen får anståndattgenom
med betalningen. formDenna kredit brukar kallas handels-av
kredit. likhetI med kommittén jag sådan kreditgivningattanser
inte skall falla under lagen. krediten i stället utformasOm
exempelvis kontokortskredit medför detta enligt minsom en
mening inte någon sådan ändring, lagen börmotiverar attsom
bli tillämplig. krediten säljs denNär avser varor, som av som
lämnar krediten verksamhetenbör lagen inte tillämplig påvara

i vilken form inte hellerkreditgivningen sker. Det böroavsett
någon skillnad, företagkrediten lämnas säljaren, ivara avom

koncern eller anknytning.företag med Jagnärasamma arman
förordar fördärför undantag från lagens tillämplighet görsatt
de angivna fallen. förhållandevis vittgående.Undantagen blir Ett
företag hasig försäljning kan exempelvisägnar ettsom
dotterföretag, med kontokortssystem möjliggör kredit försom
dem köper moderföretaget. förordadeDensom varor av
undantagsregeln innebär denna verksamhet inte kommeratt att
falla under lagen.

Undantagsbestämmelsema diskuterades vid riksdagsbehandlingenäven av
näringsutskottet bet. 197980:NU23 Utskottet det13. att avs. anser
regeringen föreslagna undantaget borde mindre vittgáende ochgöras att

mellan tillståndspliktig icke tillståndspliktig finansieringsverk-ochgränsen
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konkurrenslikställdhet,samhet borde dras så den medverkade tillatt
bedriverfinansieringsföretagägarförhållanden,oberoende mellan somav

därförfinnsklientel. Detoch vänderlikartad verksamhet sig till samma
finansierarföretagenligt anledning skillnad mellanutskottet göraatt som

finansierar andra,företagoch tjänster och deavsättning somav egna varor
Beträffande dentjänster.företags avsättning ochnärstående av varor
skilja på företaganledningkategorin finns det, enligt utskottet, attsenare

företagochallmänhetenför verksamheten frånmedellånar somsom upp
Endastmedel i bank.överskottsmedel eller lånarendast använder uppegna

avsättningföretagsnärståendefinansierar andraföretag, avett somom
medellånaröverskottsmedel elleranvänderoch tjänster, uppegnavaror

frånundantagenenligt utskottet,verksamheten,i bank borde vara
närståendefinansierarde företaginnebartillståndsplikt. Detta ävenatt som
medel frånlånadedeomfattas lagenavsättning bordeföretags uppomav

avsågmed allmänhetenbetänkandetallmänheten. I att manangavs
ingår iföretagellerkreditinstitutfrånupplåning än sammasomannan

Omsamband med detta.eller eljest har närañnansbolaget ettkoncern som
medel fråninte anskaffarnormaltverksamhet ochblandadföretag harsom

enligt utskottet,borde lagen,dettatillfällevid något görallmänheten vara
direktharkan visa lånetföretagetendastpå företagettillämplig attom

finansieringsverksamheten. Detverksamhet änsamband med någon arman
Finansinspektionen avgöraankomma påutskottet, attskall, enligt om

eller inte.allmänhetenfrånanskaffasmedel

företagseller närståendefinansierarföretagFrågan egensomom
eller intefrán tillståndspliktskall undantasoch tjänsteravsättning varorav

ñnansbolagslagårs1988förarbeten tillhar även iövervägts senare
DsFiñnansbolagAuktorisationDepartementspromemorian m.m.,av

uttalar departe-24propositionen s.och 198788:149. I1987:13 prop.
sarnhällsekonominförbetydelsementschefen dessa krediter äratt storav

förbjuda dessamotiveratdet skulle rentdet, även att avsamt att varaom
till.åtgärdingripandealltförkonsumentpolitiska tahänsyn, attvore en

dessabeträffandeändringsåledes inte någonDepartementschefen föreslog

krediter.



248 Kreditgivning tillståndspliktig finansieringsverksamhet-

5.3.2 Vissa näringsidkares finansieringsbehov

Enligt 1 kap. 3 första§ stycket 4 kreditmarknadsbolagslagen krävs inte
tillstånd finansieringsverksamhetenom

tillgodoser finansieringsbehov endast inom näringsid-en grupp
kare med ekonomisk intressegemenskap och medel för verksam-
heten inte anskajfas från allmänheten.

Av förarbetena till 1980 års ñnansbolagslag SOU 1977:97 och prop.
197879: 170 framgår44 bestämmelsen föravsedd finansierings-äratts.
företag rörelse endast leverantörskrediter knutna till bolagsvars ettavser
eller koncems försäljning. förutsättningUnder företagets upplâningen att
sker hos bolaget eller i koncernen eller i kreditinstitut skall verksam-ett
heten undantas. Om medelanskaffningen däremot, helt eller delvis,
regelmässigt sker från allmänheten skall verksamheten tillståndsplik-vara
tig. Med allmänheten kreditinstitut eller koncembolag.änavses annan
Med kreditinstitut avságs vad därmed enligt lagen 1974:922som avses

kreditpolitiska medel. kanDet enligt förarbetena frågaävenom vara om
näringsidkare tillsammans bildar företag fören grupp ettav attsom

underlätta den finansieringen. sådantEtt företags uppgift lånaäregna att
medel i för vidareutlåning till den näringsidkareegetupp namn grupp av
står bakom företaget. Kreditgivningen riktar sig inte till konsumentersom
till ägarföretagen själva. Att näringsidkama har ekonomiskutan en

intressegemenskap kan dokumenteras näringsidkama ärattgenom
medlemmar i ekonomisk förening eller har slutit sigt.ex. sättannaten

för tillgodose ekonomiska intressen förattsamman gemensamma
näringsverksamheten.

5.3.3 Föreningars finansieringsverksamhet

Utlåningsverksamhet bedrivs vissa föreningar finansierings-utgörsom av
verksamhet enligt kreditmarknadsbolagslagen. Enligt finansbolagslagen

kunde föreningars utlåningsverksamhet undantas från tillståndspliktigfinan-
sieringsverksamhet efter särskild prövning Finansinspektionen. Undan-av
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tagsbestämmelsen, inte har förts in i kreditmarknadsbolagslagen, hadesom
följande lydelse i 3 § andra stycket 2 ñnansbolagslagen.

Tillstånd krävs inte heller bankinspektionen efter särskildom
prövning finner finansieringsverksamhetenatt

. . .
drivs vinstsyfte förening uppgift endastutan ärav atten vars

tillgodose finansieringsbehov hos föreningens medlemmar.

Förutsättningen för undantag skulle beviljas således dels före-att attvar
ningen bedrev verksamheten vinstsyfte, dels föreningens uppgiftutan att
endast tillgodose medlemmarnas finansieringsbuehov.att Det alltsåvar var
fråga föreningar bedrev renodlat finansiell verksamhet.om som en

Undantagsbestämmelsen infördes i 1988 års finansbolagslag. Syftet med
bestämmelsen främst föreningar inlåningsverksamhetattvar vars
undantagits enligt bankrörelselagen borde undantasäven från tillstândsplikt
avseende ñnansieringsverksamheten. l regeringens 1987882149prop.
s. 26 Auktorisation ñnansbolag uttalar föredragande statsrådetav
följande.

På marknaden förekommer idag antal föreningarett stort som
driver finansieringsverksamhet i syfte tillgodose medlemmar-att

ñnansieringsbehov. flertalet fallI har dessa föreningar ocksånas
inlâning från medlemmarna, vilket är möjligt eftersom denen

inlåning enligt bankrörelselagen förbehålls bank be-ärsom
gränsad till sådan sker från allmänheten. Föreningarna fårsom

sindriva verksamhet företagets form.i Utan undantaganses ett
för dessa föreningar i samband endast auktori-med tillägget att

institut på marknaden ñnansieringsverksamhetfårserat driva
riktad konsument skulle föreningarna få lägga sinnedmot
verksamhet. Denna nämligen sådanär oftast omfattninginte av

föreningen kan ombildasatt till med aktiekapi-aktiebolagett ett
tal minst 5 milj. kr. och därefter auktorisationerhållaom som
finansbolag. På dessa enligt bankrö-sätt föreningarsamma som
relselagen rätt inlåning från medlem jagatt ta emotges attanser
de tilläven medlem bör kunna kreditlämnat.ex. attutanen
träffas lagens regler. förutsättningEn bör dockav attvara
föreningen driver finansieringsverksamhet vinstsyfte.u.tan
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Även fråganbehandlarKMKvinstsyfte inte.medVad omangesavsessom
vinstsyfte ochbedrivsför föreningartillståndskravfrånundantag utansom

Enligtñnansieringsbehov.medlemmarnastillgodosesyfte endast är attvars
sparkas-och HSB:sskillnad från KF:stillföreningar,träffas dessaKMK

sådanaexempel påSomfinansieringsverksamhetsdeñnitionen.sor, av
ochstudentkåremainomkreditkassomaKMKföreningar nämner

erhåller någoninte räntainsättamasparlåneverksamhet därmedföreningar
JAKkostnader, såsomtill lågagengäld kan lånaimedelinsatta men

frigörelsef liknandeochKulturfondenFriaekonomiskförRiksförening

del 457.1988:29,SOUorganisationer s.

förlagstiftningändradpropositionenriksdagsbehandlingenVid omav
EES-avtalet, prop.anledningmedkreditinstitutandraochbanker m.m.av

fråganl99293:N15motion mot.ledamot i199293:89 upptog enen
Friaochbl.a. JAKbedrivsinlåningsverksamhetinte den avsomom

angåendedirektivEG:stillämpningenfrånundantasbordeKulturfonden av
bet.motionendockavstyrkteNäringsutskottetkreditinstitut.

följande.därvid bl.a.anfördeUtskottet199293:NU9.

sparkas-och KFHSB:ssärskilt undantaFrågan t.ex. :sattom
lagstiftninggällandefrånKulturfondenoch FriaJAKellersor
redovisatsdettill dessanståmeningutskottets attenligtbör

hänföraverksamheten ärbedömning attnågon närmare omav
finansierings-auktorisationspliktigellerbankrörelsetill annan

lagstift-särskildinföraskäldet finnsellerverksamhet, attom
påpekahärvidlagvillUtskottet attinstitut.sådanaför justning
finansielltillämplighetenfrånuttryckligt undantag annanavett

underfallainstitutenbaratorde krävaslagstiftning ansesom
åkrävsundantagsådantkreditinstitut. FördefinitionEG:s av

EES-avtalet.ändringsidanandra aven

överväganden förslagoch5.4

finan-tillståndspliktigicketillståndspliktig ochmellanGränsdragningen
företagvilkaberoendeavseendenväsentligaisieringsverksamhet är av

förening.ekonomiskKapitalJordArbeteJAKföreningenfirman1993decemberI antog --
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träffas definitionen banksamordnings-kreditinstitut EG:sisom av
direktiv. Företag klassas måste, till följdkreditinstitutsom avsom
Sveriges åtaganden enligt reglering följerEES-avtalet underkastas den som

EG:s första och vilket bl.a. innefattarandra banksamordningsdirektiv,av
krav på obligatorisk kapitalauktorisation och visst minsta näreget

till följdföretaget sin verksamhet. Undantagsbestämmelsema måstestartar
härav utformas på sådant inte kolliderar med EU:s krav.desätt att

ochkrav på reglering behandlas i avsnitten 3.5 4.4. DetEU:s närmare

anledning här med kreditinstitut.finns dock bl.a. beröra vadatt som avses
banksarnordningsdirektivKreditinstitut enligt definitionen i EG:sär ett

består i från allmänheten insättningarföretag verksamhet ta emotattvars
krediter för räkning.andra återbetalbara medel och beviljaeller att egen

utgivning obligationermedel fortlöpandeMed andra áterbetalbara avavses
företag bedriver antingenjämförbara värdepapper. Ettoch andra som

kreditgivningupplåning förening med lär sålundainlåning eller i ettvara
direktiven vissatill regleringen i ställakreditinstitut. Motiven är att
finansiellbedriver likartad verksamhetminimikrav på företag samt attsom

från allmänheten omfattasinlåningtill företag tar emotatt avsomse
skydd.insättarnareglering som ger

bedriver ñnansieringsverk-företagföljd EU:s kravEn är att ett somav
från allmänheten kommer träffas EG-anskaffar medelsamhet och att av

innebärkreditinstitut. Detta i sin företagdefinitiondirektivens attturav
samtidigtochkundmedel bedriver finan-insättningemottar avsom

kreditinstitut. gällerblir Detsamma företagsieringsverksamhet tarsom
fmansieringsverksamhet.inlåning från allmänheten och bedriveremot

Även bostadskooperationenekonomiska föreningar inom konsument- och
därmedochs.k. och låneföreningar förär öppnasamt envarspar- som

träffas dessa krav,träffas allmänhetsbegreppet kommer således att avav
beviljarsamtidigt dede inlåning från allmänhetentar emot somom

bedrivsför finansieringsverksamhetkrediter räkning. Den avsomegen
framtideninte iföretag klassas kreditinstitut kommer således attsom som

tillståndsplikt enligtundantas både från krav bankoktroj frånkunna och

utredningenkreditmarknadsbolagslagen. informationEnligt den som
och för sigföretag, iinhämtat från EG-kommissionen bör emellertid som



252 finansieringsverksamhetKreditgivning tillståndspliktig-

bedriver verksamheten påträffas definitionen kreditinstitut, men somav
någon organisationlokal nivå, i begränsad omfattning och permanentutan

banksamordningsdirektiv. Sådanafrån kraven ikunna undantas EG:s

tillståndspliktdärmed också kunna undantas från kravet påföretag bör

enligt kreditmarknadsbolagslagen.

kreditgivning5.4.1 Begreppet

förskall tolkas har betydelsekreditgivningPå vilket begreppetsätt om
olikabedrivsbetalkortsverksamhetbetalningsanstånd ingår i avsomsom

finansieringsverk-tillståndspliktigkontokortsföretag skall betraktas som
betalkortsverksamhetför deninte. utmärkandesamhet eller Det avsessom

betala hela sin skuldavtal åtar sigkortinnehavarenhär är attatt engenom
Ärmånadsskifte. dettanästföljandeskuldsättningen, vidviss tid efter t.ex.

tillståndspliktig finan-verksamhetensådan kreditgivning utgörgör attsom
sieringsverksamhet

i sinföretaganledningaktualiserats främst medFrågan har att ettav
det intesådantsina villkor sättkontokortsverksamhet har attanpassat

kreditmarknadsbolagsla-enligtfråga kreditgivninglängre omanses vara
kontokortetanvändamöjlighethärigenomKortinnehavaren attgavsgen.

framställdes ellerdemandra företagsbetalning änvid även somvarorav
medellerkoncernföretag inomföretaget ellersåldes annat sammaav

tillvägagångssättsådant ärkontokortsföretaget. Ettsamband tillnäraannat
undantagsbe-nuvarandekringgående debetraktanärmast ettatt avsom

ochfinansieringsverksamhet förtillståndspliktigfrånstämmelserna egen
och 3 KML.första stycket 2produktion kap. 3 §företags lnärstående

finansieringsverk-begreppetfinansbolagslagen uttalastillförarbetenaI att
definitionkonsumentkreditlagensutgår frånkonsumentersamhet avmot

emellertid inte i konsument-kredit definieraskonsumentkredit. Begreppet
kredit enligtavsnitt 5.2.2iutvecklaskreditlagen. Som närmare anses en

mycket kort,kredittiden ärkonsumentkreditlagen föreligga även t.ex.om
konsumentkreditlagen detärtillämpningendagar. Videller tvâ aven

omedelbarinte skerså detkreditgivningsåledes fråga snart enom
kredit-såledesbetalkortsverksamhet utgörBetalningsanstånd ibetalning.
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givning enligt konsumentkreditlagen. kreditgivning behandlasGränsen för
inte i kreditmarknadsbolagslagen Utvecklingen ieller i dess förarbeten.
praxis har dock till följd avseenderegeringens Amexcosbeslutav
betalkortsverksamhet lett till betalningsanstånd i samband med be-att
talkortsverksamhet, inte fordraanståndstidens längd,oavsett ansetts
tillstånd enligt kreditmarknadsbolagslagen. beslut 41981Regeringens

redovisas utförligare i avsnitt fall uppgår betalningsan-5.2.2. I vissa

ståndet vid betalkortsverksamhet veckor. Detendast till eller ett paren
förekommer emellertid anståndstiden uppgår till 90 dagar.även att

regeringens vid det i varjeI nämnda beslut fäste regeringen vikt attovan
förekommande rationellt betalningsförmedling förekommerförsystem en

framgårviss kortare betalningsfrist för kontohavaren. beslutetAv att
regeringen fäste avseende vid det låg i Amexcos intresseäven attatt

underlättaminska fristerna och teknik kunde utvecklas kundesomny
sådana strävanden. genomsnitt utestod kontofordringar 14l Amexcos ca

betalningsfristen uppgå till 30 dagar. Regeringendagar. Som längst kunde

finansierades avgifter ochfäste avseende vid verksamheten medäven att
upplåningsbehovbetalkortsföretags inte såinte med ränta, stortatt ett var

dåvarandekapitaltäckningskrav gällde för finansbolag inteoch detatt som
hade betydelse.samma

betalningsfristutsträckt haregeringen harAtt närmastaccepterat en synes
betalningsförmedling bör vissvidsamband med accepteraatt man en

administreratill den tid åtgår betalnings-tidsutdräkt hänsynmed attsom
teknikens utveckling, betalnings-till där fleraöverföringen. Med hänsyn

administration be-on-line, borde den tidär åtgår försystem avsom
vid tiden förtalningsöverföring gälldei dag kortare denänvara som

stöd förinteregeringens beslut år 1981. Beslutet dock attgesynes
skall falla utanförbetalkortsverksarnhet generellt, betalningsfristen,oavsett

på tillståndspliktigkravet ñnansieringsverksamhet.

behovanledning klartMed den beskrivna utvecklingen finns attett avav
frågadetklargöra hur långt betalningsanstånd innan ärbörett omvara

Omkontokortsverksamhet.tillståndskrävande kreditgivning i samband med

tydliggöraskäli kreditgivningsverksamhet finnsdet även attannan
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kreditmarknadsbolags-begreppet kredit och eventuellt införa definition ien
för mittkan i sarmnanhang.lagen behöva utredas vidare Inomett ramen

betalningsanstândutredningsuppdrag jag för uttala hur långt ettstarmar att
till-det underkastasi kontokortsföretags verksamhet bör få innanvara

ståndsplikt såsom kreditgivning.

vid betalningsan-regeringsbeslutet från 1981 fästes särskilt avseendeI att
naturlig del iståndet betingat vad kunde betraktas ettsom envar av som

praktiska tillämpningen harrationellt för kontokortshantering. I densystem
betydelse vidinte tillmätts någonföretags betalningsrutiner emellertidett

All betalkortsverksamhet har,bedömningen. nämnts, oavsettsom ovan
Även den modernafrån tillståndsplikt.anståndstidens längd undantagits om

betalningsfristermöjliggör allt kortareteknikens utveckling i och för sig

kunnabetalningsförmedlingkortinnehavare vid all rationellbör ettges
tillståndspliktigblirverksamheten därmedvisst betalningsanstând utan att

företagetsbör gällaenligt kreditmarknadsbolagslagen. Detta oavsett
rutiner. Vid bedöm-administrativaorganisatoriska förutsättningar och

till-underkastaskontokortsverksamhet börningen företagsettav om
enskildaprövning detståndsplikt bör sålunda inte behöva göra avman en

företagets betalningsrutiner.

ibör kunnabetalningsanstândbedömningen hur långtVid gessomav
underkastasverksamhetenkontokortsverksamhetsamband med attutan

betalningsfristmed denanledning jämföratillståndsplikt finns att som
krediter,handelskrediter. Vid dessamarknaden för s.k.gäller på som ges

vanligt30 dagarbetalningsanstândnäringsföretag,olika är omav
från till-fall undantagnaflertaletkrediter iförekommande. Dessa är

första§i kap. 3undantagsbestämmelsema 1ståndsplikt med stöd av
sambandiKortinnehavare börkreditmarknadsbolagslagen.och 3stycket 2
dvs.betalningsanstând,betalkortsverksamhet kunnamed uppges samma

betraktasbetalningsanstândsådanttill högst 30 dagar, utan att ett som
tillståndspliktigdärmedkreditmarknadsbolagslagen ochkreditgivning enligt

vadlinje medliggaianfört fårfinansieringsverksamhet. Vad jag ansesnu
gällandepraxis får rätt.utvecklingen i utgöramed hänsyn till ansessom

erforderlig.lagändring således inteNågon är
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5.4.2 Finansieringsverksamhet utgivare kontokorthos vissa av

Kreditgivning förekommer hos näringsföretag samband med derasi
kontokortsverksamhet. Kreditgivningen avsedd finansieraflerai fallär att
det eller närstående företags och tjänster.avsättningettegna varorav
Sådan kreditgivning oftast finansieringsverksamh enligt kreditmark-utgör et
nadsbolagslagen.

Kreditgivning ñnansieringsverksamhet endast sker förochutgörsom som
företagetsfinansiera avsättning tjänster i dag undanta-och äratt av varor

Ävenfrån tillståndsplikt. kreditgivning ñnansieringsverksanmet somgen
företag ingår näringsföretagetlämnas i koncernettav som samma som

eller frånhar samband med detta företag undantagennära :ärannat
tillståndsplikt såvida inte företaget anskaffar medel från allmänheten

kap. 3 § första stycket 2 och 3 KML. Dessa bestämmelser1 som
undantar kreditgivning för finansiering och närstående företagsegenav

kontokonsföretagensproduktion tillämpliga kreditgivnings-är även

oförändradeinförts i kreditmark-verksamhet. Bestämmelserna har

förarbetenañnansbolagslagen. l till kreditmark-nadsbolagslagen från

föredragande199293:89 uttalar statsrådet detnadsbolagslagen prop. att
föreslåanledning ändringpå inte fanns någoni avvaktan mitt uppdrag att

alltjämt finnsdetbeträffande krediter. Frågan skäl undantadessa är attom
produktionföretagsoch närstående från tillståndspliktfinansiering av egen

förenligt med EU:s krav.och detta ärom

kreditgivning näringsföretag likakonsumentskyddssynpunktUr är av
förskyddsvärd Detta talarkreditgivning till konsument.. attsom annan

reglering på dennasamhället borde tillsyn ställautöva kravsamt samma
konsumenter.verksamhet, på finansieringsverksamhet motsom annan

fmansbolagslagen prop.Detta intresse måste, uttalas förarbetenai tillsom
funktion för198788: 149, dessa krediter fyllervägas mot att stor sam-en

Återigen krav harhällsekonomin. finns EU:sanledning framhålla attatt
fallkrediter för detbetydelse för behandlingen dessa i dag oregleradeav

frånupplåningföretaget ellerbeviljar kreditema inlåningharävenatt som
bedömaskrediter börallmänheten i sin verksamhet. Dessa i dag oreglerade

företaget till-med utgångspunkt från kreditgivningen sker somom av
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handahåller aktuella och tjänster eller kreditgivningen skervaror ettom av
företag närståendeär dvs. ingår i koncern eller påärsom annatsamma

närstående till sådantsätt företag.ett

Finansieringsverksamhet i näringsföretag

Det förekommer näringsföretag bedriver kontokortsverksamhetatt som
innefattar finansieringsverksamhet. l vissa fall dessa företag äventar emot

kundmedelinsättning I dessa fall bedrivs finansieringsverksamhetenav
direkt näringsföretaget regelmässigt endastutgör begränsad delav men en

företagets samlade verksamhet. sådantEtt företag lär inte, ävenav om
företaget har upplåning eller insättning kundmedel fråntar emot av
allmänheten, betraktas kreditinstitut.ettsom

Motiven till finansieringsverksamhet i fråndessa företag undantagitsatt
tillstándsplikt sig enligt min mening alltjämt gällande. Finansierings-gör

verksamhet sker endast i samband med avsättning tjänstersom av som
erbjuds eller framställs eller säljs företaget bör sålundavaror som av
alltjämt frånundantagen tillståndsplikt.vara

Finansieringsverksamhet i närstående företag

Det förekommer företag ingår i koncernäven att ettsom samma som
näringsföretag bedriver kontokortsverksamhet vilken innefattar viss

finansieringsverksamhet och i vissa fall såsom i ICA Kort AB även--
insättning kundmedel. I sådant företag normalt finansierings-utgörettav
verksamheten den huvudsakliga företagets verksamhet.delen av

sådant företagsEtt finansieringsverksamhet finansierabl.a. att ettavser
eller flera företags avsättning och tjänster. Enligt den nuvarandeav varor
regleringen sådan finansieringsverksamhet från tillstånds-undantagenär
plikt förutsättningunder inte anskaffas frånmedel för verksamhetenatt
allmänheten. Med anskaffning från allmänheten upplåningmedelav avses

2Insättning kundmedelbehandlasutförligare i avsnitt4.6.2.av
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från kreditinstitut ellerän företag koncerningår iannan samma somsom
kreditmarknadsbolaget eller eljest med detta.har sambandnära

regleringKraven företag finansieringsverksamhetbedriver påav som
sådant till del beroende innebärsätt är EU:s krav. Dessastor att ettav om
sådant företag har upplåning eller alternativt insättninginlåningtar emot

kundmedel från allmänheten företaget kreditinstitut enligt EU:sär ettav
definition och kan till följd tillståndsplikt.därav inte undantas från

Det inte enbart EU:s krav dessa företag bör underkastasär gör attsom
Äventillstândsplikt. andra skäl motiverar detta. företag bedriverDessa en

verksamhet likartad den företag kanbedrivsär sägassom som av som vara
helt fristående från näringsföretag, kreditmarknadsbolag.bankägdat.ex.
Även företag ingår i näringsföretagkoncern ettom som samma som
normalt har begränsad verksamhet de fristående kreditmark-änen mer

angeläget behandla dessanadsbolagen kan det konkurrensskäl attav anses
företag lika.

medel från allmänheten böranskaffande förutom upplâningBegreppet av
fårkundmedel. tillinnefatta insättning Detta följd flertaläven att ettav

koncernföretagiföretag finansieringsverksanthet ochbedriver ett tarsom
fordra tillstånd kredit-insättning kundmedel kommer enligtattemot av
kreditmarknadsbolagförFörutsättningen skall hamarknadsbolagslagen. att

dockkundmedel företagets finan-insättning ärrätt ta emot attatt av
medendast samband ochsieringsverksamhet sker i avsättning av varor

inomföretagframställs eller säljs koncerntjänster Sammaav somsom
frågakreditmarknadsbolaget. l avsnitt närmare.4.6.2 behandlas denna

Sammanfattningsvis finns inte skälsåledes göraenligt min mening att
finansieringnågon ändring i undantagsbestämmelsema ettavsom avser

Förutsättningen förföretags eller närstående företags produktion.ettegen
finansieringundantag från tillståndsplikt vidskall kunna ske ettatt av

företagetnärstående företags dockavsättning och tjänster är attav varor
inte anskaffar medel för verksamheten från allmänheten.
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hos vissa föreningar5.4.3 Finansierlngsverksamhet

införs undantagsbe-kreditmarknadsbolagslagenMitt förslag: I en
inte skall behövaekonomisk föreningstämmelse innebär attsom en
förutsättningñnansieringsverksamhet, undertillstånd driva attatt

sig enbart tillomfattning och riktarbegränsadverksamheten är av
bestämd personkrets.på förhandmedlemmar utgörsom en

olika föreningar. Före-bedrivs flertalFinansieringsverksamhet ettav
andramotsvarandeñnansieringsverksamhet sättningamas är som

kreditmarknadsbolagslagen. Dentillståndsplikt enligtunderkastadeföretag
svenskamedgeskanauktorisation endastbegränsningen,nuvarande att

ekonomiskinnebär dockkreditinstitut,och utländskaaktiebolag att en
förslag,utredningensauktorisation. Omerhålla sådanförening inte kan

möjligti framtidenblir det dockgenomförsbehandlas i kapitel attsom
ekonomiskfinansieringsverksamhet isåväl bankrörelsebedriva ensom

förening.

kundeekonomisk föreningbedrivsFinansieringsverksamhet ensom av
till-frånundantasñnansbolagslagenundantagsbestämmelse ienligt en

FörutsättningenFinansinspektionen.särskild prövningståndsplikt efter av
ñnansieringsverksamhet endastföreningensför sådan dispens attvar

och drevsñnansieringsbehovmedlemmarnastill tillgodose utansyftade att
kreditmarknadsbolagslagentillövergångsbestämmelsemavinstsyfte. Enligt

till utgångensin verksamhetbedrivaförening fortsättasådankan att aven
påavsnitt 5.3.3,framgårsyftade,Bestämmelsen stortår 1994. ettavsom
tillgodosesyftefinansieringsverksamhet ibedrevantal föreningar attsom

vanligtvishadeföreningar ävenSådanafmansieringsbehov.medlemmarnas
föreningardessaanledningMedi sin verksamhet.inlåning attav

ansågs dessabankrörelselagentillståndsplikt enligtfrånundantogs
dåvarandedentillståndsplikt enligtundantas frånkunnaföreningar även

1987882149 26.ñnansbolagslagen prop. s.

kommerfmansieringsverksamhetinlånings- ochbedriverFöreningar som
bankoktrojfordrakapitel 4ställningstagandetidigareenligt mitt att om

utvecklasSomallmänheten.bedrivsinlåningsverksamheten gentemot
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medlemmaravsnitt fräni 4.6.1.1 kommer inläningnärmare även att
förmedlemskapetbedömas inlåning från allmänheten är öppetsom om

förhandtill påoch inláningsverksamheten därmed sigvänder enenvar
framtidensåledes iobestämd personkrets. Sådana föreningar kommer att

betraktasinlâningsverksarnhetfordra bankoktroj, såvida inte föreningens

kundmedel.insättning avsom

inlänings-ochfinansieringsverksamhetFöreningar bedriver varssom
verksamhetensåvidariktar sig till allmänheten kommerverksamhet inte -

kreditmark-tillstånd enligtfordratillständspliktundantas fråninte att-
samtliga slutnahänföraskanTill denna kategorinadsbolagslagen.

finansieringsverksamhetbedriver inlånings- ochföreningar gentemotsom
sina stadgarförening isluten föreningmedlemmar. Ensina är somen
kategori hörTill dennapersonkrets.förhand bestämdsig tillriktar en

finan-välinläningsverksamhet,inte bedriverföreningaräven mensom
fleraförening kansådanexempel nämnasSomsieringsverksamhet. en

lån ibeviljar sina medlemmarHSB-föreningarnade lokala somav
till kategori dehör dennaVidarebostadsrätter.förvärvsamband med av

till välriktas allmänheteninlåningsverksarnhet inteföreningar menvars
föreningar vanligtvis slutna.ärDessañnansieringsverksamhet.deras

utanförfall andratillriktas dock i dessa ävenFinansieringsverksamheten
föreningens ellerkunderföreningen,anställda inommedlemskretsen, t.ex.

sådana föreningar finns inomExempelmedlemmarna.anhöriga till

lantbrukskooperationen.

förutsättningunder finan-ñnansieringsverksamhet kommerFöreningars att
likhet meditjänster,föreningensavsättningsieringen ochavser av varor

första3 §i l kap.träffas undantagsbestämmelsemaandra företag, att av
finansiieringsverksamhetenkreditmarknadsbolagslagen.och 3 Omstycket 2

viss in-näringsidkare medförening bedrivsekonomiski av en gruppen
med stödtillsstândspliktundantas fråntressegemenskap kan verksamheten

Övrigakreditmarknadsbolagslagen.förstakap. 3 § stycket 4lav
ändringingenfinansieringsverksamhet kommerföreningars annanom-

fordra tillstånd.sker att-
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Vid bedömningen övriga föreningars finansieringsverksamhet börav man
åtskillnadgör mellan föreningar slutna och riktar sin finan-ärsom som

sieringsverksamhet på förhand bestämd personkretsgentemot samten
föreningaröppna riktar motsvarande verksamhet pågentemotsom en

förhand obestämd personkrets.

Inlånings- och kreditgivningsverksamhet bedrivs s.k. ochsom av spar-
låneföreningar behandlas i avsnitt 2.4. Flera föreningardessa slutnaärav
medan vissa är Dessa föreningar bedriveröppna. finansiellrenten
verksamhet. Föreningar endast har inlåning sin verksamhet benämnssom
sparföreningar medan föreningar har såväl inlåning kreditgivningsom som
i sin verksamhet benämns låneföreningar. framgåravsnitt 2.4 dessaAv att
föreningar bedriver förhållandevis begränsad verksamhet. Den störstaen
föreningen, förening, hade den juli 1993 inlåningär öppen lsom en en
95 miljoner kronor. Bland de slutna föreningarna uppgick inlåningen till

högst 49 miljoner kronor. 60 eller inlånade lånademedelprocent mer av
föreningarna till medlemmarna. Flertalet föreningardessa bedriverut av
sin verksamhet på lokal nivå, på viss eller arbetsplats.t.ex. orten

Öppna föreningar

Till de föreningarna hör föreningar medlemskretsöppna utgörsvars av en
på förhand obestämd personkrets. På kreditgivningsverksamhet och övrig

finansieringsverksamhet bedrivs dessa föreningar bör ställassom av samma
krav tillstånd på finansieringsverksamhet. Skäl undantaattsom annan
dessa föreningars verksamhet från tillståndsplikt finns således inte.

Slutna föreningar

kännetecknande förDet slutna föreningar deras verksamhetär äratt
relativt begränsad. Principiellt löper kredittagarna risker vid dennasamma

kreditgivning vid dockkreditgivning. En skillnad liggertyp av som annan
förankradi liten och lokalt förening bygger på personkännedom ochatt en

socialt nätverk mellan medlemmarna. i hög grad tillDetta bidrarett
kontrollsäkerhet och stabilitet i verksamheten. inslag inreDetta av

minskar och får vidarei takt med verksamhetens omfattning ökaratt en
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spridning. Likaså minskar den möjlighet till reellenskilde kredittagarens

påverkan och kontroll verksamheten verksamheten fåriöver takt med att
vidare spridning och omfattning. bedriver finan-Slutna föreningaren som

sieringsverksarnhet i framtidenmedlemskretsen bör ävengentemot
undantas från tillståndsplikt. iDe föreningar undantas kommerbörsom
väsentliga avseenden bankoktroj för sindesamma inte fordraratt vara som
inlåningsverksamhet.

Förutsättningen för förenings finansieringsverksamhet skall undantasatt en
från tillståndsplikt bör således verksamheten begränsadärattvara av

skall påomfattning och riktar sig enbart till medlemmar. Dessa utgöra en
föreningensförhand bestämd krets Om omsättningenav personer. av

miljoner fårverksamhet understiger belopp 100 kronor,ett om ca
begränsad omfattning. före-verksamheten regel Devarasom anses av

träffas undantagsbestämmelsen främst sådananingar kommer ärattsom av
låneföreningar i avsnitt 2.4. Dessa föreningar harföreningar benämnssom

yrkeskategori eller medlemskrite-anknytning till viss arbetsplats, annaten
rium.

förutsättning för undantag, tilltidigare med hänsynSom nämnts är en
kreditinstitut, inteklassas föreningenkrav företagEU:s attsomsom

anskaffar medelkreditgivningsverksamhet från allmänhetenjämte sin
obligationsutgivning.inlåning eller upplåning, Dettat.ex. genomgenom

uttryckts på§ första stycket 8 kravhar i kap. 31 attettsenast genom
Nuallmänheten.från föreningaranskaffar medel aktuellaföretaget inte

flnansieringsverksanthettillståndspliktigfrånföreslås bli undantagnasom
upplåning frånanskaffatorde inte medel för sin verksamhet genom

förhållandevis ringaallmänheten. Verksamheten torde oftast vara av
Även upplâning frånvissomfattning. sådan förening skulle haom en

tordetillståndsplikt. Dettaallmänheten bör sådan förening undantas frånen
verksamhet,förenligt ärmed EU inte fordraräven att att avsomvara

begränsad omfattning bedrivsoch lokal nivå permanentutan ensom
uppställsorganisation, underkastas de krav kapitaltäckning m.m. som

banksamordningsdirektiven.i
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Föreningar kommer från tillståndsplikt,undantagna såväl iattsom vara
bankrörelselagen i kreditmarknadsbolagslagen, finns inte skäl attsom
reglera i särskild ordning.

koncemförhållanden5.4.4 Finns behov särskild reglering iav

rubricerade frågan föranledd främst nuvarandeDen bakgrundär attmot av
företagoch föreslagen reglering utgår från det i ochatt ett samma

frånförekommer såväl kreditgivning inlåning eller upplåningsom
väljerallmänheten. Om inom koncern olika anledningar attman en av

företagbedriva ñnansieringsverksamhet i företag och i ett annat ta emotett
allmänheten kommerinsättning kundmedel eller har upplåning frånav

sannolikt inte fordraföretaget bedriver ñnansieringsverksamhet attsom
vissHärigenom skulle itillstånd enligt kreditmarknadsbolagslagen. man

företagetmån kringgå reglerna tillståndspliktkunna att targenom somom
till företaget medkanaliserar medlen vidareinlåningenupplåningenemot

anledning finns skälkreditgivningi sin verksamhet. Av denna övervägaatt
tillväga-förhindra sådantsärskilda regler erforderliga förär ettattom

gångssätt.

avseende. Omställer några krav i dettaSom tidigare inte EUnämnts

intepå angivet kanaliseras vidare kanmedlen övervägassätt omovan
harrealiteten det företagföretaget med ñnansieringsverksamhet i är som

för företagen kommerinlåningupplåning. Möjligheterna och riskerna att
emellertidtordeförsöka tillämpa nuvarande reglering på sådant sättatt

på dylikaFinansinspektionen bör uppmärksambegränsade. attvaravara
falluppenbaralagstiftningen kan förekomma. Iförsök till kringgående av

dylikatillinom för sin tillsynsverksamhetbör inspektionen attseramen
finns dock inte till-förhindras. Enligt min meningförsök till kringgående

avseenden. EUföreslå särskilda regler i dessa Inomräckliga skäl att nu
koncemförhållandenreglering ipågår emellertid utredning särskildom

påföranleda denna fråga börkan nytt.att tas uppsom
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ekonomiskFinansiell i6 verksamhet

förening

Inledning6.1

främstverksamhet,finansiellföreningarantalSverige bedriverl somett
fåförkravMedlemskapmedlemmarna. attsig till deriktar somegna

sedanlagstiftningensvenskai denharfinansiella tjänsternautnyttja de
allmänheten,vänder tillinte sigverksamheteninnebäralänge attansetts

reglernakringgåframstår sättmedlemskappåsåvida inte kravet ett attsom
möjlighethaftdärigenomFöreningarna har atttillsynen.finansiellaför den

allt frånföreningarna återfinnsBlandtillstånd.verksamhetenbedriva utan
medmedlemskap, föreningartillförkriterierspecifikamedföreningarsmå

medlemskapetkriterier för änandraverksamhet attomfattande utanen
såvälVidarebetalats. förekommeravgifter harochobligatoriska insatser

föreningarverksamhet,finansiellföreningar med somsomrenten
föreningarnaGemensamt förnäringsverksamhet.därjämte bedriver annan

föreningens verksamhetsom-inomharsyftedock de attär ytterstaatt som
för medlemmarnas bästa.råde verka gemensamma

aktiebolagjämfört meddrag ekonomiska föreningarkaraktäristiskt förEtt
Deägarintresse.ochmellan kundintressespeciella kopplingendenär

föreningenekonomiskaverksamheten i deneffektivitetsvinster genere-som
förvillkorförmånligai anspråkregel kunnaförutsätts tas genomsomrar
förförutsättningEnåterbetalning tilli stället för ägarna..kunderna, genom

högi såoch ägarnakundernasiktförverkligas långdetta skall är attatt
förut-sidan, harandraåAktiebolaget,desamma.möjligtgrad ärsom

andrafrån äntillskottkapitaletdetsättningar byggaatt genomegnaupp
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kunderna. Det bredare underlaget för kapitalanskaffningen därigenomsom
står till buds fördel för bolagsformen.är en

En de centrala frågorna i mitt arbete har varit hur skall påav man se
gränsdragningen för tillståndspliktenpå den finansiella marknaden. Särskilt
har detta föreningars möjligheter bedriva finansiell verksamhet.avsett att
Om denna verksamhet framgent kommer förutsätta särskilt tillståndatt
oftare hittills, börän ställningnästa till detta medförsteg taman som om

behov andra ändringar i gällande lagstiftning. det följandeett I kommerav
därför behandlas dels vilka förutsättningar i fråga associations-att om
former gäller i dag för bedrivande tillståndspliktig verksamhet,som av
dels vilka skäl kan anföras för och ordning.emotsom en annan

6.2 Bundenhet till associationsform

6.2. Svenska förhållanden1

Banker

Av kap.l 2 § andra stycket bankrörelselagen 1987:617 framgår att
tillstånd till bankverksamhet får meddelas svenska bankaktiebolag,

sparbanker och centrala föreningsbanker utländska bankföretag enligtsamt
för dessa angivna förutsättningar.närmare Uppräkningen associations-av
former uttömmande. Lagstiftningenär bankomrâdet från 1987 utgick
i fråga associationsformerna från vad gällde sedan tidigare.om som
Departementschefen påpekade dessutom det gällde föreningsbankslagennär
1987:620 den däri föreslagna ändamålsbestämmelsen, vilken innebaratt

fortsatt koppling till jordbruksnäringen, och föreskriften geografisken om
uppdelning verksamhetsområden innebar bankrörelse i den ekono-attav
miska föreningens fonn framöver endast kunde bedrivasäven denav
befintliga föreningsbanksrörelsen 198687:12 bandprop. 4 l.s.

Frågan för andra föreningar bedriva bankverksam-att utrymme attom ge
het behandlades inte inför 1987 års lagstiftning. Diskussionen om
föreningsforrnens lämplighet för bankrörelse förränuppstod inte heller
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under det 1980-talets finansmarknaden. kreditför-utveckling Närsena
lustema började bli allt fortbeständ,hotstörre verksamhetens växteett mot
också intresset för frågan den långsiktiga kapitalanskaffningen. Deom
fördelar därvid ligger i förhållande tillbolagsformen andraisom
associationsformer ledde till slutsatsen underlätta övergångenbordeatt man
till aktiebolagets form. särskildaDetta kom ombildnings-skeatt genom
regler i sparbankslagen föreningsbankslagen.och i

Övriga kreditinstitut

kap. §kreditmarknadsbolagslagen framgår tillståndAv l 2 1992:1610 att
bedriva ñnansieringsverksamhet kan medges aktiebolagendast svenskaatt

och utländska kreditinstitut. tillståndLagens krav gäller dock inte

undantagslöst. Av intresse såvitt företag under andra associations-är, avser
former aktiebolag och bedriver i övrigt tillståndspliktig verksam-än som
het, främst undantaget i kap. 3 § första stycket 7. Undantagetl avser

Finansinspektionenverksamhet står under tillsyn enligt lag.som av arman
Även förhypoteksinstituten. dessa företag harDärmed bl.a.avses

ombildning,kapitalanskaffningsfrâgan föranlett beslut eller diskussionom
företagsform.ombildning, till annanom

kreditmarknadsbolagslagendet i inte intagitsDärutöver kan notera attman
enligtföreningar gälldeför 3 andra stycket 2det särskilda undantag §som

Enligt dennañnansbolagslagen 1988:606. bestämmelse kunde Finansin-

frånundantagspektionen på särskild ansökan medge tillständsplikten för

finansieringsverksamhetmedlemmarna bedrevförening gentemoten som
tillvinstsyfte. till förslagetDepartementschefen anförde i förarbetenautan

dessakreditmarknadsbolagslag i regleringenhuvudsak framtidadenatt av
föreningar iskulle komma sammanhang,i närmastatt tas annatupp

med från 5 isamband översynen bankrörelselagen. Bortsett p.av
övergângsbestämmelserna saknas såledestill kreditmarknadsbolagslaigen,

lagstöd för i förenings ñnansieringsverksamhet.form bedrivaattnumera
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utvecklingGemensam

år fick flera dedel finanskrisen under 1990-talets inledandeSom aven av
växande kreditförluster.bankerna och finansbolagen kärmastörre av

i dagen levde ocksåde kreditförlustema komSamtidigt med att stora
föröka kapitaltäckningen sinabranschen helhet med attsom pressen

kapitaltäck-lagändringar 1989 hade och skärptaplaceringar. Genom nya
och finans-införts för bl.a. bankerna, kreditaktiebolagenningsregler

uppfyllda vid utgången 1992. Dettakraven skullebolagen. De avvaranya
utifrån, frånriskkapitalökat behov antingeninnebar närmastnyttett av

kapital.vinstmedel till bundeteller avsättningarägarna, egetav

antaldelen 1980-taletmarknaderna har frånPâ de finansiella ettsenare av
form aktiebolagets,verksamhet iföretag, vilka bedrivit sin änstörre annan

huvudsakligtaktiebolagsformen. Somövergå tilli riktningsträvat attmot
anskaffasiktanförts möjligheten pâ längreharskäl för detta nyttatt

aktiebolagsformen skulle såledesföretaget. Självariskkapital till vara
förstärkamöjlighetenassociationsformer det gälleröverlägsen andra när att

kapitalet.det egna

i kraft den julivilka trädde li sparbankslagen,bestämmelserGenom nya
ombilda sig tilllikvidationmöjlighetsparbankema1991, att utanengavs

förenings-ombildning förtillMotsvarande möjlighetbankaktiebolag. gavs
trädde i kraftvilkai föreningsbankslagen,reglerbankernas del genom nya

kreditaktiebolagStadshypotek tillOmbildningenden december 1992.l av
stadshypoteksin-ombildninglagen 1992:700beslutades avomgenom

delStadshypoteksjuli 1992. Förträdde i kraft den 1stitutionen, som
sparbankemasförbeslutanderättenombildningen i lag, medanbeslutades

företag.respektivedel låg kvar hosföreningsbankemasoch

ombildningbeslut ännuvidkommande har någotLandshypoteksFör om
1989: 103,framtiden SOUHypoteksinstitutenifattats. betänkandetinte l

föreslåsSkeppshypotek,ochinnefattade Stadshypotek attävensom
kreditaktie-överföras tillskulleLandshypotekverksamheten inom nyttett

landshypoteksföreningarna.enligt förslagetBolaget skulle ägasbolag. av
juniiMalmgrenambassadören KurtremissopinionsplittradEfter avgaven
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Lands-ombildningförslag tillregeringens uppdrag1991 pä ett avnytt
betänkandetiförslagetskillnaden atthypotek. väsentligaDen varmot

utformadesUnder 1992direkt låntagama.kreditaktiebolaget skulle ägas av
Dettaförslag.Malmgrensregeringskansliet förslag, baseratinom ett

AllmännaSverigesiförslag från styrelsenföregåttshade då ettav
Lands-föreslagithadei bankens styrelseMajoriteten attHypoteksbank.

Minorite-förening.ekonomiskrikstäckandeombildas tillhypotek skulle en
i 1989förslagetenligti huvudsakombildningförordati ställethadeten en

nybildatlandshypoteksföreningama ägaremed ettbetänkande,års avsom
regeringskansliet kominomutarbetatsförslagkreditaktiebolag. Det som

lagrådet.tillöverlämnasaldrig att

199394:riksdagentillregeringenöverlämnade1994april21Den prop.
ombildningföreslås lagDäriLandshypotek.Ombildning av216 en omav

förening.ekonomisksammanhållentilllandshypoteksföreningarna en
nybildatapportegenvdom tillsin rörelsetillskjuta ettskallFöreningen som

iaktiererhålla samtligagengäldiskallFöreningenkreditmarknadsbolag.
obligations-rörelse,sinöverlåtaskallHypoteksbanken utombolaget.

betalningkreditmarknadsbolaget. Somtillupplåning,övrigstocken och
kreditmarknadsbolagetvarierhålla attHypoteksbankenskall angesreverser

förpliktelser.Hypoteksbankensförföreningenekonomiskadenoch svarar
likviderasavvecklats bankenskallHypoteksbankeniupplåningenSedan

föreslåskreditmarknadsbolaget. Lagentillförasöverskotteventuelltoch
deninnehåller ocksåFörslagetjanuari 1995. attkraft den 1iträda
medavtal1998 ingåjanuari fårefter den lföreningenekonomiska

i föreningen. Vid dennaskallbolagetkreditmarknadsbolaget uppattom
bedrivamöjlighetenligt motivuttalandena finnas attskall dettidpunkt

i ekonomisk förenings form.ñnansieringsverksamhet

EU6.2.2

tillämpardegälla förskallminimiregler staterDe somsomgemensamma
banksamordningsdirektiven. Dessade s.k.direktiv framgårEG:s av

associationsfonn.frågainskränkningar iinnehåller ingadirektiv om
påexempeltillämpningdirektivensundantagen fråninnehållerTvärtom
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alternativa företagsformer. Några formella inskränkningar följer således
inte direktiven.av

Inom harEU påbörjats arbete med förutsättningarnaöver för deett att se
kooperativa företagens riskkapitalförsörjning. Hittills har detta arbete
innehållit bl.a. förslag europeisk upplåning särskildaom gemensam genom
fonder, möjlighet för de kooperativa företagen -förlagsinsatseratt ta emot

organiserandet omsättningsmarknad för insatser och andelar isamt av en
fonderna och i de kooperativa företagen. Arbetet har inte lett tillännu
något slutligt resultat.

6.2.3 Skälen föreningsalternativetmot

Vid ombildningen Stadshypotek anfördes valet föreningmotav av som
associationsform i huvudsak följande. skulle inteDet möjligt attvara
uppnå likhet i verksamhetsförutsättningarna förhållandei till de kreditinsti-

bedrev sin verksamhet i aktiebolag och konkurrerade medtut som som
Stadshypotek. Vid kommande expansion skulle Stadshypotek ien
aktiebolagets form kunna öka kapitalbasen konkurren-sättsamma som

dvs. nyemission aktier. ansågs institutDessutomterna, attgenom av som
verkade internationell marknad behövde ha etablerad och för allaenen
aktörer välkänd företagsform. Valet aktiebolag associationsformav som
skulle också möjliggöra väldeñnierat ägande och klara Verksamhetsmål,ett
vilket långsiktigt skulle främja effektivitet och utvecklingsförmåga prop.
199192:119 31.s.

Samma skäl för Stadshypoteks ombildning anförstill aktiebolag ävensom
för Landshypoteks ombildning.

Lagstiftningsärendet angående ombildningen föreningsbankema tillav
bankaktiebolag föregåttshade promemoria från Sveriges Förenings-av en
bank. I promemorian 199293:69 bilaga anfördes väsentligenprop. 1
följande skäl för ombildning. Kombinationen hög kreditex-som en av
pansion, skärpta kapitaltäckningsregler och kraftigt ökade kreditförluster

under hade föranlett1991 överväganden ombildning. Under hän-om en
visning till intern utredning inom banken anfördes vidare riskkapital-atten
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försörjningen skulle komma bli enskildaden faktorn förviktigasteatt
bankernas framtida konkurrenskraft associationsformenoch ekonomiskatt
förening klart underlägsen aktiebolagsformen riskkapitalsynpunkt.var ur
Därvid anmärktes b1.a. på de frivilliga med vissainsatserna, restriktio-att

kan återbetalas och det bland medlemmarna saknadesatt ägare.ner, stora
De långsiktiga skälen för ombildning emellertidgjorde sig gällandeen

i kortareäven perspektiv, sedan kreditförlusterna kommit uppgå tillett att
väsentligt högre nivå tidigareän hade bedömts sarmolik.en som som

Således uppgick resultatet för 1991 till 924 miljoner kronor i förlust, efter
kreditförluster på 2 791 miljoner kronor. Frågan bankens framtidaom
kapitalförsörjning hade därmed kommit i och akut läge. Vidareett nytt
anfördes: Alldeles den nuvarande företagsformen olika skäloavsett om av

föredra i framtiden har styrelsen tvingats konstateraäven denattvore att
akuta kapitalsituationen det nödvändigt ombildagör banken tillatt
bankaktiebolag, för kunna attrahera erforderliga kapitaltillskottbáde påatt
kort och lång sikt.

6.2.4 Skälen för föreningsalternativet

Som tidigare skillnadväsentlig mellannämnts utgörs föreningsformenen
och bolagsformen förhållandet mellan och kundintressen.ägar-av

föreningsaltemativetställningstagandet Landshypotek till förmån förinom

Riksförbundhade föregåtts förslag från Lantbrukarnas LRFettav om
Landshypoteks framtida organisation. anförLRF omvandlingatt en av

aktiebolagLandshypotek till med nödvändighet skulle innebära måletatt
för verksamheten gick förlorad, minimeranämligen målet ägarnasatt
kostnader för krediter till den Vinsten skullenäringsverksamheten.egna
fördelas efter ägarinsatser i stället grunder. Vidareför kooperativa
anförs sådan förening framöver klara kapitaltäck-inte skulleatt om en av
ningskraven, problemet hitta oberoendefinansiäreratt stort,externavore

företagsformen. I utredningen påpekats föreningenhade det också attav
skulle komma ha homogen intresseägargrupp medatt gemensamtetten

stabil utveckling verksamheten. anförs det finnsAvslutningsvis attav en av
antal länder där finansiell kooperativa former medverksamhet bedrivs iett

höga marknadsandelar.
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överväganden6.3 förslagoch

tillståndspliktig enligt bankrörelselagenMitt förslag: Verksamhet ärsom
få bedrivas i associationsformeneller kreditmarknadsbolagslagen skall

förening. Verksamheten skall den bedrivsekonomisk även när av en
förening underkastad de tillsyn och gällerregler annat somvara om

andelsbank detbåda lagar. skall benämnasenligt dessa Företagstypen om
bedriva finansierings-fråga bankrörelse. institut skallFörär somom

kreditföretag.benämningenverksamhet införs den gemensamma
regleras förutom bankrörelse-Bankrörelse i ekonomisk förening skall av,

Finan-Föreningsbankslagen upphävs.andelsbanker.lagen, lagen om
1992:1610i lageni ekonomisk förening reglerassieringsverksamhet

kreditföretag.rubrik ändras till lagenkreditmarknadsbolag, omvarsom

tillåtas verksamhetför finansiellföreningsformen6.3.1 Bör

näringsfrihet inommöjligaefterutgångspunkt börSom sträva störstaman
tillåter. Närings-ñnansväsendetill stabiltför vad hänsynen ettramen

uppfyller de kravföretagsig uttryck i varjefriheten bör attta somsom
omfattning ochföretag i denverksamheten skall haställs rätt att starta

utgångspunktdennaväljer. Tanken bakom ärformerunder de ägarnasom
ambitionsnivån,skallframgång och stabilitetverksamhetens styrasatt av

företaget.hos det enskildaoch effektiviteteninriktningen

sigverksamhet har tagitfinansiellrimliga ställakravDe ansetts attsom
särskildabedrivande ochstartkapital, rörelsensregleruttryck i bl.a. om

hindrarmotsvarande. Ingettill reservfond ellerregler avsättningar attom
deekonomiska föreningarandra änbestämmelser tillämpas fördessa även

ombildningsprocessförutvarande föreningsbankema. Den ovansom
omfattning. Detnationellföretagi samtliga fallbeskrivs större avavser

aktiebolagsform.kreditinstitut imedkonkurreratsig företagrör somom
klaraaktiebolagsformen harnågot tviveltorde inte rådaDet attom

frånmöjlighetengällerföreningsformen detfördelar när att engentemot
iemellertid hållabörriskkapital.attrahera Manbredare allmänhet nytt

kapitaltäck-skärpningefterombildningsprocessenminnet ägtatt avenrum
varitkreditförlusterfrågaperiod ioch underningskraven omsomen

kreditinstitutenskildaberörtharspeciell. Ombildningsprocessenmycket
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företagsekonomiskaoch resultatet har onekligen över-påverkats deav
institut.väganden varit relevanta för och dessaettvartsom av

skulleförändringartidigare framgått inrymmer dettaSom betänkande som
bedriverredan i dagkomma påverka del de föreningaratt en av som

ombildningsprocessfinansiella tjänster medlemmarna. Dengentemot som
verksamhetföreningarskan inte till intäkt för dessabeskrivs tas attovan

beaktas ävenden inte kan tillåtas. Därvid börså äventyrlig ettär attatt
dessberoendeförmåga attrahera riskkapitalaktiebolags äratt nytt av

förförutsättningarnaoch framtidsutsikter. Vidare torderesultat, ställning
i viss månassociationsformerverksamhet i olikabedriva stabil varaatt en

verksam-företagetmålsättningarna förde långsiktigaberoende samtav
därför inte finnasdetomfattning. Principiellt börinriktning ochhetens

deutnyttjaföretagsamhetinom finansiellhindernågot legalt ävenmot att
Avgörande börföretagande.buds förstår tillassociationsformer annatsom
grundläggandeuppfyller deföretagetenskildahuruvida deti stället vara

föreslårmarknaden.finansiella Jagpå denverkarpå företagkraven som
bankrörelsetillståndspliktigbedrivamöjligtdärför det skall göras attatt
förening.associationsformen ekonomiskifinansieringsverksamhetoch

ekonomisk föreningassociationsformen ärde företagfårDet attantas som
finansiering traditio-beroendekommeraktuell för sällan att av genomvara

marknaden.internationellaminst denallrainstitutionellaplacerare,nella
Även internationellt, dettyderdiskuteratskapitalanskaffningen mestaom

lösainställd på försökasamordnatEUinompå är attdessutom att man
kan tillförainom EU förväntasarbetetResultatetdessa problem. snarastav

ibedrivasfårför tillåta verksamhetenytterligare argument att att
föreningsekonomisk form.

går inteverksamhetsförutsättningarfullständig likhet frågaNågon i attom
välmotiveratskallförening ochuppnå mellan bolag. För detett att varaen

i reglernaolikheternaflera associationsformer bör emellertiderbjudaatt
mellani strukturenskillnadenbestå i vad motiverasinte änannat som av

underbör därför ställasassociationsformema. Företagen gemensamma
tillhänvisadedärvidfinansiella lagstiftningen och attkrav i den vara

grundläggandedestår till budsmed de medeluppfylla kraven genomsom
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associationsrättsliga bestämmelserna. Varje associationsform får således
godtas med sina för- och nackdelar.

6.3.2 Dispositionen lagstiftningenav

För bankernas omfattardel den finansiella associa-lagstiftningen deäven
tionsrättsliga bestämmelserna, med de förreglerna verksam-gemensamma
hetens bedrivande, kapitaltäckning samlade i bankrörelselagen. Inne-m.m.
hållet i de allmänna associationsrättsliga lagarna, aktiebolagslagen och

lagen ekonomiska föreningar, har därvid i överförts tillstort settom
bankaktiebolagslagen respektive föreningsbankslagen. allmännaDe

associationsrättsliga lagarna, aktiebolagslagen och lagen ekonomiskaom
föreningar, sekundärt tillämpliga. Lagstiftningenär för kreditmark-

nadsbolagen å andra utformadsidan så aktiebolagslagenär primärtäratt
tillämplig för de associationsrättsliga frågorna medan kreditmark-

nadsbolagslagen i princip endast innehåller rörelse- kapitaltäcknings-och

regler. Det kan diskuteras vilken modellerna föredra. Detär attav som
saknas emellertid förutsättningar i detta sammanhang föreslåatt en mer
genomgripande förändring för hela omrâdet. skulle fordraDetta även en

heltäckande de berörda lagarna. bör därföröversyn Man stannamer av nu
för enhetlig lösning inom bank- respektive kreditmarknadsområdet.en

Föreningsbankslagen ekonomiskabygger således på lagen föreningar,om
vilken i sin tillämplig på såväl mindre föreningar.är Före-störretur som
ningsbankslagen bör därför kunna tjäna utgångspunkt för denävensom

lagen på banksidan. mindre vill bankrörel-För föreningar bedrivanya som
kan del bestämmelser komma väl fårDettastränga.attse en synas

emellertid intresset stabilitet och integritet i bankverksamhet.vägas mot av
lagen enligt behandlasDen bör, vad betecknasnedan, lagennya som om

andelsbanker.

finnsDet knappast något behov motsvarighet tillsärskilt regleraattav en
uppdelningen i lokala och föreningsbanker. bestämmelsercentrala De som

särskilt hänförliga till denna uppdelning kommer därför inte åter-är att
finnas i den lagen. Vad gäller för centrala föreningsbanker enligtnya som
föreningsbankslagen bör därvid regel komma gälla för andels-attsom
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eftersomupphävas,i den lagen. Föreningsbankslagen kanbankema nya
har spelat sin roll.den utnumera

särreglemakreditmarknadsområdet bördisposition råder påMed den som
denanpassningför föreningarnas del kunna inrymmas iäven aven
till-följd detkreditmarknadsbolagslagen. Somexisterande nyaaven

kreditföre-till lagenlämpningsområdet för bör rubriken ändraslagen om

tag.

och firma6.3.3 Namn

beteckningfinnavidkommande börbankernasdeFör somenmannya
företagsfonnen. Be-centralt inågotanvända och uttryckerbåde lättär att

till andrahänsyftningarvilseledandeneutralocksåteckningen bör utanvara
framstår begreppenalternativ närmasttänkbaraSommarknadsaktörer.

andelsbank.medlemsbank ochkooperativ bank,föreningsbank,

Dock gällersynvinkel lämplig.funktionellförefaller attFöreningsbank ur
föreningsbankema alltjämt har rättombildade attbankaktiebolagde till

med tankeanmärkningsvärtsin finna. Detta ärbeteckning ianvända denna
etableradlagstiftningen fåttföreningsbankpå begreppet engenomatt

bankornrådet. denIassociationsformsärskildställning ovansom en
därvidFöreningsbank anfördesSverigesfrånpromemorian attnämnda

associa-beteckning förfirmaäldre änföreningsbanken som ensomvar
bankaktiebolaget tillståndefteransågDepartementschefentionsform. att

föreningsbank sin firmaanvända iborde ha rättFinansinspektionenfrån att
ändradevidmedgivandetinspektionenmöjlighet för återkallamed t.ex.att
sigföri ochskulleägarförhållanden 199293:69 24. Detprop. varas.

gällerfirmareglerhänvisa Föreningsbanken tillmöjligt somatt sammanu
för deföreningsbankanvända begreppetbankaktiebolag ochför övriga att

emellertid innebäraskullesådan ändringi föreningsform. Enbankemanya
till-DessutomFöreningsbanken.och kostnader förbetydande arbete
förinarbetadvällaget ärfirma vid det härföreningsbankkommer att som

står för. DettaFöreningsbankenVerksamhetsinriktningden särskilda som
godtagbartfinnsdetdärför inte väljas,alternativ bör annatettom

alternativ.
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Beteckningen kooperativ bank har sina fördelar. Associationsformen

ekonomisk förening innehåller avgörande verksam-ett moment attsom
heten skall bedrivas kooperativt, vilket innebär verksamheten förutsätteratt
medlemmarnas deltagande i verksamheten brukare föreningenssom av
tjänster påeller liknande Det kooperativa inslaget isätt.annat en
bankverksarnhet skulle väsentligen bestå i medlemmarna deltaratt som
insättare eller låntagare. Kooperationsutredningen föreslog föreningarnaatt
skulle benämnas kooperativa föreningar. Som skäl för i den lagenatt nya
ändå behålla den gamla beteckningen ekonomisk förening anförde

departementschefen bl.a. utredningen föreslagitden benämningatt som
skulle kunna leda till innebörden. Benämningen kooperativosäkerhet om
förening kunde nämligen intryck endast konsumentkoopera-attge av avse
tionen 198687:7 63. Samma invändning kanprop. mot atts. nu resas
använda beteckningen kooperativ bank. alternativ bör därför tillsDetta

vidare få stå tillbaka.

frånBeteckningen medlemsbank fördelen den friståendehar den äratt
itidigare något det centralaanvända begrepp samtidigt detsom anger av

företagsformen, affärsverksamheten på medlemskapetnämligen byggeratt
grund. Medlemsbank således i och för sig kunna gångbartbör varasom
beteckning för de bankerna.som nya

Även i företags-beteckningen andelsbank anknyter till centralt momentett
ägarensmedlemmensformen. Beteckningen vad bärareäranger avsom

jämföras medrättighet i företaget. beteckning kan därförDenna närmast

till motsvarandebeteckningen aktiebolag. Beteckningen anknyter också
iFinland och andelskassabegrepp i andra nordiska länder, andelsbank i

skäl för sig ochDanmark. alternativ har enligt min mening bästDetta

bör detförordas därför. Motsvarande gäller för övriga bankervad som
vid firmateckningen.tillräckligt beteckningen andelsbank användsvara om

ekonomiskbehöver alltså inte särskilt det frågaDet äratt om enanges
förening.

associations-allmännakreditmarknadsbolagen gäller i deFör stort sett
aktuellt med någoni aktiebolagslagen. därför interättsliga reglerna Det är

område.dettabeteckning för de föreningarnasärskild firmarättslig nya
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beteckning för företagbör kunna finnaDock associationsneutralman en
be-verksamhet. Denmed denna formsysslar tillståndspliktigsom av

använda dagensväljs bör änteckning kortare och lättare attsom vara
bordebeteckningenkreditmarknadsbolag. kan ifrågasättasDet inteom
lagen,medtill den tillståndspliktiga verksamhetknyta avsessoman
kredit-beteckningenñnansieringsverksamhet. nuvarandenämligen Den

beteckning för demarknadsbolag tillkom emellertid gemensamsom en
Även tillståndsplikti-denfinansbolagen.kreditaktiebolagen ochtidigare om

ingårñnansieringsverksamhetverksamheten alltjämt betecknas somga
dennadefinitionenigrundläggandekreditbegreppet momentett avsom

kreditföretag,kunna benämnashelhet börverksamhet. Företagstypen som
företaggår förlorad. Dennabetydelse därförnågonatt grupp avutan

bådakreditföreningar. Deochbestå kreditbolagkommer senareatt av
i lagtexten.användastorde inte behövabenämningama

Kapitalfrågor6.3.4

Startkapital

banksamord-EG:s andraenligtgällervadöverensstämmelse medI som
kreditmark-banklagstiftningensåvälinnehållerningsdirektiv, som

startkapital. Förminstabestämmelser kravnadsbolagslagen om
bundet kapital minst 5kravgällerbankaktiebolagen egetett om

förenings-förutvarande centralaställdes dekravSammamiljoner ecu.
miljon grundarvilketlsparbankemaför ärMinimikravetbankerna. ecu,

till särskildaundantag fördirektivetimöjlighetsärskildpåsig en
tillämpligtsåledeskreditinstitut. minimikravkategorier Detta ärav

för sparbankema, bankens storlek.generellt oavsett

sparbankemaförstartkapital infördesreglerna minstaNär de omnya
huvudsaksparbankemaför särbehandlingenanfördes skäl avsom

underkapitalbassparbankermitten år 1992 hade 60följande. Vid enav
hadedessaAvmotsvarade miljonervilket då 5miljoner kronor,37,5 ecu.

motsvaradevilketmiljoner kronor,kapitalbas under 7,523 stycken en
detillhar lettsparbanksrörelsenOmstruktureringen inom attmiljon1 ecu.

inom denverksamhetbedriver sinsparbankema i ställettidigare största
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bankaktiebolagskoncemen Sparbanken Sverige. De kvarvarandenya
sparbankema har och sitt avgränsade geografiska område inomvar en
Sverige. Med hänsyn härtill och då det inte fanns vägande skäl förtungt

hindra tillkomsten regionala banker inom fungerandevälatt av nya en
sparbanksstruktur, ansåg departementschefen minsta startkapital föratt en
sparbank generellt borde kunna bestämmas till motsvarande 1 miljon ecu.
Samtidigt påpekades detta skall minimikrav och det vidutgöraatt ett att
oktrojprövningen alltjämt skall beaktas grundfonden väl avvägd iäratt
förhållande till omfattningen och beskaffenheten den planerade rörelsen.av

De andelsbankema föreslås kunna verka någon inbördesutannya
geografisk uppdelning. Med hänsyn till de årens erfarenheter kansenaste
förväntas bankrörelse omfattning kommer bedrivas istörreatt attav
bankaktiebolag. Det kan dock inte uteslutas bankrörelse störreatt av om-
fattning i del fall kan komma bedrivas i andelsbank. Det störstaatten
värdet den lagen kommer emellertid ändå bestå i möjlig-attav nya en ny
het i mindre omfattning bedriva bankrörelse inom visst område elleratt ett
med bestämt syfte. Flertalet andelsbanker torde i fall kommaett vart att
begränsa sitt verksamhetsområde till Sverige och antalet banktjänster till

fåtal grundläggande tjänster. För denna banker bör minimikravetett typ av
för startkapitalet i vissa fall kunna miljonbestämmas till motsvarande 1

Om verksamheten kan komma riktas till utlandet däremotbörävenattecu.
gälla krav för förbankaktiebolagen. bör också gällaDettasamma som
andelsbanker i övrigt komma konkurrera med fullsorti-att ettsom avses

banktjänster. För inskärpa det lägsta kapitalkravet skallment att attav
tillämpas endast i undantagsfall bör regeln utformas så det krävsatt
särskild prövning regeringen eftereller, bemyndigande, Finansin-av av
spektionen. Denna disposition också väl med motsvarandeöverensstämmer
bestämmelse kreditmarknadsbolagslagen.i

Minimikravet bör alltså tillämpas för sådana bankeravsett attvara vars
rörelse i allt väsentligt skall basala banktjänster. Dit hör inlåning ochavse
kreditgivning, sig det privatpersoner företag. Dit börrör eller ävenvare
höra enklare former ekonomisk rådgivning, har samband medav som
bankens övriga affärer med får särskiltkunden. Startkapitalet således

bankenvilka verksamheter i 2 kap. 2 § bankrörelselagenprövas mot som
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kan erbjuda. Det bör gång påpekas oktrojprövningen skallän det vidatten
beaktas startkapitalet väl till verksamhetensi förhållandeär avvägtatt
omfattning och beskaffenhet. regeringens be-Regeringen eller, efter

myndigande, Finansinspektionen tredjehar 2 § stycket2 kap.genom
bankrörelselagen fått behörighet föreskrifter för vilkameddela särskildaatt
rörelsegrenar bank får bedriva. skulle föreligga börOm behov däraven
denna behörighet kunna utnyttjas för tillämpningen detpreciseraatt av
lägre kapitalkravet. i det följandeRörelsegrenama behandlas utförligare

avsnittet verksamheten 6.3.5.om

kap. §För kreditmarknadsbolagen gäller enligt nuvarande reglering 2 4

i dendifferentierat kapitalkrav. nettovärdet tillgångarnaKML Omett av
miljoner kronor får Finansinplanerade verksamheten uppgår till högst lOO

kapitalet uppgår till endastspektionen sålunda medge det bundnaatt egna
kapitalkrav. och förfall gäller miljoner Imiljon I 51 annat ecu somecu.

antagande dekreditföretagens del finnas skäl tillsig det förkan även att
bedriva verksamhet någotregel kommerföreningarna att avnya som

kreditmarknadsbolag. möjlighet tillomfattning dagens Denmindre än
emellertid täckanärvarande finns bör kunnadifferentiering försom

kreditföreningama.differentiering för debehovet även nyaav en

Kapitaltäcknirzg

9i 2 kap. bankrörel-kapitaltäckning återfinns och 10 §§Bestämmelser om
kreditmarknadsbolagslagen. innebärReglerna1-3 §§selagen i 4 kap.samt

måstetidpunktvid varje 8kapitalbasföretagets motsvara procentatt av
kapitalbasenförföretagets placeringar. Reglerna beräkningssättetanger
motsvarandemedoch placeringama och har utformats i överensstämmelse

inombestämmelser EU.

kapital-kravde berörda företagen gäller i enhetligaFör stort sett
sigbehovtäckning. går för närvarande inteDet förutse någotatt av vare

kreditföre-ellerföreller lindrigare regler andelsbankernasträngare
de befintligatillämpningföreslås därförningama. dessa avseendenI aven

reglerna.
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Avsättning till reservfond

Enligt 9 kap. 4 § bankaktiebolagslagen skall avsättning till reservfonden

ske med minst 10 den del årets nettovinst inte tillgårprocent av av som
täcka balanserad förlust. Denna skyldighet upphör reservfondennäratt

uppgår till 20 aktiekapitalet. med vadKravet överensstämmerprocent av
för aktiebolag förgäller i allmänhet. Därmed gäller krav ävensom samma

kreditmarknadsbolagen. Bolagsordningen kan innehålla före-strängare

skrifter.

8 6 föreningsbankslagen stadgas avsättning till reservfondenI kap. § att
skall ske med minst årets nettovinst inte går25 den delprocent av av som

för täcka balanserad förlust. Skyldigheten gäller inte näratt reserv-
fonden beräkningenuppgår till minst 10 utlåningen. Vidprocent av av-av

tillsättningsskyldigheten skall gottgörelser till medlemmarna läggas

ekonomiskanettovinsten. Detta avsättningskrav avviker från vad lagen om
föreningar föreskriver. Enligt i skall avsättning ske10 kap. 6 § denna lag

efter förlusttäckning och med tilläggmed minst 5 nettovinstenprocent av
reservfonden uppgår tillgottgörelser. Avsättning behöver inte skeav om

insatskapitalet jämteminst 20 insatskapitalet och dessutomprocent av
ellernettotillgångarnareservfonden antingen 40motsvarar procent av

skulderna.summan av

under-kan ifrågasätta de andelsbankema kommerMan att varaom nya
regelnkastade tillräckligt krav på avsättning till reservfonden ellerett om
vidarebör den i föreningsbankslagen. Man kansträngare änvara

återfallaifrågasätta det tillfredsställande för kreditföreningamaär attom
på lindriga följer ekonomiska föreningardet relativt krav lagensom av om

böreller särskild regel bör in i kreditföretagslagen. Allmänttas settom en
stabilitetsaspekten beaktas särskilt bankområdet.noggrant

höja antingenFör andelsbankernas del skulle det aktuelltnärmast attvara
avsättningsprocenten eller för avsättning inte längre behövergränsen när

ske. på sikt får alternativet betraktas detSett längre det mestsenare som
effektiva Buffertenmedlet för bygga den inre stabiliteten. utgörsatt upp

enstakareservfondens inte avsättningen underallt storlek,trots ettav av
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gång bedömtsföreslagna reglernavinstâr. De har emellertid somen
beredd föreslåtillräckliga för föreningsbankerna. därförJag inteär att nu

föreningsbankema.några andra regler de gällt förän som

bestämmelsesigi tänkakreditföreningarna kunde och för sigFör enman
reservfondentillavsättningkreditföretagslagen ålade demi göraattsom

Även föreslårhärför andelsbankerna.utsträckning stadgasi samma som
detillämparsåledesavstår från detta ochtills vidarejag dock att man

medförakanDettaekonomiska föreningar.följer lagenregler omsom av
vadbli något änkreditföreningama börtillsynen över noggrannatt mer

återkommaskälfallet. dock finnasskulle ha varit Det kan attsom armars
förbedömsavsättningsskyldighetenfrågatill denna varaomsenare,

utvecklingstabiltillFöreningen bör själv medverkalindrig. aven
i stadgarna strängarefonderingsregler ärverksamheten, t.ex. somgenom

inspektionenanledning förocksålag. Det finnsföljer attvadän avsom
sådana regler.tillkomstenuppmuntra av

Återbetalning medlemsinsatserav

föreningsbankslageni kap.bestämmelserna 4enligtharmedlemEn
obligatoriska efterinsatsersåvittåterbetald,möjlighet få sin insats avseratt

såvitt frivilliga insatserochföreningenutträdeuppsägning för avserur
påfordrasUtbetalning kanåterbetalning.föruppsägningefter särskild

räkenskapsår slutardet nästfrån utgångenmånadertidigast somavsex
Återbetalningsbeloppet intefår dockuppsägningen.månad frånefter en

föreningens kapital,medlemmenbelöpervadöverstiga egetavsom
förlagsinsatser.ochuppskrivningsfondfrånbortses reservfond,varvid

vissaundermedlemmenstadgas återbetalningsskyldighet förVidare
iförsättslikvidation elleriomständigheter, föreningen träderom senare

tillutbetalningvillkorfrivilliga insatser gäller ocksåkonkurs. För attsom
kapitaltäckning.får ske efter beaktande reglernamedlemmen endast omav

regler,föreskrivakan föreningens stadgarSlutligen strängare t.ex. genom
in-kan inteåterbetalningtillytterligare uppsägningstid. Medlemmens rätt

stämmobeslutföljdutträdamedlemmen väljerskränkas när att avensom
verksamhet.föreningensgenomgripande förändringarvissa avom
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Reglerna i 4 kap. lagen ekonomiska föreningar återbetalningom om av
medlemsinsatser överensstämmer med reglerna i föreningsbankslagen,
bortsett från hänvisningen till bestämmelserna kapitaltäckningatt om
saknas.

Samma grundregler för återbetalning medlemsinsatser kommer såledesav
i gälla för både andelsbanker kreditföreningar.och Medstort sett att
hänsyn till det samhällsintresse ligger i bankverksamhet ochsom annan
finansiell verksamhet kan det ifrågasättas det inte behövs skärpningom en

bestämmelserna återbetalning. möjlighetEn i lag stadgaattav om vore en
koppling mellan å sidan inlåning eller insats och å andra sidan kredit-ena
givning. En sådan lösning skulle innebära det ställdes krav påatt en
låntagare ha viss 5 lånebeloppet, placeradatt t.ex. procenten summa, av
hos föreningen under hela lånetiden. Därigenom skulle låntagaren själv

för del kapitaltäckningen för sitt lån. frågorDessa liggersvara en av
emellertid enligt min mening inom för det fria företagandet och börramen
förbehållas respektive förening Hur kapitaltäckningenavgöra.att
upprätthålls bör kunna för varje enskild förening. Någon lagfästanpassas
regel i detta föreslåsavseende därför inte.

6.3.5 Verksamheten i föreningen

De verksamheter bank respektive kreditmarknadsbolag får ägnaettsom en
sig i 2 kap. 2 § bankrörelselagen och i 3 kap. § kreditmark-1anges
nadsbolagslagen. finnsDet anledning frågan dessa verksam-att ta upp om
heter generellt skall få bedrivas föreningarna. Som kanäven nämntsav

flertalet andelsbankema och kreditföreningama kommeranta attman av
ha mindre omfattande verksamhet och därmed också mindre välatt en en

utbyggd organisation, de företag i tillståndsplik-än dag bedriver densom
tiga verksamheten. Deras förutsättningar betryggande kunnasättatt ett
utföra alla de tjänster i därförde angivna lagrummen kansom ryms
ifrågasättas.

Det kan komma finnas andelsbanker i fråga startkapital liggeratt som om
i nivå med sina motsvarigheter förut-bland bankaktiebolagen. Under

sättning banken andra aspekter för oinskränkt bankverk-lämpligäratt ur
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samhet bör det inte enbart på grund föreligga någraassociationsformenav
hinder bevilja oktroj. Om emellertid andelsbankmot att attavseren
påbörja sin rörelse med brett ochsortiment med lägretjänsterett ettav
startkapital än motsvarande 5 miljoner försiktighet iakttas.bör vissecu en
Även flertalet tjänster inte i sig kan särskilda ekono-inrymmaom anses
miska risker, kan på detta breddad ändå medförasätt verksamheten en
viss risk för splittras, till förfång säkerheten i inlåningenföratt resurserna
och kreditgivningen. Bedömningen vilken verksamhet kan fåsomav
bedrivas viss andelsbank får därför ingå i prövningenväsentligenav en av
vilket startkapital kan medges. liksom hittills,Därutöver ingår, isom
oktrojprövningen verksamheten påöverhuvudtaget planerats ända-att ett
målsenligt sätt.

Vad i övrigt gäller verksamheten, kan möjligheten knytanoteras att att
föreningens åtaganden till vissa närstående rättssubjekt begränsas denav
s.k. enhandsengagemangsregeln. begränsningarDessa beskrivs inärmare

avsnitt 4.6.3.

Ägarprövning6.3.6

andra banksamordningsdirektiv stadgar i artikelEG:s skyldighet för11

förvärvareländerna föreskriva krav på kvalificerat innehav iatt av
behöriga myndigheterkreditinstitut underrätta landets förvärvet.att om

skall också lämnas avsiktenSådan underrättelse ökaär att ettom
så eller kapitaletkvalificerat innehav andelen rösterna kommeratt attav

krcditinstitutetuppgå till 20, 33 eller 50 eller dotterföre-blirattprocent
Myndigheten skall vidare sigenligt direktivet rätt motsättahatag. att

förvärvet under hänvisning till förvärvaren kravetinte motsvararatt en
och ansvarsfullsund ledning kreditinstitutet.av

följdTill detta införtshar i 7 kap. 10-14 §§ägarprövningsreglerav
bankrörelselagen och i kap. kreditmarknadsbolagslagen.5 11-15 Dessa

endastregler tillämpliga på ägarprövningenär aktiebolag. Frågan är om
kan och bör innehav iäven de föreningarna.avse nya



282 Finansiell verksamheti ekonomisk förening

direktiv associationsneutralt i detta avseende. svenska lagenEG:s Denär

förbudekonomiska föreningar stadgar inte heller något mot att enom
samband, flera andelar ieller flera med internt ägerpersonerperson,

utformas påhindrar heller röstreglemaföreningen. Inget sätt änatt annat
huvudregeln enligtdettaenligt principen medlem röst, även ären en om-

förenings medlemmarinte något hindrarfinns hellerlagen. Det attsom en
sig dessa i sinbestår juridiskahelt eller delvis turpersoner, vareav

förening, aktiebolag eller associations-form ekonomiskbedrivs i annanav
intei andelsbankema gårform. förhållandena kommerHur attatt vara

restriktioner föreslås inteNågra absolutaförutsäga med någon bestämdhet.

får därför utgåi den lagen. Manbeträffande andels- eller röstinnehav nya
kreditföreningari vilkaandelsbanker ochfrån det kan komma finnasattatt

i EG-direktivet. Detinnehavsådant kvalificeratdet förekommer som avses
innehav i dessatill prövningmöjlighetskäl inte hasaknas att avsamma

reglerkreditmarknadsbolagen. Deochi bankaktiebolagenföreningar som
de blir tillämpligadärför ändras så ävenägarprövningen börberör attsom

kreditföreningar.i andelsbanker ochpå innehav

Ombildningsregler6.3.7

associationsformtillöverförasföretags rörelse kanEtt genomannan
och skulder,tillgångari helhet, dvs.rörelsen dessöverlåtelse avav

Bådalikvidationsförfarande.del iellerantingen ettseparat som en
allt borgenärerfrån framförmedverkankrav på vissalternativen ställer

blir aktuellti mån detkapitalhushållning denför dåliginnebär risksamt
Även skatteeffektema kanöverförandet.grundrealisera tillgångar påatt av

ocksåkan skeöverföringöverföringen kostsam. Enkomma göra genomatt
helägtrörelsen iföreningsbankellersparbank övertar ettatt enen

förenings-överföra rörelsen isärskild möjlighetaktiebolag. Någon att en
ombildningsreglemainförandetföreaktiebolag fanns intetillbank ett av

föreningsbankslagen.i kap.ll

finnaskan detsamhällsintresseväsentligtverksamhetdet gällerNär en av
kontinuitetfrämjaåtgärdersärskildaför lagstiftarenanledning att genom

övergångsskedet.underförtroende för verksamhetenbibehållet ävenoch
departementschefenuttaladesparbanksornrådetombildningen påInför
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möjliggörasyfte med lagändringamasåledes att en samman-att ett var
ombildningsprocess 1990912136hållen prop. 1.s.

saknadesdetombildningen banksidan tillkomgälldeNär det att
tecknaochbankaktiebolagbildamöjlighet för bank attettatten ensam

före-apportegendom. Förmed rörelsens tillgångaraktier i detta som
tillrörelsenöverlåtamöjlighetensaknades dessutom ettningsbankema att

bankaktiebolag.

stabilbedrivaförförutsättningarnaberörts kantidigareSom att en
omfattningverksamhetensbl.a.skifta beroendeverksamhetfinansiell
börjanändamålsenlig ivaritföretagsforminriktning. Enoch avsom

ellerexpansionvidllämpliga, kandenkanskerörelsen, mestt.0.m. en
lämplig.mindreframståkommaverksamhetenförändring att somavannan

talarfinansielltstabiltsamhällets intresse systemMed tanke ettav
ombildningmöjlighet tillsärskildhabörskäl fördärför starka att man en

inomgällandesig starkastintresseDetta görföreningarna.för de nya
möjligheternakreditmarknadsområdet störrebör attPåbankområdet. vara

ordnadegenomföra ombildning iborgenärskollektivetmedi samverkan en
meddärför nöja sigbör kunnareglering. Mansärskildformer även utan

Detta bör inteandelsbankema.förombildningsregler ettsärskilda somses
i lämpligenReglerna kan huvudsakföretagsformen.misstrotecken på mot

föreningsbankslagen. Om detgäller enligtvadmedenlighetutformas i som
särbehandling sådanaskattemässigmed någonerforderligtskulle avanses

särskilt.utredasdettabörombildningar,
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7 Valutaväxling

7.1 Inledning

åtskillnadinte Valutaväxling. ställetI svensk används begreppet I görsrätt
valutahandelvalutahandel.mellan handel med resevaluta och Annanannan

innefattande arbitrageverksam-valutahandel med belopp ävenstoraavser
hetl. all form handel medingår dock ivalutaväxlingstransaktionEn av

egentligdistinktionen mellan handel med resevaluta ochvaluta oavsett
fordras tillstånd enligt lagenbedriva valutahandelvalutahandel. För att

kreditinstitut: ochriksbank. Endast Posten1988:1385 Sverigesom
Aktiebolag3 valutahandel allmänheten, s.k.beviljas tillstånd till medkan

försäljning resevalutabedriva köp ochvalutahandelstillstånd. För att av
verksamheten bedrivs ellerbanktillstånd,fordras inte annatoavsett avom

kallas valutaväxlingskontoreller vadABkreditinstitut, Posten somavav
internationella sammanhang kallas dessavalutaväxlingsföretag. Ieller

ojjicesexchange deför foreign eller Bureauxföretagkontor ellersenare
Change.

tillståndspliktigavalutahandelnskillnadenFör klargöra mellan den i dagatt
tillståndspliktigaickeegentligaden valutahandeln och iden dag- -

utnyttjardärvalutor,Med arbitrageverksamhet i meddettasammanhanghandel manavses
prisskillnader olika marknader.

kreditrnark-Z iochkreditinstitut olikaBegreppet har innebörd i riksbankslagen t.ex.
EG-följervadRiksbankslagens institutnadsbolagslagen. definitionomfattarfler än avsom
intekreditinstitut,direktivens definition. kapitel åsyftasI detta medbegreppet annatom

definitioneni riksbankslagen.anges,

3 1994.Enligt lagändringSFS1993:1701, i kraft den1trättsom mars
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finnsvalutahandeln köp och försäljning resevaluta det anledningav --
Valutahandel, inte kanha olika benämningar på verksamheterna.att som

hänföras till den egentliga valutahandeln, bör i framtiden benämnas

fram-Valutaväxling i för köp försäljning resevaluta. I dennastället och av
kallas valutahandel.ställning kommer den egentliga valutahandeln att

valutaväxlingsföretagen knyterfaktisktverksamhet bedrivsDen som av
köp och försäljningverksamheten skall begränsad tillinte till att varaan

bankernas motsvaranderesevaluta. verksamhet,s.k. Deras ävensomav
Valutaväxling.framställning kallasverksamhet, kommer därför i denna att

vidkommer dock användasköp och försäljning resevalutaBegreppet attav
reglering.beskrivning nuvarandeav

kommitökande utsträckningunder tid iValutaväxling har attsenare
fristående företag. Vissabanker och andra kreditinstitutbedrivas frånav

harhuvudsaklig näring, medan andraValutaväxlingföretag bedriver som
framställning kommer,dennaform bisyssla. IValutaväxling som en av

bedrivervalutaväxlingsverksamheten, företagomfattningenoavsett somav
valutaväxlingsföretag.något oegentligt benärrmasValutaväxling att - -

inte någonverksamhetValutaväxlingsföretagensnärvarande kräverFör
Finansin-heller underauktorisation. står inteform Verksamhetenav

spektionens tillsyn.

AB iValutaväxlingsföretaget ForexutredningsdirektivenI att enanges
skallhemställt departementetFinansdepartementet harskrivelse till att

de företagauktorisation bör krävasnågon formöverväga somavom av
ställas underverksamheten börvalutaväxlingsverksarnhet ochbedriver om

företagetföranleddFinansinspektionens tillsyn. Forex skrivelse är attav
kan kommaValutaväxlingsbranschenfinns risk förbefarar det attattatt

förstås åtgärderpenningtvättför bl.a. penningtvätt. Medutnyttjas som
verksamhet.från brottsligvinningsyfte dölja ellerföretas i omsättaatt

och för sig intevalutaväxlingsverksamhet iutredningsdirektivenEnligt ger
i betalningssystemet.stabilitetenfarhågor vad gällerupphov till några

står underintevalutaväxlingssystemfinns risk förDäremot att ett som
farhågorsyfte. Deutnyttjas i illegaltkontroll, kan kommanågon att som

föråtgärderrörandeEG-direktivför får stöd dels iuttryckForex ettgett
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uppställtspenningtvätt,förhindra dels i de rekommendationeratt som av
Financial Actioninternationella aktionsgruppden rörande penningtvätt,

SedanSverige deltar.Task launderingForce FATF, därmoneyon
iår 1989 detvalutaregleringen i väsentligt avskaffades i ärallt mitten av

från utlandet.till ochhindrarprincip inget olika valutor överförsattsom
skerbeloppkrävs överföringar överstigande visstVisserligen att ett som

SyftetRiksbanken.tillvia auktoriserad valutahandlare skall rapporteras
skall erhållaRiksbankenendastmed denna rapportering dockär att

för betalningsbalansstatistiken.underlag

utredningsdirektiven,sammanfattningsvis, enligtMitt uppdrag attavser
i Sverigebedrivsomfattningen den verksamhetkartlägga avsomav

sådanverksamheten harvalutaväxlingsföretagen och övervägaatt om
syfteiform tillsynunder någonden bör ställasomfattning attatt av

syften.utnyttjas för illegalaförhindra denatt

regleringnuvarandeTidigare och7.2

år.avskaffats undersuccessivtvalutaregleringen harsvenskaDen senare
1959:264 upphördevalutaförordningen1939:350 ochValutalagen att

lagen 1990:749halvårsskiftet 1990 ochvidgälla ersattes omav
valutaförordningen kravetgällandeupphörde det iDärmedvalutareglering.

betalningsmedelutländska ochmedbedriva rörelsepå tillstånd att
reseändamål. Regleringen avseendeförbanktillgodohavandenutländska

riksbankslagenb § SFS 1990:i 22infördesvalutahandelnegentligaden
Riks-på bl.a.med kravlagrum i kraft751, vilket trädde den juli 1990,l

Sådantallmänheten.tillstånd för bedriva medbankens valutahandelatt
denAktiebolag. Förbeviljas kreditinstituttillstånd kan och Posten som
inte till-infördesendast bedriver köp och försäljning resevalutaav

valutahandelförtillståndspliktenståndskrav. Senare har undantag från

införts för bl.a. utländska bankföretag.

till-för fåochbetalningsbalansstatistiktillgodose intressetFör att enatt av
valutaregleringenskattekontroll behölls vid avvecklingenfredsställande av

valutahandlare ochauktoriserademed krav på medverkanbestämmelser av
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fondkommissionärer vid betalningar till och från utlandet vid köp ochsamt
försäljning utländska fondpapper. Bestämmelserna infördes i särskildav en
lag, lagen 1990:750 betalningar till och från utlandet ävenom m.m.,
kallad betalningslagen 198990:l35. detprop. Med anledning attav
kunde ifrågasättas betalningslagens bestämmelser stred EU:s reglermotom

fri rörlighet för kapital och tjänster beslutades betalningslagenattom
skulle upphöra gälla vid utgången SFSår 1992 1992:1309,att av prop.
199293:65. Vid tidpunkt upphörde också valutaregleringslagensamma
och lagen 1974:922 kreditpolitiska medel gälla och medatt ersattesom
lagen 1992: 1602 valuta- och kreditreglering. Enligt den sistnämndaom
lagen får regeringen, efter samråd förordnamed Riksbanken, om
valutareglering Sverige i krigsfara. valutahan-krig eller Frågorärom om
del regleras dock alltjämt i riksbankslagen.

Bankernas bedriva valutaväxlingsverksarnhet handel medrätt att
resevaluta, eller köp och försäljning och resecheckar regleradessedlarav
tidigare bestämmelser i bankrörelselagen andra stycket2 kap. 1 § 1av

verksamheten hänförlig till finansiell verksamhetannanattgenom var
inlåning.ñnansieringsverksamhet förenlig med Rättenän attsom var

bedrivabedriva valutaväxlingsverksamhet omfattades sålunda rätten attav
tidigarebankrörelse. bedriva valutahandel fordrades dock,För att som

tillstånd enligt riksbankslagen.nämnts,

lagstiftning ochl regeringens 199293:89 ändrad för bankerprop. om
andra kreditinstitut har ifrågasättsmed anledning EES-avtalet m.m. omav
den och andra kreditin-grundläggande auktorisationen för svenska banker
stitut borde innefatta valutahandel 122. Någotdriva s.rätt ävenatt

Medförslag propositionen.i detta avseende lades dock inte fram i

bilaga till EU-utgångspunkt från den fogatsverksamhetslista som som
samordning lagarrådets direktiv den 15 december 1989 direktiv om avav

iförfattningar driva verksamhetoch andra ochrätten att startaom
banksamordningsdirektivet har basverk-kreditinstitut, det s.k. andra

Blandför bankrörelse olika bankrörelseregler. dessasamhetema intagits i
bankrörel-iregler märks i den riksdagen ändringen2 kap. 2 § antagnaav

1993. be-i kraft den januari Iselagen SFS 1992:1613, 1trättsom
fårflera verksamheterstämmelsen föreskrivs bank andra ävenutöveratt
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valutahandel under detillhandahålla betalningsmedel punkten 5 och driva

verksam-punkten 15. Iförutsättningar föreskrivs i riksbankslagensom
banksamordnings-andrahetslistans motsvarighet i nämnda bilaga till

betalningsmedeldirektivet bl.a. utställande och administrationupptas av
handel förpunkten 5i form bl.a. kreditkort och resecheckar samtav

Med stödpunkten 7.kunders räkning med utländsk valutaoch avegen
bankrörelsela-ändradedenbanker sålunda enligtbankoktrojen ävensynes

valutahandeln fordrarmedanvalutaväxlingsverksarnhetfâ bedrivagen
riksbankslagen.tillstånd enligt

Även kraft denikreditmarknadsbolag, trätti 1992:1610lagen somom
bankrörelse-ibestämmelsermotsvarandehar tagits injanuari 1994,l som

betalningsmedel 3 kap. 1 §tillhandahållalagen såvitt rätten attavser
riksbankslagenenligtvalutahandeldrivastycket ochandra 5 rätten att

bedrivatillståndFinansinspektionensstöd13. Medpunkten attav
torde sålundakreditmarknadsbolagslagenfinansieringsverksamhet enligt ett

valutaväxlingsverksarnhet medan valuta-bedrivakreditmarknadsbolag få

riksbankslagen.enligttillståndhandeln fordrar

Valutahandelstillstånd7.2.1

köp försäljningåtskillnad mellan ochriksbankslagenb § görsI 22 av
ivaluta. huvudregelnmed Enligtövrig handelrespektiveresevaluta

försäljningstransaktionköp- ochi varjeskall denparagrafen partenena
bedriva Tillståndtillstånd valutahandel.Riksbankensvaluta haavseende att

resevaluta.försäljningochför köpkrävs dock av

försäljningochköptidigare upphörde tillståndsplikten förSom nämnts av
Avregleringenavskaffande.medresevaluta i samband valutaregleringens

in ochförasfickinnebar bl.a. valutor fritt förvärvas och samtavyttrasatt
Sverige.ut ur

valutalag,Ny1989:74b riksbankslagenförarbetena till 22 § DsI m.m.
resevaluta intemedhandeldet för1989902135 föreslogsoch attprop.

remissyttrande övervalutahandelstillstånd. Riksbankensfordras Iskulle
mellandistinktionenbl.a.departementspromemorian framhölls att
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resevalutahandelvalutaväxlingsverksamhetegentlig valutahandel och

naturlig.är

rimligen omfattamåsteRiksbankens valutapolitiska attansvar
ochordnade formervalutahandeln sker underegentligaden

Genomföretag med erforderlig kompetens.bedrives seriösaav
granskning härav. Menåstadkommestillståndsprövningen en

arbitrageverksamhet ochinnefattarresevalutahandeln, som
därhän.kunna lämnasvalutapolitisk betydelse, börsaknarsom

riksbankslagen ochinte imed resevalutaVad närmare angesavsessom
åtskillnadtill denföreskrifter. Motivetgällandei Riksbankensheller nu

resevalutamedvalutahandel och handelegentligbeträffandegällersom
valutapolitiskhar frånverksamhetbetydelse respektivefrämst denär

synpunkt.

valutahandelEgentlig

närvarandeförmed allmänheten kanvalutahandelbedrivaTillstånd att
sådantfåttharAktiebolag. Denochkreditinstitut Postenmedges ettsom

tillståndVid ansökanvalutahandlare.auktoriseradtillstånd kallas attom
beaktarvalutahandelstillstånd,allmänheten, s.k.valutahandel medbedriva

lämplig-allmännasoliditetochkompetensRiksbanken sökandens samt
dettaRiksbanken,tillstånd kangenerelladessahet. Utöver utan att

med valuta.handlatillståndbegränsadei bsärskilt behandlas 22 attge
ñnansieringsföretagavsedda kunnatillståndSådana är ettt.ex.att ges

ochsina köphar koncentrerattill vilket koncernenkoncern,inom störreen
tillvidare begränsasvalutahandelstillstánd kanvaluta. Ettförsäljningar av

valutahan-s.k. begränsatvissa villkor,förenas medvalutahandel ochviss

198990: 135.delsstillstånd prop.

yrkesmässigbedrivafunktionervalutahandlamas ärauktoriseradeDe att
medRiksbankenförsebetalningsmedelutländskahandel i samt att

förochbetalningsbalansenavseendetill statistikunderlaguppgifter som
betalningsflöden.analys av
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för tillståndspliktMotiv

ståndspliktig skallAnledningen till den egentliga valutahandeln tilläratt ses
följariksbankslagenutgångspunkt från Riksbankensmed enligt attansvar

erforderligavidtautvecklingen valuta- och kreditmarknadema samt
Riks-valutahandlarenpenningpolitiska åtgärder. auktoriseradeDen är

valutamarknadinterventionsinstrument. fungerandebankens En väl som
effektivtRiksbankenlikviditet förutsättning förpräglas hög är attenav

institutinnebär dekunna genomföra växelkurspolitiken. Dettaskall att som
och solida,enbart måste seriösa ävenpå marknaden inte utanvaraagerar

Därige-reglerna.följa de etiskakunskap valutamarknaden ochha god om
aktörer.för dessvalutamarknadenuppnås förtroende för såvälett somnom

valutahandelstillstándbeviljasInstitut kansom

sparbanker ochaffärsbanker,1990 det endastden juliFöre 1 var
till denvalutahandelstillstánd. förarbetenaIkunde beviljasPostverket som

kreditinstituttill samtligautvidgadesvilken kretsenlagstiftning utta-genom
utgåhuvudsak fanns tvåistatsrådet det synsättlade föredragande attatt

198990:l35 38.från prop. s.

kreditinstitut står undersamtligainnebärDet att somena
rättighetockså skall ha principiellmyndighetstillsyn atten

och utlandsbetalningar.valutorhandel med görabedriva
utifrån vissainskränka denna rättighetsedankanMyndigheterna

normala verksamhetsområdelämplighet, institutetskriterier om
etc.

enskilt falli varjeansökanAlternativet riksbanken efterår att
dettavarvid ivalutahandel, ävenutfärdar auktorisation fören

fall begränsade tillstånd bör kunna ges.
behöver intemetoderpraktiska tillämpningenDen dessa tvåav

alltidskallvalutahandlareskilja sig åt. Ennämnvärt rätt att vara
Denlämplighetgrundas institutet uppfyller kravatt m.m.
för-nuvarandefrånavgörande och önskvärda förändringen

valutahand-presumtivahållanden bör vidga kretsenattvara av
rimligtkreditinstitut. Etttill omfatta flera slaglare att av
underlyderinstituturvalskriterium kan då samtligaatt somvara

valutahand-ifrågakommatillsyn myndighet bör kunna somav
börSomförsäkringsbolag. nämntssåledes ñnansbolag ochlare,

verksamhetdrivafåttockså utländska banker har rätt attsom
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valutahandelstillstånd. Medfilial i Sverige kunna fågenom
utvidgningbetydandetanke på redan det sagda innebäratt ennu

bakgrund viktenmöjliga valutahandlareantalet samt mot avav
jag det bör krävasfungerande skattekontroll, attanserav en

valutahandel.för bedriva någon formtillstånd att av
lämplighetsprövning i varjeRiksbanken får således göra en

enskilt fall.

inteskall prövningeninstitutenRiksbankens lämplighetsprövningVid av
iåsyftade breddningenkriterier denske efter så hårda avsettsatt pro-som

motverkas.valutahandelninomoch den ökade konkurrensenpositionen

behovsprövning skall inte ske.Någon

meduttalades följande198990:FiU37betänkandeFinansutskottetsI
auktoriseraderörande de198990:l35förslaget ianledning prop.av

valutahandlarna.

kommervalutahandlarnaauktoriseradeEftersom de att
insamling ochvid sinmyndighetsutövningi rapporte-engageras

rimligtmeningenligt ñnansutskottetsuppgifter detring attärav
lämplighetsprövningmöjlighetriksbanken göraatt avenges

deti propositionenframhålls ärenskilt institut. Somvarje
kriterierefter så hårdadenna prövning inteangeläget görs attatt

konkurrensen inomökandebreddningen ochden åsyftade
skattekontrollgodmotverkas. Behovetvalutahandeln av

institutgårbetalningarnamotiverar emellertid att somgenom
ocksåriksbankendet måsteutskottetstår under tillsyn. Som ser

personellaerforderligaharden sökandekunna pröva om
driva allautrustning för kunnaoch teknisk typeratt avresurser

kontroll pårapportering ochfullgöra sinvalutahandel ettsamt
varjerimligtdock intetillfredsställande Det ärsätt. att av

kompetensochvalutahandlare krävaenskild somresurser
sådant kravvalutahandel. Förerfordras för alla ettatttyper av

ändamålsen-sigauktorisation dethinder förinte skall utgöra ter
begränsade valuta-beviljamöjlighetligt riksbanken attatt ges

institutsefterhandelstillstånd anpassadeär resurserresp.som
och behov.

tillstånds-flexiblareliberala ochföreslagnatill denMed hänsyn mer
kundebankerandra institutinnebar ängivningen, bl.a. ävenatt gessom
valutahan-beviljatsdenbenämningentillstånd, den tidigareansågs som
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delstillstånd, benämningvalutabank, mindre lämplig. bättreEn gemensam
ansågs auktoriserad valutahandlare.vara

kreditinstitutBegreppet

lokalabankinstitut,kreditinstitut enligt riksbankslagenMed 3 §avses
värdepappersinstitut, allmännaföreningsbanker, kreditmarknadsbolag, pen-

landshypoteks-koncession,sionsfonden, försäkringsföretag med svensk

skeppshypotekskassanoch stadshypoteksinstitutionema, Svenska samt
1992:lO §§ lagen9 ellerutländska företag med stöd 2 kap.som av

filial i Sverige. Detfrånkreditmarknadsbolag driver verksamhet1610 om
inte harsammanhangkreditinstitut i dettaanmärkas begreppetbör här att

Riksbanksla-kreditmarknadsbolag.i lageninnebörd t.ex.som omsamma
vadfler institutkreditinstitut omfattar sålunda ändefinition somgens av
nämligendefinierasdessabanksamordningsdirektiv. lföljer EG:sav

från allmänhetenverksamhet består ikreditinstitut företag attett varssom
beviljaåterbetalningspliktiga medel ochandrainsättningar eller attta emot

diskuterades begreppet199293:89för räkning. Ikredit omprop.egen
ñnansföre-medkundekreditinstituti riksbankslagen ersättas termen ny

skullekreditinstituti lagstiftningenbegreppetdiskuteradesVidaretag om
definition,under EG-direktivensfallerföretagförbehållet sådana somvara
statsrådetFöredragandekreditmarknadsbolag.banker ochdvs. i princip

riksbankslagen behållas ikundeikreditinstitutordetansåg dock att
författningsföreskrifteralla devidareavvaktan på översyn somaven

kreditinstitut.innehåller begreppet

Ti llståndskrav

prövningenvidriksbankslagen 22 b skall RiksbankenEnligt § enav
institutetsbeaktainstitut bli valutahandlareansökan från ett attom
innefattarprövningsoliditet och allmänna lämplighet. Dennakompetens,

bedömning,förtillfredsställande interntbl.a. institutet ska ha systematt
valutahandel.medförenadekontroll de riskeruppföljning och ärav som

vadpolicylångsiktigskriftlig dokumentationska därutöver haInstitutet om
delegationsord-ochriskpolicyverksamhetstrategi ochgäller samttyp av
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ning. Institutet ska också fastställdaha maximiramar för exponering och
volym inom olika verksamhetsområden.

Riksbanken ställer vidare krav på hur valutahandelsverksamheten är
organiserad. Front- och backofñce skall klart åtskilda med ansvaretvara
fördelat på olika Valutahandelstillståndet föreskriver också attpersoner.
det åligger institutets ledning till de tjänstemän verksam-äratt attse som

inom valutahandeln har kunskap och erfarenhet från valutamarkna-ma om
den, kärmedom gällande regler insikt de krav verksam-samtom om som
heten ställer.

Riksbanken begränsar i dag de auktoriserade valutahandlamas valutakurs-

risk använda limiter för maximal exponering dels i enskildaattgenom
valutor, dels för den totala valutakursrisken. Limitbeloppen beräknas -
i normalfallet appliceras institutets kapital-att procentsatsergenom-
bas. Varje auktoriserad valutahandlare erhåller s.k. limitbrevett som anger
de för institutet aktuella Limitema gångöverprocentsatsema. ses en om
året, sedan Finansinspektionen erhållit institutens kapitaltäckningsrapport

och uppgifter kapitalbasens storlek.om

Begränsat valutahandelstillstånd

Enligt 22 b § riksbankslagen kan valutahandelstillstånd begränsas tillett
viss valutahandel eller förenas med vissa villkor. Villkoren kan avse
begränsningar sökandens innehav tillgångar och skulder i utländskav av
valuta det gäller fordringar på och skulder till utländskanärsamt,
rättssubjekt, i svenska kronor. Tillståndet kan förenas med villkoräven om
den rapportering Riksbanken finner lämplig.som

Ett institut har erhållit valutahandelstillstånd begränsat tillärettsom som
viss valutahandel blir auktoriserad valutahandlare. emellertidInstitutet kan

inte erbjuda samtliga valutamarknadstjänster, vilket institut medett
generellt tillstånd kan På institut söker begränsatgöra. ett ettsom
valutahandelstillstând ställer Riksbanken till skillnad vad gällermot som-
för institut med generellt tillstånd lägre krav erfarenhet och kompe--
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valutahandelstillstånd benämnserhållerinstitut begränsatDe etttens. som
valutahandelstillstånd.valutahandlare medauktoriserad begränsat

valutahandels-begränsatendast värdepappersinstitut beviljatsHittills har
köpersäljerräkningvärdepappersinstitut, för kundstillstånd. ettEtt som
köpeskillingenValutaväxling närgenomförfondpapper,utländskt en

svenska kronor.iskervalutan betalningenden utländskafastställs i men
ochallmänhetenmedvalutahandelValutaväxling betraktaDenna är att som

Riksbanken.tillståndfordrar av

FondhandlareföreningenSvenskasamråd med bl.a.har iRiksbanken
institutvalutahandelstillstånd för debegränsatvillkor förutarbetat somett
valutatran-enklagenomföraomfattningbegränsadiendast attavser

Villkorenfondpappershandeln. ärtill ettanslutning attisaktioner
tillochfrånutländska valutorsäljerochförvärvarvärdepappersinstitut

iinstrumentfinansiellamedhandelnanslutning tilliendastkunder
ha nâgraslut intenonnalfallet vid dagensskall iInstitutetvaluta.utländsk

valutatransaktionerinstitutetsmedsambanduppkommit ipositioner som
avslutuppstår i anledningfall positioneri de attallmänheten,med avutom

uppstårdifferenserdå mindreellertidszonipå dagengörs sent annanen
påomsättningenbl.a.skallInstitutet ävenutlandet.i rapporterapå konton

lirnitbe-skall deligga inomvalutapositionerInstitutetsvalutamarknaden.
framgårnettopositionaggregeradrespektivenettopositionförlopp avsom

valutahandelstillståndet.begränsadedet

Tillsyn

beviljaskanriksbankslagenenligt 22 b §kreditinstituten,Av som
pensions-allmännaochstår alla ABvalutahandelstillstånd, Postenutom

detillsyn överInspektionensFinansinspektionens tillsyn.underfonden
centralauppnåtillsyftar huvudsakligenmarknaderna trefinansiella att

finansielladetstabilt,finansielladet attrnâl, nämligen ärsystemetatt
konkurrens,ochgenomlysning attgod samteffektivtärsystemet genom

upprätthållande gottsund bl.a. ettverksamhetinstitutens är avgenom
in-valutarnarknadema,penning- ochförkonsumentskydd. Ansvaret

âvilarvalutarisker,ochvalutahandlareövervakningkluderande av
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ÄvenRiksbanken. Riksbanken inte har något formellt tillsynsansvarom
har banken i praktiken huvudansvaret för valutahandeln. Finansinspektio-

tillsynutövar deöver individuella institutens valutahandel ochnen riskex-
ponering i samband därmed.

Riksbanken sin kontrollutövar valutahandelnöver dagliggenom upp-
följning valutahandlarnas valutaexponering. Riksbanken kontrollerarav att
limitbeloppen inte överskrids. Därutöver har Riksbanken eller mindremer
daglig kontakt med flertalet auktoriserade valutahandlare. Minst gången

år äger mellan företrädaremöte för Riksbanken ochett respektiveper rum
valutahandlare. Syftet med dessa igenommöten är institutetsatt
verksamhet valutamarknaden. I de fall Riksbanken har tecknat s.k.ett
primary dealer-avtal med institutet diskuteras institutetsäven aktivitet på
penningmarknaden.

Svenska filialkontori utlandet står också under svenska myndigheters till-
filialEn får därför inte bedriva valutahandel särskiltsynsansvar. utan

tillstånd Riksbanken. Valutahandelstillståndet utfärdas efter ansökanav
från kreditinstituteti Sverige och först efter det Finansinspektionen haratt
beviljat tillstånd för etablering i utlandet. I vissa fall kan kontaktäven tas
med hemlandets berörda tillsynsmyndigheter.

Utländska filialer undantagna från tillståndsplikt

Enligt 22 b § femte stycket riksbankslagen får vissa utländska företag driva
valutahandel de behöver söka tillstånd hos Riksbanken.utan Detatt är
fråga bankföretag och kreditinstitut har erhållit auktorisation iom ettsom

land inom institutEES sådana finansiella och dotterföretagannat samt
i 2 kap. 10 § lagen kreditmarknadsbolag. Den auktorisationsom avses om

meddelats bankföretaget eller kreditinstitutet måste innefattasom rätten
i hemlandet driva valutahandel. Vad gäller finansiellaatt institut och deras

dotterföretag gäller företaget enligt sina stadgar eller sin bolagsordningatt

4Finansiellt institut definierasi lagen kreditmarknadsbolag företag inte ärettom som som
kreditinstitut huvudsakligaett verksamhetbeståri förvärvaaktier eller andelarmenvars att

eller driva valutahandeleller värdepappersrörelseatt eller utföra eller flera deatt en av
verksamheter i 3 kap. 1 § andrastycket2-11 kreditmarknadsbolagslagen.somanges
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skall ha drivarätt valutahandel auktorisationen för deatt samt att
kreditinstitut företaget eller skall omfattaäger moderföretaget rättensom

driva valutahandel. Verksamheten antingenkan bedrivasatt genom
etablering filial här i Sverige eller tillhandahållandedirektav en genom av
tjänster från hemlandet prop. 199293:89 241.s.

7.2.2 Tillståndskrav för köp och försäljning resevalutaav

Valutaväxlingsverksamhet, vilken för inte tillståndspliktig,närvarande är

köp och försäljning resevaluta. gäller verksam-Detta oavsettavser av om
heten bedrivs kreditinstitut, Posten Aktiebolag ellerett ettav av av
valutaväxlingsföretag. Riksbankslagen föreskrifteroch Riksbankens

innehåller inte någon definition begreppet resevaluta. Ledning fårav
sökas i Riksbankens upphävda föreskrifternärmast numera till-om

lämpningen valutaförordningen och den praxis utvecklatsav som om
valutaväxlingsverksamhet. Riksbankens föreskrifterI avságs med

resevaluta betalningsmedel avsedda för direkt betalning reseutgifter.av

Tidigare tillståndskrav

RiksbankenFöre den juli 1990 krävdes tillståndl för bedriva köpattav
och försäljning eller, det uttrycktes iresevaluta valutaförordningen,av som

reseändamál Tillståndskravet reglerades imedel för 2 § andra stycket b

valutaförordningen enligt följande.

meddelaRiksbanken äger
b bank eller rörelse med utländskatillstånd drivaattannan
betalningsmedel och banktillgodohavanden,utländska som
riksbanken tillhandagåendeerforderligprövar för allmänhetens
med medel för reseändamál.

föreskrifterI Riksbankens tillämpningen valutaförordningenom angavsav
Riksbanken bl.a. kunde lämna valutahandelstillstånd för banktillståndatt

eller driva rörelse betalningsmedelmed utländska och utländskaattannan
banktillgodohavanden för försäljningsställen för resevaluta.reseändamål

Vilka försäljningsställen för tillstånd framgickresevaluta beviljatssom av
särskild bilaga till föreskrifterna. försäljningsställen utgjordesDessaen
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Resespecialis-Fritidsresor AB ochhuvudsakligen reseföretag, t.ex.av
AB.terna

....betalningsme-föreskrifterdefinierades i RiksbankensResevaluta som
avsågsMed reseutgifterreseutgifter.för direkt betalningdel, avsedda av

föroch inköpuppehållskostnadervalutainlännings utgifter fördels
valutautlänningsdelsutomlands,personligt bruk under vistelse motsvaran-

resterandereseutgifter hänfördesTill ävenutgifter i Sverige.de
personligtförinköptsunder utrikesförköpeskilling resavara, somen

månader efterinominföras till Sverigeskulleoch införts ellerbruk sex
bostadinventarier tillandraför möbler ochutgifter köpköpet avvaran,av

konferens iellerundervisningför deltagande iavgifteri utlandet samt
iutgifter för inköpintehänfördes dockreseutgifterutlandet. Till

insättningsåsomplaceringar,syfte finansiellakommersiellt samt
eller fastighet.förvärv värdepapperi vissa fall ellerbankkonto av

betalnings-utländskaföreskrifterna .afick enligt utgörasResevaluta av . .
penninganvis-och andracheckaroch csvenska sedlarmedel, b mynt,

överlåtitsellerutställtsochsvenska kronorlöd påningar, avsomsom
resevaluta.försäljningsställe förriksbanken eller

resevalutaformi vilkenvolym ochsåledes vilkenBestämmelserna angav
hosSverigeinföras iutföras och samtfick förvärvas, samt vemavyttras ur

ochfick förvärvasresevalutan avyttras.

medhandelbedrivatillståndmeddelaRiksbanken skulleFör attatt
växlaverksamhetenmedkrävdes syftetresevaluta att sompengaratt var

skedde iegentlig meningiprövningreseändamål. Någonföravseddavar
tillstånd åladesbeviljadestillständsprövningen. Denvidövrigt inte som

Riksbankensochvalutaförordningenbestämmelserna iskyldighet iakttaatt
vidareföreskrevsvalutahandelstillståndetförvillkorenföreskrifter. I

följande.

endastfick skeallmänhetentillresevalutaFörsäljning omav
avsedd förvalutanmotsadeinteomständigheterna att var

framtid.näraliggandeinomutlandsresa en
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vidFörsäljningsstället till beloppfick inneha resevalutor som
normalvarje tillfälle hänsyn tillkunde rimligt medanses

nettotillgång.
ikontotillgodohavandeFörsäljningsstället fick inte inneha

utländsk valuta.

Även tid,falldessa villkor föreskrevs det, i vart senareom var
frågaförutsattesförsäljningsstället inteunderförstått för resevalutaatt

utländska sedlar, så längemedkunden ändamålet köpt.ex. ettom av
höll sig under vissavolymen gränser.

inte tidsbe-för resevaluta erhöllTillståndet försäljningsstället varsom
efter-intefall försäljningsställetkunde återkallas för detgränsat, attmen

egentlig tillsynutövade inte någonvillkor. Riksbankenlevde föreskrivna
för-bedrev. ålåg dockförsäljningsställena Detverksamhetdenöver som

redovisa sin handel.säljningsställena att

betalningsbalansstatistikRiksbankens

dengälla vid halvårsskiftet 1990upphörde ärvalutaförordningenSedan att
försäljningfinns rörande köp ochför närvarandeförfattningenda avsom

utfärdat stöd 22 §Riksbanken har medföreskrifterresevaluta de avsom
Riksbankens betalnings-behovtillgodoseriksbankslagen. För att av

kreditinstitut andra företagdet lagrummet ellerenligtbalansstatistik åvilar
till detillsyn, Riksbanken lämnaFinansinspektionensunderstår attsom

nödvändiga för följa utvecklingenuppgifter Riksbanken attansersom
utfört valutatran-kreditmarknadema. Vidarevaluta- och denär ensom

Riksbankenskyldig tillsaktion, enligt andra stycket paragraf,i attsamma
betalnings-Riksbankensuppgifterlämna behövs underlag försom som

riksbankslagen. lagenIbalansstatistik. definierasValutatransaktion inte i
valutatransaktioner1992:1602 och kreditregleringvaluta- attom anges

valutapoli-förbetydelsetransaktioner sådan de kan haär är art attsom av
för-Riksbankensföreskrifteri Riksbankenstiken 2 kap. 1 §. I 5 §

allmän-den medfattningssamling RBFS 1992:16 A273 att somanges-
handelsådanskall redovisadriver handel med resevalutaheten per

kalendermå-efterföljandeikalendermånad till Riksbanken den 15senast
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nad. Syftet med rapporteringen enbart Riksbanken skall få underlagär att
för sin betalningsbalansstatistik.

7.3 Valutaväxlingsverksamhet

inledningsvis valutaväxlingstransaktion vid all formSom skernämnts en
i egentligmed valuta det fråga valutahandelhandel äroavsettav om om

försäljning vad benämnsdet fråga köp ochmening eller är av somom om
omfattat köp ochverksamhet hittills huvudsakligenresevaluta. Den som

verksamhetValutaväxling. Sådanförsäljning resevaluta benämns härav
valutaväxlingsföretag.ochför närvarande huvudsakligen bankerbedrivs av

valutaväxlingsverksamhetenValutaväxlingsföretagen driverVissa somav
och Valutaspecialisten AB,näring, exempelvis ABhuvudsaklig Forex

huvudnäring.del sinföretag driver Valutaväxlingmedan andra som en av
resebyrå och Nymansådana företag American ExpressExempel på är

Schultz.

näringsverksamhethuvudsakligbedriver ValutaväxlingföretagDe somsom
begränsningdenutländsk Valuta iakttagandeoch säljerköper utan somav

får s.k.tillståndsplikt, endasti dag,ligger i verksamheten utanatt avse
vilket syftekontroll ibeloppsbegränsning ellerNågonresevaluta. av

således inte.sker, förekommerVäxlingstransaktionen

företag bedriveri fall deutgår företagenVid Valutaväxling Vart som-
från de varorhuvudsaklig näringsverksamhetValutaväxling somsom -

från desåledes varornaskiljerföretaget och säljer. Företagenköper
sig vidföretagen använderkunden respektivebetalningsmedelolika avsom

försäljningochförekommer köputgångspunkthandeln. Med denna av
försäljningföretagetsVidoch resecheckar.följande Varor; sedlar, mynt

betalningsmedel. Kundenolikamedkan kunden betalaangivna varorav
checkarresecheckar,eurocheckar ochochkan betala med sedlar mynt,

utställdasvenska kronorpostväxlar isvensk bank ellerdragits avsom
kontokortmed hjälpbetalning skevissa fall kansvensk bank. I även ettav

kansedlar ochutländskaMastercard m.fl.. Vid köpVISA, myntav
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sedlar och eller,valutaväxlingsföretagen betala kunden med svenska mynt
svensk bank.det svensk kund, checkar dragitsär påom en som

i allt väsentligt köpVid bankernas valutaväxlingsverksamhet förekommer

valutaväxlingsföretagen.försäljningoch varor hosav samma som
konto-deUtländska eurocheckar löses in bankernaäven men egnaav

eurocheckar.sig Attkunderna inte möjlighet användahar att avnumera
utländsk bank före-påbetalar med check i utländsk valuta dragenkunden

bankerna, såvitthärtillbankema. Anledningenkommer sällan hos är att
s.k.skickar checkenkänd,och den utländska bankeninte kunden är

banken.utländskaför inlösen dendvs. godkännandeinkasso, av av
vanligt kundenmindreförfarande tidsödande detEftersom detta är är att

valuta.check utställd i utländskbetala medväljer att en

valutaväxlingomfattningenochUtvecklingen av

Valutaväxlingkontrollenframgårframställningen överden tidigareAv att
denavskaffandemed valutaregleringensi sambandupphörderesevalutaav

verksamhethelstkan således1990.1 juli Numera startasomvem
redovisadföljande sidaresevaluta. Avförsäljningköp ochavseende av

utfördesåren 1992 och 1993framgår underRiksbankenstatistik från att
Valutaväxling växlings-andel allmänhetensprocentuellallt större avaven
1988. andelenårförhållandena Denmed hur störstaföretagen jämfört var

bankerna.hade dock alltjämt
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Valutaväxling utländska sedlar ioch resecheckar banker och valutaväx-av
lingsföretag till allmänheten under åren 1988-1993.

Brutto, milj kr Procentuell andel,
%
Växlings-Växlings-

företag TOTALT Banker företagBanker
6 878 714 7 592 91 9

952 160 108 2 268 5

897 336 6 233 95 55
069 126 951 57 1

88 12500 9 6278 1 127
6 590 95 56 232 358

3954 975 784 170 5
223 94 61 147 76 1

85 159 532 623 11 1571
6 245 93 75 800 445

8757 922 539 218 2
88 12180l 034 146 1

11381 81 199 214 2167
6 073 88 12326 7475

892 598 112 302 296
18078 82885 193 1

453 76 2410248 3 205 13
86 14007 7 1136 106 1

88 12301 2 5522 251
002 81 19808 194 l

3017181 70101 5 08012
90 10100649 049 1015

94 6772667 105 1l
83 17928774 154

Eetalningsbalansavd.Kalla: SverigesKiksbañk, 1994- 3-03.

valutaväxlingsföretagBeskrivning någraav

till Riks-hade anmältföretagfarms det 18Vid utgången år 1992 somav
flertaletdessa företagmed resevaluta. Av ärbanken de bedrev handelatt

valutaförordningenenligthade tillståndreseföretag, vilka tidigare att

bedriva handel med resevaluta.
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tillgenomförd förfråganutredningenAv under slutet år 1992en av av
sedlaroch säljervalutaväxlingsföretag framgårvissa företagen köperatt

växlingsföre-Flertaletoch resecheckar i viss utsträckning ävensamt mynt.
köpbetalning vidsvenska checkar och eurocheckar avtag emottar som

be-eurocheckarna äroch resecheckar. Såväl checkamasedlar, mynt som
400 kronor.respektive 1gränsade till beloppet högst 1 000-2 000 kronor

svenskförekommer växlingsföretagenomfattningI viss emottaratt aven
valuta.utländskförsäljningpostväxel betalning vidbank utställd avsom

möjligheterframförtutredningenvalutaväxlingsföretag har tillVissa att
icheckarsäljavalutaväxlingsföretag såväl köpafinnas förborde att som

utländsk valuta.

normalfalletivalutaväxlingsföretagenframgåttundersökningen harAv att
därförvaluta.växlar Det ärvilken avsikt kundernainte undersöker i

valutaväxlings-ändamålvilkaförnågra slutsatservanskligt draatt somav
flertaletanledningdockanvänds. finnsverksamhet Detföretagens attanta

växlingstransaktionerutföravilleller företagprivatpersonerkunder är som
dockväxlingsföretag harVissautlandsresa.föreståendei anledning av en

i allmänhetutför dåväxlingsföretagetochkunder,företagstörre som
framkommitharväxlingstransaktioner. Det ävensamtligakundföretagets

kursvinster. Försyfte göravaluta iväxlar attkunder enbartvissa attatt
framförtsharkursvinster, detmöjligheter göra attöka kundernas att

kunders konto,medel påmöjlighetborde haväxlingsföretagen emottaatt
1991 värdepap-enligt lagen :98lliknande denmöjlighetdvs. omsomen

framförtsharDetvärdepappersbolag. ävenfinns för attpersrörelse
till förmedlingutvidgasbordeverksamhetvalutaväxlingsföretagens att avse

checkarintill från möjlighet lösa samt attbetalningar och utlandet, attav
kundföretagetspåväxla in och in kundföretags dagskassasätta ettta emot,

bankkonto.

under ärutländsk valutaförsäljningOmsättningen avseende köp och av
omsättningmesdföretagen.varierade väsentligt bland Forex,1992 omen

överlägset störstaår 1992miljarder kronor, hade under dendrygt om-tre
harföretagenvalutaväxlingsföretagen. Antalet valutorblandsättningen som
påStorlekenfyrtiotal.alltifrån två tillvarierar betydligt,i lager ett
påvalutalagerharföretagockså. Vissavalutalager varierarföretagens
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omkring miljoner kronor, medan andra har lagertre omfattande endast ett
hundratusen kronor.par

Vid förfrågan företagen endast tillåter kunden växla visst högstaom att ett
belopp har företag något belopp,ett kunden endastsvarat, utan att attange
får växla kan skälig resevaluta. Två företagen summa som anses som
har kunderna tillåts växla högst 0006 respektiveuppgett att 20 000
svenska kronor. Vissa företag har den begränsning finnsuppgett att som

beroendeär storleken vamlagret vid tidpunkten för växlingstran-av av
saktionen, medan andra har det inte finns någon begränsning.uppgett att

företagDe har tillfrågats följande.ärsom

Forex AB företagetägs Traveller AB sedan 1965. Redanav
1927 bedrev företaget Valutaväxling. Ar 1992 hade företaget 17
växlingskontor i Sverige.

Valutaspecialisten AB tvâ privatpersonerägs ochgemensamt av
växlingsföretag,schweiziskt Change Mont Blanc iettav

Geneve. Företaget etablerades i Sverige 1990 och har tre
kontor, i Stockholm, på Arlanda och i Malmö.ett ett ett

Valutaväxlingen HB, har funnits sedan 1975, har kontorettsom
i Helsingborg.

Wexex AB privatägt företagär med enda kontor iett ett
Stockholm, vilket etablerades 1990.

Sweden Tax-Free Shopping STS TrelleborgAB i driver valuta-
växlingsverksamhet under firman administrerarEurochange som
taxfree-handel turister i Sverige. Bolaget har Valutaväx-sex
lingskontor vilka finns i Stockholm, Malmö och Trelleborg samt

Arlanda och Landvetter.

LinesBore AB har endast kontor i Stockholm. Verksamhetenett
består i växla svenska kronor till finska ellermark viceatt versa

med Boreresenärer Lines AB mellan Sverige Finland.och

Eurotax Payback AB startade sin verksamhet den 1 januari 1992
vid Gränsen E18, Töcksfors. Valutaväxlingsverksamheten
riktar sig främst till den yrkestrafik skall betala vägskatt,som
införseltull och mervärdeskatt vid gränsstationen mellan Sverige
och Norge.
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identitetVid förfrågan kundensvalutaväxlingsföretagen kontrollerarom
fall vidsker i vissavid valutaväxlingstransaktionen såhar framkommit att

brottslig-ochmisstanke någon oegentlighet såsom förfalskning annanom
polismyndig-tillrapporteringhet. Vid sådan misstanke sker i flertalet fall

het.

förhållanden7.4 Utländska

inledningsvisi denSverige, medlemmarförutomAv de ärstater, som
inomredovisat dethar följandeOmnämnda aktionsgruppen FATF attstater

företag:icke-finansiellabedrivs valutaväxlingsverksamhetlandet av
Schweiz,Tyskland,Frankrike,Holland,Belgien, Luxemburg,Danmark,

Österrike, USA,Portugal, Turkiet,Spanien, Italien,Irland, Storbritannien,

Bland länder hardeoch Hong Kong.Kanada, Zeeland, JapanNya som
återfinnsvalutaväxlingsverksamhetbedrivs sådananmält det inteatt

icke-finansiellt företagmöjlighet förfinnsFinland och Island. I Norge ett
förutsättning företagetvalutaväxlingsverksamhet underbedriva attatt

valutabank. Sådant företagkommissionsavtal medsärskiltträffat ett en
valutaväxlingsverksarnhetenbeskrivsNedanvalutakommisjonaerer.kallas

de länderna.verksamhet i några angivnaregleringen dennaoch avav

Storbritannien

flora friståendeväxande Valutaväx-ochStorbritarmien finnsI stor aven
Change. bedrivadekallas Bureaux Förföretaglingsföretag. Dessa att

myndighetsnågonverksamhet Change fordrasBureaux de intesom
myndighets tillsyn.tillstånd. Verksamheten står underheller någon

öppethållan-långai Change karaktäriserasVerksamheten Bureaux de av
ofta centralt, näraunder helger. liggerdetider, ofta Kontorenäven

dennajämvägsstationer. Förbusscentraler ochbutikscentra, flygplatser,
iför växlingprisethögt jämfört medservice betalar kunden prisett

ochväxlingskurserfristående företagen tillämparbanker. De sämre tar

bankerna.högre provisioner än
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antagit reglerparlamentStorbritanniensharskydda konsumenternaFör att
Valutaväxlingprissättningen vidkonsumentskydd, främst rörandeom

deIndications BureauxThe Priceprotection,316, Consumer1992 No.
imed något undantag,Regelsamlingen trädde,Regulations.Change

driverdenriktar sig tillRegelsamlingenmaj 1992.kraft den l8 ensom
valuta tillutländskförsäljningmed köp ochde ChangeBureaux av

följande.innefattar bl.a.Regleringenkonsumenter.

säljkursköp- ochaktuellinformera kundenSkyldighet att om
provision.avgifter ieventuellaoch uttassom

tydlig.klar ochskalllämnasinformation2. Den varasom
skallväxlingstransaktionen,erhåller vidkundenKvitto,3. som

växlingen,avgift förväxelkurs,aktuellinnehålla bl.a. uttagen
växlingskontoret.påväxlingen ochfördatum namnet

företagetunder dagenändras ärangiven växelkursOm4.
kunder-tillkommerändringenomedelbart tillskyldigt attatt se

kännedom.nas

reglernaiakttarinteochde Changedriver BureauxDen omsomensom
böter.konsumentskydd kan ådömas

för BureauxriskenmedvetnaStorbritannieni är attMyndigheterna om
tvättningexempelvissyften,utnyttjas för kriminellade Change avsom
polisenEngland ochBank ofmellandiskussionpågårDet omenpengar.

Englandof utövarBankavseende.i dettakontrollenskall utövavem som
penningdepositio-finansinstitutoch andrabankertillsyn emottaröver som

syfteibankernamedsamarbeteinletthar nyligenCentralbanken ettner.
frånhärrörtillgångarbankpersonalen i spårautbildabl.a. att somatt

formellha någondock intesigof Englandförvärv. Bankbrottsliga anser
formellaPolisen har denChange.dekontrollera Bureauxgrund att
bankenssig saknabrottmisstankekontrollbefogenheten vid ansermenom
nyligen,Storbritannien hartransaktioner.finansiellavad gällerkompetens

anpassad tilllagantagit ärapril 1994,ikraftträdande den 1med somen
tillämpningsområdepenningtvätt. LagensåtgärderEG-direktivet motom

de Change.Bureauxomfattar även
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Tyskland

finns iDessaväxlingskontor.friståendefåtalfinnsTysklandl ett
Dejämvägsstationer.och vidfärjorresebyråer,tillanslutning

problem.några störreorsakatinteharvalutaväxlingskontorenfristående
kontrollennormaladock den30 000 DMför ärskerväxling änOm mer

myndigheternaföranlett att tainteharVerksamheten ännuobservant.mer
ochpenningtvättFrågorpenningtvätt.exempelvisrörandefrågor omupp

perspektiv.vidareii ställetkapitalflykt övervägs ett

Frankrike

valutaväxlingsföretagensreglerarsärskild lagfinnsFrankrikeI somen
samtligaskalllagstiftningdennaEnligtverksamhet.manuelschangeurs

vareftercentralbanken,till ettdeklarationvalutaväxlingsföretag enavge
Detvalutaväxling.bedriverföretagvilkaöverregister upprättas som

allamånadsvis tran-företagen rapporteraregistreradede attåligger
bestämmelserlagstiftningeninnehållerVidarecentralbanken.tillsaktioner

skallvilka blankettertillgå,skallväxlingstransaktionema somhurom
transaktioneromedelbart vidskeskallrapportering somanvändas samt om

skall Tillsynen övervarvid kundens000 francs,50överstiger anges.nanm
CommissionLacentralbanken utaninteväxlingsföretagen utövas avav

ochövervakninginstitution förviktigastelandetsvilkenBancaire är
Bankkom-Tillsynen utövasfinansinstitut. attochbankerkontroll genomav

tullmyndigheten. Kommissionenmedsamarbeteplatsbesök imissionen gör
möjlighetenförfogande, inklusivetill sittsanktionsmöjligheterantalhar ett

yrkesförbud.meddelaatt

Åtgärder penningtvättmot7.5

kanvalutaväxlingsbranschenförriskenpekas påutredningsdirektiven attI
åtgärderförståspenningtvättMedför penningtvätt.utnyttjaskomma att

verksam-brottsligfrånvinningendölja eller omsättasyfteiföretas attsom
het.
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Tvättning har visat sig ha tydlig inverkan uppkomstenav pengar en av
organiserad brottslighet, framförallt narkotikahandel. Om institut som
verkar på den finansiella marknaden utnyttjas för tvättning sådanaav
tillgångar erhållits brottslig verksamhet kan detta, enligt EG-som genom
direktivet åtgärder för förhindra det finansiella användsatt att systemetom
för tvättning 9l308EEG, allvarligt sundheten ochäventyraav pengar
stabiliteten i det ifrågavarande institutet minskaoch allmänhetens

förtroende för hela det finansiella På grund detta direktiv harsystemet. av
Sverige antagit lagen 1993:768 åtgärder penningtvätt i sinmotom som
helhet bygger bestämmelserna i direktivet.

Under tid har flertal internationella initiativ syftetagits iett attsenare
förstärka insatserna penningtvätt. På det straffrättsliga området finnsmot

internationellt samarbete mellan rättsvårdande Samarbetetett organ.
regleras i Förenta Nationernas konvention den 19 december 1988 mot
olaglig hantering narkotika och psykotropa dvs.ämnen ämnenav som
påverkar psykiska funktioner, såsom psykofarmaka, alkohol och narkoti-

ka. I konventionen ställs krav på kriminalisering penningtvätt i frågaav
inkomster från narkotikabrottslighet. konvention förverkandeEnom om

har utarbetats inom Europarådet. konventionen gäller inteDenm.m.
endast narkotikabrottslighet, omfattar formeri princip alla brott.utan av
På finansielladet området har det träffats flertal internationella överens-ett
kommelser. Som exempel kan Europarådets rekommendation dennämnas

27 juni 1980 R8010, den principdeklaration antagitsno. isom
december 1988 i Basel tiogruppens banktillsynsmyndigheter desamtav
rekommendationer antagits den i inledningsavsnittet nämndasom av
aktionsgruppen FATF.

det följandeI behandlas EG-direktivet penningtvätt och den svenskamot
penningtvättslagen.

EG-direktivet penningtvättmot

EG-direktivet minimidirektiv, vilket innebär varje enskilt land kanär ett att
fastställa regler. Direktivet omfattar endast brottsliga förvärvsträngare

har anknytning till narkotika. direktivet rekommenderas dock med-lsom
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lemsstatema i sin direktivet gällalagstiftning ävenutsträckaatt attegen
utbyte brottslig tvättningverksamhet. Definitionenav annan av pengarav
har hämtats från Wienkonventionen. Med tvättning pengar avsesav
följande uppsâtliga förfaranden direktivet.artikel enligtl

i vetskapOmvandling eller överföring egendom attomav-
ochmedverkan till brottegendomen härrör frän brott fråneller

olagligai syfte hemlighålla eller dölja egendomensatt ursprung,
sådan verksamhetför hjälpa någon delaktig ieller är attatt som
handlande.sig de rättsliga följderna sittundandra av

egendomseller döljande viss rättaHemlighållande av en-
förfogandetbelägenhet,beskaffenhet eller dess avursprung, av

rättigheter knutnaförflyttning, de ärden, dessöver somavav
i vetskapeller äganderätten till den,till den, attom egen-av

från medverkan till brott.härrör från brott ellerdomen

i vetskapeller brukande egendominnehavFörvärv, om,av-
egendomen härrörde från brottmottagandet,tiden förvid att

medverkan till brott.fråneller

ochöverenskommelse utföra, försökMedverkan till, att-
underlättande rådgivningochtill, främjandemedhjälp samtav,

föregåendegärningar inågon deutförande sägsför somav av
strecksatser.

det i s.k.kreditinstitut, såsom definierats deartikel 1Direktivet omfattar
ochbanksarnordningsdirektiven se i avsnitt 7.2,första och andra ovan

inte kreditinstitutföretagvarmed ärinstitut,finansiella mensomavses
viss verksamhetutföra angivenbestår iverksamhethuvudsakliga attvars

banksamordningsdirektivet.ochpunkterna 2-12 14 i bilagan till andrai
för ellerhandeldenna hänvisning betraktas den bedriverGenom egensom

verksamhethuvudsakligkunders räkning med utländsk valuta ettsomsom
Valutaväxlingsföretagfinansiellt institut i nämnda bilaga.punkten 7 b

såledesverksamhet ärValutaväxling huvudsakligbedriver attsomsom
åtgärderfinansiella institut enligt EG-direktivetbetrakta motomsom

inte baraEftersom tvättning kan utföraspenningtvätt. genomav pengar
ochyrkesgrupperfinansiella andrakreditinstitut och institut, ävenutan av

tilldirektivet,enligtföretagskategorier skall medlemsstaterna, attse
ochyrkesgrupperutvidgas till omfatta sådanabestämmelserna ävenatt



3 10 Valutaväxling

företag, vilkas verksamhet särskilt ägnad utnyttjas för tvättningär att av
yrkesgrupper och företagskategorier här åsyftasDe ärpengar. som

kasinon, juvelerare, advokatbyråer och pizzerior och således inte

EES-området harvalutaväxlingsföretag. De flesta länderna inom numera
fall mednationella lagstiftning; i mångaimplementerat EG-direktivet i sin

valutaväxlingsföretag, bl.a. Belgien,uttryckligen omfattarregler som
Spanien och Storbritannien.Frankrike, Portugal,

föreskrivs i direktivetkreditinstitut och finansiella institutFör en
tillidentitet ochi vissa situationer kontrollera kundernasskyldighet attatt

misstänks havissa förhållandenpolis- eller åklagarmyndighet anmäla som
tillkommit ildentifieringskravet,samband med tvättning somav pengar.

finansielltellersyfte, innebär kreditinstitutbrottsförebyggande annatatt ett
inleds.affársförhållandeidentifiera sina kunderinstitut alltid skall när ett

tillfälliga kunderbeträffandeidentifiering vidare obligatorisktpåKravet är
000 ellerbelopp 15transaktionnär ett motsvarar ecu mer.somavseren

i fleragenomförs på gång ellertransaktionengällerDetta oavsett enom
kunder,krav allagäller dettaverkar ha samband. Dessutomled som

tvättning Omfinns misstankebelopp, detoavsett enav pengar.omom
lämpligainstitutet vidtaför del skallkund i dessa fall inte handlar egen

uppdragsgivarens identitet. ID-åtgärder för skaffa upplysningaratt om
transaktioneruppmärksamled i skyldighetenkontrollen är attett vara

hasannolikhet kansin med särskiltmed hänsyn till natur antasstorsom
tvättningsamband med pengar.av

anmält vissagodi institut ianställd eller styrelseledamotOm troettenen
inteskall dettasig felaktiga,förhållanden, vilka sedermera visar vara

skallsådant handlandesekretessregel.överträdelse någon Ettinnebära av
styrelsele-dessför institutet,föranleda i någon formheller kunna ansvar

vilkainföra vissa rutinervidareeller anställda. Instituten skalldamöter
sambandharutnyttjas för transaktionersyftar till förhindra deattatt som

med brott.
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åtgärder penningtvättLagen motom

bygger be-vilkenåtgärder penningtvätt,1993:768Lagen motom
januari 1994. lagenIkraft denEG-direktivet, har i listämmelserna trätt

följande l §enligtpenningtvättpenningtvätt definierasåtgärder motom
stycket.andra

avseendemedåtgärdersådanasyfte förhindratillharLagen att
medförakanbrott,förvärvatsharpå egendom somgenomsom

brottsligedenfördöljs,egenskap hos egendomendenna attatt
påföljder ellerrättsligaundandra sig attmöjlighetfår att

åtgärdersådanaförsvåras,egendomenåterskaffandet samtav
ellerinnehavoch förvärv,förfogandeinnefattar översom

penningtvätt.egendomenbrukande av

tillämpningsområdeLagens

skalllagentillämpning, dvs.generellpropositionenenligtbörLagen en
förmodas härrörakanmedelavseendetransaktionervid allatillämpas som

ibegränsasoch inteslagallvarligare motsva-brottsligt förvärvfrån ett av
härrörmedelhandförstaitillEG-direktivetmånrande att somavsesom

avseendetransaktionergällabaradockbörLagennarkotikabrott.från
brottsligapåexempelförvärv. Sombrottsligafrånhärrörmedel som
dobbleri,åtkommitsspelvinstbrukarförvärv nämnas genommuta, som
olovligensmuggelgods ellerstöldgods,försäljningvidinkomster av

langarekopplare ellerverksamhettillverkad sprit, inkomster somgenom
olovligåtkommitsvadförsäljninginkomster genomsomavsamt genom

specialstraffrättsligaenligtantal brottkan mycketjakt. Härutöver stortett
vidinkomsterbrottsliga förvärv,upphov tillförfattningar t.ex.ge
därbrottsådanafallerområdeUtanför dettanarkotika.försäljning av

avgiftsskyldig-beskattning, tull eller någonundandragitsegendomen annan
gämings-förfördelarekonomiskavisserligenmedförbrottDessahet.

EG-direktivetförvärv.omedelbartnågotinte upphov tillmannen, men ger
199293:207. Denskattebrottslighet o.d. prop.inte helleromfattar

brottslighet.sådanpåtillämpligskall hellerlagstiftningensvenska vara

livförsäkrings-bankrörelse,driverföretagi huvudsakomfattarLagen som
kredit-lagenenligtverksamhetochvärdepappersrörelserörelse, om
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marknadsbolag. Lagen omfattar inte valutaväxlingsföretagen. Riksbanken,
Finansinspektionen och Rikspolisstyrelsen föreslog dock i sina remissvar

den promemoriaöver åtgärder penningtvätt utarbetats inommotom som
Finansdepartementet, lagen skall omfattaäven sådan verksamhetatt som
bedrivs valutaväxlingsföretag. Riksbanken ansåg farhågoma förav att att
illegala transaktioner följer den där det saknas tillsyn skullevåg förstärkas

etablerar väsentligt hårdare kontroll det finansiellaöverom man en
det omfattaräven valutaväxlingsföretagen, särskilt detsystemet attutan om

inte sker någon registrering verksamheten. I avvaktan på mitt förslagav
rörande växlingsföretagens verksamhet föreslogs inte dessa företagatt
skulle omfattas lagens tillämpningsområde.av

I motioner till riksdagen Ju22 och Ju24 har betonats finnsdet starkaatt
skäl talar för lagen åtgärder penningtvätt också skall gällaatt motsom om
verksamhet bedrivs valutaväxlingsföretag. l motionen Ju22 anförssom av
bl.a. följande.

I Sverige förekommer inte någon ordentlig övervakning av
valutaväxlingskontor. finnsDet uppenbar risk dessaatten
kanaler kommer utnyttjas för penningtvätt kontrollennärattnu
skärps vid andra finansinstitut. auktorisationEn Valutaväx-av
lingsställen kan befogad både med hänsyn till behovetvara av
konsumentskydd och till intresset hindra oseriösa företagatt att
etablera sig i branschen för utföra penningtvätt. Eftersomatt
illegala likvider tenderar följa de där kontrollenvägar äratt

eller obefintlig det högst rimligt lagförslagetsär reglerattsvag
penningtvätt tillämpliga på växlingsställen förgörs ävenom

rcscvaluta.

JustitieutskottetsI betänkande l99293zJuU37 hemställde utskottet under
hänvisning till mitt utredningsuppdrag riksdagen skulle avslå motioner-att

angående utvidgning tillämpningsområdet för lagen åtgärder motna av om
penningtvätt till valutaväxlingskontoren. I reservation till utskottetsen
betänkande anfördes följande.

Utskottet vill först erinra direktivet penningtvätt ärattom om
minimidirektiv. Utskottet för sin del, i likhet med fleraett anser

remissinstanser, det angeläget lagen omfattarärtunga att att
transaktioner också hos valutaväxlingskontor guld-ocht.ex.
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handel, det vill verksamheter typisksäga där det omsättssett
mängder Regeringen i uppdragbörstora att snarastpengar.

återkomma till riksdagen med med inriktningenförslagett att
transaktioner i bl.a. verksamheter bör omfattasnämndanyss av
lagen. förslagEtt bör föreliggaenligt utskottet i god tidkunna
innan lagen träder i kraft.

Genom beslut den juni 19932 biföll riksdagen Justitieutskottets betänkande

riksdagens snabbprotokoll 199293: Beträffande120. reservationen

rörande valutaväxlingskontoren bifölls utskottets hemställan med 155m. m.
och 126 för reservationen.röster röstermot

Förbud medverka vid vissa transaktioneratt

I 3 första stycket lagen åtgärder penningtvätt§ erinrasmot attom om
vissa förfaranden beteckna penningtvätt kan straffbaraär attsom som vara

häleri eller häleriförseelse enligt 69 kap. och 7 brottsbalken.som

andra stycket lagen åtgärderEnligt 3 § penningtvätt får företagmotom
tillämpningsområdeomfattas lagens inte medvetet medverka vidavsom
medel antas härröratransaktioner avseende kan från brottsligasom

sådantförvärv allvarligare slag. Med förvärv förvärv brottavsesav genom
månader ingår i straffskalan.där fängelse i änmer sex

Identitetskontroll

penningtvätt skallåtgärder företagEnligt 4 § lagen omfattasmotom som
lagens tillämpningsområde legitimerar sigkräva kunden närattav en

affärsförbindelse inleds. förhållandeMed uttrycket förbindelse ettavses av
stadigvarande vidslag och enstakaexempelvis inte ettattmer personen

tillfälle sedlarväxlar eller 16.prop. 1992932207mynt s.

frågaI kunder banken saknar affärsförbindelse med, skall identi-om som
tetskontroll utföras vid för sig eller isamtliga transaktioner varsom
delposter med inbördes kronor. Identi-samband överstiger 110 000totalt

förutsätts frågatetskontrollen ske enligt vanlig bankpraxis, dvs. i om
fysisk med körkort eller godtagen legitima-någon allmäntperson annan
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registreringsbevismedjuridiskfrågationshandling isamt personom en
behörighetshandlingar.andraeller

identitetskontrollskallpenningtvättåtgärder§ lagenEnligt 7 motom
medeltransaktiondet kanalltid ske ...0memellertid antas att avseren

Vid be-slag.allvarligareförvärvfrån brottsligthärrör ett avsom
ochskall desssådant slagtransaktionen är artdömningen om-avav om

uppträdande kankundensomständigheter,andrabeaktasfattning ävenmen
på vilkettransaktionens sättetMedfå betydelse.exempelvis art avses

storlek.beloppetsomfattningenMedgenomförs.transaktionen avses
brottsliga förvärvfrånmedlen kan härrörapåindikationerGenerella att

i motivenvadenligtpenningtvätt kan t.ex.eller utgöra vara;angessom

med hänsynovanligaförefallertransaktionerfleraelleratt en
demden eller ärerfarenhetochkännedominstitutetstill somav

inblandade,
egentligadesstydertransaktionuppläggningen attatt enav

motivet förekonomiskadetolagligt eller tran-syfte är att
förstås,kanfall intesaktionen i genastvart

därefterkort tidförkontoin påbelopp attsätts ettstoraatt
såvitt känt,kontot,disponerarkundenåter attut utantas som

motiverar dennaverksamhet tran-någon typdriver avsom
saktioner,

vadavviker frånanmärkningsvärt sättpåtransaktion ettatt en
ochaktuella kontoretdetellerför institutet attnormaltärsom

detvarför justtillförklaringgodtagbarfinns någonintedet
transaktionen,förvaltskontoretinstitutet eller

börjarplötsligtinaktivtvaritikontooch stort settettatt som
rimligfinns någondetutsträckninganvändas i attutanstor

detta.förklaring till

uppgiftsskyldighetochGransknings- m.m.

allagranskaskall företagenpenningtvättåtgärderEnligt 9 § lagen motom
brottsliga förvärvfrånantas härrörakanmedelmedtransaktioner som

Rikspolissty-tilltransaktionertveksammaanmälaochallvarligare slagav
anmälanOmbestämmer.regeringenpolismyndigheteller denrelsen som

utföraavstå fråni 3 §förbudsregeln tran-enligt attföretagetskallsker
tystnads-bryter9 §uppgifter enligtlämnaSkyldighetensaktionen. att
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bestämmelsenkap.plikten i bl.a. 6 § bankrörelselagen, dvs.l om
skall dettalagenstödbanksekretess. När upplysningar lämnas med av

densekretessregel,enligt 10 § inte betraktas brott någonmot om somsom
uppgifterna bordeuppgiften hade anledning medlämnade räkna attatt

lämnas.

Sanktioner

bestämmel-lagensföreslås inte för den bryterNågot straffansvar motsom
stödupprätthållas medskallbestämmelserna kunnaförutsättsDet attser.

arbetsrättensträffatslagstiftning och de avtalarbetsrättslig somav
förfogarFinansinspektionen översanktionssystemområde detsamt somav

tillsynsverksanrhet.i sin

skyldighetema enligt lagen,begärdesJu24motion till riksdagenI atten
fullgöra uppgiftsskyldig-transaktioner ochvissainte förmedla attt.ex. att

skulleVidare begärdes detstraffansvar.fullgöras underskulleheten, att
bestämmel-företag brötföretagsbotmöjligt besluta ett motatt omomvara

199293:JuU37 medJustitieutskottetavstyrktesMotionen avserna.
motivering.följande

förfaranden syftar tillerinraslagförslagetI 3 § attattom som
åsyftas kanmed lagenbrottsliga förvärv ochdölja varasom

häleri 6 och 7 §§i 9 kap.enligt bestämmelsernastraffbara om
företagsbot 7-10 §§torde enligt 36 kap.fallsådana ävenBrB. l

bl.a.sistnämnda hänseende gällerifråga. lkommakunnaBrB
harnäringsidkare för brottföretagsbot kan åläggasatt som
harbrottslighetenbegåtts i utövningen näringsverksamhet omav

skyldighetersärskildainneburit åsidosättande deett grovt av
allvarligtärförenade verksamhetenmed ellerär avannarssom

skäligen kunnatslag och näringsidkaren inte gjort vad som
skallFöretagsbotkrävas för förebygga brottsligheten.att

miljonerhögstfastställas till kronor ochlägst tio tretusen
kronor.

brottetår eller ärStraffet för i tvåhäleri fängelse högstär om
Maximi-fyra år.fängelse månaderlägst och högstgrovt sex

årtill fängelse1993straffet för häleri höjs den julilgrovt sex
häleriförseelseVid är1992931141, JuUl6, rskr. 220.prop.

månader.straffet eller fängelse högstböter sex
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övriga fallI torde, anförs i propositionen, det mestsom
tillvägagängssättetlämpliga bestämmelserna upprätthållsattvara

med stöd dels de finns på detregler i lag och avtalav som
arbetsrättsliga området, sanktioner Finansin-dels degenom som

Härigenomspektionen förfogar i sin tillsynsverksamhet.över
kommer regler gälla för upprätthållandet reglernaattsamma av

i övrigt gäller inom det finansiellapenningtvätt redanom som
lagstiftningsornrådet. Vid bedömning har utskottetdenna även

rekommendationer restriktivitet medtagit hänsyn till de om
reformeratnykriminalisering förts fram i betänkandet Ettsom

âklagarväsende SOU 1992:61.

Överväganden förslag7.6 och

7.6.1 Allmänna överväganden

för reseändamâl harförsäljning valutapå tillstånd för köp ochKrav av
valuta intekontrollmed nödvändighetentidigare motiverats attav av

valutandet resevalutafördes Sverige under sken trots attattut varavur
valutalagstiftningenEfter avregleringenavsedd för ändamål.annat avvar

valutapoli-finns inte anledningfria kapitalrörelseroch införandet att avav
försäljningköp ochtillstånd bedrivatiska skäl införa krav att av

valutaväxlingsverksamhetbefarafinns inte anledningresevaluta. Det att att
finansielltstabilitet. Någotfinansiellakunna påverka detskall systemets

valutaväxlingsföretagensregleringmotiverarskyddsintresse avsom
inte.verksamhet finns således

införtsriksbankslagen harvalutahandel enligt 22 §Tillstånd till av
valutahandel,egentligavalutapolitiska skäl.penning- och Denna som

sigarbitrageverksamhet, skiljerbelopp och innefattaromfattar betydande
ställnings-Vidfrån valutaväxlingsverksamhet.väsentliga avseendeni ett

resevaluta,försäljningreglering köp ochtill återinföratagande att avaven
och denverksamhetmellan dennadärför klar åtskillnadbör görasen

valutahandeln.egentliga

valutaväxlingsföretagensomfattningenutredningsdirektiven börEnligt av
behovetbedömningenutgångspunkten vidverksamhet utgöra enav av
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eventuell reglering. och säljer huvud-Valutaväxlingsföretagen köper

sakligen sedlar och resecheckar Verksamheteni vissa fall även mynt.samt
såväl den bankerna friståendebedrivs bankerna fråndesom av som av-

valutaväxlingsföretagen begränsad omfattning.förhållandevis Detär av-
finns omkring 15-20 Valutaväxling.företag i Sverige sigägnarsom
Vissa företagen huvudsaklig näring.har valutaväxlingsverksamhetav som

företag, reseföretagen, växlingsverksarnhetenAndra drivert.ex. ettsom
komplement till tillstândskravet för köpden huvudsakliga näringen. Sedan

och försäljning 1990, sker alltresevaluta avskaffades den julilav en
företag hos demprocentuell andel valutaväxlingen hos andra änstörre av

bl.a.har valutahandelstillstånd. Orsaken till denna förskjutning är attsom
valutaväxlings-valutaväxlingsföretagen, vilka har specialiserat sig

Jämfört med bankernarörelse, aktivt har marknadsfört denna verksamhet.

de finnshar valutaväxlingsföretagen längre öppethållandetider och

anslutning till flygplatser och firjelägen, där behovetetablerade i attav
förklaras ökandeUtvecklingen kan ocksåväxla valuta är att ettstort. av

har de företag specialiserat sigbankkontor lagts ned. Vidareantal har som
och begränsar sig inte längre tillpå Valutaväxling breddat sin verksamhet

resevaluta.växlaatt

avsnitt för-betalningsbalansstatistik 7.3 uppgickseEnligt Riksbankens

till totalt 13 453utländska sedlar miljoner kronor.säljningen âr 1992 av
såldes banker, valutaväxlingsföretag.sedlarna76 restenprocent avavav

sedlar för miljonerutländska sammanlagt 7 113Under år köptessamma
ochbanker 14 växlings-86kronor. köptesDärav procentprocent av av

dels skett ökning försäljnings- ochhar detföretag. Under 1993 en av
harköpvolymen, dels skett förändring växlingsföretagen störreså att enen

Försäljningen årår.procentuell andel försäljningsvolymen tidigareänav
miljoner kronor. Däravutländska1993 sedlar uppgick till totalt 17 181av

för 30försvarade bankerna 70 och växlingsförctagen procent.procent
miljoner kronor.064Köpvolymen utländska sedlar tilluppgick 10av

förväxlingsföretagensvaradeDärav bankerna för 90 ochprocent
återstoden.

valutaväxlingsverksamhetenEnbart det förhållandet ökande andelatt en av
växlings-regleraskälbedrivs valutaväxlingsföretag i sig inteutgör attav
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verksamhetomfattningen dennaheller kanverksamhet.företagens av
såbeloppverksamheten attomsätter storäven stora varaansesom --
valutaväx-eventuell regleringreglering.motiverar Eni sigstorleken aven

förtill riskenfrämst med hänsynverksamhet börlingsföretags övervägas
reglering böreventuellpenningtvätt. Enutnyttjas förverksamhetenatt

förutnyttjasetableras ochföretaghinder försåledes utgöra att pen-
havalutaväxlingsverksamhet börbedriverföretag ettningtvätt. Ett som

klargörabehovfinnsbedrivas seriöst. Detsyfte och ävenlångsiktigt attav
tillståndspliktigvalutahandel enligttillståndspliktigoch ickemellangränsen

påkonsumentskyddsaspekter läggasvissakanriksbankslagen. Därutöver

verksamhet.valutaväxlingsföretagens

regleringmedoch syftetBehovet7.6.2 av

skall införas.ValutaväxlinglagMitt förslag: En om
valutaväxlingsrörelsemeddefiniera vadtillsyftarLagen att avsessom

irörelse etablerassådandriverföretagförhindratill attsamt att som
ändamål.för dettautnyttjaspåpengar eller sättsyfte tvätta annatatt

sakkunnigt ochbedrivs påvalutaväxlingsrörelseskall ettLagen trygga att
i dennatillgodoseskonsumentskyddbehovetomdömesgillt ochsätt att av

verksamhet.
avsnittibehandlas närmareregleringenkonsumentskyddandeDen

7.6.4.
skallpenningtvättåtgärderlagenTillämpningsområdet för motom

tillstånd ellersärskiltkräverföretagomfattautsträckas ävenatt som
Valutaväxling.lagenanmälan enligt om

valutaväx-förriskenvisar ärerfarenheter attInternationella storatt
anledningfinnsDet attförutnyttjas tvättalingsverksarnhet att pengar.

stårinteverksamhettillsigtransaktioner sökerillegalabefara somatt
framtidenivalutaväxlingsföretag äventillsyn. Ommyndighetsnågonunder

verksamhetderasförriskinsyn finnssamhälleligfrån attundantas
företagförhindraangelägetDet attför är attutnyttjas tvättaatt pengar.

syfte.i sådantetablerasutnyttjas och

utgångs-medbedömashandförstabör iregleringeventuellBehovet av
penningtvätt.förhindraföråtgärderolikatillmöjligheternapunkt från att

företagetableringskontroll förinföra vissåtgärd kansådan somEn attvara
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åtgärd kanEnavsikt bedrivahar för valutaväxlingsverksamhet.att annan
penningtvätt.företag åtgärderlåta dessa omfattas lagen motattvara av om

ökandevalutaväxlingsverksamhet isvenska marknaden bedrivsPå den
närvarandeföriakttagande den begränsningutsträckning utan somav

omfattafårendastriksbankslagen, nämligen verksamhetenföreskrivs i att
valutaväxlingsföretagen harresevaluta. De etableradehandel med

valutahandelsområdet. Med hänsyntjänsterambitioner utöka sinaatt
vilkenomprövaeventuelltskäl klargöra, och ävenhärtill finns det att
vilkenvalutahandelstillstånd, ävensomfordrainte börverksamhet som

finnsbedriva. Det ävenskall fåvalutaväxlingsföretagenverksamhet som
verksamhetför denregleringdet finns behovifrågasättaskäl att avom

anledningvidarefinnsvalutaväxlingsföretag. Det attbedrivs avsom
valutaväxlingsverksamhet,regleringkonsumentskyddandeöverväga avom

Sverige.erfordras ii Storbritannien,införtsliknande den som

valutaväxlingsverksamhetavseendemed regleringsyftetochBehovet av
penningtvätt,åtgärderfrånutgångspunktföljande medbehandlas i det mot

konsumentskydd. Frågor konsument-respektiveetableringskontroll om
7.6.4.avsnittbehandlas iskyddande reglering

Åtgärder penningtvättmot

eller vinningendöljai syfte omsättaförstås åtgärderpenningtvätt attMed
valutaväxlingsföretagenskartläggningenVidverksamhet.brottsligfrån av

växlingstransaktionerdet vid vissa störreframkommitverksamhet har att
âtkommitsuppkommit misstanke transaktionerna sompengaratt avsettom

drasmisstankardessagrundvalkan emellertidbrott. Det inte avgenom
utnyttjas förverksamhethuruvida växlingsföretagenssäker slutsatsnågon

illegala syften.

aktions-internationellapågår inom densamband med det arbeteI som
harFATFlaunderingFinancial Action Task Force on moneygruppen

utnyttjasvalutaväxlingsföretagmedverkande länder26 uppgett attsex av
Holland,Frankrike,däribland Belgien,länder,penningtvätt. Vissaför

Österrike införtharochSpanienPortugal,Luxemburg,Italien, Japan,
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åtgärdsprogram, instruktioner regler identitetskontroll kundersamt om av
och rapportering misstänkta transaktionerav m.m.

Även det inte direkt kan påvisas valutaväxlingsföretagen i Sverigeattom
utnyttjas för illegala syften finns det på goda grunder anledning befaraatt

verksamheten redan i dag utnyttjas eller framtideni kan kommaatt att
förutnyttjas sådana syften. finnsDet också anledning instämma i deatt

farhågor Riksbanken uttryck för i sitt remissvar departe-övergettsom
mentspromemorian åtgärder penningtvätt, nämligen medmot attom
hårdare kreditinstitutreglering banker och bedriver Valutaväxlingav som
följer ökad risk för verksamhet inte föremål för regleringäratten som
utnyttjas för illegala syften. Uttryck för dessa farhågor har iävengetts
motioner till riksdagen 199293:Ju22 och Ju24 och i Justitieutskot-mot.

betänkande l99293zJuU37.tets

Den påtalade risken för illegala transaktioner följer där detvägaratt
saknas kontroll för låta valutaväxlingsföre-vägande skälär ett tungt att

omfattas tillämpningsområdet för lagen åtgärdertagen motav om pen-
ningtvätt. Härigenom uppnå lagens syften.bättre förutsättningar attges

Vissa medlemsstater respektivei EU har kommit derasöverens attom
nationella lagstiftning omfatta kreditinstitut och finansiellaendast skall

institut fram till tillräcklig vunnits hur direktivetsdess erfarenhetatt om
bestämmelser fungerar i praktiken. förhållande kan tala för ocksåDetta att
Sverige bör avvakta med utvidga nationella lagstiftningen tillden attatt

nyssnämndaomfatta andra yrkesgrupper företagskategorier deochäven än
Ettinstituten. för det måsteskäl medlemsstaterna avvakta kan attatt vara

omfattasställas krav på seriositet och kompetens de företag skallsom
uppgiftsskyl-direktivets regler för den kontroll-, gransknings- ochattav

tillfredsställandighet åläggs företagen enligt direktivet, skall fungerasom
definierasde. Enligt EG-direktivet åtgärder penningtvätt ettmotom

finansiellt institutvalutaväxlingskontor eller företag emellertid ettsom om
till dedet bedriver Valutaväxling huvudsaklig verksamhet. Hänsynensom

förtillämpningsområdetmedlemsländer utvidgaavvaktar med attsom
skäl fördärför inte tillräckligalagen åtgärder penningtvätt utgörmotom

199293:område jfrvalutaväxlingsföretagen från dettaundantaatt prop.
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bedrivsEnligt207 12-13. min mening verksamhetbör den avsoms.
regleringen pånationellavalutaväxlingsföretag redan införas i dennu

område.ifrågavarande

verkningsfullaskall blide föreskrivna åtgärderna penningtvättFör att mot
bedriver Valutaväx-tillämplig flertalet företagbör lagen bli på deav som

relativtbedriverlingsverksamhet. Således bör företagäven ensom
åtgärderomfattas lagenvalutaväxlingsverksamhetbegränsad motomav

Valutaväx-bedriverföretagbör omfatta samtligapenningtvätt. Lagen som
resecheckarochmed sedlar,dvs. yrkesmässig handellingsrörelse, mynt

valutaväxlings-behandlasmyntslag i avsnitt 7.6.3vederlag i annatmot
omfattasocksåmeningenligt minföretag skallrörelse utförligare. Dessa

avsnittValutaväxling seenligt lagenanmälningsplikttillstånds- och omav
ochvalutaväxlingsrörelsetransaktioner i företagensendast7.6.6. Det är

skalldärmednaturligt sambandverksamhet har ett somsomannan
Motsvarande begräns-penningtvätt.åtgärderlagenomfattas omomav

redande företagdrivsverksamheterför deningar gäller somavsom
27-2812,l99293:207Enligt förarbetena prop.omfattas lagen. s.av

tillkärnverksamhet. kommerDettaföretagstypemassåledes endastavses
penningtvättåtgärderlagenstycketuttryck i 2 § andra attmot genomom

iinriktad verksamhetkundergäller sådanlagen endast mot som avses
första stycket.

lagen åtgärdertillämpningsområdet förutvidgningGenom motomaven
under Finansinspektionensinte stårföretagkommerpenningtvätt även som

inte FinansinspektionenskommerDärmedlagen.omfattastillsyn att av
omfattaskunna tillämpas samtliga företagsanktionssystem avatt som

företaganmälningspliktigtåtgärder penningtvätt.lagen Om ettmotom
detsanktion änbestämmelserna lagen finns ingenbryter imot annan

företagsbotfölja lagstiftningen,kan den arbetsrättsliga samtansvar som av
skälutgöraförhållande kaneventuellt skadeståndsskyldighet. Detta att

i lagenstraffsanktionerinförandet särskildaytterligare överväga omav
omfattningi vissSådan reglering förekommerpenningtvätt.åtgärder om

utredas ibör docklagstiftning. frågaländers Denna annati andra samman-
hang.
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Etableringskontrøll

företag penningtvättsyfteFör motverka utnyttjas eller etableras iatt att
finns behov regler dels definierar vad med Valutaväx-av som som avses

sådanvilka företag får bedriva verksam-lingsverksamhet, dels anger som
får bedrivas. krävshet och under vilka förutsättningar verksamheten Det

tillstånd ochform etableringskontroll. krav särskiltGenomen av
kontroll dendärmed förenad tillsyn får samhället viss över att som

långsiktigt syfte medValutaväxlingsrörelse seriös och harbedriver är ett
Verksamheten.

Valutaväxlingsföretag införas i särskild lag, lagenRegleringen börav en
Valutaväxling kan tydliggörasValutaväxling. I lagen även varom om

tillståndspliktig valutahan-bör mellan tillståndspliktig och ickegränsen
konsumentskyddande reglering.riksbankslagen införas vissdel enligt samt

7.6.4 och 7.6.6.frågor behandlas utförligare i avsnittDessa

innefattar Valutaväxlingsrörelse7.6.3 Vad

handelyrkesmässigvalutaväxlingsrörelse skall förståsMitt förslag: Med
myntslag.resecheckar vederlag imed sedlar, och annatmynt mot

ochauktorisationfrågorSyftet med och behovet reglering ävensom omav
Valutaväxlingverksamhettillsyn naturligtvis avhängiga vilkenär somav

valutaväxlingsföretageninnefatta och vilken verksamhetskall somanses
Valutaväxlingförstås medFrågan vad skallskall tillåtas bedriva. om som

föreskrevstidigarebör bedömas med utgångspunkt från dels vad omsom
ivalutaväxlingsverksamhetenköp försäljning resevaluta, dels huroch av

faktiskt bedrivs.dag

valutahandelstillstånd, kanvalutahandeln, för vilkenegentliga krävsDen
Definitionenandra kreditinstitut och AB.banker, Postenbedrivas avav

verksamhetdenhand fångaValutaväxling i förstabegreppet att uppavser
friståendedeicke-finansiella företag,skall få bedrivasbedrivs och avsom

Valutaväxlingföretag bedriver vissaBland dessaValutaväxlingsföretagen.
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endastreseföretagen,huvudsaklig näring, medan andra, exempelvissom
valutaväxling bisyssla.bedriver som en

efterdetbehållits riksbankslagenresevaluta har iBenämningen atttrots av-
utförselochin-gällerfinns några begränsningar vadregleringen inte av

skallresevalutavilket sättanvändningen utförd valuta. Påellervaluta av
Riksbankensheller iangivits i riksbankslagen ochintedefinieras har nu

valutaregleringenRiksbankens underförfattningssamling. Igällande
från vadresevalutadefinitionen begreppetföreskrifter utgickgällande av

ioch infick förasinte obegränsatnämligengällde, utdå att pengarsom
betalningsmedelavsågsMed resevalutai utlandet.användasSverige eller

delsavsâgsreseutgifterMedreseutgifter.betalningför direktavsedda av
personligtförinköpuppehållskostnader ochförutgiftervalutainlännings

utgiftermotsvarandevalutautlärmingsutomlands, delsvistelsebruk under
svenskabetalningsmedel,utländskafickResevaluta utgörasi Sverige. av

löd påpenninganvisningar,och andracheckarsedlar och somsamtmynt
eller,Riksbankenöverlåtitsellerutställtsochsvenska kronor somavsom

resevaluta.förförsäljningsställebenämndes,det då

valutaväxlingsrörelseDefinition av

friståendefrån bankernaskernärvarandeförValutaväxlingDen avsom
tillhandahållasyften,olika ärflertalsannolikt ett attföretag har ett varav

gäller detbegränsning vadnågonfinnslängredet inteEftersomresevaluta.
och någonSverige hellerinterespektiveinfår förasbelopp ut ursom

det inte,dockanvändning ärbeloppetsgällervadbegränsning som
ledningmedValutaväxlingdefinieralämpligt begreppettidigare, av omatt

Syftetvaluta.försäljning ellerköp och resevalutahandeln armanavavser
syftenillegalafrånhar bortsettvalutaväxlingstransaktionermed --

möjlig-reduceraförsökaegentlig betydelse. Ett sättingen attnumera
de beloppinföra begränsningarpenningtvätttillheterna är somatt av

visstbestämmaantingen ettväxla. Detta kan sketillåtskunden attgenom
växlingstillfälleenskiltvid varjetillåts växlakundenbelopphögsta som

Omvaror.betalningsmedel,vissahandel endast medtillåtaeller
ochsedlar,medfår skeendast myntförsäljningexempelvis köp och

betalnings-motsvarandetillåts ske medendastbetalningresecheckar samt
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medel, skulle valutaväxlingen begränsas på naturligt eftersomsätt,ett en
kund inte kan bära med sig viss mängd sedlar, ellerän myntmer en
resecheckar till skillnad från bankcheckar resecheckarna begränsade tillär

beloppet. En sådan begränsning skulle sannolikt medföra betydandeen
inskränkning den Valutaväxling ifrågasättasbedrivs i dag. Det kanav som

eller befogat valutaväx-det önskvärt reglera den nuvarandeär attom
lingsverksamheten så hårt.

Valutaväxlingsrörelse bör innefatta möjlighet för växlingsföretagen köpaatt
och sälja form finns tillgänglig.utländsk valuta i vilken valutan Föroavsett

företagen från aktörer den egentliga valuta-hindra uppträdaatt att som
förmarknaden, erfordras dock någon form begränsning. I ställetav

beloppsbegränsning växlingstran-bör verksamheten begränsas attgenom
saktionen vederlag isedlar, och resecheckar mot annatmyntanges avse

betalningsmedel används vidmyntslag, dvs. valuta. Vilketmot annan som
förvärv fritt. Begränsningen innebär det intevaran blir därmed ärattav

väl växlamöjligt växla svensk check utländsk check, attatt mot menen en
resecheckar isvensk eller utländsk check sedlar, ellermyntmoten en

resecheckar förekommermyntslag. Vid köp och försäljning attannat av
resecheckenbetalningen för resechecken sker i valuta ärsamma som

definitionenutställd. sådan transaktion omfattas således inteEn av
valutaväxlingsrörelse.

verksamhet valutaväxlingAnnan än

fall företags huvudsakliga verksam-I vissa valutaväxlingsrörelsenutgör ett
fallhet; valutaväxlingen kan kämverksamheten. I andra utgörsägas utgöra

verksamhet.valutaväxlingsrörelsen endast del företagets övriga Deten av
bedriverdärför naturligt de sistnämnda företagenär ävenatt annan

ellervarierande hotellrörelse, restaurangrörelseverksamhet slag, t.ex.av
direkt sambanddagligvaruhandel. verksamheter inte harDetta är ettsom

verksamheter harvalutaväxlingsrörelsen. finns dock andramed Det som
naturligt direkt med valutaväxlingsrörelsen,och samband t.ex.ett mer

valutaväx-betalningsförmedling. Vissa växlingsföretag bedriversom
önskemålframförtlingsrörelse sin huvudsakliga verksamhet har omsom

utvidga valutaväxlingsrörelsen med sådan verksamhet samt att ta emotatt
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kunders medel på konto. finnsDet därför detövervägaanledning att om
finns skäl införa några begränsningar avseenden.i dessaatt

Den första frågan företag förmedlaskall kunnaär växlar valutaom som
betalningar till och från betalningarutlandet. tillI och med lagenatt om
och från utlandet år finnsupphörde 1992,gälla vid utgångenattm.m. av
inte längre någon reglering sådan betalningsförmedling. Det finns förav
närvarande inte heller skäl föreslå någon särskild reglering be-att av
talningsförmedling för dock finnasvalutaväxlingsföretag. kanDet

anledning återkomma samband med redovis-till denna frågeställning iatt
ningen anförts bestårmitt uppdrag rörande betalningstjänster. Som ovanav
valutaväxlingsrörelse handel med sedlar, och resecheckarmynt motav

viss begränsningvederlag i myntslag. Härigenom skerannat en av
valutaväxling.betalningsförmedling i samband med

valutaväxlingsrörelse skall,således företag i sinDen andra frågan är om
1991:981enligt lagen värdepappers-i likhet med vad gäller omsom

Ävenmedel på konto. företagen inte harfå kundersrörelse, ta emot om
kundernassyfte använda konto valutakontoför avsikt i spekulativtatt som

möjligheternaolika valutor, kontrolleraför köp och försäljning är attav
införasintedärför någon möjlighetinte mycket små. Det börså skeratt

kontovalutaväxlingsrörelse medel påför företag bedriver att ta emotsom

konsumentskyddbehov7.6.4 Finns av

bestämmelseMitt förslag: I lagen valutaväxl ing skall införas somom en
skyldigainnebär företag valutaväxlingsrörelsedriver är attatt som
tillhandahål-informeratydligt gällande växelkurser och avgifter samtom

växlingstransaktionens köp-avräkningsnota. Av avräkningsnotan skall
respektive säljkurs avgifter framgå.samt

5 vissaandraföretagochJfr mitt redovisadeförslagangående för näringsföretagrättenovan
förutsättningar,s.k. insättninginlåning från allmänhetenunder angivnanärmareatt ta emot

avsnitt 4.6.2.kundmedelav
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Finns det behov konsumentskyddande regleringav

Konsumenten bör skyddas från bli vilseledd oförmånliga väx-att av
lingskurser eller villkor.andra Enligt den reglering förekommer isom
Storbritannien konsumenten information vilken prissättninggaranteras om
och vilka växelkurser aktuella. Genom denna konsumentskyddandeärsom
reglering torde Storbritarmien ha uppfyllt de rekommendationer som
uttalats i från EG-kommissionens arbetsgrupp röranderapporten

betalningargränsöverskridande I uttalas det viktigtärrapporten att att
konsumenten erhåller fullständig och klar information avseende prissätt-

ningen, såväl avseende växelkursema eventuella avgifter. I rapportensom
tillhänvisas sådan information särskilt viktig med hänsyn till denäratt

betydande konkurrens råder mellan växlingsföretag,banker och s.k.som
de Change.Bureaux I uttalas vidare det åligger samtligarapporten att

medlemsstater till sådan information tillhandahålls konsumenter-att attse
så skerOm kommer EG-kommissionen föreskriva angivenattna.

inforrnationsskyldigheti för medlemsstaterna bindande dokument.ett

Behovet konsumentskyddande reglering detta område har hittills inteav
varit så påtagligt i Sverige eftersom valutaväxlingsrörelse i huvudsak har

bedrivits bankerna. Med hänsyn till verksamheten under årattav senare
i omfattning utanför banksek-allt har kommit drivas företagstörre att av

finns särskilt från EG-kommissio-bakgrund uttalandenatorn, mot av-
arbetsgrupp anledning vissa till skydd förreglerövervägaattnens -

konsumenterna. Behovet reglering främst föranlett konsumentensärav av
erhålla tydlig information aktuella avgifter och växelkurser.rätt att om

Konsumenten bör också berättigad vid varje växlingstransaktionattvara
erhålla kvitterad avräkningsnota med uppgift bl.a. aktuell köp- ochom
säljkurs. Det bör således finnas klara och tydliga regler vilka villkorom

gäller i samband med Valutaväxling.som

6 finnsUttalandena i Easiercross-børderpayments:breakingdownthe barriersrapporten av
EG-kommissionens gränsöverskridandearbetsgrupp EU Payment Systems rörande
betalningar92621, 1992-03-27.
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Ett skäl kan anföras konsumentskydd förinföra särskiltmot attsom
valutaväxlingsverksamhet inte finns någradet för närvarandeär att
konsumentskyddande regler tillämpliga på finansiellaexplicitärsom
tjänster. den finansiella konsumentintressena tillvaraI lagstiftningen tas
bl.a. det i tillsynsreglema kreditinstituten skallföreskrivsatt attgenom
driva sund verksamhet. Med sundhetskriterium skallstöd dettaen av
Finansinspektionen i förstatillse skyddet handför konsumenterna,att

följande.insättama, efterlevs. 199293:89 192-193 uttalasIprop. s.

också information bankenKrav måste ställas den som
information kantillhandahåller sina kunder. Genom adekvat

valmöjlig-få överblick marknaden och dekunderna god överen
finns. utförlig information priserheter där Genom omsom en

konkurrensen mellanoch andra villkor för banktjänster främjas
utbud och högrebankerna, vilket kan leda till bättreett av en

priser.kvalitet tjänsterna och lägre

Finansinspektionenkonsumentskydd hartillgodose behovetFör att av
för inlåningskonton FFFSutfärdat råd informationallmänna m.m.om

januari 1994 rådfrån och med den allmänna1993:20, tillämpas l samtatt
konsumentkredit-för tillämpninginformation till konsumenterbl.a. avom

lagen FFFS 1992:23.

finansiellaför tjänsterkonsumentskyddande reglerBehovet är natur-av
valutaväxlingsrörelse.områden Konsument-ligtvis på andra änstörre

denibeaktas lagstift-emellertid bättre finansiellaskyddsaspekterna bör
såförutsättningar börAmbitionendetalj reglerasningen och i ges.om

i särskildasåledes konkret vad begreppet sundänatt angervara mer -
Även konsu-särskildatillvaralagregler konsumentintressena.ta om-

nuvarandementregler vid valutaväxlingsrörelse mönstrettorde bryta det
föreslår jag iverksamheterkonsumenträttslig reglering finansiellaav av

detta sammanhang införande sådana regler.ett av

införas i lageninteSärskilda konsumentskyddande dockbestämmelser bör
lagstiftning.Valutaväxling sådant skydd kan erhållas armangenomom om

allmärmaföreskrifter ellerlag,Det finns för närvarande varken genom
företagrekommenderarellerräd, någon reglering âlägger somsom
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bedriver valutaväxlingsverksamhet tillhandahålla konsumenten angivenatt
information.

finnsDäremot det marknadsrättslig lagstiftning, eller lagar med starkt
marknadsrättsligt inslag, frågor prisinformationrör till konsumen-som om

Bestämmelser sådanarör frågor finns i marknadsföringslagenter. som
1975:1418, konsumentkreditlagen 1992:830, lagen 1971:112 om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden, prisregleringslagen 1989:978 och
prisinformationslagen 1991:601. Dessa lagar behandlar bl.a. frågan om
hur och informationnär konsumentens kostnad för visssom avser en vara
eller tjänst bör Såväl bestämmelserna otillbörlig marknadsföringanges. om
och informationsskyldighet i marknadsföringslagen regleringen isom
prisinformationslagen tillämpliga på den verksamhetsynes vara som
bedrivs valutaväxlingsföretag.av

Marknadsföringslagen, nyligen varit föremål för översynsom av
Marknadsföringsutredningen SOU 1993:59, innehåller generalklausu-
ler och2 3 §§. Dessa klausuler kan tillämpas näringsidkareom en
använder sig otillbörlig marknadsföring eller underlåter lämnaav att
information vid marknadsföring tjänst eller nyttighetav en vara, annan

har särskild betydelse från konsumentskyddssynpunkt. Marknadsdom-som
stolen kan vid vite ålägga näringsidkare lämna prisinformation näratten
han marknadsför tjänst till konsument.en

Prisinformationslagen omfattar i princip alla tjänstertyper av som en
näringsidkare marknadsför till konsument. Lagens syfte främjaär att cn
god prisinformation till konsumenter. lagenI regleras bl.a. och hurnär
prisinformation skall lämnas skriftlig prisinformation skallsamt var anges.
I 5 § stadgas följande.

Priset för och tjänster skall korrekt och tydligt.varor anges
Priset skall skriftligen, konsumenten inte kan fåanges om
upplysning det på något likvärdigt sätt.annatom

Priset skall inbegripa mervärdeskatt. Om det kan tillkomma
avgifter och andra kostnader skall detta särskilt.anges
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Enligt 13 § prisinformationslagen gäller information priset föratt om en
bestämd tjänst skall lämnas lätt tillgänglig omedelbareller anslutning tilli
den plats där näringsidkaren bedriver sin rörelse eller marknadsförannars
sina tjänster.

Regleringen i marknadsföringslagen och prisinformationslagen torde i och
för sig kunna tillämpas vid prisinformation avseende valutaväxlingstjänster.
Regleringen emellertidär allmänt hâllen och direkt avpassad för behovet

information vid Valutaväxling. Konsumentskyddande regler rörandeav
Valutaväxling bör därför införas i den föreslagna lagen Valutaväxlingom
och omfatta samtliga företag bedriver valutaväxlingsrörelse.som

På vilket bör konsumentskyddet tillgodosessätt

Behovet konsumentskydd tillgodoseskan olika Ett alternativsätt. ärav
föreskrifter direkt i lag. Ett alternativ Finansinspektionenäratt annat attge

befogenhet meddela föreskrifter, dvs. generellt tillämpbara rätts-attges
regler, antingen med stöd bemyndigande från regeringen 8 kap. 7 ochav

eller11 RF stöd uttryckligt bemyndigande 8 kap. 13 § RF.utan av
I 8 kap. 13 § regeringensRF, reglerar normgivningskompetens,som egen
föreskrivs regeringen kan överlåta underordnad myndighetatt att
meddela bestämmelser. Ytterligare alternativ är Finansinspektionenett att
inom för sitt ansvarsområde, med stöd verksamheten skallattramen av
bedrivas i sunda former, har befogenhet utfärda allmänna råd.att
Föreskrifter meddelas bemyndigandemed stöd blir bindande.som av
Allmänna råd blir emellertid endast rådgivande.

Vid valet det sätt på vilket konsumentskyddande regler skall införas börav
beaktas det angelägetär klara skapas föroch tydliga såvälatt regleratt att
näringsidkare konsumenter förutsättningarnaskall för väx-som veta
lingstransaktionema. De konsumentskyddande bör därförreglerna som

inämnts särskild lagbestämmelse. Bestämmelsen börovan anges en ange
den bedriver valutaväxlingsrörelse informera konsumentenskallatt som
gällande växelkurser och avgifter och tillhandahålla avräkningsnota vidom

varje växlingstransaktion. Det kan också finnas behov reglera påattav
vilket och i vilken form informationensätt skall lämnas. Behovet sådanav



Valutaväxling330

Finansinspektionen har rätttillgodosesdock kunnareglering bör attgenom
§ RF.verkställighetsföreskrifter 8 kap. 13s.k.meddelaatt

tillämpningsområdeLagens7.6.5

valutaväxlings-påValutaväxling skall tillämpasMitt förslag: Lagen om
driftställe ifrån fastbedrivsochallmänhetenriktasrörelse motsom

utländskasvenskapå såvältillämpasskall såledesSverige. Lagen som
behandlasskall,företagVissai Sverige.etableringarföretags som

anmälningsplikt.ochtillstånds-från7.6.6, undantasavsnittutförligare i
dockkonsumentskyddbestämmelsensåvittskallLagen omavser

eller anmälan.tillståndinte kräverföretagtillämpas även som

påtillämpligden blirsåbestämmastillämpningsområde börLagens att
sedlar,handel medyrkesmässigbedriverallmänhetenmedföretag som

således frågamyntslag. Deti ärvederlagresecheckaroch annatmotmynt
självständighet,utmärksverksamhetbedrivenyrkesmässigt avsomenom

påkravetvinstsyfte. Genomvaraktighetochregelbundenhetviss samt
Valutaväxlingbedriverföretagsåvälträffasyrkesmässighet somsom

Valutaväxlingbedriverendastföretagverksamhethuvudsaklig somsom
bisyssla.som

bör gällaValutaväxling ävenlagföreslagenförtalarskälEtt att omsom
institut,finansiellaandraochbankerbedrivsvalutaväxlingsrörelse avsom
avsnittanmälningsplikt seochtillstånds-frånbli undantagnaföreslåssom
vid alltillämpasbörregleringenkonsumentskyddandeden7.6.6, är att

Dettaverksamheten.bedrivervalutaväxlingsrörelse, oavsett somvem
andrasamtliga banker,tillämpligbörlagenförhållande gör att vara
riktadallmänhetendriverföretagandrakreditinstitut och motensom

Sverige.idriftställefrån fastvalutaväxlingsrörelse

meddet överensstämmerutformas såbörtillämpningsområde attLagens
Ipenningtvätt.åtgärderlagentillämpningsområdet för mot pro-om

tillämpligpenningtvättslagen är199293:207 s. 13positionen attanges
verksamheterangivna slagendriver deföretagsvenskapå alla somavsom

tillämplig pålagenVidarelivförsäkringsrörelse ärbankrörelse, m.m.
Ävenlandet.filial ifrånverksamhetdriver sådanföretagutländska som
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gränsöverskridande svenska företag ellerverksamhet sker frånsom
utländska företags de svenska reglerna.etableringar i Sverige omfattas av

omfattas verksamhet till SverigeDäremot inte sådan gränsöverskridande

bankföretag land inom EES kanhemmahörande it.ex. ett annatsom
underkastadeAnledningen till företagbedriva. detta dessa ärär att

lagstiftning grundad EG-direktivetmotsvarande i sina hemländer om
från filialer elleråtgärder penningtvätt. Svenska företags verksamhetmot

svenska be-etableringar utomlands omfattas inte heller deandra av
dessa länderstämmelserna. Anledningen till detta förutsätterär attatt man

Valutaväxling bör sålundaregleringhar motsvarande i Lagenämnet. om
företagsföretag på utländskatillämplig såväl på svenska somvara

kreditinstitutfilialer till banker,etableringar i Sverige, dvs. utländska

avsnitthärom iutländska dotterbolag jfr vadmfl., sägsävensom som
7.6.6.

Auktorisation och tillsyn7.6.6

Valutaväxlingsrörelse väsentlig omfattning skallMitt förslag: ärsom av
Finansinspektionen.efter tillstånd valuta-få bedrivas Annanendast av

anmälas till inspektionen.växlingsrörelse skall
endast verksamheten bli be-meddelas kanTillstånd skall få antasom

Tillståndomdömesgillt får förenas medsakkunnigt ochdriven på sätt.ett
bedrivasskall skyldighetverksamheten ochföreskrift hur attomom

hafthar betydelse för tillståndet.förhållandenanmäla ändring somav
bedriva valutaväxlingsrörelse valuta-tillståndhar fåttFöretag attsom

Finansinspektionensunder tillsyn.skall ställasväxlingstillstånd
anmälningsplikt skall svenskaoch undantastillstånds-Från kravet på

lagstift-enligtföretag står under Finansinspektionens tillsyn annansom
utanförsåväl inomutländska företags Sverige,ning filialer isamt som

enligtvalutaväxlingsrörelseEES-området, har bedrivarätt attsom
hernlandsauktorisationen.

samhällsin-där viktigaAuktorisationslagstiftning används i sammanhang

näringsfrihetmotivera i denbegränsning principansettstressen somomen
sådanföretagarsynpunkt innebärlagstiftningvår bygger på. Sett från

emellanföretagarnalagstiftning begränsning i den fria konkurrensenen
auktorisation fårtillstånd utövaendast de erhållit särskiltattgenom som

den verksamhet med lagstiftningen.som avses
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I dag finns inget krav auktorisation valutaväxlingsrörelse. Endastav
sådan valutaväxlingsrörelse bedrivs banker och andra företagsom av som
med anledning sin övriga verksamhet har auktorisation står underav

Övrigaoffentlig tillsyn. företags valutaväxlingsverksamhet har samhället
i dag ingen insyn I syfte begränsa möjligheterna till penningtvätt ochatt

tillgodose behovet konsumentskydd, finns anledning tillatt att attav se
valutaväxlingsverksamhet bedrivs i seriösa former och med erforderlig
kompetens. De bedriver valutaväxlingsrörelse bör så kompetentasom vara

de kan genomskåda de i enskild växlingstransaktion bliratt utsattaom en
för svartväxling. Företaget i sig kan också uppbyggt enbart i pen-vara
ningtvättsyfte. För förhindra det bör företag inte tillåtasatt ett attsenare

lättflyktigt. Utöver motivet förhindra penningtvätt finns ävenattvara ett
samhälleligt intresse all valutaväxlingsrörelse bedrivs under seriösaattav
former och på omdömesgillt förhindraEtt etableringsätt. sättett att av
lättflyktiga företag kräva verksamheten har fastär ekonomiskatt att en
grund. Förutsättningen för samhället skall kunna ställa krav företagatt

bedriver valutaväxlingsrörelse det införs prövning deär attsom av
förutsättningar under vilka valutaváxlingsrörelse skall få bedrivas och att
det finns goda möjligheter till insyn i företagen. Den möjlighet finnssom
för Finansinspektionen föreskriva vilka förrutiner företag bör haatt ett att
förhindra företag utnyttjas för transaktioner har samband medatt ett som
brottsliga förvärv 13 § lagen åtgärder penningtvätt kan intemotom
tillgodose behovet samhällelig kontroll.av

Samhällelig insyn kan uppnås främst krav på auktorisation igenom
förening med verksamheten ställs under offentlig tillsyn. litt alternativatt
till tillståndsplikt viss angiven valutaväxlingsverksamhet endastiir att
anmäls för registrering. Ett sådant förfarande tillämpas bl.a. i Frankrike.

Med anmälningsskyldighet följer ingen tillsyn. En viss kontroll kan dock

ske den information företagen skall lämna.genom som

Genom krav tillstånd förutsättningar verksamhetsförut-prövaattges
sättningarna i betydligt utsträckning vad möjligtstörre än ärsom om
verksamheten endast anmäls för registrering. Möjligheten förhindraatt
etableringar kan utnyttjas för penningtvätt övrigt tilloch i attattsom se
valutaväxlingsrörelse bedrivs i seriösa former väsentligtär större om
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tillstånd för bedriva valutaväxlingsrörelse i stället för enbartkrävsatt an-
övervägandemälan. skäl talar således för valutaväxlingsrörelse iallatt

princip borde fordra tillstånd.

Tillståndsplikt

Det förhållandet penningtvätt kan förekomma valutaväxlingsrörelseiatt
bedrivs såväl i i liten all valutaväxlings-skala talar förstor attsom som

rörelse fordraborde tillstånd. Det kan emellertid inte motiverat attanses
valutaväxlingsrörelse bedrivs i mindre skala skall fordra tillstånd ochsom
ställas offentligunder tillsyn. Ett företag växlar några enstakaendastsom
valutor och har förhållandevis ringa bör inte träffasomsättningen av
tillstånds- och tillsynskrav. Frågan vilketpå gränsdragningen börär sätt

ske.

alternativ förEtt endast kräva auktorisation företag bedriverär att som
Valutaväxling huvudnäring. Ett alternativ kan krävaannat attsom vara
auktorisation för företag bedriver valutaväxlingsrörelsesom ensom
väsentlig verksamhet. Oavsett kretsendel sin tillståndspliktigaav om av
bestäms utifrån huvudsaklig eller väsentligden delutgör enom en av

kommaföretagets verksamhet kan tillståndsplikten träffa företagatt som
begränsad valutaväxlingsrörelse.bedriver mycketen

omfattninglagen relatera rörelsens till ekonomiskaUtan i någraatt
företag kommastorheter kan både små och under tillsyn. alltförAttstora

tillstándspliktomsättning träffassmå företag med ringa kan undvikasaven
tillstånd krävs bedrivs vissendast valutaväxlingsrörelsenom avom

omfattning sådant fall saknarbestäms storlek. Iutifrån viss ekonomisksom
det betydelse för bedömningen valutaväxlingsverksamhetenomfattandehur

i förhållande till Valutaväxlingsverksam-företagetsär övriga verksamhet.

het väsentlig omfattning mått påbör fordra vadtillstånd. ärSom somav
väsentlig kan lämpligen avseende köp ochföretagets omsättningtas
försäljning valuta. miljoner100 kronorOm omsättningen uppgår tillav ca

år detta valutaväxlingsrörelsenbör väsentlig omfattning. Omutgöraper
bedrivs i väsentlig fall.omfattning bör enskilti varjeprövas
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Anmälningsplikt

inte bedriver valutaväxlingsrörelse i väsentlig omfattning börFöretag som
åläggas anmäla sin verksamhet till Finansinspektionen. Om det oklartäratt

tillstånd krävs för verksamheten, bör Finansinspektionen ha rätt attom
får samhälleterforderliga upplysningar företaget. Härigenombegära av

företag valutaväxlingsrörelse.viss kontroll samtliga bedriveröver som

anmälningspliktUndantag från tillstánds- och

företagValutaväxling föreslås bli tillämplig på samtliga svenskaLagen om
samtligaFråganutländska företags etableringar i Sverige.och är om

tillstånd ellerskall fordraföreslås bli omfattade lagenföretag som av
det naturligtvispå denna frågaUtgångspunkten föranmälan. är attsvaret

valutaväxlingsrörelse.för bedrivafordras dubbla tillståndinte skall att

för valuta-tillståndskravetföretag jämföras medVad gäller svenska kan

institutbedrivsvalutaväxlingsrörelsehandel. Frågan är somavsomom
lagen valutaväx-fordra tillstånd enligtvalutahandelstillstånd, börhar om

inte harde institutställas beträffandeling. fråga börSamma som
Kreditin-efter ansökan.skulle få sådantvalutahandelstillstånd ettmen som

ivalutahandelstillstånd, tordekan beviljasstitut och Posten AB, som
erhålla tillståndföruppfylla erforderliga kriteriersamtliga fall attatt

ABinstitut, med undantag Postenvalutaväxlingsrörelse. Dessabedriva av
tillsynFinansinspektionenspensionsfonden, står i dag underallmännaoch

omständig-åtgärder penningtvätt. Enoch omfattas lagen mot annanomav
bankrörel-tillstånd enligtbankoktrojen harmed stödhet bankernaär att av

betalningsmedel.tillhandahållaförsta stycketselagen kap. 2 52 § att
del ikreditmarknadsbolagensfinns förbestämmelse intagenMotsvarande

Tillhandahållandeandra stycket 5.kreditmarknadsbolagslagen 3 kap. l §
andrai det s.k.dess förebildbakgrundbetalningsmedel torde, mot avav

valutaväx-enligt lageninkludera vadbanksamordningsdirektivet, omsom
medyrkesmässig handelvalutaväxlingsrörelse, dvs.förstås medling skall

stödmyntslag. Medvederlag iresecheckarsedlar, och annatmot avmynt
tillståndkreditmarknadsbolag hatorde såväl bankerangiven reglering som

valutaväxlingsrörelse.bedrivaatt
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omfattaNu angiven reglering talar för Valutaväxling skalllagatt en om
tillstånds- och kreditmark-och heller bankeranmälningsplikt för

beviljasnadsbolag. heller finns kreditinstitut kanskäl andraatt som
tillsyn enligtvalutahandelstillstánd och Finansinspektionensstår undersom

lagstiftning enligt lagenskall fordra tillstånd anmälaneller omannan
företagValutaväxling. med andraPosten AB bör dock i likhet vara

sammanhang kanunderkastad tillstânds- alternativt dettaanmälningsplikt. l

åtgärderanmärkas med föreslagen iPosten AB ändring lagen motatt om
fall bolagetomfattas för detpenningtvätt kommer denna lag attatt av

valutaväxlingsrörelse.bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig

har kreditinstituti andra bariksamordningsdirektivetEnligt artikel 18.1

EES-onirádetdefinition i land inomenligt EU:s rätt utanatt ett annat
driva verksamhet inomhemlandsauktorisationentillstånd med stöd av

bifogatsi listaverksamhetsområden finnssådana upptagna en somsom
tjänster,omfattar brett utbud finansielladirektivet. listaDenna ett av

Även s.k.får Valutaväxling.däribland vad ettmotsvarasom anses
EES, och dotterföretag,inom dessfinansiellt institut, har säte omsom

fleraknutna till ellerdotterföretag ellerinstitutet sättär annat ett
villkorunder vissa hakreditinstitut, skall rättauktoriserade attsamma

framgår kap. § KML. Ettvillkoren 2 10utomlandsdriva verksamhet av
sin huvudsakliga verksam-valutaväxlingsrörelseföretag bedriver somsom

institut.finansiellt På motsvarandesådanttidigare angivits,het är, ettsom
värdepappersrörelse kap. 3 §och lagen 1i riksbankslagensätt om asom

utländskaauktoriserade bankföretag, andraEES-ornrådetinombör sålunda
drivafinansiella institut harnyssnämndakreditinstitut och rättetc., attsom

itillståndsplikt lagenvalutaväxlingsrörelse i Sverige, undantas från om
anmälningspliktenValutaväxling. Dessa företag heller omfattasbör av

valutaväxlingsrörelse i Sverigelag. företagenenligt denna Om etablerar
tvåmed börjanverksamhetvid filial,skall det ske får driva sinsom

från hemlandetsunderrättelseefter fåttmånader det Finansinspektionenatt
förtillstånderforderligatillsynsmyndighet med bl.a. förklaring atten

anmälnings-ellertillstånds-filialens verksamhet föreligger. heller bör

bankrörel-§kap. 4utländska filialer tillstånd enligt 1plikt åvila eftersom
eller 2 kap.kreditmarknadsbolagslagenselagen, kap. 2 § och 2 kap. 8 §l

bankföretag,utländsktetablerats7 § lagen värdepappersrörelseom av
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kreditinstitut, utländskt företag driver ñnansieringsverksamhetannat som
Äveneller värdepappersföretag med utanför EES-området. dessasäte

medfilialer ihör och tillståndsgivningen till Finansinspektionens till-

synsområde.

Förutsättningar för tillstånd

valutaväxlingsrörelse börUtgångspunkten för tillstånd skall beviljas föratt
seriöst ochverksamheten skall komma bedrivas påatt att ettvara

uppnåkompetent vila på stabil ekonomisk grund. Försätt attsamt en
tillståndsprövningen utgå frånkravet på seriositet och kompetens bör en

yrkesutövarnaägama. På motsvarande gällerprövning sätt t.ex.somav
fastig-vid registrering fastighetsmäklare enligt lagen 1984:81 omav

valutaväxlingsrörelsehetsmäklare, bör skall bedrivakrävas denatt som
föreller försatt konkurs i övrigt lämpliginte underårig iär attsamt

verksamhetensådan prövning kanbedriva valutaväxlingsrörelse. Genom en
omdömesgilltförväntas bli bedriven sakkunnigt och sätt.ett

valutaväxlingsrörelse skallbedriveruppnå målet företagFör att att som
alltförföretag bedrivspå stabil ekonomisk och förhindravila grund atten

penningtvåttsyfte kunde detlättflyktigt och exempelvis byggs iupp -
väsentligvalutaväxlingsrörelsei fall företag bedrivernärvart ett av

ställa krav påomfattning huvudnäring finnas anledning attattsom -
få vissDärmed skulleskall bedrivas i aktiebolags form.verksamheten man
stabil.ekonomisktför valutaväxlingsrörelsen kommergaranti attatt vara

aktiebolag kommer tillsynentillstândsgivningen begränsas tillOm att
på aktiebolags-införa kravoch effektiviseras. skälunderlättas Som mot att

konkurrensbegränsandehar vissaform kan emellertid anföras detatt
associations-det andrainte finns anledningeffekter och utestängaatt att

tillfredsställandevalutaväxlingsrörelse bedrivs på sätt.former från ettsom
valutaväx-på vissaskäl talar införa generellt kravDessa attmot att ett

verksamheten vilar påform.lingsföretag skall bedrivas i aktiebolags Att

verksamhetenpåstabil ekonomisk grund kan beaktas krav attgenomen
denomdömesgilltbedrivas på sakkunnigt ochskall sätt samtett genom

föreslås nedan.valutaväxlingsrörelseföretag bedrivertillsyn över somsom
organisation.prövning företagetsprövningen liggerI även aven
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Vissa föreskrifter

Utvecklingen verksamheten utfyllandekan föranleda ochbehovav merav
preciserade krav vad följer tillstândsprövningen. Tillståndet börän som av
därför kunna förenas föreskrift verksamheten skall bedrivasmed hurom
och skyldighet förhållanden har haftanmäla ändringattom somav
betydelse för tillståndet.

Tillstânds- och tillsynsmyndighet

syftet tillståndsplikten bli verkningsfull det angelägetFör med skall äratt
verksamhet beviljatsden förenas med viss tillsyn denöveratt som

tillstånd. Tillsyn erforderlig för kontrollera företagen leverär attatt upp
och förutsättningar ställts vid tillstândsgivningen.till de krav som

beviljas valutahandelstillstândFlertalet banker och kreditinstitut kansom
framgår avsnittstår Finansinspektionens tillsyn. Som 7.2.1under av
institut beviljatsRiksbanken viss tillsyn de haröverutövar även som

Valutaväxlingsföretagen står dock inte under någonvalutahandelstillstând.

omfattas åtgärdermyndighets tillsyn. Samtliga företag lagensom av om
tillsyn.Finansinspektionensstår underpenningtvättmot

insyn i bedriverändamålsenlig företagfå effektiv ochFör att somen
beviljar tillstånd bedrivamyndighetValutaväxling bör den attsom

verksamhet.företagens ValutaväxlingtillsynValutaväxling överäven utöva
Riksbankenssåväl Finansinspektionenshar samband med som ansvarsom-

Riksbankensmedråden. Frågor Valutaväxling sambandhar visstom
med erforderligför valutahandel bedrivs företagseriösaattansvar av

eftersom Riksbankenskompetens. Detta samband dockär uttunnatmer
kreditmarknademauppgift ochbevaka och följa utvecklingen valuta-att

regleringBehovetendast har samband med valutahandeln.den egentliga av
företagfrämst förhindratidigare pâkallat förär, nämnts, attatt somsom

bedriverföretagbedriver Valutaväxling utnyttjas för penningtvätt, att som
förrörelsevalutaväxlingsrörelse bedriver stabil seriösoch samt atten

får driva. Jagklargöra Valutaväxlingsföretagvilken Verksamhet anser
samband med de intressensyftet regleringdärför med harnärmastatt en
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de finansiella marknaderna,Finansinspektionen har bevakaattsom
arbetsformer och därmed håller sinnämligen instituten tillämpar sundaatt

tillförsäkrasverksamhet kundernaverksamhet fri frân illegal ettsamt att
övervägande för Finansinspektionenkonsumentskydd. skäl talar attgott

tillstânds- tillsynsmyndighet.såvälbör somvara

betalningsbalansstatistikRiksbankens

valutatransaktion skyldigutförtriksbankslagen denEnligt 22 § är ensom
Riksbankens betalnings-förlämna uppgifter behövstill Riksbankenatt som

betalningslagensamband medBestämmelsen infördes ibalansstatistik. att
på motsvarandeför Riksbanken,det möjligtupphörde gälla. Den göratt

gjorde, hämtabetalningslagen tidigarebestämmelsen i 12 §sätt attsom
utförträkningellerfrån den föruppgifter direkt enannansegensom

RiksbankenuppgifterUppgiftsskyldigheten devalutatransaktion. somavser
införandetbetalningsbalansstatistik. Vidunderlag för sinbehöver avsom

valutatransaktionbegreppetdiskuteradesbestämmelsen i riksbankslagen om
kreditregleringvaluta- ochdefinieras i lagenbehållas.skulle Begreppet om

Riksbankensvalutapolitiken. lbetydelse förtransaktion kan hasomsom en
och frånbetalningar tillUppgiftsskyldighetpromemoriantillremissvar om

följande.1992:37 uttalasutlandet Ds

baserasriksbankenuppgiftsskyldighet tillBestämmelsema om
frånhämtatsvalutatransaktion, begrepppå begreppet ett som

innebördvalutareglering. Begreppets§ lagen 1990:7493 om
mening alltförfullmäktigesenligtemellertidi denna lag är

förlämplig basförsvårtolkat och oprecist utgöraatt en
betalningsbalansändamål. Närföruppgiftsskyldigheten ennu

enligtdetriksbankslagenföreslås ske tillöverflyttning vore
ochbestämmelsenomarbetafullmäktiges mening lägligt att

uppgifterdeskall omfattauppgiftsskyldighetendirekt attange
betalningsbalansstatistiken.förbehövs underlagsom som

alltförvalutatransaktionfarhågor, begreppetRiksbankensTrots att varom
l99293:65i lagtexten prop.oprecist, infördes begreppetsvårtolkat och

framtidenivalutaväxlingsrörelse börbedriver även24. Företag soms.
iinstämmaanledningemellertidfinnsrapporteringsskyldiga. Det attvara

valutatransaktion.framförde begreppetRiksbankenden kritik motsom
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tydligarebordeuppgifterangivnalämna angesskyldigaVilka är attsom
Riksbankenpå sättden,sådärför arbetasbör attLagtexteni lagtexten. om

behövsuppgifterde somskall lämnavilka somföreslog, somanger
fordraromarbetningsådanbetalningsbalansstatistiken. Enförunderlag

Utform-uppgiftslämnare.börvilkaanalysdock närmare varasomaven
sammanhang.i annatnärmaredärför övervägasbörlagtextenningen av
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8 Banktjänster ombudgenom

8.1 Inledning

på förändras.kölvattnet bankkrisen håller bankmarknadenl attav
sannoliktkonventionella blir färre kommer detSamtidigt de bankernasom

finnas smalbanker framför alltinom framtidatt somen snar
etablerade bankerna.privatmarknaden de sedan länge Intressetutmanar av

sedan början seklet inte varit såbanker har stortatt starta som nu.avnya
Gemensamt för de ansökningarför bilda banker varierar.Motiven att nya

under tid dein till Finansinspektionenoktroj är attgetts senaresomom
till kostnader verka inom nischerför avsikt lågaaktörer har attsomavser

teknik kommer dessa aktörerMed hjälpbankmarknaden. av nyav
bankmarknaden försöka konkurrera meddelarsannolikt inom valdaatt av

delar bankmarknaden.villkor inom utvaldaförmånligalåga priser och av
fråga omfattandebygga någratorde således inteDet att uppom nyavara

kontorsnät.

bank-på-telefontekniska formMed de lösningar erbjuds i avnya som nu
utförs påi dagoch electronic banking kan det arbetemycket somav
hänvisadinte längrebankkontoren utföras till kostnader.lägre Kunden är

vid vilken tid påaffärertill bankkontorens öppettider, sinakan görautan
behöver bäraintehelst. Samtidigt innebär bankendygnet detta attsom

alltjämtkostnader för kontorsnät och personal. Kontorsnätet,tunga som
inte längreemellertidviktig konkurrensfaktor, spelarutgör sammaen

bank-allt färresjälvklara roll. Undersökningar har gjorts visar attsom
harMcKinsey CompanyKonsultföretagetkunder besöker bankkontoren.

kunderna ii undersökning kommit fram till 60över procentatt aven
månad.gångSverige besöker bankkontor högstett en per
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Också detalj och bensinbolagen har tagit konkurrensenupp
inom valda delar bankmarknaden, främst inom områdena kontokorts-av
verksamhet och inlåning. Utvecklingen avseende kunders insättningar av
medel på konto inom detaljhandeln har, framgår kapitel 2 ochsom av

Ävenbilaga gått allt fortare denna utvecklingunder de åren.senastenr
kan förklaras med teknik och förändrad service för kunderna.ny en syn

det spridda butiksnät finns detaljhandeln kan kundernaGenom inomsom
erbjudas praktiskt och ändamålsen-inlånings- och kontokortstjänster ett
ligt sätt.

i framtidenhårdnad konkurrens kan förväntas leda till bankernaEn att
i sin på sikt leda tilltvingas bli kostnadseffektiva. kanDettaänatt turmer

Ävenflera bankers i omfång. undersökningarkontorsnät minskaratt om
allt sällan, kommervisar dagens bankkund besöker bankkontorenatt mer

personligkunderna sannolikt i framtiden efterfråga möjligheten tilläven att
banken. gällerkontakt med bankpersonal eller företrädare för Dettaarman

Även förförst och främst bankärenden komplicerad natur.av mer
medbanktjänster utsträckning kanenklare slag, i ersättasstorav som

sannolikt viss personlig servicedagens och morgondagens teknik, kommer

efterfrågas.att

aktuelltFörändringarna bankmarknaden det änär ängör att mer
banktjänstertidigare ställning till under vilka förutsättningaratt ta som

förutsättningarnaskall tillhandahållas kunderna. Bl.a. måstekunna

i andra lokaleranalyseras för banker tillhandahålla banktjänster änatt
banken anställda.bankens och personal denänegna annan avav

sedanservice i glesbygd hartillgodose invånarnas behovFör ettatt av
för till-antal år enklare banktjänster, främst olika former kontantuttag,

samverkan mellanhandahållits i andra lokaler i bankens Genomän egna.
samhällsekonomiska vinsterbank, butik har stordriftsfördelar ochochpost

erbjudas till lägreuppnås. kombination tjänster har kunnatkunnat En enav
samverkan lär hatjänsterna skulle erbjudaskostnad Dennaän separat.om

begränsatstimulera utvecklingen glesbygden ochbidragit till att av
har huvud-för denna samverkanutarmningen små Formernaorter.av
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Bankinspektio-dåvarandeutfärdatsrådföljt de allmännasakligen avsom

nen.

deninfördesmöjlighetdenutredningsuppdrag ärtill mittBakgrunden som
banktjänsterenklaretillhandahålla vissabankerlåta avjanuari 1993l att

enligtbankenslokalerandra änpersonal och ibankens egnaän egenannan
endastbestämmelsenföljande benämnsi detbankrörelselagen3 §2 kap. a

huvudregeloskrivenfrånundantagBestämmelsen, utgör3 §. ett ensoma
bankensochlokalerbankensiskall bedrivasverksamhetbanks avattom

påbanktjänstervissaläggabankförmöjligtdet utattanställda, gör en
regeringentillstånderhållitbankenFörutsättningen ärentreprenad. avatt

motivenEnligtFinansinspektionen.bemyndigande,regeringenseftereller,
verksamhetförendasttillståndsådantkan173199293289prop. gess.

förutsättningunderallt attmindrepåglesbygd elleribedrivs orter,som
verksamhetenochkundenansvarig atträttsligt gentemotbanken är

påtillfredsställande kravuppfyllerdensådant sättorganiseras att
tillhandahållas ifårbanktjänsteraktuellaförarbetenasäkerhet. I attanges

motiven sägsinte. ldockbutikmedVad närmarebutik. angesavsessom
prin-butikoch ärbank,mellansamverkan post avfrågandock att om

behandling.bredareochdjupareförtjänardärförochbetydelsecipiell en

redovisadebakgrund deutredningenskalldirektiven mot nuEnligt av
kartläggabutikochbank,mellansamverkan postförutsättningarna om

andraochbutikerbedrivs inärvarandeförbankverksamltetvilken som
ocksåskallUtredningentillhandahålls.tjänsterellerdärlokaler varor
vilkaochorganiserasbörverksamhethur dennaförriktlinjerföreslå

Även börkravdeverksamheten.förbör gälla somförutsättningar som
skallmedelinsättamashanteringochsäkerhetbeträffandeställas av

belysas.

tillståndbanknågon attmeddelatinteharFinansinspektionen ännu
Dock är3stöd ettmedombudbanktjänstertillhandahålla aavgenom

1993novemberunderinspektioneninkommit tillvilkaansökningar,par
från1994iochoktrojansökananslutning tilli marsfrån Posten om

prövning. IinspektionensförföremålnärvarandeförFöreningsbanken,
bestämmel-vilketpå sättfrågauppkommithartillämpningenpraktiskaden
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skall tillämpas och tolkas. I motiven anförde föredragandesen statsrådet
det redan fanns visstatt enligt den gällande lagstiftningenett utrymme att

bedriva bankverksamhet utanför bankens lokaler eller andra änegna av
bankens anställda. Därvid hänvisades till statsmakterna verkat föratt
avtalen samarbete mellan Posten och Nordbanken. I propositionenom
prop. 199394:38 Postlag och förändrad verksamhetsforrn fören
Postverket, diskuterades förhållandet mellan den bestämmelsenm.m. nya
och bolagiseringen Postverket. Föredragande statsrådet anförde i dennaav
proposition det förarbetena till 3 § framgåratt avsikten inte varitav atta

inskränka eller reglera den verksamhetatt bankerna enligt redansom
träffade avtal tillhandahåller på postkontoren. En bolagisering av
Postverket ansågs därför inte medföra någon ändring i detta avseende. Det
ansågs inte heller finnas skäl ändra bestämmelsen.att

Den osäkerhet till viss del rått angående tolkningen bestämmelsensom av
i 3 § har tydliggjorts uttalandena i 199394:38. Trots deta genom prop.
finns behov tydliggöra under vilka förutsättningar bankverksam-attav som
het skall bedrivas på bl.a. postkontor. finnsDet skäl närmareatt
överväga under vilka villkor bankverksamhet skall bedrivas utanförsom
bankens lokaler och andra bankens anställda.än Sådant behovegna av
finns med oförändradäven räckvidd bestämmelsen i 3 Somen av a
uttalas i l99293:89, fråganär principiell betydelse ochprop. av mer
förtjänar bli föremål för djupare och bredare behandling.att Föränd-en
ringarna bankmarknaden visar också behovet sådan analys äratt av en
påkallad.

Innan riktlinjerna för hur bankverksamhet bedrivs andra änsom av
bankanställda i andra lokaler bankensän dras bör frågan attegna upp, om
tillhandahålla banktjänster ombud utifrånövervägas principiellagenom
utgångspunkter. Först därefter bör analysera vilka krav såväl be-man -
träffande säkerhet hantering insättamas medel bör ställas.som av som-
Det bör dock redan anmärkas detaljerade riktlinjer inte möjligaärattnu
eller lämpliga Detaljerade regler skulle med sannolikhetattens storange.
bli föråldrade relativt kort sikt. Den tekniska utvecklingen kommer
ständigt påverka bankernas nå till kundernasätt med olikaatt att ut
tjänster. Lösningar säkrare och billigareär kommer således isom
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framtiden förändra formerna för försäljning finansiella tjänster. Detatt av
bör därför ankomma på Finansinspektionen till-närmare prövaatt om
fredsställande säkerhet uppfylls i varje enskilt fall. I detta betänkande utgår
analysen således från angivna principiella frågeställningar. därefterFörst

bedömning degörs kravnärmare bör ställas på verksamheten.en av som
Teknikens utveckling bör framtideni kunna erbjuda andra lösningaräven
vilka för närvarande inte kan förutses. Vissa sådana lösningar kommer
sannolikt kunna i utredningens fortsatta arbete. Det kanatt presenteras
därför finnas skäl återkomma till frågor avseende möjlighetenatt att
tillhandahålla banktjänster ombud.genom

Vilka riktlinjer bör gälla i framtiden och vilka krav bör ställassom som
får bedömas bakgrund den reglering finns för närvarande, denmot av som
verksamhet i dag bedrivs på angivet och behovet isätt attsom av
framtiden kunna bedriva bankverksamhet i sådan form. Beskrivningen i

avsnitt 8.3 visar i allt väsentligt den verksamhet har bedrivits och isom
viss omfattning alltjämt bedrivs utanför bankens lokaler och andraegna av

bankpersonal.än

8.2 fårVar banks verksamhet bedrivas

8 .2 1 Lagreglering.

Med undantag för bestämmelserna i 3 § finns inte någon uttrycklig regela
bankverksamhet får bedrivas. dennaAv bestämmelse kan dockom var

motsatsvis utläsas bankverksamhet skall bedrivas bankensatt av egen
personal och i bankens lokal. förarbetenaI till denna bestämmelseegen
påpekades det före tillkomsten 3 fanns§ visst föratt ett utrymme attav a
bedriva bankverksamhet utanför bankens lokaler eller andra änegna av
bankens anställda statsmakterna verkat för avtalen samarbeteattgenom om
mellan Posten och Nordbanken. Det har den verksamhetansetts att som
bankerna enligt träffade avtal tillhandahåller på postkontoren omfattasinte

bestämmelsen i 3 Redan innan tillkom3 § bedrevs emellertidav a a
bankverksamhet i andra lokaler bankensän och med lösare anställnings-
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landsbygdenbankkontoroch småsparbankermindrevissaformer. I
bisyssla.verksamhetöppethållande utfördesmed begränsat t.ex. som en

bankkontorVad är ett

förstås medskallvadbestämmelseuttryckligNågon somangersom
bankrörel-§2 kap. 22Enligtbanklagstiftningen.inte ifinnsbankkontor

bankkontorinrättabeslutatbankemellertid ettattselagen är somen
FinansinspektionensEnligtFinansinspektionen.tillanmäla dettaskyldig att

bankserviceochverksamhetbankkontorsangåendebankerråd tillallmänna
expeditions-bemarmatbankkontor1987:22BFFS är ettbutiki ettm.m.

eller utlåning.inlåningomfattarverksamhetbedriverbankenställe där som
expeditionsställefastfrånbedrivasskallverksamheten ettbeskrivnaDen

stadgatillsyftarvilketöppethållande,för attsärskilda tidermed ge
deenligtkanBankkontorkontrollen.underlättaochverksamheten

underbankenslokalerandra änifinnasråden även egnaallmänna
sammanblandas medintebankverksamhetenförutsättning annanatt

personal.bankensendastbedrivsverksamhetenochverksamhet egenavatt

mindrepåglesbygd ochibanktjänster onerEnklare

bankförmöjlighetensåledesöppnades atti §bestämmelsen 3 enGenom a
lokalerandraoch i änbankanställdaandrabankverksamhet änbedriva av

lydelse.följandeParagrafen harbankens egna.

regering-eftereller,regeringenskäl fârsärskildadet finnsOm
bank låtertillåtaFinansinspektionenbemyndigande, att enens

ochpersonalbankensbedrivas änverksamheten egenannanav
bankenslokalerandrai än egna.

särskildaföreliggerdetkrävsbeviljasskall§enligt 3tillstånd attFör att a
förarbetena.uttryckligen iinteskälsärskildaVad utgörskäl. angessom

avtalträffabankförmöjligtdet attdock göraBestämmelsen enattavser
tillhandahållasskallbutikslokalendet imindrepåbutikmed ort omenen

banktjänster nämnsenklareexempelSombanktjänster.enklarevissa
betalningsförmedling.ochbankkontofrånbankkonto,insättning uttag

verksamhetsådandäremotKreditupplysningsverksamhet somsom enanges
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fattaskreditgivning skallutföras i butik.inte bör få Beslut avomen
följande be-172 uttalaspropositionen 199293:89banken själv. I prop. s.

säkerhetskraven.träffande bl.a.

allamåste ibutiksföretaget,inte bankens ombud,Bankens och
ansvarigrättsligtdentransaktioner är gentemotvara som

butikerdeställaskrav måste ocksåkunden. Höga som
genomgå denbörpersonalButikenserbjuder banktjänster.

handläggningprofessionellförutbildning krävs avensom
iakttas.erforderlig sekretessinnefattande bl.a.bankärenden att

vidta de åt-skallske. Butikenredovisning måsteKontroll av
rånbrottnödvändiga för skyddgärder t.ex.är mot somsom

följabutik måsteanlitarbankinbrott. Denoch uppensom
i dessaFöreskrifterverksamhet.ocharbetsmetoderbutikens

bankverksamhettillstånd tillvillkoravseenden kan närges som
Finansinspektionensföreller inombutiki ramengesen

föreskriftsrätt.allmänna

enligtskalli 3 §verksamhetbedriva sättBehovet anges aatt somav
Inspektionens199293:89 188.banken prop.förarbetena avgöras s.av

säkerhetsmässiga förutsättningarna. Avpå deinriktadprövning skall vara
omfattasvilka tjänsterklart framgåskallbeslutFinansinspektionens som

3tillstånd enligtett aav

glesbygdBegreppet

tillämpas prövningvidskall, nämnts,§i 3Bestämmelserna avsom ovana
ombud glesbygd och påibedrivasfåskallbankverksamhet genomom

respektive mindreVad skall glesbygd ortmindre orter. som anses vara
på olikadock tolkasglesbygd kani förarbetena. Begreppetdock inteanges

enligt Gles-glesbygdsstöd ochförordningen 1990:643Enligtsätt. om
servicenutvecklingenfrämjatill uppgiftbygdsdelegationen, har att avsom

sammanhängandeglesbygd: Storaföljande medglesbygd,på avses
ellersysselsättningtillavståndbebyggelse och långamed glesområden

glesbygdBegreppetliknande områden.andraskärgårdar ochservice samt
1984:20betänkanden IDsGlesbygdsdelegationen i dessbehandlatshar av

definierar tätortcentralbyrån SCBStatistiska1990:10.och Ds som en
Övriga glesbe-enligt SCBfler. ärinvånare ellerbor 200där det orterort

byggelse.
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Före tillkomsten 3 § fanns ingen lagregel gjorde det möjligtav a attsom
bedriva bankverksamhet i andra lokaler vad kunde betraktasän som som
bankkontor enligt Finansinspektionens allmänna råd. Viss bankverksamhet

såsom från bankkonto och checkinlösen har dock inteuttag ansetts vara
sådan verksamhet behöver bedrivas från bankkontor. Förutsätt-som
ningarna för bedriva bankverksamhet utanför bankens lokaleratt egna
reglerades före tillkomsten 3 § endast Finansinspektionensav a genom
allmänna råd.

8.2.2 Finansinspektionens rådallmänna

Dåvarande Bankinspektionen utfärdade allmänna råd till banker angående

bankkontors verksamhet och bankservice i butik BFFS 1987:22 Dem.m.
tillkom efter utvärdering sparbankemas försöksverksamhet meden av
bankservice i butik.

allmänna rådenI de åtskillnad mellan bankverksamhet innefattargörs som
verksamhet vid bankkontor,

bankservice i form,annan
check- och kontokortsbetalning hos näringsidkare samt
kontantutbetalning4. hos näringsidkare check eller kontokortsan-mot

visning.

Med bankservice i form dels tillhandahållande löneutbe-annan avses av
talningsställe och checkinlösenställe, inklusive delsuttagsautomater,
rådgivning eller liknande kundservice vid service- eller representationskon-

olika kategorierna beskrivs utförligareDe nedan.tor.

Verksamhet vid bankkontor

Bankservice innefattar kvalificerarmöjlighet till insättningsom ex-
peditionsstället bankkontor. Med bankkontor enligt grundemasom avses
för banklagstiftningen bedriverbemannat expeditionsställe där bankenett
inlåning ocheller utlåning. Till in- och utlåning hör upprättandeäven av
avtal konto och krediter eller handlingar liknande innebörd. För ettom av
sådant kontor följer vissa standardkrav vilka syftar till uppfylla krav påatt
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säkerhet och sundhet krävs enligt bankrörelselagen. Dessa kravsom
förutsätter bankkontor inte kan bedriva bankverksarnhet i föreningatt ett
med icke-finansiell verksamhet och heller personal änannan av annan
bankpersonal.

Insättnings- och andra kontobetalningstj endast tillhandahållasänsterbör vid
expeditionsställe uppfyller kraven bankkontor. Anledningenett ettsom

till insättning bankkonto intar särställning det finnsäratt atten en
avgörande funktionell skillnad mellan insättning och skerett uttagen som
i butik. Insättning på bankkonto och kvitteras butikenett tasen emot av
i för bankens räkning med legalt krav avskild redovisningeget nanm

medlen hos ombudetbutiksföretaget. Kontouttaget däremot materialise-av
i betalningsanvisning butiken risk villavgörras en som egen om man

köplikvid eller för växling till kontanter.ta emot som

Det finns enligt de allmänna råden inget hindrar bankkontoratt ettsom
inrättas i butik. Förutsättningarna för detta bankensär och butikensatten
kassaexpeditioner hålls åtskilda i lokalen och det inte sker någonatt
personalsamverkan. Vidare ställs krav särskilda anordningar för att
skydda sig rån och inbrott. Kassaexpeditionen bör organiseras påmot
sådant in- utbetalningaroch omedelbart registrerassätt maskinelltatt post
för maskinella registreringsutrustningenDen bör ha automatiseradepost.
funktioner ombesörjersom

löpnummer i sekvens för varje registreradatt genereras
transaktion,

registrerade belopp ackumuleras med uppdelning in- ochatt av
förutbetalningar sig,var

löpnummer och trycks påregistrerad informationatt pappers-
journal eller ochmellanlagras på verifikationer-datamedia,
till affárshändelsema,

kvittens vid inbetalning för kundens räkningtrycks allegatatt
och

vid transaktion insättning eller ochmed bankbok,att uttag
behållning itrycks bankboken.

Om dessa förutsättningar inte kan uppfyllas, kassaverksamhetenbör

organiseras på sådant kan fastställasinträffade affárshändelser ochsätt att
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påförening. Kvittoimanuell rutin tvâredovisas i mottagnaav personeren
tvåundertecknasi bankbok böroch noteringarinbetalningar personer.av

formBankservice i annan

inte behöverbanktjänsterformbanktjänster iMed somavsesannan
ellerlöneutbetalningsställebank inrättatbankkontor. Ettbedrivas på av

utbetalning frånombesörjeruteslutandecheckinlösenställe, som
betraktasåledes intecheck,kvitto eller ärinlåningskonto att sommot

bankservice bör,dennaoch kontrollenförbankkontor. Formema typ avav
styrelse ellerfråninstruktionerirådet, reglerasallmännaenligt det

bankledning.

näringsidkarehoskontokortsbetalningochCheck-

medträffatbankernaavtalpåkontokortsbetalning byggerCheck- och som
betalningvidkontokortrespektivechecknäringsidkare avaccepteraattom

vid kontokorts-avtalenInnebördenoch tjänster.näringsidkarens avvaror
godtabetalningförbinder signäringsidkarenbetalning attär en avatt som

form köpnota,betalningsanvisning i attundertecknad motköparen av
köparenidentifierarbutikenochkontokortgiltigtuppvisarköparen attett

iocksåBetalningsanvisningen kankortet.innehavarerätt varaavsom
kortinnehavareni vilkendatoriserad rutini heltelektronisk form en
kod.personligförening medgodkännande iregistrerar sitt en

kontokortsan-ellerchecknäringsidkareKontantutbezalning hos4. mot
visning

ingåttbankerinnebärnäringsidkarekontantutbetalning kan ske hos attAtt
tillhandahållerunderdennenäringsidkaremedavtal egetatt ansvarom

Ävenkontokortsanvisning.check ellerkontanterkontohavare annanmot
kundenskvitto frånsedvanligtavtalet,ingå ianvisning kan t.ex.typ av

förutsättningunderinlåningskonto attmotbokslöstfrånpåsida ettuttag
ske.kortidentifiering kantillfredsställande
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träffarbankenfinns avtalde allmärma råden riktlinjer förI deäven som
näringsid-banken ochnäringsidkare. dessa följermed Av avtal mellanatt

uttagsbeloppreglera frågorkaren bör ansvarsfördelning, högsta samtom
identitet ochkundensför näringsidkaren rättskyldigheten kontrolleraatt

näringsidkarenkontantutbetalningsservice börVid avtalgöraatt uttag. om
fåavtalet avgörasjälv inom de gäller i övrigt enligtgränser omsom --

omfattning kontanter tillhandahållas.och i vilken kan

ombud8.3 Banktjänster genom

Inledning8.3.1

och ipersonalbanktjänstertillhandahålls vissanärvarandeFör annanav
bensinsta-livsmedelsbutiker, kiosker ochbankens i vissaandra lokaler än

det huvud-bensinstationerkiosker och ärpå postkontor. Itioner samt
checkinlösen. Dessakontantutbetalningsservice ochs.k.sakligen fråga om

kallatsFinansinspektionens rådallmännabakgrundbanktjänster har mot av
harBenämningen bank-i-butiknäringsidkare.hoskontantutbetalning

ietablerat bankkontorbankFinansinspektionen näranvänts ett enenav
bl.a. kan skevilken insättningbankservice iutbyggdmedbutikslokal

ibland beskrivaförbank-i-butik har använtsBenämningenkonto. att
butikslokal, inspektionensbedrivs ibankverksamhet oavsett omsomannan
bankkontor är uppfyllda. Dessutombetraktapå vadkrav är att somsom
benämning bankverksamhetdenibland påbank-i-butik använtshar som

pmst-i-butik. samtligaetablering Ividbedriver derasPosten avsom
utveckling harDennaför verksamheten.fall bär bankendessa ansvaret

egentligen Ibank-i-lbutik är.viss begreppsförvirring vadskapat aven
bank-i-butik.framställningen undviks därförföljande begreppetden

andratillhandahålls änbanktjänsterfinns skäl skilja mellanDet att avsom
bankenstillhandahållsbanktjänsterbankanställda och egenavsom

ansvarig förbanken alltjämtbåda fallen förutsättspersonal. I vara
fallet kan benämnasförstnämndaverksamheten kunderna. Detgentemot

butiksinnehavare,bank-genom-ombud. Ombudet kan t.ex.vara
räkning och ibankensförOmbudet handlarpostföretag.kioskägare eller
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bankens Om det bankanställda utförär tjänsten ochnamn. som ex-
peditionen belägen iär sådant kan betraktas bankensutrymme som som
lokal, finns inget direkt behov särskild benämning eftersom verksam-av
heten under dessa förutsättningar får bli bedriven på bankkontor. Ianses
dessa fall det såledesär inte aktuellt med prövning enligt 3 Bankenen a
behöver endast anmäla till Finansinspektionen bankkontor haratt ett
inrättats.

I de följande avsnitten lämnas redogörelse för sådan bankverksamheten
bedrivs och har bedrivits i andra lokaler bankens ellerän medsom egna
bankens personal. Beskrivningen utgår huvudsakligenutan frånegen

förhållanden gällde före den januaril 1994. Med anledningsom av
Postens omorganisation, bildandet Posten AB och Postgiro Bank AB,av av
kommer bankverksamhet hittills skett ombud bl.a.som genom genom
samarbetsavtalet med Nordbanken, i framtiden annorlunda Detatt ut.se

ändock intresseär beskriva den bankverksamhet tidigare ochattav som
i viss utsträckning alltjämt bedrivs i postkontoren och i postkontorens
etableringar i butikslokaler.

Utredningen har, inledningsvis,nänmts följt det arbete bedrivssom som
Projektet lokal service med tele- och datakommunikation, här kallatav

Glesbygdsprojektet. Delar detta arbete beskrivs nedan.av

8.3.2 Banktjänster i butik

Under 1960-talet hade bankservice i dagligvarubutiker viss utbredningen
i glesbygden. Det i första sparbanker och föreningsbankerhandvar som
på detta tillhandahöllsätt banktjänster vid bankfilial i direkt anknytning till

lanthandelsbutik med butikens personal handläggare. Olikat.ex. en som
faktorer, däribland dåvarande Bankinspektionens skärpta krav på ett
bankkontors kassaorganisation inbrotts- och rånskydd, medfördeoch en
successiv indragning denna verksamhet.av

mittenI 1980-talet gjorde sparbankerna nysatsning. På rekommenda-av en
Årtion Bankinspektionen genomfördes verksamheten på försök. 1987av

omkring 20 butiker i projektet. Verksamhetenengagerade bestod ivar att



Banküänster ombud 353genom

dagligvarubutiki sin ordinarie kassaexpedition och med personalen egen
handlade enklare bankkassaärenden, insättning ochsåsom påuttag
motbokslösa bankkonton. Uppdragen utfördes för bankens räkning och i

butikens Till grund för verksamheten låg samarbetsavtal mellanettnanm.
Bankin-Sparbanken och butiken. Vid utformningen biträddesystemetav

spektionen med synpunkter avtal, teknisk lösning i fråga kassatermi-om
inal Samarbetet och ansvarsfördelningen reglerades avtalnärmarem.m.

butiken. föreskrevs vilken kassatermi-mellan banken och Där b1.a. typ av
skulle installera. skulle registrera banktran-nal butiken En sådan terminal

butikens försäljning för sig. Butiken åtog sig hålla tvåsaktioner och attvar
reglerades sekretess ochskilda kassor, för vartdera ändamål. Vidareen

personalansvarsfrågor, frågor försäkring, utbildningävensom samtavom
kunder hosfrågor säkerhetsutrustning. vissa avtal ingickI ävenattom

bankservice i denden avtalsslutande skulle kunna utnyttjaandra banker än
såvitt utförandetberörda butiken. Detta följd butiken,att avservar en av
bakgrund b1.a. debanktjänster, bankkontor. Motattav var anse som av

rekommendationer uppställs Finansinspektionen i nyssnämndasom av
bankverksamhet.råd har sparbankema avvecklat denna formallmänna av

Bankinspektionen1980-talet ansökte föreningsbankema hosUnder attom
butiksmiljö. Eftersom dennafå bedriva bankservice i enklare former i

enmansbetjänadskulle bedrivas på äldre expeditionsställen medverksamhet

registreringsutrustning och moderna säkerhetsarrange-kassa maskinellutan
inte föreningsbankemas ansökan kundeansåg Bankinspektionen attmang,

bifallas.

hosKontantutbetalning näringsidkare

för närvarande endast s.k.Såväl sparbankema föreningsbankema harsom
erbjuder möjlighet tillkontantutbetalningsservice i butik. Sparbankerna

följande.för innehavare sparbankskort enligtkontantuttag av

Kontantutlämningsservice till 500 krupp
avtal med glesbygdsbutiker750

Kontantutlämningsservice till 2 000 krupp
600 avtal med glesbygdsbutiker2

Avrundningsservice till 300 krupp
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8 850 avtal med butiker i såväl glesbygd tätortsom

år huvud-Föreningsbanken hade 1993 60-tal avtal uttagsservice,ett om
sakligen med butiksinnehavare innehavare bensinsta-medävenmen av
tioner kiosker på mindre flesta uttagsställena belägnaoch Deorter. av var

Sverige. Föreningsbankens registrerade varumärke för verksam-i södra

heten Närkontanten.är

påBanktjänster postkontor och i butik8.3.3

Nordbanken harfrån mellan ochsamarbetsavtal 1991 PostenGenom ett
postkontoren.nås på de ordinarievissa Nordbankens tjänster kunnatav

tillåten särskildverksamhettidigare har dennaSom nämnts utanansetts
ombudför sin del verksamhet hoslagstiftningsåtgärd. Posten bedrev egen

uppgickVid årsskiftet 1993 94bestående butiker eller bensinstationer.av
300. Enligtantalet ombudantalet ombud till omkring 250. I april 1994 är

vid utgångenantalet ombud ha ökat till 450planering kommerPostens att
på Nord-för med Nordbanken har Posten1994. avtaletInom ramenav
vid dessabutiksföretag uttagsservicebankens avtalat medvägnar även om

utbetalningarinnefattat in- ochentreprenörställen. Verksamheten har också

postgirot.över

postdiskbedrivs i avskild del butikenVerksamheten över separatenen av
står för investerings-finns på kontor.Postens Postentyp somav samma

ochansvarig kunden. Post-Banken rättsligtkostnaderna. är gentemot
utbildats Posten.personal,bankärendena utförs butikens avav som

manuellfall baserade påi flertaletKvittens- och redovisningsrutiner är
införaunder 1994med börjanhar dock planerathantering. Posten att

kontoförande banksdirektuppkopplinghantering medmaskinell mot
etableringarutförts iFöljande bankärenden har hittills Postensdatacentral.

butikslokal.i

postgiro räkningar m.m.Inbetalningar till
utbetalningskortUttag mot

postanvisning inrikesmedPenningtransaktioner
och utrikesbåde inrikesUttag postanvisningmot

telefonpostanvisningmedPenningtransaktioner
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000 kr3från i Nordbanken, maximibelopppersonkontoUttag
krmaxixmibelopp 0001från motbokslöst konto i Nordbanken,Uttag

000 kr3checkar från Nordbanken, maximibeloppInlösen av
kr2 000från övriga banker, maximibeloppcheckarInlösen av

möjliighetinnefattabankservice har inteNordbankens utatt ta pengaren
vadgrrund sägskonto påinsättningarpå bankbok eller göra somatt av

allmänna råd.Finansinspektionensi

i glesbygdProjekt8.3.4

glesbygdKontantservice i

glesbygd medKontantservice ibenämnd representanterarbetsgruppEn
Rikspolisstyrelsen,Arbetarskyddsstyrelseni,Glesbygdsdelegationen,från

BRÅ, Kommunför-SvenskaBrottsförebyggande RådetKonsumentverket,
LandsbygdshandelnsFöreningenBankmarmaförbundet,Svenskabundet,

Livsmedelshand-SverigesKF,FörbundetKooperativaFrämjande,
SparbanksföreningenSvenskaKöpmaxmaförbund,Sverigeslareförbund,

fram1990-1991arbetade uinderFörbundFöreningsbankersSverigesoch
förslagbutik.i Arbetsgruppensinsättningsservicebegränsadförslag tillett

bankservi-erbjuida kunderskulle fåglesbygdipåbutikerinnebar orteratt
skulleEnligt förslagetinsättningar.innefattade såväl uttag somsomce,

rredovisningsunderlag.särskiltanvändandemeddagligenredovisning ske av
säkerhetsåtgär-utbildnimg ocherforderliggenomgåskullepersonalBerörd

förslagbutiken. Arbetsgruppensunderhållasochvidtasder skulle av
Bankinspektionen.dåvarandeavstyrktes av

Glesbygdsprojektet

Glesbygdspro-datakommunikation,med tele- ochlokal serviceProjektetI
sparbankerna,Föreningsbamken,för bl.a.företrädareingårjektet,

Systembolaget.[ochApoteksbolagetköpmarmaförbundet,Svenska
förUtgångspunktenprojekt.i dettadeltog PostenUrsprungligen även

nålandsbygdglesbygd ochlevande attbevaraprojektet enär genomatt en
projektetharHittillsi projektgruppen.,ingårmellan demsamverkan som

Förenings-och iförsöksorter attvissairesulterat utsettsorteratt som
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ombanken i 1994 ansökt hos Finansinspektionen få tillstånd enligtattmars
Ansökan har behandlats inspektionen.3 inteännua av

Föreningsbankens ansökan framgår banken användaAv att attavser
ordinarie kortterminaler i butiker för insättningar på insättarens eget
bankkonto. kan ske transaktionen påDetta sättatt noteras sammagenom

tillbakadet fråga återköp, dvs. kunden lämnarett att ensom om var om
motsvarandeinköpt l praktiken kommer beloppet på sättatt noterasvara.

kopplatvid inköp med minustecken före. Kundens konto,ett ettsom men
krediteras och från terrninalentill kortet, kommer beloppetatt remsan

verksamhet skallfungera kvitto. Avsikten Föreningsbankensär attsom
Norrland.genomföras på försök på två inom bankens region Norraorter

Endast000 kronor.Varje insättning skall begränsad till högst 10vara
lokalbankutfärdade denprivatpersoner och lantbrukare med bankkort av
få tillgångfå insättningar. Förhar avtal med ombudet skall göra attsom

tilläggsavtal till sitttill insättningsmöjligheten skall kunden teckna särskilt

insättarenkortavtal med banken. Föreningsbanken åtar sig motatt ansvara
ombudet.för medlen omedelbart dessa lämnats tillnär

överväganden förslag8.4 och

utgångspunkter8.4.1 Principiella

tillhandahålla vissa enklareförslag: Möjligheten låta ombudMitt att
motiveradbankens främstbanktjänster i andra lokaler än är avegna

inte finnasförhållandena i mindre bör dockglesbygd och Detorter.
tillhandahållanågra formella begränsningar avseende möjligheten att

dessa tjänster andraäven orter.

FinansinspektionensUtvecklingen i praxis har, med stöd ovanav
kontantutbetalningsservice kanråd, lett tillredovisade allmärma att

lokaler bankensandra bankanställda och i andratillhandahållas änänav
intefrån bankkonto harpå särskilt tillstånd.krav Kontantuttagutan

bankkonto medsker frånbankverksamhetbetraktats även uttag ettomsom
Finansin-dock uppställtsbankbok. Vissa formella krav hartillhörande av
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spektionen vid från sådant konto. Det finns skål närmare övervägauttag att
under vilka förutsättningar kontanter från bankkonto fåböruttagsom av
tillhandahållas ombud. tekniskaNya landvinningar kan innebära attgenom
det skapas ökade möjligheter tillhandahålla andra banktjänsterävenatt

ombud detta för den skull bör fordra särskilt tillstånd. Somutan attgenom
exempel kan inomdet för vad kan kallasnämnas normalatt ramen som
kontokortshantering skapas möjligheter registrera insättningar påatt

Ävenbankkonto. finnsi övrigt således behov närmare övervägaattav
under vilka förutsättningar banktjänster bör få tillhandahållassom genom
ombud.

tekniskaNya lösningar kan förväntas leda till allt fler banktjänsteratt
kommer kunna erbjudas bankkunderna på elektronisk Det ärväg.att
emellertid inte sannolikt utvecklingen skulle gå så långt, det överatt att
huvud inte skulle finnas behov kundkontakt relativt utbrettochtaget ettav
kontorsnät. Bankkundema kommer i framtiden efterfråga denäven att
traditionella direktkontakten med banken. finns för närvarandeDet

möjlighet insättningar och betalningsöverföringargöra sättettatt som
liknar där det finnskontantuttag via bankomat-tekniken. På platser

tillräckligt för kostnaderna för dylika investeringar,kundunderlag bäraatt
i vissa avseendenkommer dessa tjänster troligtvis ochersättaatt att
fall vad gäller enklarekonkurrera behovet personlig kontakt, i vartut av

drivabanktjänster. På där det inte tillräckligt lönsamt varkenär attorter
sannolikt bli svårtbankkontor eller installera kommer det attatt automater,

till banktjänster inte kan erbjudas iupprätthålla service kunderna. Omatt
någon form, finns för dagligvaru-risk andra verksamheter,ävenatt t.ex.

från kan sikthandeln och service, försvinner Dettaorten.annan
förhindra sådan utvecklingmedföra vissa I syfteatt orter utarmas. att en

infördes ibestämmelsen 3 a

sikte enbart på banktjän-Bestämmelsen i 3 § således för närvarandetara
förglesbygd mindre också utgångspunkteni eller Det är ut-ster orter.

alternativaredningen tillgodose behovetdet angelägetäratt mest att av
harformer för bankservice sådana Under utredningsarbetetorter.

framförts synpunkter på behovet kan andra Deävenatt stort orter.vara
bibehållandeföretagsmässiga överväganden etablering ochstyr avsom
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kontor har medfört kundunderlaget för lågt på vissaatt ävenansetts vara
tillstörre och med i storstädemas ytterområden. På grundorter, ettav

glesare kontorsnät kan det på dessaäven svårt nåorter att ettvara
bankkontor under kontorets öppethållandetider. Dessa förhållanden talar
för borde utvidga möjligheterna bedriva bankverksarnhetatt ävenattman
till andra glesbygd och mindreän Häremot kan invändasorter orter. att
intresset kunna tillhandahålla banktjänster ombud hittills inteattav genom
varit så Det har emellertid rått viss osäkerhet på vilketstort. sätten om
bestämmelsen i 3 § skall tillämpas och vad i Övrigt gäller föra som
bankverksamhet bedrivs utanför bankens lokaler. Postgirot Bank ABsom
och Föreningsbanken har ansökt sådant tillstånd. Ansökningama harnu om

inte inspektionen.ännu prövats En finna praktiska lösningarsträvan attav
bör inte förhindras. Härtill kommer aktörerna marknaden bör haatt
valfrihet det gäller finnanär olika former bankservice, allt underatt av
förutsättning verksamheten håller hög säkerhetsnivå. En ökadatt en
valfrihet i förening med ökad konkurrens bankmarknaden kan beredaen

för utvidgad service.vägen Till för såväl kunderna bankernaen gagn som
bör därför bankerna i utsträckningstörre hittills få möjlighet väljaän att
det på vilket villsätt nå till sina kunder.utman

bör tilläggasDet den nuvarande ordningen skapar radäven gräns-att en
dragningsproblem. Som framgår avsnitt 8.2.1 det förenat med vissaärav
svårigheter vilkaavgöra skall hänföras till glesbygd ochatt orter som

Ävenmindre detta förtalar det inte bör finnas någon formell be-orter. att
gränsning såvitt den på vilken banktjänster skall kunna till-ortavser
handahållas ombud. Detta skapar förutsättningar för ökadgenom en
flexibilitet. Förutsättningarna för tillstånd tillhandahålla vissa enklareatt
banktjänster utanför bankens lokaler och med bankpersonal böränannan
bestämmas från i andra avseenden flexibelt kanäven Detsynsätt.ett mer
finnas anledning ställa olika höga krav på säkerhetsnivån beroendeatt

kundunderlaget, verksamhetens omfattning, organisatoriska förut-orten,
sättningar och övriga säkerhetsarrangemang.

Bestämmelsen i 3 § utgår från det ombud bank anlitar äratta som en en
butik. Det inte i motiven vad med butik.närmare Detanges som avses
förefaller dock naturligt bankerna ombud i första hand väljeratt som
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förförutsättningarna störstdagligvarubutiker. sådana butikerI sannoliktär
Även intressantakanlokalerbred daglig kundkontakt. andraoch varaen

och kiosker.bensinstationerombudsverksarnhet, servicecentra,för t.ex.
för valgällerombud bör, motsvarandeBeträffande valet sätt avsomav

formellauppställas några begränsningar.inteort,

rättsligaEntreprenörens status

för banken.ombudinta ställningsåledeskommerEntreprenören att som
harombudBenämningentill 3i förarbetenaförutsattesDetta även a
ochjordbrukskassomaavseendelagstiftningi äldretidigare använts

benämningenemellertidanvändssammanhangförevarandesparbankerna. I
utformningenhänsyftningar påbetydelseavtalsrättsligai dess strikt utan

verksam-pâ hurSäkerhetsaspektemadå bedrevs.verksamhetden somav
sedanombudskonstruktionen;oavhängigasigoch föriheten utformas är

oberoendemöjlighet kanombudsaltemativet manaccepterat som enman
Någotverksamheten.betingassäkerhetskravdedetta avsomangeav

ombudskonstruktionen.intedärvidlag utgörhinder

för dennesochhuvudmannensrättshandlingar iföretarombudEtt namn
omedelbart kommerhuvudmannendettaKonsekvensen ärräkning. attav

företarombudetvilkenpartsförhållande till deni direkt gentemotståatt
handlarkommissionärjämförelse kan nämnasrättshandlingen. Som att en

räkning, dvs. uppträderhuvudmannens gentemotföri eget namn men
ombudEgenskapenavtalspart.självavseendeni allatredje avsomman

huvudmannen deklarerarvilkenihandlingframgåkan separatav en
innehållet iframgåocksåbehörighet fullmakt. Den kanombudets av

e.d.,kvittonkontrakt,avtalstillfället anbud,handlingar frånskriftliga
Detsätt.uniform ellerutfommingen skyltning eller annat av-avgenom
ombudandredenuppfattatredje har anledninggörande är somattatt man

tjänstersinatillhandahållerbankNärinte genomoch motpart. ensom
medhandläggsbankärendetkundensåledes framgå förombud bör det att

hanterardenochbanken och kundenrättsverkan mellandirekt att som
dettasig räckaförochiför banken. Det torde attombudärendet endast är

banken.ochkundenkontoavtalet mellantilläggsavtal tillframgår ettav
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Ombudet år regel skyldigt med tillgängliga medel skydda huvud-attsom
redovisningsfordran ombudets övriga borgenärer. Enligtmannens mot

lagen 1944: l8l redovisningsmedel åtnjuter huvudmannens fordranom
sådant skydd medel tillkommer huvudmannen har in påom som satts
särskilt bankkonto eller på avskiltssätt och detta har skett utanannat
dröjsmål. Så länge dröjsmål inte föreligger huvudmannensär fordran
också skyddad, medlen varit omedelbart tillgängliga för avskiljande,om
vilket kan ha betydelse ombudet innan avskiljandet försätts i konkursom
eller drabbas utmätning. Av rättspraxis framgår det inte krävsav att att
medlen har avskilts redan från den tidpunkt då de ombudet.mottogs av
Vad skyldigheten hålla medlen avskilda ellersagtssom attnu om om
redovisningsskyldigheten inte hinderutgör ombudet kvittar sinamot att
fordringar huvudmannens, ombudets fordringar härrör frånmot oavsett om
fullmaktsförhållandet eller från rättsligt mellanhavande. Ombudetsannat
skyldigheter i detta avseende torde inte något absolut hinderutgöra mot att
i vissa fall hantera bankärenden sammanblandat med butiks kassa.en egen
Avskiljande bör då ske dagens arbetenär avslutas.

Normalt uppkommer således förpliktelseralla och rättigheter mellansett
kunden och banken. Om några oegentligheter skulle förekomma vid
hanteringen bartkärende, terminal för manipulationutsättsettav om en
eller någon obehörig befattning med utrustningen och därvid skadatarom
uppkommer, kan banken utifrån vad gäller enligt normala fullmakts-som
regler i vissa fall undgå kunden. sådana fallFör börgentemotansvar
avtalsförhållandet mellan banken och kunden innehålla vidsträcktett mer

för banken. En begränsning detta bör endast komma iansvar av ansvar
fråga kundennär medverkat till skadan eller underlåtit förebygga elleratt
minimera densamma.

8.4.2 Behovet regleringav

tekniskaDen utvecklingen kan minska behovet och bankernas intresse av
erbjuda bankservice ombud. Det förhållandetatt i fallatt vartgenom en

del kunderna sannolikt i framtidenäven kommer efterfråga andra änav att
icke automatiserade banktjänster tillräckligt skäl förär böratt man vara

för alternativ.öppen Den tekniska utvecklingen kan emellertid också skapa
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Ökade möjligheter för bedriva bankverksamhet ombud. Denatt genom ena
verksamhetsformen behöver således inte eller begränsa den andra.utesluta
Eventuella farhågor för det inte skulle finnas tillräckligt behovatt stort av
banktjänster i bankkontorän bör sålunda avgörande förinteannat vara
reglernas utfomming. Det bör tilläggas det närvarandeför inte skall skeatt
någon behovsprövning vid tillståndsgivningen. bör gällaDetta iäven
framtiden.

Utgångspunkten för framtida reglering bör således skapaatten vara
för flexibla lösningar och bankerna möjligheter finnautrymme attge

former såväl kunderna bankema. Som tidigare betonatssom gagnar som
gäller dock säkerhetskraven skall upprätthâllas och banken skallatt att vara
rättsligt ansvarig för verksamheten kunderna.gentemot

Hittills har förutsättningarna för bedriva bankverksamhet utanföratt
bankkontoren i huvudsak bestått i undantag från oskriven huvudregelen
innebärande banks verksamhet skall bedrivas i bankkontor och bank-att av
personal. Det finns anledning dennaöverväga huvudprincip böratt om
lagfástas.

framtidaEn reglering bör omfatta sådan verksamhetäven hittillssom
kunnat bedrivas särskilt lagstöd. Här åsyftas de banktjänster harutan som
tillhandahållits postkontor med stöd det statsmakterna godkändaav av
samarbetsavtalet mellan och Nordbanken.Posten Enligt den nuvarande
bestämmelsen fordras särskilda föri 3 § skäl tillstånd skall beviljas.atta

framgårSom tidigare inte förarbetena, inämnts fall inte medvartav
tillräcklig tydlighet, vad skall särskilda skäl. Iutgörasom anses en
framtida reglering bör tydligare framgå förutsättningarvilkaunder som
tillstånd kan beviljas.
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från bankkontor8.4.3 Banks verksamhet

skall tillhandahållasbanks verksamhetförslag: HuvudprincipenMitt att
personal lagfästs. Sådanoch bankensbankens lokaleri egenegna av

bedrivs från bankkontor.verksamhet
får dock till-bankbokfrån kontoBankservice utanuttagavsersom

påhandahållas även sätt.annat

vilka lokaler banks verksamhetbestämmelser iuttryckligasaknasDet om
banks verksamhetallmänt vedertagetbedrivas. dockskall Det är att en

personal.och bankenslokalerbedrivas i bankensskall egenavegna
avsnitt 8.2.2rådi sina redovisade allmännaFinansinspektionen har ovan

riktlinjernaEnligtriktlinjer för vad bankkontor ärär.dragit ettettupp
bedriver verksamhetexpeditionsställe där bankenbankkontor bemannatett

inrättas i andrasBankkontor kaninlåning eller utlåning.omfattarsom
sammanblandas medinteförutsättning banktjänsternaunderlokaler att

bankpersonal ochbedrivs endastverksamhetenverksamhet, att avannan
öppethållandetider gäller.särskildaatt

bedriva bankverksamhetförförutsättningarnahartidigareSom nämnts att
oskrivenfrån i dagbankens utgåttlokalerombud i andra än engenom

centralsammanhangintar i dettabankkontorhuvudregel. Begreppet en
osäkerhetråder visssärskilt detanledning,finnsroll. Det omensom
utgå fråntillhandahållas,fårformer banktjänstervilkaunder att en

vissa undantaghuvudregel kan övervägas.Från dennahuvudregel.
Finansin-uttryck itilli dag enbart kommainteHuvudregeln bör som

huvudprincipennämndaavsnitti föregåendeföreskrifter. Denspektionens
bankpersonallokalerbankensskall bedrivas iverksamhetbanksatt egna av

lokalbedrivs i sådanVerksamheti lag.uttryckas direkti ställetbör som
i bankkontor.bedrivenskall anses

med utgångs-skall bestämmasbankkontorbör ställaskravDe ettsom
styckettredjekap. 3 §och 2bankrörelselagenfrån kap. 3 §punkt 7

bestämmelser ochdessa1987:618. Avbankaktiebolagslagen av
förenings-1987:619 ochi sparbankslagenbestämmelsermotsvarande
Med stödsund.bankverksamhet skallföljer1987:620bankslagen att vara
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sundhetskriteriet bolagsordning inreskall bankens organisation, samtav
kontroll och säkerhetsuppbyggnad Sundhetskravet innefattar ävenprövas.

standardkrav för bankkontor ochvissa vad gäller organisationsformema ett
det på vilket verksamheten ändring bör inte ske i dessabedrivs. Någonsätt

Finansin-grundläggande de kravavseenden. Därutöver bör vissa somav
rådet tjänaspektionen ställt i det tidigare allmännanämnda somupp

Således måste detvägledning för vad utmärker bankkontor.ett varasom
fast expeditionsställe.fråga särskild lokal eller del lokal med ettom en av

bankens lokaldel lokal skallOm bankens lokal utgör större varaen av en
bedrivs ifrån verksamhetavskild och tydligt avgränsad som sammaannan

bankensverksamhet tillhandahållaslokal. Vidare skall bankens av egen
bedrivas. Påbankkontor kan all bankverksamhetpersonal. I motsvaran-ett

bank skyldig enligt 2 kap.de gäller för närvarande börsätt attvaraensom
Finansinspektionen anmäla bankkontorbankrörelselagen hos22 § när ett

inrättas.

olika former ombud kravkunnat ske iHittills har kontantuttag utangenom
Finansinspektionens allmänna råd seframgårpå särskilt tillstånd. Som av

träffats mellan enskildaavtal banker ochfinnsavsnitt 8.2.2 genom som
med kontokort.erbjuda check ellermöjlighet kontantuttagnäringsidkare att

sker i samband medkontantuttagmöjlighet finnsDenna oavsett om
Ävensådanteller samband. andraeller tjänstbetalning för utanenen vara

krav ibankkonto särskilt tillståndfrånkontantuttag kan ske utan
råd. Endastallmänna för det fallFinansinspektionensenlighet med att

bankbok särskildbankkonto med ställs krav påfrånsker ettuttag
fordrarhittills inte itillstånd börKontantservice ävenhantering. som

särskiltkrav påframtiden kunna utanförerbjudas bankkontor utan
sker från kontoAll kontantservice, medtillstånd. undantag för uttag som

bankensandrabankbok, bör således tillhandahållasmed kunna än egenav
personal i andra lokaler bankensän egna.
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8.4.4 Banktjänster ombudgenom

Mitt förslag: Enklare banktjänster insättning konto, frånuttagw
konto med bankbok, betalningsförmedling och kreditförmedling skall#
banken efter särskilt tillstånd kunna tillhandahålla i andra lokaler än
bankens och med personal bankens. Tillstånd skall kunnaänegna annan

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansin-ges av
spektionen.

Bankrörelse får bedrivas endast efter särskilt tillstånd oktroj. Beviljande

sådant tillstånd föregås ingående prövning verksamhet,av av en av
säkerhet, organisation, kompetens omfattandeDenna prövning syftarm.m.
till sund och seriös bankverksamhet. Flera de tjänster bankernaen av som
får tillhandahålla komplicerad och ställer kravär natur storaav
utbildning och kompetens hos dem skall utföra uppgifterna. Felaktigtsom
hanterade kan vissa tjänsterna orsaka banken långtgående ekonomiskaav
förpliktelser och dåligt Vissa tjänsternarenommé hos allmänheten.ett av

också speciellakräver säkerhetsarrangemang lokalmässigt. Mot dennarent
bakgrund det naturligtvis väsentligt de verksamhetsgrenar fårår att som

ifråga förkomma entreprenad består enbart enklare banktjänster. Avav
banktjänsterna kan därför aktuella med hjälpendast de vara som av
tekniska landvinningar kan bedrivas med tillräcklig grad säkerhet.en av

kvalité inte försämras också minstFör och säkerhet skall det inteäratt -
för bankernas kontroll lämpligt begränsa det antal tjänsteratt somegen -
får bedrivas entreprenad till fåtal. Vilka banktjänster börett som
komma ifråga bör i övrigt bestämmas med utgångspunkt från kundernas

behov. Endast tjänster kunderna önskar ha tillgång till med visssom
regelbundenhet ifrågakomma.bör

till anförts insättning på konto,Med hänsyn vad bör tjänsternasom ovan
från konto och betalningsförmedling få bedrivas entreprenad. Häruttag

har den tekniska utvecklingen nått så långt säkerhetsfrågorna kan lösasatt
tillfredsställande. ställningstagande ligger också i linje med vadDetta som

Något frånuttalades i motiven till 3 i dess gällande lydelse.§ avstega nu
krediter således inte ske.principen banken själv skall besluta böratt om

sig ombud får förekomma sådanDäremot bör kunna tänka det hosattman
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marknadsföring kreditavtal banken får bedrivasjälvav samt attsom
ombudet därvid får kreditansökan. Härvidmottagareagera som av en
måste dock beaktas kreditansökan föregåsi bör sådanavissa fallatt en av
kontakter mellan kreditsökanden och sökandenbanken kan bedömarättatt
innebörden och de ekonomiska konsekvenserna sådan ansökan.enav

Insättning på konto, från konto, betalningsförmedling och kreditför-uttag
medling bör således kunna tillhandahållas ombud. Förutsättningarnagenom
för dessa banktjänster skall kunna tillhandahållas ombud böratt genom
dock i enlighet med motiven till 3 § tillstånd beviljasatta vara av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen.av
Om sker från konto bankbok bör, framgår föregåendeuttag utan som av
avsnitt, inte fordras särskilt tillstånd verksamheten tillhandahålls påom

i bankkontor. Om sker frånsätt än konto med bankbok fordrasannat uttag
dock tillstånd.

8.4.5 tillståndFörutsättningar för

Mitt förslag: Tillstånd bedriva banktjänsterenklare i andra lokaleratt
bankens och med bankensän personal får endastänegna arman egen

beviljas verksamheten bedrivasbedöms kunna under kontrolleradeom
former och med betryggande säkerhet.

Allmänna utgångspunkter

iUtgångspunkten för undantagsbestämmelsen 3 § vissa enklareär atta
banktjänster skall kunna tillhandahållas bankensi lokalerandra än egna
och personal framtida undantagsbe-än bankpersonal. Denav annan
stämmelsen bör bestämmas från innebärutgångspunkt. Detta attsamma

bankensän personal tillhandahåller Ombudets personaltjänsterna.annan
måste, behandlas utförligare erforderlig utbildningnedan, genomgåsom
för kraven på tillräcklig tillgodosedda.säkerhet skallatt anses

En utgångspunkt för den bör kunnaundantagsbestämmelsen är attannan
tillämpas flexibelt. bör med hänsyn till denKraven kunna anpassas
tekniska utvecklingen, beskaffenhet, omfattning ochverksamhetensortens
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lämpligt iförutsättningar. därför inte möjligt ellerövriga Det är attens
imotiven till 3 § dessdetalj slå fast vilka krav skall gälla. I asom

för sinlydelse uttalas Finansinspektionen inomnuvarande att ramen
tillstånd beviljas skall kunnaföreskriftsrätt i samband medallmänna att
verksamhet tillståndetvillkor skall gälla för dende avser.somange

till bl.a.föreskriftsrätt inspektionen kravendenna kanGenom anpassa
fortsättningsvis. Utredningenomfattning. Så bör skeverksamhetens även

betaltjänstfrågor fårörandeutredningsarbeteunder sitt fortsattakan
fonnernakan förändratekniska lösningar vilkaanledning beröra olikaatt

lösningar kan kommatjänster. Dessatillhandahållande finansiellaför av
börförutsättningar tillståndför under vilkavägledningtjänaatt ges.som

med förslag påslutbetänkandet återkommadärför finnas skäl ikanDet att
säkerhetsmässiga lösningar.olika tekniska,

lokalerbanktjänster i andratillhandahålla änFörutsättningen för fåatt
på likabli bedrivenförväntasverksamheten kanbankkontor är ettatt

ombud,och inte bankensbank. Banken,den bedrevs isäkert sätt som om
ansvarigrättsligttransaktioner denmåste i alla är gentemotsomvara

inte behövaKunderna skallombuden.måste ställas påkunden. Höga krav
tillhandahålls ombudbanktjänster änför riskerstörre närutsättas genom

vidbetydelse be-personal.bankens Avtillhandahållsdenär av egen
tillräckligbedriven medförväntas bliverksamheten kandömningen omav

redovisning ochförsäkerhetenden tekniskasäkerhet följande.är
frågorpersonal och 4.utbildningden fysiska säkerheten, 3.kontroll, 2. av

ihandläggningled i sinFinansinspektionen börsekretess. ettsomom
lämplighet.lokalensombudets ochgranskafall kunnatveksamma närmare

kontrollredovisning ochsäkerheten förtekniska1 Den
.

bankverksamhetutvecklingsundpå säkerhet ochallmänna kravDe aven
måstestandardkravvissabankrörelselagen innebärföreskrivs i attsom

skallbankverksamhetenpå vilketgäller bl.a. detupprätthållas vad sätt
expeditionenrimligt kravverksamhet. Ett ärhållas avskild från attannan

modell kani butiken. Enekonomisk verksamhetfrån övrighålls avskild
medpost-i-butik-verksamhet,sintillämpat förden Posten envara som
fallvissa börIordinarie postkontor.påsärskild disk ett,typ somav samma
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denna avskildhet kunna informationsdisk i butiken, där detordnas vid en
inte omfattning. Sådansker andra ekonomiska transaktioner någonav
expedition beteckning och bemarmadbör markerad med bankensvara

utbildning förendast med sådan butikspersonal särskilderhållit attsom
ärenden och litenhantera bankärenden. ombud därHos litet antalett en

separeringomsättning i fråga bankärenden förekommer, är en avom
sådanafrån övriga krav. Ibankärenden verksamheter ofta alltför strängtett

vanligafall sker i dekan i stället tänka sig transaktionernaattman
normal kontokorts-butikskassorna med utrustning används församma som

hantering ocksåi butikskassanFrågan låta banktjänster utföras ärattom
fall endasti sådanaavhängig vilka tjänster det fråga börDetärav om.

kontokortsterminalen.viainsättningar och kan skesigröra uttagom som
bankkrediter ellersig förmedlinginnebär detDetta röratt avman om om

begränsad verksam-med mycketbetalningsförmedling hos ombudäven en
betalnings-disk. Vidbanktjänster måste hahet såvitt separatenavser

försådan terminal behövstillgång tillförmedling fordras även som
täckningskontrollförpostgirokontoreskontrankoppling till bankkonto- och

betala gireringama.medel förvid attuttag av

insättningar sker på konto,främst aktualitetredovisning har närKravet på
skallbetalningsförmedling. bankenFörvid olika formeräven attavmen

ställastransaktionerna måste vissa kravredovisningenkontrollerakunna av
registrerasutbetalningar bör omedelbartochredovisningen. In-på

Finansinspektionen uppställer i dekravför Demaskinellt post.post som
1987:22 tjänaBFFS bör därvidbeskrivitstidigareallmänna råd somsom

aktuella transaktioner.registreringvägledning såvitt avavser

kunnaregistreringmaskinellSom tekniken utvecklats till dags dato bör all
och dåUndantagsvis,direktuppkopplingske med till aktuell central enhet.

alternativ skallbörunder kortare övergångstid, övervägas man somen om
rutin,i manuellfastställsaffärshändelserkunna inträffadeacceptera att en

under-bankbokiinbetalningarvarvid kvitto och noteringarmottagna
Även dockfall börtvå från butiken. i dessatecknas enpersonerav

teknik vidutnyttja dennaI Föreningsbankenhar för avsiktavsnitt 8.3.4 beskrivs hur att
insättning medelpå bankkonto.av
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övergång till maskinell hantering prioriterad fråga. I samband medvara en
ansökan tillstånd bör banken övergångkunna tillnärom ange en
direktuppkopplad maskinell registrering kommer ske.att

denFör händelse bankkunder i något avseende skulle drabbas på ett
negativt krävs inte någon särskild sanktionsmöjlighet butiken,sätt gentemot
eftersom det alltjämt fråga bankens verksamhetenär ävenom ansvar om
bedrivs ombud. Om rutinerna skulle ifrågasättas inspektionen,genom av
åvilar det därför banken sådan utredning visaratt prestera attsom
nödvändiga åtgärder vidtagits för komma till med bristerna. Deträttaatt

också banken innehavare tillståndet. Om inteverksamhetenär ärsom av
skulle det verksamskötas korrekt således bankens tillstånd läggaär utatt
heten på dras tillbaka.entreprenören som

jâuiskaDen säkerheten

bankens skyldigheter ingår åtgärder för förebygga ochI vidtaatt att
Säkerhetsrutinema börförhindra brott. Härmed främst rånrisken.avses

utformas lokala variationer. Försäkringsbolagenskunna olika beroende

siktekrav dock alltid tillgodosedda. Säkerhetsåtgärdema börbör tavara
Värdeskåplarmanordningar, placering utformning kassaskrin ochpå och av

och kamerabevakning.övriga såsom säkerhetsglassamt arrangemang,
förutsättningarBehovet säkerhetsåtgärder får efter lokalensav anpassas

föreskrifterFinansinspektionensoch verksamhetens omfattning. Härvid bör

rån- inbrottsskydd BFFSför säkerhetsarbete i bank avseende och m.m.
kunna tjäna vägledning.1990:24 som

Utbildning personalav

bartktjänsterUtgångspunkten för möjligheten tillhandahålla vissaatt genom
personal.bedrivas ombudetsombud verksamheten skall kunnaär att av
ombudetsFörutsättningen för detta skall kunna är attatt accepteras

banktjänstema skallförgenomgår utbildning krävspersonal den attsom
naturligtvisutbildning fårprofessionellt. påkunna handläggas Kraven

tillhandahålla.bartktjänster ombudet skalltill deanpassas som
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4. Frågor sekretessom

för-får enskildasEnligt kap. 10 § första1 stycket bankrörelselagen

ihållanden till inte andra stycketbank obehörigen röjas. Enligt samma
istället bestämmelsernaparagraf tillämpas i det allmännas verksamhet i

i förstaskyddassekretesslagen 1980:100. 8 kap. sekretesslagenI 5 §

verksamhet såsomaffärs- driftsförhållanden myndighetshand eller i statlig

eller tillsyn medi tillståndsgivningFinansinspektionens bestårsom
sekretessinskärpa viktenavseende på bl.a. bankväsendet. För attatt av

utbildningpersonalensbankärenden böriakttas i ombudets hantering av
bankärenden börhanteraalltid innehålla frågor sekretess. För attom

undertecknaerforderlig utbildning ocksåpersonalen genomgått ensom
sekretessförbindelse.särskild

personalen hosså anordnadtekniska utrustningen börDen attvara
meduppgifter kundens förhållandendel andraombudet inte kan ta omav

detgenomförandet transaktionen. Närförbanken vad krävsän avsom
kontobehållningenkortterminaler behövergäller tjänster utförda över

framgårför ombudet vadåtkomlig sättsåledes inte ängöras annat som
eller intetransaktionen accepteras.accepterasattav

Tillståndets räckvidd8.4.6

tillhandahållatillstånd banktjänsterMitt förslag: Ansökan att genomom
Sådant tillstånd kanbank ansökanför denombud får beviljas avser. avse

eller flerahos ombud.banktjänstertillhandahållande ettav

bankengäller,frarndeles,Det skall på motsvarande sätt somvarasom nu
banktjänstertillhandahållaansöker och beviljas tillstånd att genomom
förutsättningarnatillståndsprövningen ingårombud. I prövaatt om -

uppfyllasformer kommerkontrollerade och betryggande säkerhet att av-
i princip skeskallombuddet eller de ansökan Det ensom en avser.

förutsättningarnaindividuell prövning varje enskilt ombud och hans attav
ombudflera börombud. Om förhållandena likartade hosär ettvara
för verksamhetFörutsättningarnagälla för flera ombud.tillstånd kunna

tillstånd bör dockflera ombud omfattasbedrivs sammaav som avsom
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kanFinansinspektionenföreskrivsvillkorEventuellalikartade. avsomvara
enhetligt sätt.påutformasdå ett

framtidainnefatta ävenskall kunnatillståndansökanFrågan är omenom
tidigarebeviljas ellertillståndvilkaförlikartade demvilkaetableringar, är

till-siniFinansinspektionenförutsättningUnderför.beviljats atthar
bedömning ävenmöjligt göradet avtimer ärståndsprövning att enatt

beviljahindernågotföreligga attdet inte motböretableringarframtida
etableringarsådanaNäretableringar.framtidaomfattartillstånd ävensom

Finansinspektionen.tilldettaanmälabankenpâankommadetbör attsker
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kostnadskonsekvenserGenomförande9 och

Finansinspektio-försåväldel förändringarförslag innebärUtredningens en
hörförändringarnaTill de väsentligaenskilda företag.för att nyanen som
förändradetillsyn. Denstå underkommerföretagkategorier attav

andelsbanker kommermed lagentillsammansbankrörelsedeñnitionen om
troligenkommerbanker. Dessaetableringarmedförasannolikt att avnya

verksammadeomfattningmindre änverksamhetbedriva nuatt enav
närvarande bedriverförföreningardedömabankerna. Att somav

genomförsförslagutredningenskanfinansiell verksamhet om --
marknadenstorlek tillförsmindrebankerförväntas treatt ett avnyapar

bildats.habankockså någon störreTroligen kommerår. attinom något
Även tillståndspliktigbedrivaföreningarekonomiskaförmöjligheten att

något eller någrainnebärafmansieringsverksamhet kan att nyaantas
områdettillsyn. På detinspektionensstå underföretag kommer att

bankområdet. Detillskottmindre änemellertidförutspås nyaett
inspektio-betydande förmerarbetemedföraförväntasbestämmelserna ett

intesådanarådgivningsverksamhetenminst kan gentemotInte somnen.
grund deökakommatillsyninspektionensunder attstår nyaav
förfrågningarockså kommagränsdragningarna. Detta kan omatt avse

kreditföretag.bilda andelsbank ellermöjligheterna att

konsekvensersamhällsekonomiskadeexakt förutsegår inte somDet att
påaktörerFlermedföra.delar kommerförslag i dessautredningens att

ökadleda tillsiktdockkanfinansiella marknadenregleradeden en
isamhälletförpositiva konsekvenser stort.bör fåDettakonkurrens.

kreditföre-enligt lagentillståndspliktenfrånundantagetföreslagnaDet om
motsvarandeEttFinansinspektionen.förkonsekvenserfåkommer atttag
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farmsundantag tidigare i ñnansbolagslagen. Den bestämmelse som
föreslårutredningen har utformats jämförtnågot annorlunda mednu

i ñnansbolagslagen.motsvarande Inspektionen främst ikan samband-
med bestämmelsens ikraftträdande komma få betydandeatt ett mer--
arbete det gäller tillämpningen den bestämmelsen, inte minstnär av nya
i form rädfrågning från föreningarna.av

föreslagnaDen lagen Valutaväxling kommer leda till antalatt ettom nya
Ävenföretag under Finansinspektionens tillsyn. i denna del skulle därför

utredningens förslag arbetsbelastning för in-komma medföra ökadatt en
spektionen.

Som framgått kan Finansinspektionens arbetsbörda komma ökaatt
betydligt förslagen genomförs. kan den utökningDet noteras attom av
arbetsuppgifter följer lagen Valutaväxling den ökadesamtsom av om
arbetsbördan för möjligheternatotalt kan fä konsekvenser attsett
organisera utföra de olikamyndigheten på ändamålsenligt ochsättett att
uppgifterna. föreslå priorite-ligger inte inom utredningens uppdragDet att

lämna förslag tillringar inspektionens olika uppgifter eller i övrigtattav
Vilka förändringarhur inspektionens verksamhet bör bedrivas. av

ställetverksamheten förslagen föranleder i detalj bör i avgörassom mer
Utredningende prioriteringar sker inom verksamheten i stort.av som
ofrånkomlignöjer sig därför med konstatera resursförstärkning äratt att en

verksamhet finansieras i alltförslagen skall genomföras. inspektionensom
Ävenstår tillsyn.väsentligt med bidrag från de institut undersom

de föreslagnainspektionens behov resursförstärkningar på grundav av
ändringarna bör kunna täckas avgifter. gäller sådanDetta ävenav
verksamhet inte direkt hänförlig till institut står under tillsyn,ärsom som

därmedanmälningar enligt lagen Valutaväxling. Förslagen skullet.ex. om
medföra några statsfinansiella Utredningen avstårinte kostnader.större

instituten.från föreslå hur kostnaderna skall fördelas mellanatt

föremellertid kostnadernasärskild fråga i det sammanhangetEn utgörs av
ansökningar tillhandahålla banktjänsterbehandlingen att genomomav

betydande, bör i principkostnader, kan komma bliombud. Dessa attsom
emellertid också beaktas dettäckas ansökningsavgifter. Härvid börav
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medpåbedrivassådan verksamhetallmänna intresset kan orterattav
banktjänster.svårigheter tillgodose behovetsärskilda sättatt annat av

hinderpraktiken utgördå inte bestämmas så de iAvgifterna bör motettatt
sådan verksamhet.etableringen av

fördag1995januarigenomgående föreslagit den lharUtredningen som
gäller detdetNärÖvergångsbestämmelser.med vissaikraftträdande,

finan-föreningarsför vissafrån tillståndspliktenundantagetföreslagna
ñnansbolagsla-iundantagettidigaredetsieringsverksamhet kan noteras att

infördes.lagendenkreditmarknadsbolagslagen närtillöverfördesintegen
tillståndspliktigbedrivaföreningardessakommerlagenMed den attnya

kreditmark-tillikraftträdandebestämmelsema5Genomverksamhet. p.
från till-befriadevarittidigareföreningarfårnadsbolagslagen som

sin verksam-fortsättaemellertidñnansieringsverksamhetståndsplikt för sin
januaritill den likraftträdande, dvs.lagensfrån denunder århet ett nya

tidenbörtill dess,genomförasinte kanutredningsförslagetOm1995.
utsträckas.ikraftträdandebestämmelsenämndaenligt
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Specialmotivering10

bankrörelse-iändringtill lagFörslaget10.1 om

1987:617lagen

ochföreningsbankordenbestämmelservissaförinnebärFörslaget att
bestämmelserdelochandelsbankföreningsbank byts attcentral ut mot en

filialetableramöjlighetenbl.a.gällerassociationsneutrala. Detta attgörs
bankföretagför olikamöjligheten attoch6-8 §§kap.utomlands l

§§.66 ochl kap.företagandravissaiandelareller aaktierförvärva
redovisningochrevisionreglernaexempel kan nämnasytterligareSom om

saknasföreslås,ändringarsådanaavseendendekap. Irespektive 4i 3 som
företagförening ochbedrivs iföretagpâåtskillnad somskäl göra somatt

bolag.ibedrivs

1 kap.

§2

stycketFörsta
preciseraochvittomfattandealltjämtBankrörelsedeñnitionen skall vara

Definitionentill.ensamrätthaskallinlåning bankernavilken typ somav
allmänheten.ochinlåningutifrån begreppenalltjämtbestäms

insättningfrånutgångspunkt attmed avdefinierasInläningsbegreppet
fortlöpandeske samtmedel kaninsättningske på konto,medel kan att av

fördisponibeloch ärvärdetbehållningen utgörs pengaravatt av
iutvecklas närmaretolkasskallrekvisitdessaPå vilket sättinsättaren.

4.6.1.1.avsnitt
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skallAllmänhetsbegreppet Äventolkas på vidare tidigare.sätt änett
inlåning riktas till medlemmar i förening skall ske frånsom en anses
allmänheten, medlemskapet i föreningen förär öppet och såom attvar en
inlåningen riktas till vid och på förhand obestämd personkrets. Denen
närmare tolkningen allmänhetsbegreppet behandlas i avsnitt 4.6.1.2.av

Andra stycket
Ändringama föranleds de beteckningarna innebär i övrigtav nya men
ingen skillnad i sak. Andelsbank föreningsbankersätter och central
föreningsbank.

2 §a
Från kravet tillståndspliktig bankrörelse undantag för näringsföre-görs

och andra företag ingår itag koncern sådant företagsom attsamma som
inlåning från allmänheten. Sådan inlåningta emot benämns insättning av

kundmedel. Syftet med denna inlåning insatta medelär skall användasatt
vid köp och tjänster tillhandahålls näringsföretag.av varor ettsom av

Med näringsföretag företag framställer eller bedriver handelettavses som
med och tjänster. Företaget kan bedrivas såväl i bolagsfonn ivaror som
ekonomisk förenings fonn. Med näringsföretag icke-finansielltettavses
företag. Värdepappersbolag och valutaväxlingsföretag omfattas inte av
undantagsbestämmelsen.

Inlåningen skall användas för betalning och tjänster fram-av varor som
ställs eller säljs näringsföretag. Tjänsterna erbjuds icke-ett ärav som
finansiella tjänster. förstaI hand begreppet sikte på dagligvaror,tar varor

även andra kapitalvaror, Begreppettypermen t.ex.av varor, avses.
tjänster åsyftar exempelvis bilreparationer, m.fl.resor

Förutom näringsföretag det endast företagär ingår i koncernsom samma
näringsföretaget, får insättning kundmedel. Insattatasom emotsom av

medel skall inom koncernen. Företagen kan insättningstanna ta emotsom
kundmedel kan således näringsföretag, kreditmarknadsbolagettav ettvara

eller armat företag Med företag exempelvis kontokorts-annat ettavses
företag inte bedriva tillståndspliktig finansieringsverksamhet.som anses
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förFörutsättningen kreditmarknadsbolag skall ha rättatt ett att ta emot
insättning kundmedel ñnansieringsverksamhetdock företagetsär ärattav
begränsad till avsättning och tjänster framställs eller säljsav varor avsom
näringsföretag inom koncernen. förståsMed begreppet detsammakoncern

i kap. 2 § aktiebolagslagen1 1975:1385 och 1 kap. 4 § lagensom
1987:667 ekonomiska föreningar.om

Rätten insättning kundmedel begränsad såtillvidaäratt ta emot attav
förenas fårbehållningen inte får med till Vidare insatta medelrätt ränta.

i betalning närings-endast disponeras insättaren samband med ettavav
kontoförhållandetföretags och tjänster i samband medsamt attvaror

upphör. kontantavrundning i samband med gjorda inköp såledesS.k. är

inte möjlig.

2 kap.

3 §a
Paragrafens första stycke uttryckligen den huvudregel för banksanger

idag gälla. Vilka krav börverksamhet redan närmareansessom som
bankkontorför det skall behandlas utförligare iställas att ettanses vara

avsnitt 8.4.3. från bankkonto dockallmänmotiveringen Uttag kan

förutsättning det frågatillhandahållas under intesätt ärannat att om
kontantutbetalningsservicebankbok. S.k. skerfrån konto meduttag som

tillhandahållaskan såledesbl.a. med check och kontokort sätt änannat
i bankkontor.

endasttillhandahållaför bankens räkning enklare banktjäns-Ett ombud får

bankens Paragra-Ombudet handlar för bankens räkning och iter. namn.
förhållande tillfens lydelse innebär skillnad i vaddärvidlag inte någonnya

bankbok fordrar tillgäller för mednärvarande. Uttag från bankkontosom
tillstånd. Motiven tillskillnad från från konto bankbok särskiltuttag utan

åtskillnaddenna behandlas utförligare i avsnitt 8.4.3.

framgår tredjeFörutsättningen för tillstånd skall beviljas är,att som av
tillräckligt säkertstycket, verksamheten bli bedrivenkan ettatt antas

beroendeTillståndprövningen skall flexibel och kunnasätt. anpassasvara
haromständigheterpå ombudets och lokalens förutsättningar. Andra som
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omfattning, ochb1.a. verksamhetensvid bedömningenbetydelse är orten

aktuella tjänster.hanteringentekniskaden av

vissa banktjänsteroktroj framgåransökandet redanOm att avsesen omav
ochlokaler bankensutnyttjande andratillhandahållas med än egnaatt av

förut-beviljas under dessaoktrojbankpersonal ochpersonal änarmanav
fåbanktjänsterna skalltillstånd förytterligareingetsättningar, behövs att

enligt § hargäller 3förutsättningardetta Detillhandahållas sätt. asom
då redan prövats.

regleringenligt nuvarandemotsvarandegäller påBestämmelsen sätt som
utländska banker.tillför filialersåvälsvenska bankerför som

§5
associationsneutral pårörelsebanks görsförvärvBestämmelsen av enom

banklag-Närbanker.olika slagsmellankan skeöverlåtelse ävenså sätt att
infördesbankrörelselagennuvarandeoch den1987förnyadesstiftningen

bestämmelseföreslagitlagrådsremissendepartementschefen ihade aven
Överlåtelse skesåledes kunnaskullehär.föreslåsinnebördden som nu

emellertid detpåpekadeLagrådetföretagsformema. attde olikamellan av
framgå denföreningsbankslagenkap. 8 § atttill 10 synteskommentarerna

förut-regleradeuttömmandestadgadesdäröverlåtelsemöjlighet till som
instämrnande iMedrörelse.föreningsbanksförvärvasättningarna att en

hän-underbestämmelse,föreningsbankslagens samttolkningdenna av
medbli aktuelltskulledetosarmoliktförefölltill detvisning attatt som

propositioneniföreslogsföreningsbanks rörelse, attöverlåtelse av en
bankaktiebolag ochomfattaskulleendastbankrörelselagenibestämmelsen

ändranödvändigtdetblevinkongruensgrund denna attPåsparbanker. av
förenings-förombildningsreglemasamband medparagraf iförevarande att

blirdensåändratsbestämmelse harFörevarande attinfördes.bankema

associationsneutral.

13 §
organisato-någotföljalagdet intekommerpåpekatstidigareSom att av
fallet varitpå detandelsbanker sättolikasamband mellanriskt som
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beträffande föreningsbankema. därför endast andelarI denna paragraf skall

i och tillskott till den banken beaktas.egna

10.2 Förslaget till lag andelsbankerom

1 kap.

§1

hänvisningparagrafen lagens huvudsakliga innehålll görssamtanges en
bestämmel-till bankrörelselagen såvitt de för bankerna gemensammaavser

får Paragrafen i sak medhur rörelsen bedrivas. överensstämmerserna om
vad stadgas i föreningsbankslagen.som

2 §

betrakta ekonomiskparagrafen framgår andelsbankAv är attatt som enen
Verksamhetsinriktning bankrörelse. förhållandeförening med speciell Imot

innehåller paragrafen förtydligande dettill föreningsbankslagen ett av
har skett i anslutning tillkooperativa inslaget i verksamheten. Detta nära

i lagen ekonomiskamotsvarande bestämmelserelevanta delar omav
särskilda kopplingen till lantbruksnäringen stadgadesföreningar. Den som

tillhar inte överförts den lagen.i föreningsbankslagen nya

3 §

första stycketkap. § föreningsbankslagen.paragraf l 4Denna motsvarar
försåledes bankens förpliktelserparagrafen framgårAv äransvaretatt

begränsat till bankens tillgångar.

4 §

styckenaParagrafen och tredjei l kap. § andra4motsvarar stort sett
förstartkapital krävsföreningsbankslagen. framgår minstaHär det som en

Frågan i den allmännaandelsbank. startkapital behandlas närmareom
motiveringen 6.3.4.

§5
ingenoch innebärParagrafen föreningsbankslagenl kap. 8 § imotsvarar

koncern.ändring sak. således konstituerari Det vad enanges som
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2 kap.

§1

Paragrafen kap. föreningsbankslagen.2 l § i Stadgandet innebärmotsvarar
ingen ändring i sak. Bestämmelsen innebär kravet på tjugo medlemmaratt

förställs andelsbanken liksom för tidigare centrala föreningsbankerna.de

Detta föranleds det de centrala föreningsbankemaattav var som var
Äveninnehavare oktroj. för omfattningbankrörelse mindre bör detav av

kunna ställas krav på verksamheten redan från början har bredatt en
förankring och inte beroende fåtal medverkan.är ettav personers

2-7 §§

bestämmelser iParagraferna innehåller i sak motsvarandesamma som
föreningarföreningsbankslagen. Till skillnad från andra ekonomiska

vinstenandelsbanks inte innehålla något hurbehöver alltså stadgaren om
bankenskall fördelas. motiverades för föreningsbankemas delDetta attav

gällerinte borde bindas vid bestämmelser vinstutdelning. Sammaupp om
för andelsbankema.

verksamheten förVidare ställs tidskrav för påbörjande änsträngareett av
månader.fyra månader i stället förandra ekonomiska föreningar, sex

verksamheten påbörjats,Slutligen stadgas också krav på kungörande attav
gäller inte för andravilket underlätta kontrollen härav. Dettaavses

ekonomiska föreningar.

3 kap.

l §

i förenings-med vad stadgasParagrafen iöverensstämmer stort sett som
någon inträde kanför andelsbankenbankslagen. Möjligheten vägraatt

sin verksamhetföreningar bedrivertänkas få särskilt intresse för som
religiösa.miljömässiga ellerutgångspunkter,utifrån olika ideologiska t.ex.

inträde förför sådana föreningarbör finnas vägraDet attutrymme en
står för.föreningenden ideologikan motverkaantas somperson som

med förbudinte tillräckligtföreningsbankema ansågs detFör motett
hadeenskilda bankeni vilka denmedlemskap för juridiska personer
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inflytande. På grund det mellan bankerna inomspeciella sambandetav
föreningsbanksrörelsen beaktades tillsammans medbankenäven annanom
bank hade sådant inflytande. inte kommerGenom den lagen attatt nya

sammahållen rörelse sinsemellan fristående banker,regelutanavse en som
saknas anledning tillämpa föreslagnaDenmotsvarande synsätt.att ett
lagtexten innebär dock alltjämt samband direktaandra änävenatt
koncemförhållanden kan beaktas.

2 och 3 §§

Paragraferna i vissa situationervad skall gällanärmareanger avsom
Övertagande andelar i saki banken. Innehållet överensstämmerav annans
med motsvarande bestämmelser i föreningsbankslagen.

4 §§och 5

utträde, uteslutning och avgång banken frånReglerna övertasurom
föreningsbankslagen.

6 §

bankens medlemsförteckning.skall framgåParagrafen vad avanger som
skillnad fråntill andra ekonomiskaLiksom för föreningsbankema, och

framgå insats.enligt förslaget inte varje medlems Iföreningar, behöver

framgå. delde samlade insatserna Dettastället skall utgör ensumman av
för den enskilde.integritetsskyddet Bestämmelsen överensstämmerav

i föreningsbankslagen.motsvarande bestämmelsesåledes i sak med

4 kap.

1-3 §§

medlemmensParagraferna stadgar dels rättvad skall gälla frågai omsom
tillåterbetalningsskyldighetåterfå insatserna från föreningen, delsatt en

konkurs. Tilltid förebanken insatser utbetalats till medlem viss enav som
möjlighet förhärskillnad från lagen föreningar stadgasekonomiskaom

kapitaltäckning,banken i vissa fall, under hänvisning till reglernaatt om
medstadgandenautbetalning insatser. sakIvägra överensstämmerav

ibehandlasmotsvarande i föreningsbankslagen. Bestämmelserna ovan
kapitalfrågor.avsnitt 6.3.4 om
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kap.5

§§1-7

språklig ändring förstaFörutom i 1 § och i 4 § stycket överensstäm-en
föreningsbankslagen ide paragrafema med motsvarande i ochmer nya

lagen ekonomiska föreningar. Paragrafema stadgar således vad somom
gäller för utgivning förlagsandelsbevis.av

6 kap.

§§1 och 2

anpassningar till begreppetParagraferna innehåller vissa språkliga

i likhetandelsbank. Till skillnad från andra ekonomiska föreningar, men
fem ledamöter.föreningsbankerna, gäller styrelsen skall beståmed att av

kontrollställs på insyn ochföranleds de särskilda krav överDetta av som
bankverksamheten bedrivs.hur

3 §
innebär be-femtals-regeln behâllits,paragrafen har den s.k.I ensom

Syftet med dennaför anställda styrelseledamöter. ärgränsning attatt vara
skall kunnakontroll den löpande verksamhetenstyrelseledamöternas över

Någon anledningfrån påverkan deltagande i denna.ske fristående egetav
finns inte.särbehandla bankrörelse mindre omfattningatt av

4 §

direktörverkställandehar möjlighetenI den lagen änatt utse mer ennya
landetför banker inom olika delarbehållits. kanLagen attutrymme avge

kan dåpå Detsin verksamhet fusion ellersamordna sätt.annatgenom
ledning förfriståendehafinnas behov inom de olika enheternaett att enav

möjlighet innebärlöpande verksamheten. Bibehållandet dennaden av
fördelninginstruktion medbanken måste ha särskildsamtidigt att aven

därom under 6mellan direktörema. Se närmareansvaret

5 §
föreningsbankslagenenligtmed vad gällerStadgandet överensstämmer som

föreningar.ekonomiskaoch lagen om
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6 §
tillMed hänsynUtformningen paragrafen har samband med 4av

bör deti banken,möjligheten verkställande direktöränatt utse mer en
gälleransvarsfördelningsärskild instruktion vilkenkrävas att somen anger

förhållandenaAnsvarsfördelningen skallmellan direktörerna. även avse
sådani banken. Enverkställande direktör och andra delegatermellan

verkställandeendastansvarsfördelning måste således ävenupprättas enom
direktör i banken.utses

§§7-12
ibestämmelsermotsvarandemedi sakParagraferna överensstämmer

föreningsbankslagen.

13 §
enligtgällervadtill skillnadandelsbanker föreslås,Lagen mot somom

be-innehållaaktiebolagslagen,föreningar ochekonomiskalagen enom
kunnabestämmelse harsådanställföreträdarjäv. Enstämmelse ansettsom

Förallmän företagsamhet.vidkoncemförhållandenitill problemställa
intressetsynpunkt lättare änemellertid denna vägabankområdet har ansetts

Bestämmel-affärsverksamheten.ovidkommande hänsyn imotverkaattav
bankaktiebolagsla-finns iföreningsbankslagen och ävenfunnits iharsen

de andelsbankerna.förgällabörDen ävensparbankslagen.och i nyagen

14-17 §§
motsvarighetema förenings-med ii sakParagrafema överensstämmer

bankslagen.

7 kap.

l-3 §§
förenings-imotsvarighetemasak medParagrafema iöverensstämmer

utövar stämmansregler fullmäktigebankslagen. Behov somomav
finnsmedlemmari andelsbankerbeslutandefunktion kan föreligga vars

förhindraförtillämpasFullmäktigereglema kanområde. attöver störreett
har sittbanken säte.därtill dengeografisk koncentration makten ortaven
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4 §

Föreningsbankslagen stadgar skall hållas inom bankensstämmaatt
verksamhetsområde. Detta motiverat för möjlighet hållaatt attvar ge
stämman olika platser inom geografiskt område. föreslåsstörre Härett
i stället normaltstämman skall hållas där styrelsen har sitt eller påatt säte

framgår stadgarna. Därigenom blir lösningen densammaortannan som av
för andra banker. Samma möjlighet till avvikelse från huvudregelnsom

skall förgälla andelsbanker för andra banker.som

§5

Paragrafen innehåller i sak beträffande tidpunkt för ordinariesamma
motsvarigheten föreningsbankslagen,stämma i vilket innebärsom en

månad tidigare vad gäller för andra ekonomiska föreningar.än som

6-10 §§

Paragrafema i sak motsvarande bestämmelser iöverensstämmer med

föreningsbankslagen.

11 §

paragrafenI stadgas bl.a. för enskild skall vidolägenheten beaktasatt en
ställningstagande fråga vid besvaraskan Be-stämman öppet.om en
stämmelsen innebär ingen förändring i förhållande till vad gällersom
enligt föreningsbankslagen.

12 §

Bestämmelsen för högsta beslutande inrättautrymme attger ensom organ
representationsförsanrling, möjlighet kanfullmäktigsarnrnanträde. Denna

fylla demokratisk funktion medlemmarnafrämst för föreningar i vilkaen
kommer från förenings-olika delar landet. Bestämmelsen har funnits iav
bankslagen finns föreningar. Möjlighetenoch i lagen ekonomiskaäven om
bör stå till buds för andelsbankema.även

13 §

föreningsbankslagen.Ornröstningsreglema föreslås bli enligtdesamma som
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14 §

Till skillnad från vad ekonomiska föreningar får härgäller för andrasom
inga andra krav för destadgeändringar införas i stadgarna än som anges

föreningsbanksla-i Bestämmelsenlagen. innebär dock ingen ändring mot

gen.

§§15-17

förenings-Bestämmelserna imed motsvarighetemaöverensstämmer

bankslagen.

18 §

föreningarfrän föreskrivs i ekonomiskaTill skillnad vad lagensom om
stämmobeslut.direktören ingen särskild talerätthar verkställande mot

föreningsbankslagen.förhållande tillinnebär dock ingen ändring iDetta

19 §
föreningsbankslagen.ingen ändringParagrafen innebär mot

8 kap.

1-4 §§
motsvarighetema förenings-i sak med iParagrafema överensstämmer

bankslagen.

§5
gällerfrån vad andra ekonomis-till skillnad förParagrafen innehåller, som

föreningsbankslagen, bankaktiebolagslagenlikhet medföreningar, ika men
utdelning vadoch aktiebolagslagen, äninte får besluta störrestämmanatt

långsiktigaochföreslagit. Styrelsens insiktstyrelsen i verksamheten
stabiliteten ikontrollfunktion förhindra medlemmarna äventyrarattavses

avkastning.företaget för kortsiktigt tillgodogöra sig högatt en

§6
föreslås bli densammaavsättning till reservfondenSkyldigheten göraatt

kapitalfrá-6.3.4föreningsbankema. Frågan behandlas i avsnittför omsom

gor.
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och 8 §§7

Paragrafema i i förenings-sak med motsvarighetemaöverensstämmer

bankslagen.

9 kap.

föreningsbanksla-Kapitlet i sak med motsvarande regler iöverensstämmer

gen.

10 kap.

i sakförfarandet vid fusionBestämmelserna överensstämmerom m.m.
ochföreningsbankslagen. Beträffande 10 kap. 8motsvarighetema imed

förenings-överlåtelser inomföreningsbankslagen, vilka behandlar8 §§a
behovnågotdel banks rörelse, kanbanksrörelsen attnoteras avav enav

Syftet medinte lär finnas för andelsbankema.motsvarande reglering
möjliggöraväsentligenföreningsbankslagenbestämmelserna i attvar

olika bankerna inomgeografiska indelningen mellan deändringar denav
ochoberoendeandelsbankema förutsätts sinsemellanrörelsen. De varanya

områden.geografiska Förkunna verka fritt inom varandraskommer att
tillhänvisas därför delsandelsbanks rörelsebehovet kunna övertaatt enav

generella överlâtelsebes-dels till denfusionsbestämmelsema i denna lag,
associa-föreslås bli heltvilkentämmelsen i kap. § bankrörelselagen,2 5

tionsneutral.

ll kap.
det6.3 .6, kanombildningsregleranförts i avsnittettidigareSom ovanom

bankverksamhetenioch kontinuitetsintressenatill stabilitets-hänsynav
förtillkomombildningsreglerför definnas skäl att permanenta som
harföreningsbankslagenfrånföreningsbanksrörelsen. Bestämmelserna

iändringar har skett 5redaktionellaoförändrade. Ettöverförts i sak par
underordnadeeventuellaupplösningenhurNågra bestämmelser avom

stället lösasfår iSådana förhållandeninte införts.skall ske harenheter
följerefter de reglereller företagsgruppföretaginom varje avsom

enheternas rättsliga status.
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i lagentill ändring10.3 Förslaget lag om

kreditmarknadsbolag1992:1610 om

Därigenom kommerlagen associationsneutral.Förslaget innebär görsatt
för företagföreningbedrivs igälla för företagregler att somsomsamma

Ändringar gjortsdärav harföranledsi lagtextenbedrivs i bolag. somsom
kap.företag 3andraparagrafer, möjlighetenbl.a. ägai flertal attett om

exempelytterligareSomenhandskrediter 3 kap. 9 §.s.k.och5-7§§ om
direktörverkställandeochstyrelsereglerna i 2 kap. 5 §kan nämnas om

sådana ändringaravseendendekapitaltäckning. Ikap.i 4 somsamt om
för bolagen.för föreningarnareglering änförsaknas skälföreslås, annan

1 kap.

2 §§ochl
ekonomiskasåväl aktiebolagomfattarkreditföretagbegreppetDet somnya

finansieringsverksamhetsådantillstånd bedrivermedföreningar, somsom
behandlas i avsnitt 6.3.3kreditföretagBegreppeti lagen. nanmomavses

och firma.

§3

9stycketFörsta
fmansieringsverksamhetbedriver gentemotEkonomiska föreningar som

finans-enligtgälldemotsvarande sättskall,medlemmarsina som
tillstândsplikt.frånundantaskunnabolagslagen,

föreningarföreningar,slutna dvs.gäller endastUndantagsbestämmelsen
Finan-personkrets.förhand bestämdsin verksamhet tillriktar ensom

förening.i sådanmedlemriktas tillsieringsverksamheten skall endast
bedriverföreningar rentsikteBestämmelsen närmast ensomtar

begränsadskalli föreningenVerksamhetenfinansiell verksamhet. vara av
nivå,lokalpåbedrivssåväl verksamhetenDärmedomfattning. attavses

verksamhetensviss arbetsplats,ellermindre attsomortt.ex. enen
understigeromsättningen ettomfattning. Ommindreomsättning är av

normal-iverksamhetenskallmiljoner kronoruppgående till 100belopp ca
tillsigvänderFöreningaromfattning.begränsadfallet somvara avanses

rikstäckande verksam-bedriverpersonkretsbestämdförhand enmenen
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het omfattas intenormalt undantaget. sådanOm förening emellertidav en
har liten balansomslutning kan sådan förening träffasäven undan-en en av
tagsbestämmelsen.

2 kap.

4 §
De bestämmelser minsta startkapital gäller för kreditmarknads-om som
bolag föreslås gälla på för föreningar. dessa kommersätt För start-samma
kapitalet det bundna kapitalet dettautgöras bestäms i 9att av egna som
kap. 7 § lagen ekonomiska föreningar. enligtKravet huvudregelnom
kommer gälla lika för ekonomiska föreningar kreditföretag ochäratt som
för andelsbanker, därom 4 kap. § bankrörelselagen7 och 1 kap. 4 §se
andra stycket andelsbankslagen. Frågan behandlas i avsnitt 6.3.4 om
kapitalfrågor.

3 kap.

l §

Första stycket
Ändringen har samband med ändringen inlåningsbegreppet i bankrörel-av
sedefinitionen. Kreditföretag skall alltjämt förhindrade bedrivaattvara
tillståndspliktigbankrörelse. Däremot möjlighet för kreditföretagöppnas en

insättning kundmedel. Förutsättningen för sådanatt ta emot att ta emotav
insättning företaget ingår i koncern näringsföretagetär att samma som som
framställer eller säljer aktuella och tjänster vilka insatta medel skallvaror
användas betalning för. förutsättningYtterligare kreditföre-är attsom en

endast bedriver ñnansieringsverksamhet avsättningtaget som avser av
och tjänster framställs eller säljs företag ingår ivaror som av som samma

koncern kreditföretaget.som

Förutsättningarna för kreditföretag insättning kundmedelett taatt emot av
regleras i 1 kap. 2 bankrörelselagen. kreditföretag§ I lagen skera om

hänvisningendast till den bestämmelsen.en

4 §
Även verksamheter framgårde verksamhetslistan i § intelom som av
alltid bedrivas förening, skälkommer ekonomisk saknasatt attav en
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generellt begränsa föreningarnas verksamheterna.bedriva någonrätt att av
såvälFörevarande paragraf bör därför den gällerkompletteras så att

aktiebolag paragrafen Finansin-ekonomisk förening. kanMed stödsom av
kreditmark-spektionen meddela föreskrifter verksamhetvilken ettom

nadsföretag får bedriva.

10 §

Paragrafen innehåller står i visstbestämmelser att personer somom
förhållande kreditföretaget kreditgivning. Det kantill inte får vidgynnas

företaget kommernärheten mellan och ledningen förägarna attantas att
dock anledningnågot för föreningar för bolag. saknasDetstörre änvara

i be-för kreditgivning till delämnaatt utrymme avsespersoner som
för andrastår till budsstämmelsen andra villkor sådana ävenän som

blirdärför ändras så denkredittagare. Bestämmelsen bör ävenatt
i kap.från låneförbudet 12på ekonomisk förening. Undantagettillämplig

paragrafen. låneförbudsist i Ett sådantaktiebolagslagen bör placeras7 §

ekonomiska föreningar.finns inte i lagen om

4 kap.

2 §
skall primärtsåvitt vadBestämmelsen ändras utgöraansesavser som

kapital ibankrörelselagen utgörs primärt9 §kapital. Enligt 2 kap. a
förförslaget till regler andelsbanker,enligtföreningsbanker, liksom av

dvs. särskilda insatserför förlagsinsatser,undantagkapital medeget som
andra jfrmedlemmarföreningekonomiskfår tillskjutas även änaven
Anledningen för-föreningar. tillekonomiskalagen5 kap. 1 § attom

kapitallånatlagsinsatser inte med förlagsinsatser bestårärtas att somav
primära kapitaletförutsättsnormalt kunna återkrävas placerama. Detav

be-ñnansieringsverksamhet börekonomiska föreningari bedriversom
ochföreningsbankemapå motsvarande för de tidigarestämmas sätt som

beträffandegällaför ävenandelsbankema. Likheten med bankområdet bör

det supplementära kapitalet.
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5 kap.

11, 14 och §§15

Syftet med bestämmelserna ägarprövning, dvs. lämplighetsprövningom av
söka förhindra fårstörre ägare, är möjlighet missbrukaägareatt att atten

sin ställning och sitt inflytande föreningens verksamhet på sådantöver sätt

skyddet för kredittagarna i fara eller allmänhetens förtroendesättsatt att
för stabiliteten i företaget Bestämmelserna 7 kap.äventyras. motsvarar
10-14 §§ bankrörelselagen. förFrågan ägarprövning föreningarom
behandlas i särskilt avsnitt 6.3.6.ovan

17 §

överensstämmelse medI vad gäller på barikonirådet bör den särskildasom
grunden för återkallande tillståndet omfatta kravet på viss minstaav
kapitalbas för såväl bolag föreningar. På bankområdet gäller ettattsom
bankaktiebolags oktroj kan återkallas på grund det kapitaletattav egna
understiger nio tiondelar det registrerade aktiekapitalet. Någon motsva-av
rande grund för återkallelse har inte funnits för föreningsbankema och

föreslås inte heller för andelsbankema. överensstämmelse vadI med som
sålunda kommer gälla på bankornrådet föreslås här punkt i5 ävenatt att
fortsättningen skall gälla endast för bolag.

10.4 Förslaget till Valutaväxlinglag om

§1
Syftet med denna definiera inte tillstånds-lag den verksamhetär äratt som
pliktig bedriverenligt riksbankslagen, definiera de företag valutaväx-som
lingsrörelse företag sådan rörelsekontroll bedriveröversamt att som

seriösa och har långsiktigt syfte verksamheten. Vidare syftetmedär ärett
med definiera företag valutaväxlingsrörelselagen de bedriveratt somsom
bör omfattas lagen 1993:768 åtgärder penningtvätt.motav om

Lagen Valutaväxling tillämpas svenska företag ochskall på samtligaom
utländska företags valutaväxlings-etableringar i Sverige bedriversom
rörelse enligt definitionen företagssådan rörelse i 2 Vilka utländskaav
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Rörelsen skall7.6.5.etableringar behandlas särskilt i avsnittsom avses,
riktas allmänheten.mot

företag. Lagen ärbank, kreditinstitutföretagMed annatannat samtavses
huvud-Valutaväxlingsrörelseföretaget bedrivertillämplig oavsett somom

bisyssla.eljestellerverksamhet, Verksamhetsgrensaklig somsom en
bestämmelsenföretaglagen bör omfatta samtligaMotivet till är att omatt

bedriversamtligablir tillämpligkonsumentskydd 6 § därmed som
inskränktsåledes intetillämpningsområdeValutaväxlingsrörelse. Lagens är

3 §.anmälantillstånd respektiveföretag krävertill de som

2 §
Utgångspunktenhandel med valuta.ingår i allvalutaväxlingstransaktionEn
handeln,rörelsen,vad självaValutaväxlingdefinitionen ärför avser.av

erbjuds ärvaromaValutaväxlingsrörelse ärutmärkande förDet att som
betalningsmedlen.huvudsak desamma,iellerdesamma, som

växlingstransaktionenmedsyftetinte utifrånValutaväxlingsrörelse bestäms
resevaluta. Medfrån begreppetutgårblirförhållandetsåsom om man

direktinte har någontransaktionerValutaväxlingsrörelse somavses
Valutaväxlingsrörelsedefinieravalutamarknaden. Genomförbetydelse att

vederlagoch resecheckarmed sedlar,handelyrkesmässig motmyntsom
bytsbestår valutavaranvad motmyntslag regleras samt atti av enannat

valutaväxlingstransaktionenianvändsBetalningsmedlet somannan.en
svensksåväl utländskinnebärDefinitioneninte.regleras att en som en

förutsättning motprestationenunderbetalning,användascheck kan attsom
skerHärigenommyntslag.isedlar, eller resecheckarbestår mynt annatav
intebegränsning kommervolymbegränsning. Genom dennavissen

valutahandeln.egentligadenvalutaväxlingsrörelse inkräktaatt

Detvaluta bytsinnebärväxlingstransaktion motEn annan.enatt en
resecheck imedbetalarsedlarvid köpkundförekommer enatt aven

valutaväx-resecheck hosvid köpkan det ettvaluta. Omvänt enavsamma
valutaisedlarmedkunden betalarförekommalingsföretag somsammaatt

Valutaväxlingsrörelseintetransaktioner utgöraSådanaresechecken. anses
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skall dock ha sådant samband med denna penningtvättslagenmen anses att
blir tillämplig på transaktionerna. Jfr vad i avsnittsägs 10.6.som

Förutsättningen för det skall fråga valutaväxlingsrörelseatt ärvara om att
företaget bedriver yrkesmässig handel med sedlar, och resecheckarmynt

vederlag i myntslag.mot Med handel företagetsannat köp sedlaravses av
och då resecheck kan betalning,mynt, utgöra och försäljning dessaav
varor. I begreppet yrkesmässig handel ligger det frågaäratt om en
verksamhet bedrivs med självständighet, regelbundenhet och varaktig-som

Ävenhet i regel vinstsyfte.även butiksföretag,samt hotell ellerett en
utländsk valuta i formrestaurang sedlar ochtar emot ochsom myntav

inte enbart resecheckar betalning för sålda och tjänster, skallsom varor
bedriva valutaväxlingsrörelse, såvida inte köp utländsk valutaanses av

endast sker vid enstaka tillfällen eller eljest inte kan yrkes-anses vara
mässig.

3 §

Första stycket

Valutaväxlingsrörelse fordrar tillstånd Finansinspektionen rörelsenav om
är väsentlig omfattning. Rörelsen bör i normalfallet sådanav anses vara av
omfattning företagets omsättning avseende köp och försäljningom av
valuta uppgår till 100 miljoner kronor år. Tillståndsplikten kanca per
således träffa företag bedriver Valutaväxling huvudsakligsom som
verksamhet eller Verksamhetsgren, företag bedriverävensom en men som
Valutaväxling bisyssla. Avgörande för tillståndsplikten rörelsensärsom en
omfattning.

Annan valutaväxlingsrörelse, dvs. sådan rörelse inte bedrivs isom
Ävenväsentlig omfattning, skall endast anmälas till Finansinspektionen.

tillstånd inte krävs det angelägetär företag bedriver valutaväx-om att som
lingsrörelse begränsad omfattning omfattas lagen åtgärderav motav om
penningtvätt. För kontroll vilka företag skall träffasöveratt som av
nämnda lag skall företag inte omfattas tillståndsplikt och hellersom av
står under Finansinspektionens tillsyn enligt lagstiftningarman vara
skyldiga till inspektionen anmäla sin valutaväxlingsrörelse.att



Specialmotivering 393

Andra stycket

Valutaväxlingsrörelse bedrivs företag har ellersvenska kansom av som
beviljas valutahandelstillstånd skall inte fordra tillstånd eller anmälan enligt
lagen Valutaväxling. Förutsättningen härför dock företaget stårärom att

Ävenunder Finansinspektionens tillsyn enligt lagstiftning. ettannan om
sådant företag inte har beviljats valutahandelstillstånd valutaväxlingstill-är
stånd inte erforderligt. Bland företag beviljaskan valutahandels-som
tillstånd har bankerna och kreditmarknadsbolagen bedrivarätt att
valutaväxlingsrörelse med stöd bestämmelserna i bankrörelselagen ochav
kreditmarknadsbolagslagen. Tillstånd eller anmälan enligt lagen valuta-om
växling för bedriva valutaväxlingsrörelse därför inte erforderlig.äratt

Tillstånds- och anmälningsplikt skall inte heller åvila utländska filialer som
efter tillstånd enligt kap.l 4 § bankrörelselagen, kap.l 2 § och 2 kap. 8 §
kreditmarknadsbolagslagen och kap.2 7 § lagen värdepappersrörelseom
etableras utländskt barikföretag, kreditinstitut eller utländsktannatav
företag driver finansieringsverksamhet eller värdepappersrörelse medsom

Ävenutanför EES-området. dessasäte filialer hör i och med tillstånds-
givningen till Finansinspektionens tillsynsomrâde.

Vissa utländska företag får bedriva Valutaväxling de behöver sökautan att
tillstånd hos Finansinspektionen. Det sig bankföretagrör ochom
kreditinstitut erhållithar auktorisation i land inom EESett annatsom samt
sådana finansiella ochinstitut dotterföretag i 2 kap. 10 § lagensom avses

kreditmarknadsbolag. auktorisationDen meddelats bankföretagetom som
eller kreditinstitutet måste innefatta hemlandetirätt driva Valutaväx-atten
lingsrörelse. Beträffande finansiella dotterföretaginstitut gälleroch deras

företaget enligt sina stadgar eller bolagsordning skall hasinatt rätt att
driva Valutaväxling auktorisationen kreditinstitutför de ägerattsamt som
företaget eller moderföretaget skall omfatta driva Valutaväxling.rätten att
Verksamheten kan bedrivas filialetablering här i landet.genom av en

4 §

Första stycket

Tillstándsprövningen skall flexibel till omfattningenmed hänsyn attvara
valutaväxlingsföretagens verksamhet varierar väsentligt. Det finnsav
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därför anledning ställa olika krav vid tillstândsgivningen.höga Iatt
samtliga fall skall inspektionen beakta verksamheten kan bliatt antas
bedriven sakkunnigt syftaroch omdömesgillt Prövningen tillsätt.ett att
företag får tillstånd skall vila ekonomisk ochstabil grundsom en

på företagetsbedrivas kompetent och seriöst Vid prövningen skallsätt.ett
och organisation den verksamhet företaget skall bedrivaägare samt som

bedömas. Förutsättningarna för tillstånd behandlas utförligare i avsnitt

7.6.6.

Andra stycket

för Finansinspektionenparagrafens andra stycket möjlighetl attges en
fåunder vilka förutsättningar verksamheten skallföreskriva närmare som

fått tillstånd skyldig anmäla ändringarbedrivas den har är attsamt att som
varit betydelse för inspektionens beslutförhållanden att gesom avav

tillstånd.

§5

tillämplig på allaskallåtgärder penningtvättLagen ävenmot varaom
verk-valutaväxlingsrörelse och dettaföretag driver oavsett omsom

tillstånd anmälan. I lagenomfattas lagens krav ellersamheten omav
penningtvätt Att lagenregleras inte frågorValutaväxling närmare. omom

valutaväx-tillämplig företag bedriverpenningtvättåtgärder ärmot som
paragraf.hänvisningen i dennalingsrörelse följer endast av

6 §

bestämmelseenligt dennabedriver valutaväxlingsrörelse ärFöretag som
Bestämmelsenavgifter.informera gällande växelkurser ochskyldiga att om

ochvalutaväxlingsrörelsesamtliga företag bedrivertillämplig påär som
anmälningsplikttillstånds- ochomfattasinte enbart på demsåledes som av

enligt denna lag.

informa-skalltydligtkunden klart ochSyftet med bestämmelsen är att
ochväxlingstransaktion kostarvissskriftlig form, vadtion, helst i enom

jämföraföretasväxlingstransaktionenmöjlighet innandärmed ha att
olika växlingsföretag.kostnaden hos
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förutom påavgifter skall,informationenPå vilket växelkurser ochsätt om
särskiltskyltskåp, påitillhandahållas i skyltfönster,avräkningsnota, -

kaninfonnationsbroschyri växlingslokalen eller i särskildanslag inne -
föreskrivaregeringen,efter bemyndigande frånFinansinspektionen, genom

13 § RF.verkställighetsföreskrifter med stöd 8 kap.s.k. av

8 §§7 och
reglerna i lagenutformats med vissatillsyn harBestämmelserna omavom

propositioneniSyftetförebild.kreditmarknadsbolag är, angettssomsom
möjligt halångtså225,199293:89lagnämnda prop.till atts.

under tillsynstårområdeninom detillsynsreglerlikalydande avsom
fåttharföretaggäller endastBestämmelsernaFinansinspektionen. som

valutaväxlingstillstånd.

Inspektionenstillsyn.bestämmelsergrundläggandenågrainnehåller8 § om
inspektionende uppgiftergranskningskertillsynallmänna somavgenom

behovvidmöjlighetharin. Inspektionen ävenbegära atthar rätt att
Valutaväxling. En sådanbedriverdenundersökning hosgenomföra som

infordradegenomgångsärskildbådeomfattakanundersökning aven
stället.undersökningochhandlingar en

9 §
kredit-och 5 kap. 17 § lagenbankrörelselagen16 §Enligt kap.7 om

för-befogenhet vissaunderFinansinspektionenmarknadsbolag har att
bankrörelse- respektivebedrivatillståndelleroktrojåterkallahållanden att

Även bedrivaåterkallelse tillståndñnansieringsverksamhet. attav
ÅterkallelseFinansinspektionen.fattasvalutaväxlingsrörelse skall kunna av

Föröverträdelser.uppenbaraendast kunna ifråga viddock kommaskall
inspektionenskallfallvissa förhållanden i andratillrätta medkommaatt

kunna meddela varning.i stället

10 §
regleringmotsvarandeparagraf utformade efterBestämmelserna i denna år

kreditmark-lagenkap. 22 §och 5§ bankrörelselageni 7 kap. 21 om
anmälningspliktigellerbedriver tillstånds-nadsbolag. Företag som
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valutaväxlingsrörelse skall, de inte ansöker tillstånd eller anmälerom om
sin verksamhet, föreläggas upphöra med verksamheten.att

11 §

Bestämmelsen i 10 § andra stycket upplysningsplikten skall inte kunnaom
överklagas i likhet med vad föreskrivs i bankrörelselagen 7 kap. 24 §som
första stycket och i kreditmarknadsbolagslagen 6 kap. § första stycket.1
Övriga beslut fattas Finansinspektioneni denna lag, såsom avslagsom av
på ansökan tillstånd och beslut återkallelse tillstånd ellerom om av
meddelande varning, skall kunna överklagas.av

den finansiellaI lagstiftningen förekommer regeringen eller kammarrätten

klagoinstans. Enligt Domstolsutredningens förslag SOU 1991:106som
skall den första prövningen i princip alla förvaltningsbeslut ske iav
länsrätt. Eftersom utredningens förslag inte lett till föreslåslagännu att
Finansinspektionens beslut i lagen Valutaväxling skall överklagas tillom
kammarrätten.

12 §

Kostnaderna för tillsynsverksamheten skall betalas företag fårdeav som
valutaväxlingstillstånd. Kostnadens storlek bör bestämmas i förhållande till

verksamhetens omfattning.

10.5 till ändring iFörslaget lag lagenom

1988:1385 Sveriges riksbankom

22 b §

paragrafen följerAv den icke tillståndspliktiga valutahandeln benänmsatt
valutaväxlingsrörelse särskiltoch den verksamhet reglerasmotsvarar som

definierasi lagen Valutaväxling. På vilket valutaväxlingsrörelsesättom
följer endast lagen Valutaväxling.av om
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10.6 Förslaget till i lagenlag ändringom

1993:768 åtgärder penningtvättmotom

2 §

Genom utvidgning lagens tillämpningsområde till företagen av som
bedriver valutaväxlingsrörelse med krav tillstånd eller anmälanpå särskilt
enligt lagen Valutaväxling, blir åtgärderlagen penningtvättmotom om
tillämplig på samtliga företag bedriver valutaväxlingsrörelse, dvs.som
företag bedriver yrkesmässig handel med sedlar, och resecheck-myntsom

och rörelse riktas allmänheten och drivs från fast driftställe imotar vars
Sverige. Vilka företag underkastade tillstånds- respektiveärsom an-
mälningsplikt följer dock endast lagen Valutaväxling. Valutaväx-av om
lingsrörelse bedrivs svenska banker och andra kreditinstitutsom av som
kan beviljas valutahandelstillstând och står under Finansinspektionens

tillsyn enligt lagstiftning fordrar Varken tillstånd eller anmälant.ex.annan
enligt lagen Valutaväxling 3 § tredje stycketse lagen Valutaväx-om om
ling.

åtgärder penningtvätt skall endastLagen tillämplig påmot tran-om vara
saktioner företas företaget i dess valutaväxlingsrörelse och isom av

därmed.Verksamhet har naturligt samband Som exempel påsom
verksamhet har sådant naturligt samband kan inlösennämnassom av

Valuta resecheckarnaresecheckar till utställda Tran-ärsamma som
i företags eller hotellrörelsesaktioner sker omfattasett restaurang-som

för företagsåledes inte. liknande begränsning gäller omfattasEn i dagsom
ipenningtvätt. harlagen åtgärder Detta förarbetena uttrycktsmotav om

så lagen iendast företagens kämverksamhetatt avser paragra-som anges
fens första stycke. kommit till uttryckDetta har i lagtexten, andra stycket,

lagen tillämplig verksamhetär på kunder inriktadatt motgenom som avses
Äveni första stycket. devalutaväxlingsrörelsen vissa fall inte utgöriom

berörda företagens angivnakämverksamhet begräns-omfattas den ovan
ningen lagtexten. avsnitt 7.6.2.Se allmänmotiveringen iävenav
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Särskilda yttranden

Lars-Olof ThörnochKarlssonyttrande HarrySärskilt av

punkter.tvåavvikande meningVi har en

Valutaväxling

inte hareftersomfastbetänkandetslår iUtredningsmannen att, man
finansielladetpåverkarvalutaväxlingsverksamhetbefaraanledning attatt

skyddsintressefinansielltnågotdet intestabilitet, finns somsystemets
hellerInteverksamhet.valutaväxlingsföretagensregleringmotiverar aven

bedrivsvalutaväxlingsverksamhetenandelökandeförhållandetdet att aven
verksamheten ävenomfattningenellervalutaväxlingsföretag omavav -

tillutredningsmarmenlederbeloppverksamheten omsätter annanstora -
valutaväx-förhållandetinte detdet ärdärmedhar attslutsats. Han sagt att

väsentlig samhällsfunktionskulleverksamhet utgöralingsföretagens en
regleringsvärd. Det ärverksamhetenområdet görfinansielladet som

förpekar riskenpå,utredningsdirektiven attövrigtförfrämst, som
penningtvätts.k.utnyttjas förvalutaväxlingsföretagen kan komma somatt

harbedömningardelarVi dessatill införa reglering.skälet menär att en
utredningsmarmen.utformningregleringensuppfattning änomen annan

vidi frågakommabörtillståndsplikt endastvivår delFör attanser
Somfullgörs.samhällsfunktionväsentliginnebärverksamhet att ensom

verksamhetvalutaväxlingsföretagenskan intevi konstaterat ansesnyss
skäldettaRedanområdet.finansiellafunktion detsådanfullgöra aven

Valutaväx-tillstånd förnågot kravinte ställasvår meningbör det enligt

lingsföretag.
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Utredningsmannen berör under avsnittet 3.4 offentlig tillsyn viktenom av
gränsdragningen mellan tillståndspliktig tillståndspliktigoch icke verksam-
het. Vi för vår del flera skäl gränsdragningen utomordent-ärattanser av
ligt viktig. Ett skäl rättssäkerheteneffektiviteten.är Med klar såochen
långt det möjligt entydigär gränsdragning ökar möjligheten företagenför

bedömninggöra tillståndsplikten dis-med bl.a. färreatt en egen av
kussioner följd. Ett skäl kund till valutaväxlings-ärannat att ettsom en
företag enligt vår mening bör på någorlunda kunnaenkelt sätt avgöraett

företaget står under tillsyn eller ej. kommer problematikHär också denom
in består i företag verksamhet endast delvis står under tillsynattsom vars
erfarenhetsmässigt ofta får ökad trovärdighet det gäller företagetsnären
övriga verksamhet.

Slutsatsen för vår del blir reglering innebär tillståndsplikt föratt en som
del företag och medföranmälningsskyldighet för andra inteen en

tillräckligt klar gränsdragning icke tillstånds-mellan tillståndspliktig och
pliktig verksarnhet. Härtill kommer innebörden kriteriet i väsentligatt av
omfattning måste betecknas oklar och därmed inte lätt tillämpa iattsom
praktiken. Som exempel på väsentlig omfattning i texten attanges
omsättningeni valutaväxlingsrörelsen uppgår till cirka 100 miljoner kronor

år, prövningen tillståndsplikt skall föreligga börattper men av om anses
med utgångspunkt i varje fall.prövas enskilt

Mot bakgrunden vad vi anfört vi lagen endast börattav ovan anser
föreskriva anmälningsskyldighet tillståndsplikt. Redanoch inte någonen
därmed uppnås syftet tillämpligpenningtvättslagen på valutaväx-göraatt
lingsföretagen, samtidigt gränsdragningsproblem olika slagde somsom av
diskuterats undviks. förslag endast deLagtekniskt innebär vårt attovan
delar förslaget tillhörandetillstånd tillsyn med be-berör ochav som
stämmelser utgår. Definitionen kvarstår.valutaväxlingsrörelse m.m.av

sanktionSom utredningsmannen konstaterar finns det ingen mot ettannan
penningtvätts-anmälningspliktigt företag bryter bestämmelserna imotsom

lagen arbetsrättsliga lagstiftningendet kan följa denän samtansvar som av
i samband medeventuellt skadestånd. Vi det därför angeläget attattanser
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lagen Valutaväxling beslutas det särskilda straffsanktionerockså införsom
i penningtvättslagen.

2. Bank i butik

Utredningsmannens förslag utanför glesbygd och mindreävenatt orter
tillåta vissa enklare banktjänster tillhandahålls i andra lokaler änatt
bankens och andra bankpersonal främstinnebär det gällerän näregna av
insättningar och mottagande betalningsuppdrag möjlighet föröppnasattav

relativt genomgripande omstrukturering från till ombud förbankkontoren
banktjänster disk.över Därmed i förgrunden frågan denträder om
föreslagna generella möjligheten använda sig bankombud, visserligenatt av
under lagfäst etableringskontroll tillräckligt beaktar grundläggande skydds-

intressen och kravet sundhet i verksamheten.

Utredningsmannens förslag kommer i skede enligtdå bankernaett
erfarenheterna under de åren har anledning sin internaöversenaste att se
kontroll bl.a. kassaverksamheten. Därtill påpekasbör utred-attav av
ningsmannen betecknadeenkla banktjänster inte alltid kan betecknassom

harokomplicerade. administrativa kulturen i bank utvecklatsDensom
främmande verksamhetpå kan i innebäraoch kansättett annansom vara

kontroll sekretess med däravandra krav på intern och följande risker för

felaktigheter, för redovisning bankens butikenst.ex. avom ansvar resp.
kassaärenden ombudet.läggs på hos ligger också iDetsamma person

inte fâr möjlighet till insynsakens banken i ombudsverksam-natur att en
förenad med verksamhetheten motsvarande den vid bankensär ettsom av

kontor.

Ställda höga säkerhetskrav behövainte skallmed kundernaattomsorg om
för irisker skall, detutsättas större vid bankens kontorän ett anges

betänkandet, kunna förenas lösningar medflexiblamed praktiska och

verksamhetenshänsynstagande till ombudet, kundunderlaget,orten,
individuellomfattning och organisatoriska förutsättningar. sådanEn

avvägning förhållandena i varjesäkerhetskrav anpassats tillav som
särskilt fall medföra upprätthålla lika-kan alltför svårigheter attstora

med inlåningbehandlingsprincipen i tillståndsprövningen. Insättningar och



402 Särskilda yttranden

förenad betalningsförmedling tillsammans med kreditgivning, denutgör,

skyddsvärda verksamheten i banktjänster erbjudsbank. När dessamest en
disköver bör de enligt vår mening organiseras i former insättaresom av

och uppdragsgivare vid betalningsöverföring uppfattas föttroendeingi-som
vande och stadga verksamheten och underlättar kontrollen.som ger

måsteSkälen för så genomgripande förändring kassaverksamhetenen av
redansålunda mycket starka. Frågan har dignitet denänvara en arman
enligtgenomförda lagändringen i kap. i bankrörelselagen2 3 § soma

villbutik i glesbygd och mindre Viförarbetena gäller ombud orter.som
diskuteradenågon hur denför vår del konstatera utredningatt om nu
har någonfrågan i andra länder inte genomförts. hellerlösts har

från verksamhetgenomgång omfattningen och erfarenheternärmare av av
Vidare harvid entreprenadkontor gjorts under utredningsarbetet.s.k.

lösningar kan kommaaviserat, de olika tekniskautredningsmannen att som
formerna ochfortsatta utredningen kan påverkabehandlas i denatt

uppfattning frånvaronombudsverksamheten. Enligt vårvillkoren för är av
igrundläggande bristområden sådananalys inom här nämnda enen

tillgång till sådantförslaget inte bör genomförasutredningen ettutanatt
underlag.

ochombud avseddverksamhetenNågon behovsprövning ärav genom
denbehovetVad gällerheller ingå i tillståndsprövningen.bör av

sedanändå intresseföreslagna förändringen kan det attatt noteravara av
har denjanuari 1993i trädde i kraft den 1nämnda undantagsregel 3 §a

i novemberFinansinspektionen förstkommit in tillförsta tillståndsansökan
avsåg redanbankoktrojansökan ochsammanhängde med1993. PostensDet

ansökaninkombutik. i 1994etablerade entreprenadkontor i Först enmars
tillståndBanken ansöktefrån bank, Föreningsbanken. att som enomen

i butikskassaninsättningsmöjlighetförsöksverksamhet i glesbygd införa en
kontokortsteknik förkunder med utnyttjande modernför vissa av

bör i dettabanken. Detvia terminal med den kontoförandeonline-trafik
funnit detinte harbankerna, såvitt bekant,sammanhang noteras att

butikslokal,kassaexpedition imotiverat etablera någonkostnadsmässigt att
enligthittills anvisatsorganisation bankkontori den form för somav

kan1987:22. Detråd BFFSFinansinspektionens allmännariktlinjemai
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glesbygdidet finns något fördärför ifrågasättas starkare behov att ensom
ordinarie bankkonto-insättningar utanföreller på mindre degöraorter

ochbutikerhosövervägande behovet hos insättamahelt ärDet attren.
andraochlönekontonfrån sinaförsäljningsställen kunnaandra göra uttag
sagdatillgodosetts itill bankservicemöjlighetDennakonton. som

bankerna.utnyttjatsi utsträckningråd harallmänna stor av

harbankkundemabanktjänster förtilltillgänglighetenfrågaI om
avgörande faktorår varitförvisso underkostnadsutvecklingen ensenare

bakgrundenmåstekontorsnedläggningarna. Dettaför beslut mot avsesom
inomlandvinningarnatekniskautnyttja demöjligheterbankernas att
påutveckling harelektronikområdena. Denna etttelekommunikations- och

traditionelladenväg änförutsättningarnaändratradikalt sätt att annan
viaBetalningsförmedlingenbanktjänster.distribuerabankdiskenöver
förelektroniskapappersbaserade ochbådeoch systernbankautomater

bidragpensioner,löner,inlåningskontotilldirektöverföringargirering, av
utbyggnad.successivvarit underharkontokortmedbetalningochm.m.

införande banktjänstergälltår harutvecklingsprojektAndra avsenare
Föreningsbankensbanking.homeformeroch andratelefon avper

insättnings-kortteknik fördatorbaseradutnyttjaförsökpåansökan att
Även dennaautomatiseringen.uttryck för motändamål är ett annat

välmindreombudbankperspektivetvi ettbakgrund genom somser
skyddsintressen och sund-tillrelationisärskiltbehov,dokumenterat sett

hetskrav.

tillräckligt skäl förstarkadelför vårblir slutsatsen attSammanfattningsvis
vårenligtdärförbörföreligger. Deninteförändringenföreslagnaden

erfarenheternaförst har analyseratgenomförasmening inte attutan man
denframföralltochombudbankserviceförekommandehittills genomav

betalningsförmedlings-inlånings- ochutvecklingentekniskasenaste av
tjänster.
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Särskilt yttrande Göran Lambertzav

Utredningen föreslår lag valutaväxling. Enligt förslaget skallen om
valutaväxlingsrörelse av väsentlig omfattningär få bedrivas endastsom
efter tillstånd Finansinspektionen. Sådan verksamhet skall stå underav
inspektionens tillsyn. Valutaväxlingsrörelse mindre omfattningärsom av
skall inte fordra tillstånd och inte ställas under tillsyn. Den skall endast
anmälas till Finansinspektionen.

främstaDet syftet med den föreslagna lagen Valutaväxling är attom
försvåra s.k. penningtvätt avsnitten 7.6.1 och 7.6.2. syfteDetta
motiverar enligt min mening inte den samhälliga kontrollen äratt
annorlunda anordnad och särskilt intensiv det gäller de valutaväx-när stora
lingsföretagen. Genomsnittligt torde riskerna för penningtvätt välsett vara
så i mindre företag. denI mån företag etableras enbart istora pen-
ningtvättsyfte vilket lagförslaget särskilt vill motverka kommer de- -
med säkerhet bli inrättade på sådant de undgår tillståndskravsättatt ett att
och tillsyn.

Inte heller i övrigt kan jag finna några bärande skäl organiseraatt en mer
energisk kontroll de företagen.över stora

inteJag ställning till all verksamhet med Valutaväxling bör ställastar om
under tillsyn eller anmälningsskyldighet tillräcklig. Men reglernaärom en
bör lika för alla företag i branschen.vara
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Kommittédirektiv

1992:60Dir.

betalningstjänstertillsynNormgivning och över nya

Dir. 1992:60

regeringssammanträde l99203-l2vidBeslut

anför.Statsrådet Lundgren

Mitt förslag

För utreda behovettillkallassärskild utredareföreslår attJag avatt en
betalningstjänster.tillsyn överochnormgivningniiringsrättslig nya

utveck-datatekniskasnabbadenföranleddUtredningen är närmast av
ochinternationellt,nationelltbetalningsväsendet, såvällingen inom som

betalningsförmedlingen skötsväxande delförhållandetdet att avenav
tillsyn.Finansinspektionensomfattasinteföretag avsomav

statsrådetjag medhar samråttuppdragetutformningenVid avav
Laurén.

betalningförNya former

datateknikens medförtområden harochelektronikens attUtvecklingen
former betalningar.skapats Fördecenniet hardet under det senaste nya

såvälomfattningökandeibetalningsformer utnyttjasDessa avnya
företag.privatpersoner som

kontokor-inneburitframförutvecklingen allthar attFör privatpersoner
ochkontantuttagtillMöjligheternaanvändning.till ökadkommitten

AntaletÖkat.harvia telefon eller terminalbetalningsöverföringar
miljoner.10marknaden överstigersvenskakontokort denpå numera

och kontantuttagför betalningkan användassvenska kortAlánga
utomlands.

ianvändasföretagutgivna utländskakontokortSamtidigt kan av
finansbolag,ellerkontokort bankersvenskaSverige. Flertalet utges av

EnFinansinspektionen.under tillsynstårtöretzigdvs. avsomav
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betydande mängd kontokort emellertid företag utanför denutges av
finansiella sektorn. kan i första oljebolagenHär hand nämnas andrasamt
företag kort kan användas för betalning utomlandsävenutsom ger som -

och tjänster. Under tid har detaljhandeln i ökandeav varor senare-
utsträckning utvecklat kortsystem. Betalningssystem förutsätteregna som
användning telefon har ännu inte omfattningnåttav samma som
kontokortsystemen, här bankernaäven går utvecklingen snabbt ochmen
har redan antal telefonanslutna kunder.ett stortnu

För företag institutioner har bankerna via bank-och och Posten eller
postgiro sedan länge kunnat erbjuda datorbaserade betalningssystem för
fitkturahetalningar inkassering fordringar.och Under tid harav senare
företagskundema också kunnat erbjudas uppkoppling via terminaler i en
hetalningstiafik integrerad med utländska företag och institut. Vidare har
terminalsystem med teleförbindelse bankmellan och kundföretag kommit
till användning.ökad

Den bedrivsverksamhet företag under Finansinspek-stårsom av som
tionens itillsyn regleras bl.a. bankrörelselagen och1987:617 lagen
1988:606 finansbolag. Lagstiftningen innehåller emellertid inteom
nâgra specifika bestämmelser betalningssystem och betal-om
ningstörmedling bemyndigande föroch endast begränsatettger
Finansinspektionen utfärda föreskrifter inom område.dettaatt

Postgirot skiljer sig från konkurrerande aktörer inom betal-
ningsvåisendet såtillvida verksamhet inte regleras i kredit-dessatt
marknadslagstiftningen. innebär förDetta bl.a. Postgirots verksamhetatt
närvarande inte omfattas Finansinspektionens tillsyn.av

Valutaväxling verksamhet anknytning till betal-är med vissen
ningswäsendet. verksamhet bedrivs utsträckningDenna i ökande av
fristående företag inte kopplade till banker kreditinsti-är och andrasom

verksamhet auktorisationDessa töretzigs kräver inte någon formlut. av
eller tillstånd verksamheten heller inte tillsyn.och står under

Datainspektionen till automatisk databehandling inte medförattser
otillbörligt Tillsynsområdet omfattarintrång i den personliga integriteten.

privatkontomarknadenockså såvitt integritetsfrågor i samband medavser
hanteringen datorbaserade personregister. Datainspektionens arbeteav
försvaras emellertid datalagen torde inspek-1973:289 inteattav ge
tionen bemyndigande regler dataom-allmänt utfärda generella påett att
rådet. närvarande pågår iFör Datalagsutredningen Ju 1989:02

fråga, liksom frågor anknytningöverväganden i denna i andra med
härtill.

.
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betalningmot ñrformerelektroniskariktningiUtvecklingen nya
demproblem änandrainför somställaskanmedför konsumenternaatt

dvs.området,påkonsumentskyddslagstiftningengällandedenföranlett
marknadsföringslagen1977:981,konsumentkreditlagenhandförstai

kon-iavtalsvillkor1971:112lagenochl975:l4l8 om
sumentförhållanden.

iBankinspektionen,dåvarandemed ensamrådiKonsumentverket har,
Justitiedepartemen-ochFinansdepartementettill1988-09-30promemoria

tagitbetalningsformer,elektroniskamedsambandiKonsumentskyddtet.
harVerketkontokortshantering.vidbehovetfrågan normeravomupp

klarasaknaskonsumentskyddslagstiftningenidetpekatdärvid att
anledningiförlustervidansvarsförhållandenareglerarbestämmelser som

användandeobehörigtsystemfel,följdbokföring tillfelaktig avt.ex.av beträffandekonsumentertillinformationotillräckligellerkontokortav
elektroniskadeframhållithar attKonsumentverket nyavillkor m.m.

medsambandharintegritetsfrågoraktualiserarbetalningsformema som
fästKonsumentverketfrågeställningarDeregistreras.betalningar somatt

Justitiedepartementet.närvarande inomförövervägsuppmärksamhet
aktivarebehov ettocksåmedförbetalningssystemen avDe nya

ställerbetalmedelKontokortbetalningsfönnedlingen.imellanled som
atteller mottagare,butikföretag,kortmottagande annanpäkrav

Detbankerna.falla påskullefunktionerradombesörja annarssomen
ochtransaktionsregistreringspärrkontroll,ochsaldo-bl.a.gäller

andraochbankerkontohållandemedtransaktionerkommunikation av
elektroniskai system.dettaskerutsträckningIkortutgivare. stor

diskbl.a. övermedtaktiökat att uttagenharbetydelseMellanledens
säljstället.pätransaktionerförförmåntillminskat

BankinspektionenochRiksbankSverigesfrånSkrivelse

iBankinspektionen hardåvarande gemensamochRiksbank enSveriges
initiativdepartementethemställt tarattFinansdepartementettillskrivelse

betalningssystemdekartläggadels somuppdragmed attutredningtill en
övervägakartläggningdennafrånutgångspunktdels medfram,växer

betal-delardessainnefattanderegelverk avsamlatbehovet ettav
lämpligtoch attmöjligtdet ärundersökadelsningsförmedlingen, -om

ñnansbolagsverksamhetrörandereglernaförinom -exempelvis ramen
betalningstjänster.företableratföretag wstemöversamla tillsynen som
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Skrivelse från Sveriges Köpmannaforbund

Sveriges Köpmannaförbund har i skrivelse till Finansdepartementeten
hemställt i denatt Riksbanken och Bankinspektionenman av föreslagna
utredningen också skall studera kostnads- och intåktseffekter för olika
aktörer i betalningssystemen liksom säkerhet och effektivitet i hela
betalkedjzin.

Skrivelse från valutaväxlingsföretaget Forex

Valutaväxlingsföretaget Forex AB har i skrivelse till Finansdepar-en
hemställttementet departementetatt överväger någon formom avauktorisation bör krävas den sysslar med Valutaväxlingav som och omverksamheten eventuellt bör ställas under Finansinspektionens tillsyn.

Förslagen är framlagda bakgrund detmot enligtatt Forex finns risk för
valutaväxlingsbranschenatt bl.a. kan komma utnyttjas föratt pen-

ningtvätt.

Behovet utredningav en

Lagstiftningen på det finansiella området syftar till skapa stabilitetatt och
säkerhet i det finansiella systemet. tillatt förtroendet föratt ochse
effektiviteten hos de finansiella instituten och marknaderna upprätthålls

skydda konsumenternassamt att intressen. Konsumenter i detta samman-
hang utgörs bl.a. insättare och låntagare.av

Såväl regelverken i allmänhet de reglersom ochstyrsom ansvars-
tillsynstörhållandena är ofullständiga och oklara vad användningavser avkontobaserade betalningssystem utanför bankstären. Detta kan medföra

risker för stabiliteten i betalningsväsendet.vissa
Över huvud saknas i dagtaget elementära data och samlade kunskaper

exempelvis det totala antaletom kortutgivare och utelöpande kontokort,
liksom uppgifter omsättning, antal transaktionerom Det är otill-etc.
fredståillande det saknas tillförlitligatt information växande delom en avhetalningsväsendet.

Tillsynsmyndighetemas möjligheter skapa sigatt samlad bilden avbetalningsväsendet och därigenom effektivt sättett kunna bevaka
marknadens funktionssätt begränsade.år En effektiv tillsyn âr emellertid
nödvändig med hänsyn till den snabbaatt tekniska utvecklingen avhetzilningsväsendet såväl inom landet innebär förutomutomsom Ökade-möjligheter till effektivare betalningsförmexlling ökade risker för-
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betalningsmottagande ochkonsumenterna, mellanled berörda institut.
utgivareUtvecklingen har också inneburit allt fler kontokortatt av ger

sina möjlighetkunder törskottsbetalningar. vilket aktualiserargöraatt
bl.a. frågor rörande rätten inlåning konto och avgräns-att ta emot
ningen bankverksamhet. konsumenter, mellanled och institutOmmot
förlorar kan konsekvens bli stabiliteten i betal-yttersta attpengar en
ningsväsendet äventyras.

Utvecklingen området och de synpunkter från olika håll harsom
framförts med anledning utvecklingens inriktning det enligt mingörav
mening nödvändigt utreda behovet näringsråttslig normgivning ochatt av
tillsyn verksamhet avseendeöver betalningstjänster. särskildEn utredare
bör tillkallas ändamål.för detta

Uppdraget

bör inledningsvis fastDet slås uppdraget inte omfattar den civilrätts-att
liga regleringen betalningssystemen; de frågorna inomövervägsav
justitiedepartementet. Utredningen skall således omfatta näringsrätts-de
liga aspekterna betalningssystemen.av

Utredaren bör kartlägga existerande kontobaserade betalningssystem.
Därvid bör utredaren analysera vad den ändrade konkurrensen mellan
dem sysslar med betalningsförmedling medfört bl.a. för kon-som

Utredaren bör därefter finnsöverväga det behovsumenterna. ettom av
reglering för dessa delar betalningsväsendet i syfte skapaatt etten av

stabilt och effektivt ñr betalningstjånster. Frågor kansystern som
aktualiseras bl.a. säkerhetenär obehöriga transaktioner och obehörigtmot
intrång, teknisk pålitlighet och driftsäkerhet, felkontroll och dokumenta-
tion. internationellaDe förhållandena bör därvid beaktas.

Utredaren bör vidare överväga hur tillsynen verksamheten böröver
anordnad. börDet särskilt uppmärksammas det möjligt ochärvara om

lämpligt tillsynenunder och myndighet samla över deatt en samma
företag tillhandahåller kontobaserade betalningssystem markna-som
den. Det kan inte uteslutas vissa delar de kontobasemde betal-att av
ningssystemen är utformade så det med nuvarande regelsystem äratt

särskiljasvårt dem från sådan bankverksamhet ireglerasatt som
bankrörelselagen. Utöver de tillsynsaspektema det därförärrena
:ingelåget utredaren ägnar särskild uppmärksamhet gränsdrag-dessaatt
ningsproblem och han i förekommande tall ñnna lämpligsökeratt en
avgränsning sådan bankverksamhet enligtkräver oktrojmot som
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lagteknisk lösning. Det ärförslag tillbankrörelselagen lämnarsamt en
löpandeinnehåll idiskutera former för ochvidare angeläget att en

till Finansinspektionen ochstatistiskinformation och annan --
betalningsväsendet.delarför berördaRiksbanken av

betalningsförmedlingen,omfatta mellanled iockså deAnalysen bör
expansionkontokortssystemensbutiker,kortmottagande som genomex.

effektivitet i betalningarna.för säkerhet ochökad betydelsefått en
ekonomiska mellan-aktörersinte gå dessabör utredaren påDäremot

havanden.
han kan finnafram förslag till den regleringskall läggaUtredaren som

effektiv densäker ochverksamheten skall sånödvändig för attatt vara
förslagen skallbetalningsväsendet. lstabiliteten ikan bli hotinte motett

behövs.ingå tillsynsreglerde som
kräver särskildatill Valutaväxlingfrågor har anknytningDe som

farhågortillinte upphov någraöverväganden. Valutaväxling i sig ger
finns det riskDäremotgäller stabiliteten i betalningssystemet.såvitt att

kontroll kan kommaundervalutaväxlingssystem inte står någonett som
utnyttjas i illegalt syfte.att

sinför iuttryckForexfarhågor valutaväxlingskontoretDe gettsom
förhindrarörande åtgärder förfår i EG-direktivskrivelse stöd dels attett

denrekommendationer uppställtsdepenningtvätt, dels avsomgenom
Sverige deltar. Sedanpenningtvätt därinternationella arbetsgrupp rörande

i princip ingetavskaffades är detvalutakontrollen i mitten 1990 somav
idagVisserligen krävsSverige.olika valutor förs in ochhindrar att ut ur

bank ellersker viavisst belopptransfereringarsådana över ettatt som
riksbanken.tillskallauktoriserad valutahandlarenågon rapporterasannan

dock begränsadkan utförariksbanken därigenom ärDen kontroll som
penningtvätt.och syftar till söka förhindrainte att

verksamhetomfattningen denUtredaren bör således kartlägga somav
därefterböri Sverige. Utredarenbedrivs valutaväxlingskontorav

ställas underomfattning bördenverksamheten har sådanöverväga attom
förutnyttjaskansyfte förhindra denform tillsyn inågon att attav

illegala syften.
angränsandeandra,ocksåUtredaren bör oförhindrad att ta uppvara

utredningensfrågor kan komma fram under gång.som
EGutfärdatsrekommendationerUtredaren till debör hänsynta avsom

rekommen-rek 87598,området i de delar det berör uppdraget seinom
betal-elektroniskauppförandekod fördation beträffande europeisken

betalningssys-beträffanderekommendation88590,ningssystem och rek.
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Ävenkortutstållare.förhållandetsärskilt mellan kortinnehavare ochtem.
avseende bl.a. förhållandetarbetepågående med rekommendationer

mellan kortutgivare och kortmottagare bör följas.
det inte kommerUtredaren skall sitt arbeteavgränsa så att attsagtsom

området iinom aktuella pågårinkräkta det arbete det som
vidUtredaren bör ocksåJustitiedepartementet och i Datalagsutredningen.

Clearingutredningen Fibehov sitt arbete tilli förhållandeavgränsa
betalningssys-har till uppgiftl99l: bl.a.10, göra översynatt avsom en

hanteringför värdepapper.tem av
ochutredaren gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéerFör

särskilda utredare angående inriktning dir. 1984:05utredningsförslagens
EG-aspekter i utred-regeringens direktiv angående beaktandesamt av

ningsverksamheten dir. 1988:43.
bör redovisa sitt arbete före utgången årUtredaren resultatet avav

l993.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anñrt hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar det till uppgift föredra frågorstatsråd har attsom om
hetalningsväsendet

kommittéförordningensärskild omfattadtillkalla utredareatt aven -
uppdrag behovet noirrngivning och tillsyn1976: 19 med utredal att av-

inom betalningsväsendet,vissa delar av
sekreterare och biträdebesluta sakkunniga, experter, annatatt om

den särskilde utredaren.
beslutar skallVidare hemställer jag regeringen kostnadernaatt att

belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen sig till föredragandens övervägandenansluter bifalleroch
hans hemställan.

Finansdepartementet
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Kommittédirektiv

1992:95Dir.

1992:14FiutredningenTilläggsdirektiv till om
betalningstjänstertillsynnormgivningoch över nya

tjänstutredningenBeta

Dir. 1992:95

1992-11-19regeringssammanträdevidBeslut

anför.LundgrenStatsrådet

Mitt förslag

omfattatillutvidgasFi uppdragBetaltjänstutredningens 1992: 14 att en
i sambandverksamhetorganisation ochför bankersformernaanalys av

butik.bankverksamhet bedrivs imed att

Bakgrund

det statsrådregeringenbemyndigade1992beslut den 12Genom mars
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proposi-Ianledning EES-avtaletkreditinstitut medoch andra m.m.av
tillåtnaför bankernabl.a. utformning dettionen föreslås aven ny

fårdels bankernasamband härmed föreslåsverksamhetsområdet. l att
bankernabutik, delsbanktjänster utföras imöjlighet låta vissa attatt en

bådaposttjänster. lfår tillhandahålla vissaefter Postverketavtal med
Finans-bemyndigande,regeringens eller, efter regeringensfallen krävs

tillstånd.inspektionens
möjligt fördetanförs bl.a. följande. göraGenoml propositionen att

ochmed varandraöka lokala samverkanbanker Postverket denoch att
låg, kanposttjänster ärdär efterfrågan bank- ochmed butiker påpå orter

kombinationEnoch samhällsekonomiska vinster uppstå.stordriftsfördelar
erbjudsvarje tjänstkostnadtjänster erbjuds till lägre än omav en

stimulera utveck-lösning bidra tillSamtidigt kan sådan attseparat. en
motivera etable-sikt kanmindre vilketlingen glesbygden och orterav

bank- och postkontor.ring friståendeav
vidtas föråtgärder kanpropositionen radVidare i påpekas atten som
framhållsSlutligensäkerhet i bankverksamheten.tillgodose kraven att

glesbygdbutik barafrågan samverkan mellan bank, ochpost avsernuom
därförprincipiell betydelse ochfråganoch mindre ärattorter men av

behandling.förtjänar och bredaredjupareen

Utredningsuppdraget

butikochbank,förslaget samverkan mellanMot bakgrund postomav
dels kartläggautredningenproposition l99293:89 böri regeringens

andrai butiker ochför närvarande bedrivsbankverksamhetvilken som
riktlinjer förföreslåtillhandahålls, delseller tjänsterlokaler där varor

förutsättningar böroch vilkaverksamhet bör organiserashur denna som
belysadärvid särskiltUtredningen skallgälla för sådan verksamhet.en

hanteringochbör ställas beträffande säkerhetvilka krav avsom
medel.insättamas

utred-föreslås kanutredningenutvidgade uppdragMed det nusom
slutfört föredockutsträckas. Arbetet börningstiden behöva ut-vara
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tilläggsdirektivBetaltjänstutredningen Fi 1992: 14föreslårJag att genom
finan-inlånings- ochdenfår utvidgat uppdragett som avser

föreningar.och andradrivs sparkassorsieringsverksamhet avsom

Bakgrund

statsrådbemyndigade regeringen det1992beslut den 12Genom mars
betalningsväsendet tillkallaföredra ärendenuppgifthar till attatt omsom

ochbehovet normgivningutredamed uppdragsärskild utredare att aven
dir.betalningsväsendet. Enligt direktivendelartillsyn inom vissa av

kontobaseradeexisterandekartläggabl.a.skall utredningen1992:60
hur tillsynenbanksfären överutanför övervägabetalningssystem samt

skall ocksåanordnad. Utredningen ägnabördenna verksamhet vara
tillgränsdragningsproblem förhållandeiuppmärksamhet åt vissasärskild

1987:617.bankrörelselagenireglerasbankverksarnhetsådan som
betalningsförmedlingen,imellanledanalys omfatta deDärvid skall en

expansionkontokortssystemenskortmottagande butiker,t.ex. genomsom
betalningarna.effektivitet iför säkerhet ochökad betydelsefått en

komplettera direktivennovember 1992beslutade den 19Regeringen att
formernatill omfatta analysutvidgadespå så uppdragetsätt attatt en av

med bankverk-verksamhet i sambandorganisation ochför bankers att



samhet bedrivs i butik. I tilläggsdirektiven dir. 1992:95 attanges
utredningsuppdraget bör slutfört före utgången 1994.vara av mars

På marknaden förekommer idag antal föreningar driverett som
finansieringsverksamhet endast i syfte tillgodose medlemmarnasatt
finanseringsbehov. inlåningDen bedrivs i flertalet dessasom av
föreningar har sedan länge falla utanför bankrörelsebegreppetansetts
eftersom inlåningen inte sker från allmänheten endast från medlem-utan

i respektive organisation. Genom undantag i 3 § andra stycketettmarna
lagen2 1988:606 finansbolag finansieringsverksamhetenär inteom

heller tillståndspliktig under förutsättning Finansinspektionen efteratt
särskild prövning finner verksamheten drivs vinstsyfte. Dettaatt utan
undantag har inte förts till den riksdagenöver lagenantagnaav
1992: 1610 kreditmarknadsbolag. förarbetenaI anfördes skälom attsom
den verksamhet dessa föreningar driver jämställa mednärmast är attsom
bankrörelse och därför bör enligt bankrörelselagenprövas prop.
199293289. Vidare aviserades i propositionen fråganöversynen av om
hur dessa föreningar skall regleras i framtiden. Lagen kredit-om
marknadsbolag skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer, vilket

bli samtidigt EES-avtalet träder i kraft.avses som
Vid riksdagsbehandlingen propositionen ledamot i motiontogav en en

mot. 199293:N15 frågan inte den inlåningsverksamhetupp om som
bedrivs bl.a. JAK och Fria kulturfonden borde undantas frånav
tillämpningen EG:s direktiv angående kreditinstitut. Näringsutskottetav
avstyrkte dock motionen bet. l99293:NU9. Utskottet anförde därvid
bl.a. följande. Frågan särskilt undanta HSB:s och KF:satt t.ex.om
sparkassor eller ochJAK Fria kulturfonden från gällande lagstiftning bör
enligt utskottets mening anstå till dess det redovisats någon närmareatt
bedömning verksamheten hänföra till bankrörelseär ellerattav om annan
auktorisationspliktig finansieringsverksamhet, eller det finns skäl attom
införa särskild lagstiftning för just sådana institut. Utskottet vill härvidlag
påpeka uttryckligt undantag från tillämpligheten finansiellatt ett av annan
lagstiftning torde krävas bara instituten falla under EG:som anses
definition kreditinstitut. För sådant undantag krävs å andra sidanav ett

ändring EES-avtalet.en av
Utvecklingen inom det finansiella området och de frågor som nu

uppkommit med anledning EES-avtalet detgör nödvändigtärattav att
utreda hur sparkassorna och övriga föreningarsnarast driversom

inlånings- eller finansieringsverksamhet skall regleras framtiden.i



Uppdraget

uppgift göraifårBetaltjänstutredningen även attlämpligtDet enär att
andraochsparkassorbedrivsverksamhetdenöversyn avsomav

närvarandeförvilka institutkartläggabörUtredningenföreningar. som
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institut.förinföras dessabehöverlagstiftningsärskildom

Övrigt

få kommerföreslåsutredningenuppdragutvidgadeMed det nusom
föreslutförtdockArbetet börutsträckas.behövautredningstiden varaatt

berörutredningsuppgiftendel1994. Denårutgången somavav
Utredningenmed förtur.behandlasföreningar böroch andrasparkassor

1994.vårenunderuppdragetdelredovisa dennadärförbör senastav

Hemställan
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anfört.jag harmed vad nu
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hans hemställan.

Finansdepartementet
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Kontokorten i betalningssystemet

Som i inledningen till detta betänkande det inom forharnämnts ut-ramen
redningens arbete inhämtats material från kortutgivareantal i Sverigeett

visar förhållandena kontokortsmarknaden åren och1992 1993.som
Som kanexempel materialet innehåller uppgifter det totalanämnas att om
antalet kontokortstransaktioner under och försäljningsvolymen1992 1993,
med kontokort år, antalet aktiva kontokort, antalet kontokort ärsamma som
internationellt gångbara, fördelningen olika slag kortutgivare;samt av

finansbolagl,banker bensinbolag Materialet redovisas huvudsakligenetc.,
i tabellforrn avsnitt 3.10. Med hänsyn till den terminologise som an-

kontokortsmarknaden flertalvänds på förklaras begrepp i denna fram-ett
ställning avsnittse 2.9.

del betalningssystemet.Kontokortsystem inFör kon-utgör sättaatten av
beskrivs inledningsvistokortsfrågoma i sitt sammanhang bl.a. vilkenstörre

andra betalningsmetoderroll kontokort liksom och -instrument spelar i be-
talningssystemet i stort.

betalningar betalningssystemPengar, och

1.1 Betalningssystemet del infrastrukturenen av-

Att hantera och betalningar daglig, välbekant ochallaförgöra ärpengar en
handgriplig aktivitet. soñstikeradbehöva tillgripa någonUtan att mer
analys det uppenbart betalningsmedelfungerandesamhälleär att ett utan

1 I dettaavsnitt genomgåendeanvänds benämningenñnansbolag deföretagsom
enligtgällandelagstiñningbenämnskreditmarknadsbolag.



skulle få finnsbetalningsrutiner problem. det riskeroch Att ochstora
med hanteringen också allomförknippade välbekant,problem ärav pengar

stöld och rån.risken förfrämst

med andraoch betalningar har 0rd de flesta ganskaVad god,är enpengar
låt dessa vardagliga begreppintuitiv uppfattning vidävenattvaraom,

betydande teoretiska tolkningsproblem,betraktande inrymmer bå-närmare
juridisk synpunkt.de ekonomisk ochur

betalningssystem, blir definitio-till talavidgar begreppenNär att omman
skulle emellertidoch avgränsningar mindre självklara. Kort kunnamanner

del infrastrukturen ikaraktärisera betalningssystemet samhälls-som en av
liksommed transportväsendet. andra delarekonomin, jämförbar Dessa av

sarnhällsekonomininfrastrukturen betydelse förhar avgörande om exem--
slumpmässigtkommer fram långsamt, eller intepelvis varutransporterna
ekonomi och välstånd.alls förluster för landsinnebär det ettenorma

betalningssys-gäller för de finansiella transportemaDetsamma genom
temet.

sådana ofta sårbara störningar i delsignumEtt ärärannat att system en-
spridningseffek-snabbt få svårhanterliga och kostsammakansystemetav

andra delar infrastruktu-kan betalningssystemet, liksomKortter. sagt av
kallade effekter,ganska rik provkarta på olika såerbjuda externaren, en

naturlig utgångs-för tala i ekonomisk-teoretiska Detta utgöratt termer. en
betalningssystemomrâdet,offentliga insatser och påpunkt för engagemang

och innan sådana begrepp påtänkta historiskt har be-har så gjort långt var -
rättsförhållandenatalningsmedelsförsörjning och de grundläggande kring

detta kämaktivitet för statsmakten och, för centralbanker-varit senare,en
na.

betalningssystemetoftast det gäller infrastrukturen i samhället,Som ärnär
för bara finns och förutsätts fungera. Vadde flesta något som somsom

ganska få reflekteratskulle fungera har troligenskulle hända det inteom
för betalningssystemetsUnder år har dock intressetnärmare över. senare

två faktorerfunktioner i första handoch risker ökat betydligt. Det är som
drivit fram detta. internationaliseringenDen avregleringen ochär avena
de finansiella huvudfaktom elektronikensmarknaderna. andra ochDen är

utveckling.kommunikationsteknologins



bildat för snabba ökningfaktorer har grunden den mycketDessa trans-av
skett det decenniet icke minst vad gälleraktionsvolymema senastesom -

ibetalningstlödena jämsides ökade fluktuationer flö-medöver gränserna -
vissaTill kan läggas incidenter börsfallet hösten BCCI-dena. detta 1987,-

för två fungera kata-kraschen exempel kom1991 nämnaatt attsom som-
lysatorer för intresset; plötsligt blev många konkret sårbar-sättett varse

årensi finansiella i Sverige har de problemheten de Härsystemen. senaste
iockså bidragit till frågan stabiliteten be-inom banksektorn sättaatt om

inrättandet bank-talningssystemet i fokus de statliga insatserna och av-
grad utifrån nödvän-stödsnämnden motiverades uttryckligen och i hög

digheten säkra betalningssystemet.att

består betalningssystemet1.2 Vad av

något tillbegreppet betalningssystemInledningsvis nämndes äratt som -
producerar tämligenskillnad från exempelvis begreppet pengar vaga-

det allmänt gällande faktum infra-associationer hos de flesta. Utöver att
inte föranleda någon omfattandeoch betydelse brukarstrukturens roll mer

den fungerar den ska, finns ocksåuppmärksamhet så längepublik som
till dessa frågor först denågra specifika orsaker detta. En är att senastemer

uppmärksamhet. frågornaomfattande Enåren är attägnats annanmeren
finansiellaaspekter det ochpå olika griper in i alla monetärasätt syste-av

andra 0rd komplicerade. tredjeAvgränsningsproblemen blir med Enmet.
förstnämndamed de två bristenhängerorsak ärnära samman ensom --

fleraomfattad centrala begreppstringent och allmänt begreppsapparat; ges
delarolika länder, i olika det finansiellaofta olika innebörd i systemetav

till skiftandeMöjligheterna tolkningar och tilloch olika individer. renaav
rikhaltiga.besvärandemed andra ordmissförstånd blir

Betalningssystemet involverar komponenter:tre

kontanter ochi formförsta betalningsmedlen, dvs.Den är avpengarna,
olika slag behållningar inlåningskonton.av

betalningsuppdragen ka-andra huvudbeståndsdelen därDen nätverken,är
naliseras och transporteras.pengarna

2 hade vittlörgrenatCommerceInternational.Banken,Bankof Creditand nätettsom
augustifilialer i olika länder, gicki konkursi 1991.ochdotterbolagav



bankema3.Nätverken bärs Riksbanken och Basen ban-upp av utgörs av
kernas inlåningskonton, med biologiskt bildspråk skulleett kunna be-som
skrivas minsta celler. Riksbankensystemets kan knutpunktensom ses som
i detta samlade nätverk; bankernas kontonöver i Riksbanken sker dels de
direkta betalningarna mellan bankerna interbankbetalningama, dels av-
vecklingen de betalningsuppdrag förmedlats4från bankkimder frånav som

bank till Detta sker inom for Riksbankens s.k.en RIX-en annan. ramen
Riksbanken och bankernasystem. också för utbudet och hante-svarar

ringen betalningsmedlen i form sedlar och Riksbanken ochav myntav
medel på inlåningskonton.

Betalningssystemets tredje byggsten regelverken,utgörs omfattarav som
de lagar, avtal och den eller mindre formaliserade praxis stödjermer som
och reglerar verksamheterna.

1.4 Störningar riskeroch i betalningssystemet

Om offentligt i betalningssystemetett kan härledas betal-engagemang ur
ningssystemets roll infrastruktur och de stömingsrisker medsom -
vidhängande samhällsekonomiska kostnader förknippade medärsom-
denna infrastruktur, blir den naturliga frågan vad dessa stömingsrisker
består hur de kommer till uttryck, hur de kan förebyggas respektive
hanteras vilken statsmakternas roll börsamt i detta perspektiv.vara

I penningekonomi alla företags och alla individersen ekono-genererar
miska göranden och låtanden flöden i betalningssystemet. Olika störningar
i de ekonomiska relationerna avspeglas också snabbt i dessa flöden i-
egenskap blodomlopp för ekonomin betalningssystemetär snabbtav ett
och effektivt medium för spridningen ekonomiska stömingsimpulser. Enav
betalning inte kommer fram, eller företag går i konkurs inne-som ett som

3 ingår,Här vadgallerdetsvenskabetalningssystemet, bankgirot, eñersomäven det ärdirekt länkattill och bankernaägtav för betalningstransaktionermellenbankkonton.Om mansåvill kan det utväxt påbanksystemet.Sammamanse kansom tillämpaspåen resonemanglikvidhanteringVärdepapperscentralensVPC för värdepappershandeln.SåvälbankgirotsomVPCdeltarocksåi Riksbankenss.k.RIX-systemförclearingochaweckling.4 Inom Sverigeochi svenskakronor.
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bär oftast likviditetsproblem och förluster elleratt mindre vittgå-av mer
ende slag via betalningssystemet kanaliseras till andra företag och indivi-

vilketder, i sin kan hota deras betalningsförmâga.tur I sådan meningen
skulle kunna varje finansiell störningsäga också innebärattman stör-en
ning betahiingssystemet.av

Vill på analysera betalningssystemetavgränsatett sätt och dessman egen-
skaper, blir dock så vittomfattande ganskaett ohanterligt.synsätt
Viktigare dock med sådant betraktelsesättär att viktigett tapparman en
distinktion, nämligen och för återknyta till jämförelsen medatt transport--
väsendet vikten skilja på infrastrukturen ochatt i sig utnyttjandeav av-
infrastrukturen. färdasDen kan förvisso ställa tillvägen skadasom stor
för antal medtrañkanter, det skall ganska mycket tillett for veder-attmen
börande allvarligt ska det allmänna trañkflödet ellerstöra skada vägen som
sådan På kan icke-fmansiellt företagsätt inte uppfyllerettsamma som
sina betalningsförplildelser sällan hota betalningssystemet hur mycket-
problem det kan innebära i övrigt.än

En störning betalningssystemet skulle den bakgrunden innebäramotav en
eller slårstörning funktionsförmågan hossätter såutsom ner systemet, att

betalningsströmmarna eller mellan de betalningsförmedlandeinom institu-
klipps eller allvarligt försvåras. kan sketen Detta följdav attsom en av en

bank ställer in betalningarna, allvarliga tekniska eller andraattgenom
force-majeurartade störningar uppstår eller det uppdagas sådana bristeratt
i regelverken inte kan frmgera.att systemet

Man kan också tänka sig diffusa störningar, exempelvis allmän-attmer
heten, på grund eller mindre välgrundat misstroendeett någotav mer mot
institut eller någon del slutar använda ellersystemetarman av acceptera
vissa betalningsvägar och betalningsrutiner. betalningssystemEtt ef-vars
fektivitet successivt sjunker på grund minskat allmänt förtroende in-ettav
nebär självfallet mycket betydande samhällsekonomiska kostnader.

Den normala, vardagliga betalningen med sedlar och for ellermynt en vara
tjänst flera synpunkter mycketär effektiv, för inte idealisk detsägaattur -
finns inga tidsglapp mellan avslut, betalning och leverans, och det finns
inga mellanhänder. Processen och inga kredit-är transparent el-genererar

5 Dockskall jämförelsenhaltarnågot,noteras eñersomatt bankernahar dubbelroll;ende bådeaktörerär trafikanter och del infrastrukturenvägen.en av



likviditetsrisker.ler Problemet denna idealiskaär metodatt flera skälav
inte går tillämpa eller i fall opraktiskatt är detvart gällernär överför-- -
ingar värden, eller kontrahentema intestora befinnernär sig påav samma
plats det gäller handel i främmandenär valutor utanför den tidszo-egna-

befinner sig inte på samma tid. När det gäller hushålls-nen ochman ens
företagsbetalningar kan givetvis alltid eller alltid använda kon-nästanman

givet köpare och säljare alltförtanter, besväratt kanutan stort samman-
träffa fysiskt, Likväl finns ofta, grund stöldrisk eller andra praktiskaav
orsaker, i sådana sammanhang anledningäven välja betal-att ett annat
ningssätt kontanter exempelvis check,än postväxel, kontokort eller giro--
betalning.

innebärDetta framför allt två saker:

fler involveras, ellerparter flera betalningsfÖrmeda-attgenom en-
kommer iinre processen,

det viss tid mellan avslut och till desstar säljaren erhållit slutligen-
likvid och köparen leverans.

Till detta kan läggas likvidöverföringen i huvudsak skeratt över-genom
föringar mellan bankkonton, där behållningen till skillnad från kontan--

involverar viss kreditrisk visavi den kontohållandeter banken.en-

dessal tidsintervall och hanteringskedjor uppstår risker för deltagarna och
för helhet, risker såväl teknisksystemet beträffande desom naturav som
inblandade vilja och förmåga uppfylla sinaparternas åtaganden.att Den
alltmer livliga diskussionen under år kring betalningssystem ochsenare
dess egenskaper har i hög grad varit fokuserad just dessa aspekter.

Några1.5 utvecklingstendenser policyfrågoroch

Som nämndes inledningsvis har det under år skett förändringarstorasenare
inom betalningssystemen världen Detta de volymeröver. hante-avser som

den teknik utnyttjas och de marknadsmässiga och institutionellaras, som
för verksamheten. vissal sammanhang har det beskrivits denramama som

förändringen betalningssystemenstörsta sedan slogav papperspengama
igenom.



Förändringar i teknik, regelverk och produktionsekonorni i kimdemassamt
krav och preferenser innebär här områden strukturföränd-andrasom

påringar marknaden. Sådana förändringar alltid såvälinnebär möjligheter
problem för producenter, konsumenter för offentligaoch Somsom organ.

oftast den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen går snabbt,när ten-
derar lagstiftning och normgivning hamna efter i utveck-stegetattannan
lingen, detta i synnerhet det i detta fall handlar utvecklingnär som om en

så utpräglat internationell till sin karaktär. Detsamma gällerär över-som
blicken och den djupare förståelsen för vad händer och vilka problemsom

och möjligheter utvecklingen innebär. avspeglas påDetta olika in-sätt- -
alla delar betalningssystemet.om av

detNär gäller för interbankbetalningama och för hanteringsystem vär-av
depapperslikvider, intimt berör det finansiella kärnfunktio-systemetssom

har analyserna tänkbara systemrisker och hur dessa bör hanterasner, av
varit i för intresset. Diskussionerna har främst förts i olika inter-centrum
nationella fora. Diskussionen har också, åtminstone så här långt, i mycket
hög mellangrad förts centralbanksföreträdare, där G-l0:s betalningssys-
ternkommitté6 varit den viktigaste plattfonnen.

De åren har också omfattande arbete genomförts inomtre senaste ett ramen
för den tillsatts centralbanker,arbetsgrupp EUs med syfte attsom av ana-
lysera påvilka krav harmonisering de nationella betalningssystemenav

den inre marknaden respektive den unionen kommermonetära attsom
ställa. EG-komrrrissionens pågårInom normgivningsarbete främstettram

tonviktvad massbetalningar, och med gränsöverskridande sådana.avser

Elektroniseringen och fmansmarknademas avreglering har fått påtagliga
konsekvenser på konsumentområdet, delvis annorlundaäven avom
slag; de flesta kunnat årenhar alltdet de växtnotera senastesom upp en
yrnnigare flora olika, eller mindre elektroniserade betalningstjäns-av mer

Vi har fått finnsoch det alltmeravancerade bankomater,ter. mer mer so-
fistikerade former home ellerbanking terminal och olikavia telefonav
s.k. forbetalda kort har lanserats, telefonautomater. Olikaexempelvis för

för betalningar med s.k. utveckling.smart-cards under Ensystem är arman

6 G-l0 Committe Settlement CPSS. KommittenPaymentsand Systems bildadeson
1989. Sverige Riksbanken i kommitten.är representeratgenom
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intressant indikator på utvecklingstakten det mycket snabbtär växande be-
ståndet betahiingsterminaler i butik.av

Plastkortens frammarsch har ibland föranlett funderingar vi är vägom
vad i vissa sammanhang kallats det kontantlösamot samhället. Härsom

skall inte någon i det avseendet, blottgöras den reflektionen in-prognos att
troduktionen betalningsmedel och betalningsforrner hittills sällanav nya
inneburit tidigare utnyttjade betalningsmedel försvunnit;att elirni-mynten
nerade inte byteshandeln, sedlama eliminerade inte introduktionenmynten,

check- och gireringssystem slog inte sedelanvändningen. Det typiskautav
tycks alltså nyheter kommer till samtidigt detatt gamla består,vara som

dess relativa betydelse minskar.även Gissningsvis torde alltså detom
kontantlösa samhället låta på sig ganska länge.vänta

En reflektion kan anlägger litegöra längrenär histo-axman ettman man
riskt perspektiv, de risker alltid funnitsär med betalningsverksam-att som
het förändras, förskjuts och fonner; ofta innebär eliminerandettar nya av

risk någon istället uppenbarar sigtyp mindreatt kontanthan-en av annan -
tering i butiker torde minska riskerna för rån, samtidigt sårbarheten försom
manipulering kort och korthanteringssystem ökar, för exempel.att taav ett



Kortanvändning ioch kortmarknad Sverige

Betalningar betalningsförmedling2.1 och Sverige någrai huvud--
drag

Till börja med kan konstatera med kontokortbetalningar på in-att attman
dominerar det svenska betalningssystemet. exaktaTrots empi-sätttet att

riska belägg saknas det uppenbart kontantbetalningar alltjämtär att svarar
för mycket dominerande del det totala betalningstransaktionerantaleten av
i den svenska ekonomin. förEn uppskattning gjordes knappt tio årsom se-

cirkadan indikerade skedde95 transaktionerna med kontan-att procent av
Även siffran med all säkerhet idag,något lägre råder det knap-ter. ärom
något tvivel kontantbetalningarna fortfarande dominerar. Serpast attom
till det samlade värdet de totala betalningarna dock bilden radi-ärman av

kalt armorlunda. Enligt den tidigare nämnda uppskattningen svarade kon-
tantbetalningarna värdemässigt bara cirkaför betalningstra-10 procent av
fiken. Förklaringen härtill inte särskilt svår finna kontanter användsär att -

företrädesvis vid mindre inköp.

icke-kontantaSer till omfattningen de betalningarna i volym ochman av
fördelar sig mellanvärdetermer och hur de olika betalningsinstrument, står

på något säkrare empirisk mark, det statistiska underlagetävenman om
bristfälligt påhär förvisso flera punkter. Det totala antalet transak-även är

storleksordningen miljoner,tioner uppgick till 800 och det totala1992 vär-
tilldet förmedlades beräknades 5005 miljarder kronor. Mednästansom

kandetta utgångspunkt också synnerligen dockgöraman ensom grov men
betalningar7skattning det antalet kontantatotala och kontantlösaav - -

och deras sammanlagda värde 1992. Antar kontantandelen denattman av
då hade sjunkit tillsamlade transaktionsvolymen nivån 85-90 ochprocent

värdeandelen till cirka Sverige årdet iinnebär 19925 dettaprocent, att ge-
nomfördes storleksordningeni betalningar tillá miljarder6 7 ett samman-

värdelagt miljarder7 000 kronor.uppemotav

nedanstående figur framgår betalningarna fördeladeI hur de icke-kontanta
sig på olika instrument, i volym och värde år 1992.

7 Exklusiveinterbankbetalningar.



Betalningsförmedling antal transaktioner-

Autogiro5% checkg0b
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Betalningsförmedling värdefördelning-
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Vad kanske slående girobetalningamas post- och bankgiroär ärmestsom
mycket dominerande roll i betalningsförmedlingen, sig talar ivare man
volym- eller värdetenner. Betalningar med kontokort och check spelar där-

relativt begränsad roll. tillSer utvecklingen tiden fram-överemot en man
går dock kontokortens betydelse betalningsinstnnnent ökar, medanatt som
checkens roll stadigt minskar. förefaller dessutom internatio-Detta vara en
nell tendens, låt utgångsnivåema skiftar betydligt mellan olika län-attvara
der framför allt i de anglo-saxiska länderna har checkbetalningama en-



11

andel8, medan girosystemen starkadär aldrig fått ställningden destor som
Sverige och i vissafått i andra länder, Tyskland.exempelvis

Användningen2.2 kontokort läge tendenserochav -

gäller dendet svenska kontokortsmarknadenNär kan trotsman, en
många bristfälligpunkter statistik, plan konstateraallmänt framförett
allt två saker. det första kanFör konstatera användningen kon-attman av
tokort i Sverige visserligen har i absolutaökat tiden, såväl i rela-över som

tal, tillväxten likvältiva inte varit uppseendeväckande snabb. Förattmen
kreditkortengdet andra kan de traditionella spelar rela-notera attman en

tivt begränsad roll på kontokortsmarknaden; deras betydelse förefaller
dessutom i stadigt avtagande. stället det olika former betalkortl ärvara av

i allt högre grad dominerar. minst de s.k. bankkorten harInte spelatsom en
viktig roll i denna utveckling, liksom utvecklingen detalj- och bensin-av
handelns ingående redovisningkortsystem. dagslägetEn här-egna mer av
vidlag i kapitel nedan.3görs

utvecklingstendens präglar alla delar betalningsväsendetEn är,som av som
olikapåpekats tidigare, ersättandet slag manuella, pappersbaseradeavav

elektroniska. det gäller kontokortssidanrutiner med När visar sig detta på
betydelsefullaflera uttryckende det på år starktEn ärsätt. mestav senare

betalningstenninaler i butiker ochväxande antalet andra försäljningsställen
fördubblats varjehar antalet år deräknat fem tio åren segrovt senaste- -

diagram. dock uppgifter återgesbör de i diagrammetNoteras att som en-
dast tenninalsystem administrerasde ochBABS SERVO AB;avsomavser

terminaler installerats inomläggs till detta de bensin- och detaljhan-som
skulledelns sannolikt tillväxtendet framstå kraf-nät, är att ännuegna som

lgare.

8 USAl checkbetalningrna icke-kontantafor drygt % detotala80svarar av
betalningarna1992 girobetalningamaandel medan endastantalettransaktioner,mättsom av,för 1,8% källa: BIS, Red Book 1993.svarar

deñntionerFör olika kontokortstyper, avsnitt nedan,2.3av se10 Uppgift avseendebcnsin-ochdetaljhandelnfor redovisasi kap.3 nedan.1993
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I internationell jämförelse kan vidare, relaterar antaleten man om man
terminaler till befolkningens storlek i respektive land, konstatera att
tätheten vad gäller betalningstenninaler har ökat snabbare i Sverige iän
många andra länder. Dock kan samtidigt konstatera exempelvisattman
Frankrike nivåmässigt fortfarande ligger väsentligt högre.
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Här skall tilläggas bensin- och detaljhandelns terminaler inteatt äregna
inkluderade i detta statistiska underlag. Samtidigt torde de årenssenaste
ökade lansering och användning olika detaljhandelskort ha näraettav



13

terminaltäthetensnabbt ökade i butikerna; kortbetal-samband med den
snabbt ochdärmed ske på kostnadseffektivt for såvälkanningarna sättett

detta kommer butikernas säkerhetsskälbutik. Tillkund strävan att avsom
marknadsforingskanalerkontanthanteringen och vi-minska öppnaatt nya

ska dock samtidigt dessa, i huvudsaksavi konsumenterna. Här noteras att
internal egentlig betalningsförrnedling,inte involverar någonkortsystem

bilateralt förhållande mellan säljföretag ochhandlareftersom det ettom
kund.

marknadsmässig utveckling ligger iområde for teknisk ochEtt ut-annat
plastkort med eller mindres.k. smart-cards, dvs.vecklandet ett en merav

bl.a. möjliggör kortetelektronisk krets inbakad,sofistikerad attsom
kan sedan användas eller mind-köpkraft.laddas med Kortet ettsom mer

substitut för kontanter.generellt användbartre

på svenska marknaden, vissasådant kort finns inte denNågot ännu men
sådan introduktion pågår. kanprojekt och studier kring Nänmas att etten

introducerats i Danmark. enklares.k. Endet Danmynt-systemetsystem --
pre-paid cards finnsform förbetalda kortvariant smart-cards i avav

känt torde Teliassvenska marknaden.etablerade på den Mestdock vara
innebär engångstyp laddatsFörbetalda kort korttelefonkort. ett av som

vissa standar-kan sedan används för köpamed givet belopp. Kortet attett
Principiellt det alltså lik-automattjänster från visst företag.diserade ärett

traditionella kvasipengar kuponger och polletter;värdigt med sådana som
och all-elektroniska formen. Någon knivskarpdet ligger i den gränsnya

smart-cards respektive förbe-omfattad distinktion mellan vad ärmänt som
från tekniken skulle dock kunna defi-talda finns inte. Utgåendekort man

medankort innehållande mikroprocessor,niera smart-card ettett som en
minneskretslz.innehåller innebärförbetalt kort bara Det att ettett en

lagra vissmed lång rad funktionersmart-card kan förses utöver att enen
användas till mycketköpkraft. Smart-cards kan såledesmängd änannat

betalningar.

11 Definition avsnitt2.3.se12 Björkholm-JohnssonBetalningnågotfylligarediskussionkring bl.a.detta,För seen
tekniken,ekonomin,juridikenmedkontokort 1994-



14
2.3 Kontokort och kontokortshantering några definitioner-

Olika korttyper av

1A. Kontokort där köputtag bokförs löpande konto.mot

Automatkort-

Används endast för automattjänster kontantuttag, kontoinformation etc.

Bankkort-

Används for inköp i butiker och andra säljföretag. Köp bokförs löpande på
kortinnehavarens bankkonto. Kan vanligen också användas automat-som
kort. ocksåKan ha internationell gångbarhet, innefatta tillgång tillsamt
kredit.

Debetkort-

därKort köp bokförs löpande konto bankkonto. Användningannat än
förutsätter således behållning på kontot. Vissa kontokort utgivna detalj-av
handelsföretag arbetar enligt denna princip.

B. ontokort därK fakturering vanligen sker månadsvis. delasKan iupp
generella respektive seleklivaexklusivaprofilerade kort, där de sist-
nämnda endast kan användas vid Inköpsställen.vissa

Betalkort-

Hela inköpsbeloppet under viss tidsperiod exempelvis månad fak-en en
vid bestämd tidpunkt.tureras Ränta intetasen ut.
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Kreditkort-

frigörsKreditutrymmekredit.liniiteradavtalad, genomsker somKöp mot
beviljat belopp.tillskuldsättningföranvändasfåråterbetalning uppny

kundensefterkan,kortochinköpsdagen. EttfrånRänta sammatas ut
s.k. kom-kreditkortellerbetal-antingenanvändasiblandönskemål, som

binationskort.

E kontokortejAndra kort

Förmånskort-

Förbetalda kort-

Smart-cards-

intedeautomatkortföroch ärkort attdessaförDet gemensamma
Avtalsförhållandetkonto.träffarbetalningsuppdrag ettproducerar som

karaktär.ocksådärmedblirinvolveradeolikamellan parter annanav en
betalningsmedel el-rolldirektöverhuvudtaget ingenharFörmånskort som

köpakortinnehavaren rättenbart attbetalningsinstrument, va-ler utan ger
smart-cards kan,ochFörbetalda kortförmånliga priser.tilleller tjänsterror

ellerbetraktasbetalningssammanhangitidigare,framgått mersomsom
form.elektroniskikontanter,försubstitutanvändbaragenerelltmindre

och intesjälva kortetifinnsköpkraftendetuttryckaocksåkan attMan som
konto.anknuteti något

Adminstration m.m.

rtutgivareKo-

bevisvilketkontokort, utgörtillhandahållerföretagKortutgivare är som
kreditfaciliteten,ochellerbetalningsmedletutnyttjainnehavarens rätt att

kortutgivamaviktigasteutnyttjande. Deför dessvillkorenoch bestämmer
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bankema, ñnansbolagen och handeln.är Därtill kommer utländska kortut-

givare.

Insamlare-

Insamlare företag samlar inär och och köpinformation frånsorterarsom
säljföretag butiker etc., för vidare befordran till kortutgivareinlösare.

Inlösare-

Inlösare företag betalarär säljföretagen för de köpesummorsom som upp-
kommit kundernas kortbetalningar. Detta kan kortutgiva-genom göras av

själv eller företag för dennes räkning.annat Denren engelska beteck-av
ningen för inlösare För denna tjänstär acquirer. kan inlösaren servi-ta ut
ceavgift från säljföretagen.

Interna kontokortssystem-

Interna kontokortssystem bygger avtalsbaserat tvåpartsförhållandeett
mellan det kontohållande företaget och kontohavaren. Systemet administ-

företaget självt, medan finansieringen sker medreras medel frånav den
koncernen ocheller med upplåning. ingåendeKortegna extern i interna

kortsystem kan endast användas för köp i det aktuella företaget jfr selek-
tivaprofilerade kort. De interna drivs antingensystemen som egna, men

företaget ägda, juridiska eller företaget självt.av personer av

Externa kontokortssystem-

Externa kontokortssystem bygger avtalat trepartsförhållandeett mellan
kortutgivare, innehavare och säljföretag butiker etc., innebärande fi-att
nansiering och administration ombesörjs exempelvissystemetav av en
bank, saknar direkt anknytning till de företag i vilket kontohavarensom gör
sina inköp. Kontokortet inte begränsat tillär användning inom visst fö-ett

eller viss bransch jfr generellaretag kort. utgivareEn extemten ettav
kort uppträder alltså till skillnad från vad fallet med interntär ettsom-

betalningsförmedlare.system som-
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Legokontosystem-

Legokontosystem administreras och, i vissa fall, finansieras företagettav
ofta fmansbolag inte har någon direkt anknytningett till det eller desom
företag i vilka kortet kan användas för inköp. Till skillnad från externa sys-

de endast avseddaär användas för köptem i visst företagatt eller iett en
företag.grupp av

2.4 Infrastruktur och clearingfunktioner

I nedanstående figur 19 visas kortmarknadens betalningsflöde genom
olika led, från butiken och framåt det finansiella systemet.genom
Beroende på olika tekniska lösningar, kimdens och butikens
banktillhörighet kan bli olika lång ochvägen elleretc., mindremer
komplicerad.

En fungerande kontokortsmarknad kräver byggs för insam-att system upp
clearing13ling, och inlösen korttransaktioner. dettaFör ändamål harav

det byggts nätverk aktörer med olika roller.ett Den tekniskaupp av ut-
vecklingen och lagregler exempel faktorer lederär till föränd-nya som
ringar i infrastrultturen. Generellt kortutgivama för detsett påattansvarar
marknaden etableras transaktionssystem för insamling respektive inlösen

funktionerkorttransalctioner. tvåDessa kan kortutgivaren antingenav
utföra själv eller avtal överlåta marknadsaktör.genom axman

Sparbankema har självständigt insamlar- och inlösenbolag,ett eget BABS
Bankkortsadministrativ Butiksservice AB, figuren på sid. Bolaget20.se

för säljställena får betalt, för serviceatt butikerna inklusivesvarar mot
terminalutrustning för clearing kortutgivama.samt gentemot

Motsvarande bolag på affársbankssidan heter Kortbetalning SERVO AB.
Tidigare svarade bolaget för både insamling och inlösen korttransaktio-av

Till följd den konkurrenslagen, gäller sedan den juli1ner. av nya som
1993, har inlösaravtalen gradvis överflyttats till de enskilda affärsbanker-

13 Med clearing härsammanställningochredovisning tvåellerHeraavses partersav
ömsesidigabctalningsforpliktelser.Clearing innefattar enligt etableradinternationellnu-definition såledesiLteLlösandet dessaförpliktelser överföring likvid. Dettaav genom av-

benämnsawecklingmoment motsvarardenengelska settlement.termen
Sedefinition i avsnitt 2.3,
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inte längre betalarbetyder SERVO till försäljnings-Detta utatt pengarna.
gjorde tidigare. idagbolaget SERVOställena renodlat transak-är ettsom

samtliga affársbanker.tionsinsamlingsbolag Genom samarbetet till-ägt av
stordriftsfördelar finnskortutgivama de på systemsidan. Dettavaratar som

for bankerna sedan dessa blivithar blivit allt viktigare släppatvungna att
insamlingsmonopol i och med den konkurrenslagen.delar sitt nyaav

kedjorna inom dagligvaruhandeln, ICA, ochKF VIVO,De större samtsom
överlag inlösarei dag både insamlare och ibensinbolagen är egna

kortsystem.

två bolag också samlar in korttransaktioner.figuren har utelämnatsI som
för Elektroniskaaffärsbanksägda CEKAB Centralendet Kort-Dessa är

och det Bonnierägda bolaget Amiga. SERVO samlartransaktioner AB
fall tenninalut-också elektroniska korttransaktioner via CEKAB i dein

kortutgivare anlitar i många fallrustningen sålts CEKAB. Handelnsav
pappersbaserade elektroniskaAurigas insamlingssystem för såväl som

korttransaktioner.
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3. Kontokortsmarknaden 1993

Materialinsarnlingen avseende kontokortssystemens struktur har genom-
förts i två förstaDen undersökningenetapper. avsåg förhållandena denper

december31 1992 och den andra förhållandena den december31 1993.per
l materialet belyses bland annat:

olika kontokortssystem interna,typer legokontosystemav externa,-
antal transaktioner-
försäljningsvolym-
antal utelöpande kontokort-
fördelning på olika korttyper-
antal aktiva kontokort-
fördelning på nationella kontokort och kort med koppling-
till internationella kortföretag
möjlighet till insättning medel konto, kontantuttag ochav-
kontokredit.

Undersökningsresultatet redovisas i tabellform i avsnitt den3.10. I följande
framställningen vissa kommentarergörs i anslutning till respektive tabell.
Kortutgivarna i samtliga fall indeladeär i banker, bankernas fmansbolag,
övriga frnansbolag, bensinbolag, detaljhandelsföretag, postorderföretag och
övriga företag. Med övriga fmansbolag bolag fristående frånäravses som
bankema. Postorderföretagen har, till skillnad från övriga kortutgivare, en-
dast kortlösa l övriga företagsystem. ingår bl.a. vissa intematio-gruppen
nella kortutgivare.

3.1 Kontokortssystem interna, och Iegokontosystemexterna-

Totalt har uppgifter lärrmats för lOO respektive olika90 kontokort åren
1992 och 1993. dessaHur fördelar sig kortutgivare och kontokortssys-

framgårtem tabellav

Valet kontokortsystem bestäms flertal tekniskaav ochettav
marknadsmässiga faktorer. Om kortet skall generellt gångbart, dvs.vara
kunna användas i många olika butiker och försäljningsställen, knyts kortet
till kontokortssystem.ett externt Valet bestäms ocksåsystemav av om
kortadministrationen och finansieringen kan handhas kortutgivaren självav
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eller uppdraget läggs på entreprenad tillut företag specialiseratom ett som
sig kontokortsadministration.

kontokortssystemDe bankerna och fmansbolagen administrerar isom eget
naturliga skäl vilketär innebär kortet forexterna, be-ärnamn av att avsett

talningar i andra företag kortutgivarnasän företag.egna

Bankerna och fmansbolagen anlitas också kortutgivare kon-utav som ger
tokort i s.k. selektiva, exklusiva ellereget profilerade kontokort. Omnarrm,
administration och finansiering sådana kortsystenn lämnas entrepre-av
nad till bankerna eller deras fmansbolag sker förvaltningen via s.k. le-ett
gokontosystem. 1993 administrerade bankerna farre legokontosystem än
1992.

Ett de auktoriserade fmansbolagenstörre använder sig interntav ettav
kontokortssystem, dvs. insarnlings- och reskontrasystemet administreras av
företaget självt. detaljhandelsföretagenDe och samtligatre postorderföre-

använder sig interna kontokortssystem. Bensinbolagen,tag längeav som
haft enbart interna kontokortssystem, har under de årensenaste även an-
slutit kontokortssystem till sina internaexterna I praktiken innebärsystem.
detta kunden kan handla bensin bankkortmedatt även och internationella
kort.

3.2 Antal korttransaktioner 1993

bankernasTabell visar och frnansbolagens2 kortatt under 1993 svarade
för betydande andel det totala antalet korttransaktioner Tillsammansen av
hade dessa på drygtandel 29 eller 65,5 miljonerprocent, transaktioneren
Bensinbolagen, har mycket âiñiandelstor totala försäljning viaensom av
kort, hade dock den transaktionsmängden medstörsta 128,7 miljoner
transaktioner, motsvarande andel detaljhandeln58 harInomprocent.en
kortanvändningen ökat kraftigt de åren med detaljhandels-i ochsenaste att
företagen introducerat kort marknaden. gjordesTotalt 20,5 miljo-egna

korttransaktioner med detaljhandelns kort motsvarande andel1993,ner en
på drygt 9 betalningstransaktio-Under 1993 det totalaprocent. antaletvar

med kort miljoner,223 miljoner191 1992.ner mot
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3.3 Försäljningsvolymen under 1993

visar försäljningsvolymTabell den3 i kronor betalats med kort undersom
och1992 1993. Totalt uppgick denna till cirka respektive drygt80 n1il-93

jarder kronor för respektive år.

Störst försäljning uppvisar bankernas och fmansbolagens kort med en an-
del på tillsammans1993 54 eller miljarder50,3 kronor.nära procent
Sparbankema har hela sin kortadministration förlagd i helägt ñnansbo-ett
lag, Sparbanken Finans. Denna verksamhet redovisas här under bankerna
eftersom sparbankema kortutgivare. S-E-banken förde för några årär se-
dan helt sin kortverksamhet från sitt fmansbolag Finansöver Scandic till
banken. bildadesDär särskild enhet för denna verksamhet, SEB kort.en
Även Svenska Handelsbanken har på tid gått till liknandeöversenare en
modell.

Under bensinbolagens1993 försäljning med kort miljarder kronor31var
motsvarande andel på 34 den totala försäljningen med kort.procenten av

Under uppgick detaljhandelns1993 varuförsäljning med kort till 5,4egna
miljarder kronor, motsvarande andel 6 procent.en
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utgångenkort vid 1993Antal utelöpande av

olika kortutgivare.kontokortsstockama fördelar sigvisar hurTabell 4
utgivits fram till sista decembermiljoner kontokorthade drygtTotalt 11

givit miljonerfmansbolagen hade tillsammansBankema och 4,11993. ut
givit miljoner kort,tidpunkt hade bensinbolagen 5,8kort. Vid utsamma

kortutgivningdetaljhandelsföretagen medoch de sammantagettre egen
miljoner kort.1,2nära



Utelöpande kontokort 1993, procentuell andel

Detaljhandelvnga företag
3%10%

Finansbolag
12%

Bensinbolag
51%

Totalt antal utelöpande kontokort 11,4 miljoner

3.5 Olika kontokorttyper vid utgången 1993av av

Tabell visar5 olika kontokorttyper fördelade olika kortutgivare.av Vid
utgången 1993 andelen kreditkortav 13var alla utgivna kort,procent av
vilket 1,5 miljonermotsvarar kreditkort. Antalet utelöpande bankkort var
drygt miljoner2 och betalkorten miljoner.nära 2,6 Den kategorinstörsta
utgjorde betal- och kreditkorten, de s.k. kombinationskorten, med 5nära
miljoner kort. Antalet debetkort uppgick till endast 288 000.

Av tabellen framgår bankerna, förutomatt de bankkorten,att utge egna
också emitterar specifika internationella kort såsom Eurocard, MasterCard
och VISA. När det gäller kreditkorten finansieras dessa ofta frnansbola-av

Hos bensinbolagen dominerar degen. kombinationskorten dvs. betal-egna
kort med viss begränsad möjlighet till kredit. Bland detaljhandelns egna
kort dominerar betalkorten.

3.6 Antal aktiva kort och kort internationellmed gångbarhet 1993

Materialinsamlingen har också givit uppgifter antalet aktiva kort förde-om
lat på olika kortutgivare i vilken utsträckningsamt korten internationelltär
gångbara. Resultatet redovisas i tabellerna 6 och Tabell visar6 ban-att



25

andel aktiva kort, Bensinbolagenshar 87 andelkema aktivastörst procent.
detaljhandelsforetagensoch påligger påkort 60 50näraprocent procent.

sammanhänger sannolikt bl.a.höga andel med kundernaBankernas be-att
årsavgift för de flesta bankkorten.talar en av

framgårinternationella gångbarhet tabellernaKortens 7 ochav
Materialet fördelat på kortutgivare. bankernas och fmansbolagensAvär

gångbara. Tilläggashälften internationellt kan de s.k.kort är än attmer av
och bokförs löpandebankkorten, dvs. kort där köp innehavarensuttag

Övrigainternationellt giltiga. två bankkortbankkonto, 1210 ärär av
gälla endast inom Sverige och marknadsförs därföravsedda natio-att som

nella bankkort.

påtill insättning3.7 Möjlighet medel konto, kontantuttag ochav
kontokredit

visar vilka möjligheter kortkundema har insättningar påTabell 9 göraatt
med sinakonto bankkonto kontantuttag kort. Tabellengöraänannat samt

visar också kredit kan kopplas till kontot.om en

Andra företag banker, fmansbolag företag inom detaljhandeln ochän samt
bensinbranschen erbjuder sina kontokortskunder insättningar pågöraatt
konto. tabell framgår det främst finansbolagen erbjuderAv 9 äratt som

detalj-dessa tjänster. dessa fall har finansbolaget tecknat avtal medI ett ett
handelsföretag innebär avsedda förinsatta medel användasäratt attsom
betalning detaljhandelsföretagets och tjänster.av varor

Möjlighet till kontantuttag med kort förekommer i flertalet fall där kunden
erbjuds möjlighet till insättning hälften alla kort inne-medel. Mer änav av
fattar till kontokredit.rätt

betalterminaler3.8 Antalet 1993

utgångenvisar antalet utplacerade betalterminaler vid 1993.Tabell 10 av
och fmansbolagens sammanhänger med de tvåBankernas höga siffror se-

årens intensifierade tenninalutrustning till detaljhan-försäljningnaste av
betalterminalerdel, hotell och i antalethar resulteratDettarestauranger. att
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till terminaler.från 26 Siffrornaunder 1993 14 280 630fördubblatsnästan
deras terminalsystem.och detaljhandelnbensinbolagenför avser egna

två branscher drygt terminaler i drift viddessa 12 000hadeTillsammans
utgången 1993.av

sammandragi3.9 Resultaten

uppgick tillkontokortstransaktioner 1993antalettotalaDet
miljoner220drygt

till drygtuppgickförsäljningen med kontokort 1993totalaDen
miljarder kronor90

uppgick till cirka 11,5utelöpande kontokort 1993Antalet
bensinbolagutgivnaUngefär hälften dessamiljoner. avvarav

utnyttjade.aktivt70utelöpande korten näraAv de procentvar

internationellhade 60Av utelöpande korten nära procentde
gångbarhet

utgångårsvid 1993betalterminalerantalettotalaDet var
00040nära



i tabellformRedovisning.103

1993Kontokortssystem1Tabell

Internal Externaz Legokonto3 SummaKortutgivare

191 Banker 27-
finansbolag2 Bankernas 10 13 23-

4Övriga finansbolag 3 123 1 16
4 Bensinbolag 10 1 121

Detaljhandelsföretag5 3- -
5 56 Postorderföretag - -

6Övriga7 företag 1 1 2 4

22 43 25 90TOTALT

U kan användas endast för köp i det kortutgivande företaget ellerKortet
affärskedjan.

2 Kontokortssystem för gångbaragenerellt kort.
3 Kortutgivare i regel detaljhandelsföretag kortadministrationen harär men

på finansbolag.lämnats entreprenad till företag,ut ett annat t.ex. ett
Från fristående4 bankerna finansbolag.

5 Endast kortlösa kontosystem.
ingår6 bl.a. vissa internationella kortutgivare.Här

Tabell 2 Antal kontokortstransaktioner

Kortutgivare transaktioner GenomsnittlAntalet Proc.
1000-tall belopptrani andel

1992 19931993 1993

Bankerz1 76051 432 59 551 26,7
2 Bankernas finansbolag 6 409 8644 709 2,1

Övriga finansbolag 7013 1 668 1 279 0,6
Bensinbolag 2434 114 654 128 674 57,6
Detaljhandelsföretag 2645 8 676 20 540 9,2
Postorderföretag 1926 3 768 3 916 1,8
Övriga 2937 företag 230 4 400 2,0 14

190 069 100,0 419TOTALT 837 223

från1 ochInom Sverige utlandet
2 Inklusive sparbankskort
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Tabell 3 Försäljningsvolym 1992 och 1993

Kortutgivare Försäljningsvolym i Proc.
miljoner kronor andel

1992 1993 1993

1 Banker 40 731 45 285 48,4
2 Bankernas finansbolag 3 753 4 069 4,4

Övriga3 finansbolag 637 897 1,0
4 Bensinbolag 26 558 31 257 33,5
5 Detaljhandelsföretag 2 695 5 431 5,8
6 Postorderföretag 718 752 0,8

Övriga7 företag 5 140 5 690 6,1

TOTALT 80 232 93 381 100,0

Tabell 4 Antal utelöpande kontokort 1993

Kortutgivare Antal utelöpande kontokort
i 1000-tal andelproc.

1 Banker 2 708 23,8
2 Bankernas finansbolag 859 7,5

Övriga3 finansbolag 561 4,9
4 Bensinbolag 5 819 51,0
5 Detaljhandelsföretag 1 178 10,3

16 Postorderföretag 0 0,0
Övriga7 företag 287 2,5

TOTALT ll 412 100,0

1 Endast kortlösa konton. Dessa 994 000 31.12.1993.var per



kreditkortbetalkort 1993Antal5Tabell resp.

Antal kort i 1000-talKortutgivare
Kredit-Bank- Betal- Betal- Debet
kort kort kredit-kort korto

kort
281 2152 089 123 O1 Banker

704 78 67 10finansbolag2 Bankernas -
Övriga 104450 7 0finansbolag3 -

004 4 537 2780 1Bensinbolag4 -
0125 1 000 535 Detaljhandelsföretag -

00 06 Postorderföretag -
Övriga 073 214 07 företag -

584 4 976 288089 475 22 1TOTALT

1993aktiva kontokortutelöpande ochTabell 6 Antal

andelAktiva kortTotalt Proc.Kortutgivare
i 1000-tal aktiva kortutelöpande

i 1000-tal

872 3601 2 708Banker
68859 5882 finansbolagBankernas

Övriga 396 713 561finansbolag
604 3 4855 819Bensinbolag
485 5711 178Detaljhandelsföretag

6 00 OPostorderföretag
Övriga 907 258287företag

658 68711 412TOTALT .



Tabell 7 Internationellt gångbara kontokort 1993

Kortutgivare Anknutet till Antal Totalt
Mastercard VISA internat.Annat antal

kontokort gångbara
kort

1 Banker 10 5 0 15 27
2 Bankernas finansbolag 8 3 0 11 23

Övriga3 finansbolag 0 11 0 11 16
4 Bensinbolag 1 1 7 9 12
5 Detaljhandelsföretag 0 0 O 0
6 Postorderföretag 0 0 0 0

Övriga7 företag 0 0 2 2

TOTALT 19 20 9 48 90

Tabell 8 Antal nationella och internationella kort 1993

Kortutgivare Nationella Internationella Totalt ute-
kort i 1000-tal kort i 1000-tal löpande kort

i 1000-tal

1 Banker 897 1 811 2 708
2 Bankernas finansbolag 426 433 859

Övriga3 finansbolag 551 10 561
00914 Bensinbolag 1 810 4 5 819

5 Detaljhandelsföretag 1 178 O 1 178
6 Postorderföretag O 0 0

Övriga7 företag 8 279 287

TOTALT 4 870 6 542 11 412

1 Många bensinkort giltigaär i eller fleraett nordiska länder.
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påinsättning kontotill annat änMöjlighetTabell 9
respektive möjlighet till kontantuttagbankkonto,

kontokredittilloch

kort medantalTotaltKortutgivare varav
kreditmöjlighet möjlighetkortandra bankerän

tilltill ins. kontant-
på konto uttag

22623finansbolag2 Bankernas
102Övriga 16finansbolag3

8312Bensinbolag4 -
3113Detaljhandelsföretag5
56 Postorderföretag --
2Övriga 4företag7 --

4291258TOTALT

1993betalterminalerTabell 10 Antal

terminalerAntalUtgivare

63026Banker och finansbolag1

7 500Bensinbolag2

7704Detaljhandeln3

70038TOTALT
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processingand dataelectronicsoffieldsin theTechnical advances
whoParticipantsfinancial markets.changes inbroughttechnology have

legislationfinancialbycoveredbeenpreviouslyhave are nownot
goodsconvenienceThegrowingservicesfinancialproviding extent.to a
quitewherefor instance,trade,and the petroltrade noware cases

cardchargetheirdevelop systems.companiesfor to owncommon
theirofferableincreasinglycompanies customersSimilarly, these toare

intendeddepositfundsThedeposit. toplacefacility areonto onmoneya
participantsOtherservices.andorof goodspurchasesfutureused forbe
associationsco-operativeincludeeitherregulationsbycoveredwho notare

in thehavedepositsSuchmembers.their notfromsavingswhich accept
membersfromdepositsbusinessbankingdeemed be arebeen to aspast a

businessesñnancingThepublic.made by thebeenhavingregardednot as
tradepetroland thetradegoodsconveniencein thecompanieswhich asin

essentialsallalso inengagedassociationsco-operativebywell areareas
andmarkettheDevelopmentslicence.haveneedfrom the ontoexempt a

thesatisfy underundertakenSweden has termswhichrequirements tothe
conditionsreconsidering theforprovidethe EEAof agreement reasons

madebeshouldactivitiesfmancingdeposit-taking andwhichupon
Thesefuture.thelicence inpossession ofconditional amongareaupon

proposalssubmitCommitteethedirective givenfor the tothe toreasons
befuturein theshouldactivitiesand financingdeposit-takingwhaton

supervision.publicandregulationsubject to

thanotherbusinessessupplied byincreasinglywhichserviceOne
establishmentTheforeignofexchangecompanies thefinancial currency.

doesactivitiesexchange presentforeign not atinof to engagecompanya



require licence. Nor such business subject supervision bya toa any
public International experience that there risk thatagency. suggests a
foreign exchange activities be exploited for illegal Takingcan purposes.
this into consideration and with reference EC directiveto an on measures

laundering, which has also resulted into prevent the passing of themoney
Act 1993:768 concerning Measures Prevent Money Laundering, theto
Committee has been directed consider whether the foreign exchangeto
activities in which these companies engaged should be made subject toare

of supervision.sortsome

Technical advances making far easier provide banking services intoare
other forms than general practice today. The need for branch offices and
conventional between clients and banking staff andcontacts more more
being replaced, least in the of simple banking services, by technicalat case
solutions. For example, technically possible make withdrawalstonow
and deposits and transfer via automatic equipment. In placesto payments
with few the technical investments needed will probably becustomers, not
profitable for the few In order satisfy the need for bankingnext toyears.
services in sparsely populated and villages, simpler banking servicesareas

therefore have be provided by representatives behalf of thetomay on
bank. According its directive, the Committee shall guidelinesto propose
which the detailed conditions which should apply activities whichstate to

provided in and other premises where goods and servicesstoresare on
made available.are

New definition of banking business

The regulation in the future of enterprises which engaged in deposit-are
taking and financing activities will largely be steered by the requirements
which follow from the directiveEC in this field. This for example,means,
that enterprise which deposits fromraises loans the publicacceptsan or

well provide credit will be defined by the credit institution.EUas as as a
Certain minimum requirements made credit institutions in respectare on
of capital adequacy, initial capital, Enterprises which in theetc. engage
above mentioned activities without being classified credit institutionsas
should be judged the basis of Swedish conditions. the factHowever,on



fromdepositstakewhichinstitutions butcreditthatenterprises notthat are
whichrulesbycoveredbedirective,ECtheaccordingshall,public,the to

depositors.forprotectionprovide some

fringestheknownbein whatdevelopments asintoTaking mayaccount
demands thereEU,of theabovethewellmarket,financialof the asas

depositstakeof banksrightexclusive tothereviewthoroughlytoreason
shallbanksCommittee,of theproposaltheAccordingpublic.the tofrom

public.thefromprinciple depositstakerightexclusivetheirretain toin
givenshall bebusinessbankingofdefinitionthedeposit inofThe concept

ofplacementthebeshalldeposit meantByfollows.precision, asmore
thebalancetheandregularlydone onbethisfunds account, canon

of thedisposaltheandof the atvalueof theconsists moneycharge
generalthebeallshall indepositorsdefined casesThosedepositor. as

association,ofmembersincludespublic also angeneralThepublic. term
deposit-takingtheandmembership to anyonerightthe opento

ofindeterrninateandbroad grouptowardsdirectedthusactivities aare
correspondsthuspublic togeneralof themeaningThe termindividuals.

correspondingof the term.interpretationEUsthe

of cardsissuerswithfundsofDeposit customer

engagedthatbusinessesi.e.enterprises, arebusinessofnumbersGrowing
theiroffer customersand services,goodsofsaleandorproductionthein

Thedeposits account.makefacilitythe onactivities tocardtheirvia
usedbe tothe paybalance account tothefordeposittheof onpurpose

whichservicesandgoods areof thepurchasesfuturecustomefsthefor
whichcompaniesmostquestion. At present,inthesupplied by company

againstdepositheldbewhich onlimit theservice amount maythisoffer
balance.thepaidInterest000 kronor.8 oncustomers ateach account

andgoodsforfor paymentof thedisposalthe customersfundsThe atare
theirof accountclosurethewithconnectionwithdrawals inforservices,



and in for cash-with-purchase facilitysome cases a Payments into these
made inaccounts directare the businesssome enterprise itself.cases to In

other the deposits made viacases, other companies whichare administer
the card activit ies behalf of the business enterprise.on

Payments into with businessaccounts enterprises phenomenon forare a
which equivalent believed exist in otherno countries.to This pheno-

in the view of the Committee,menon, positive feature of the market,a
least for thenot should alsocustomers. in the future be possible for

business enterprises depositsto provided that the fundsaccept deposited
used for purchases in the future.are The intention shall benot to create

alternative havingan to deposit bank. However, depositsmoney aton a
within theseaccount companies shallon be regarded deposits from theas

public, which that this of deposit-taking activitymeans type bankinga
operation. According the Committeesto proposal, should be possible
under certain conditions for this of deposit betype exempted from theto
requirement have licenceto in banking business.toa engage

The proposal that deposits be placedmeans with themay accounton
business enterprise provided that the deposited funds be used fortoare
purchases of goods and services which supplied by the enterprise, thatare
the balance does interest and thatnot cash withdrawals fromearn the

only be made inaccount connection with themay termination of the
relationship. instead of interest,account the enterprise attractcan

depositors by offering discounts and other similar benefits. Such deposits
shall be known deposits of funds. Depositscustomer ofas fundscustomer

also be made with othermay companies than business enterprises provided
that such member of thea company the businessa same group as
enterprise. this credit market thecompany companysa company,
fmancing activities only take the form of financing of goodsmay and
services which produced sold by companies within theare Thisor group.

Cash-with-purchase that the purchaseoccasion, themeans entitledon customer to
withdraw cash givento andabovethe of theup a amount purchase.By ofover cost way
example: cash-with-purchaseof 300 kronor might involvea making purchasecustomera a
for 150kronor beingallowed charge total of 450 kronor againstto thecard.a



differenceof deposit well therestriction makes clear the thepurpose as as
companies.deposits banks and deposits with otherbetween at

associationsDeposits with savings

associations the formactivities of co-operative takesavings associationThe

thatassociation depositing savings inof theof members accountan
theactivitiesassociation. savings associationby the Theseadministered use

theirreceive interestof banks. The membersaccountstype onassame
within thewithdraw the capitaldeposited capital and way assamecan

savingsobjects of theOne of thein savings banks.deposits accounts at
their membersofferactivities of these associationsassociation to an

associationof savingsdeposits. Anotheralternative bankto purpose
associationprovide theassociations,in the ofactivities, tosomecase

build thefinance andusedcapital which bewith working to upcan
activitiessavings associationassociation. Theactivities of theprincipal

working capital.channel for raisingthus serve as a

theiractivities inassociationthat savingsThe Committee presentproposes
depositsthebanking businessthe definitionform shall be covered by

of thebroaderbywho coveredprovided by members conceptaare are
of suchactivitiesassociationsavingsgeneral public. Theproposed term

theAccordinglicence.require bankingassociation would thus toaan open
bankinginentitledassociation shall beco-operativeproposal, to engagea

theBanksCo-operativeconcerningof Actactivities under the terms an
altemati-Anotherbelow.detaildealt with inlegislative proposal more

activitiesthebe adjustassociations, couldofthein to so ascase someve,
Thefunds.of customersdepositsconcerningsatisfy regulationstheto

associationsavingsvia itsassociation raisescapital theworking that
fortraditionalin thebe borrowedwould then largelyactivities manner,

deposits. However,certificates of membersissuing bondsbyexample or
givenshall beactivitiesassociationin savingsassociations which engage

theactivitiestheirsuccessively adaptingpossibility of meetthe to new

requirements.



Deposit-taking and lending by savings and loan associations

A number of associations in deposit-taking and lending activitiesengage
in relation their members. Most such associations include deposit-takingto
and lending their activities, whilst other associations onlyamong engage
in of these activities. The for depositing with theseone reason money
associations and such deposits thus alternativeto representsave toan
bank deposits. In associations the right of members borrow fromsome to
the association conditional their having funds deposit. ln contraston on

the above savings associations, savings and loan associations into engage
straightforward financial activities. The activities pursued by savings and
loan associations widely and Some associationsnature extent.vary -
known close associations direct their activities towardsas a pre--
determined of prospective These associations oftencustomers.range
conduct their activities local level and limited Otherat to extent.a
associations here called associations in general direct theiropen- -
activities towards indeterminate of and their activitiescustomersan range

extensive.are more

Deposits in savings and loan associations shall be covered by the definition
of banking business the deposits accepted from of membersare a range
which covered by the general public. Consequently, suchterm open
associations shall require banking licence in order take deposits. Co-toa
operative associations entitled in banking activities under thetoare engage

of the Act Co-operative Banks.terms on

The lending activities conducted by savings and loan associations notare
exempted under the rules from the need licencehave under thecurrent to a

of the Credit Market Companies Act. A co-operative associationterms
which in financing activities obtain licence under thecannotengages a

of the Credit Market Companies Act. The Committee thatterms proposes
provision should be introduced similar that which already includedtoa

in the Finance Companies Act, whereby the financing activities of co-
operative associations be exempted from requirementsthe licensingmay

certain conditions. The conditions for exemption that theon an are
activities of the association limited in and directed solelyextent toare



lendingAssociations whosepre-determinedformwhomembers category.a
accordingprovisionexemptionthis tocovered byactivities may,notare

of theresultlicenseobtainfutureinproposal,Committeesthe as aa
below.Companies Act seeCredit Markettheamendmentsproposed to

associationsco-operativeofactivitiesFinancial

ofpossibilitytheforprovidelegislation dofinancial presentThe atnot
Theassociation.co-operativeactivities throughfinancialengaging in a

inpossibleshould befuturein tothat engageCommittee proposes
BusinessBankingof theunder thelicencerequirewhich termsactivities a

associationofformtheinCompanies ActMarketCreditthe anAct or
carried byWhenassociation.co-operativeof on athe characterhaving a

supervisorythesubjectshall beactivitiesthese toassociationco-operative
ofTheof thesethe typeapplies under acts.whichrulesother termsand

concemedactivitiesthebankco-operativeknownshall beenterprise aas
enterprisecreditgenericThebusiness.bankingdeemed be termbe tomay

conducted viabusinessBankingactivities.ñnancingintroduced forbeshall
Bankingtheadditioninregulated,shall be toassociationco-operativea
Andels-Banks LagCo-operativeconcerningby Act omActBusiness an

of thethebasedlargely contentsproposallegislativeThisbanker. on
thatFöreningsbanker, exceptLagBanks ActCo-operativeexisting om

regionalintobreakdownand theindustryfarmingwith theconnectionthe
beenhaveActBanksCo-operativein thecontainedbanksand local

Financingrescinded.will beBanks ActCo-operativeTheremoved.
byregulatedshall beassociationsco-operativethroughconductedactivities

shall bewhichoftheCompanies,MarketCreditconcerning namethe Act
Enterprises.Creditconcerningthe Actaltered to

activitiesexchangeCurrency

purchaseformerthereplacesactivities termexchangeThe term currency
activitiesexchangetravel. Byforofsaleand currencycurrency
professionaltheCommittee,of theproposaltheaccordingintended, to

inforin paymentchequestravellersand returncoinsofexchange notes,
conductedactivitiesdealingexchangeSuch areanother currencycurrency.



increasingly by companies which independent of banks and other creditare
institutions. There approximately 15-20 suchare companies whose
business consists of exchanging foreign currencies. For of them,some
exchanging foreign currencies their main line of business while others

in this business complementengage other of activity.as a to typesome

The Committee that exchange activitiesproposes shall becurrency
regulated by Act concerning Currency Exchangean Activities. The

of this define whatpurposes act to byare exchangemeant currency
activities and companies beingto establishedprevent in suchto engage
activities with the object of laundering being used in othermoney or any

for this The Act shallway that thepurpose. exchangeensure currency
activities conducted in professional and judiciousare and thata themanner
activities satisfy the need for protection.consumer

proposed that the Act should apply exchange activitiesto currency
which directed towards the general publicare and conducted from a

place of business in Sweden.permanent The law would thus be applicable
the activities of bothto Swedish companies and foreign companies

established in Sweden. The provisions for protection proposedconsumer
in the law would thus be applicable all companies engaged into the
business of exchanging foreign currencies. The provisions in ofrespect

protection that companiesconsumer which engaged inmean are currency
exchange activities will be obliged provide clear information aboutto
relevant exchange and tariffs of chargesrates well providetoas as
settlement notes.

In order suchto companies fromprevent being used established foror
laundering,money the view of the Committee,necessary, to

include regulations which prescribe the conditions under which the
conducted.activities be Some control establishmentmay in theover

business required, according the Committee, in orderto to prevent
companies from being established and operated under conditions that

be deemed be adequatelycarmot responsible.to To inengage currency
exchange activities significantto will be conditionalany extent upon
obtaining licence from the Swedish Financial Supervisorya Authority.



activities shall be reported this Authority.other exchangeAny tocurrency
bebe granted the business be expectedLicences will only tocan

Companies which haveprofessional and judiciousconducted in marmer.a
supervision oflicence shall be subject theobtained exchange tocurrencya

companies whichSupervisory Authority. SwedishSwedish Financialthe
Swedish Financial Supervisorysupervision by thealready subject toare

licenceof laws shall be from theAuthority under the other exemptterms
made inexemptions shall also bereporting requirements. Moreover,and

domiciledoffices of certain foreign companies,of foreign branchthe case
entitled inthe whichwithin outside EEA, to engage currencyareor

authorisations granted in their homethe ofactivities underexchange terms
banking companiesoffices of foreignwell foreign branchcountry oras as

credit institutions.foreignother

companiesActivities defines thoseconcerning ExchangeCurrencyThe Act
currencies. Theof exchanging foreignin the businesswhich engagedare

supervisionlack effectivefinding paths whichof illegal transactionsrisk
whyof Committee, importantis, in the view theand control reasona very

activities, and which,exchangewhich engaged incompanies currencyare
provisions of the Actsubject therules,according the tonotcurrentto are

broughtshould beLaundering,Moneyconcerning Measures Preventto
required obtainCompanies whichof thiswithin the toact. aarecompass

concerning Currencythe of the Actunderlicence termsreportor
launderingshall thus become subject theActivitiesExchange act.to money

representativesavailable throughservices madeBanking

Bankingthe SwedishChapter § 3 inprovision inAccording to aa new
with effect from Januaryentitled,1987:617 banks becameBusiness Act

available byservices be madesimple bankingallow certain1993, toto
thoseother premises thanthose of the bank andpersonnel thanother on
Thisobtained.for this had beenspecial licenceof bankthe once a

level ofmaintain certainmake possiblepassedregulation toto awas
and villages.sparsely populatedbanking services in areas



lO

The right allow representative provide certain simple bankingto toa
services justified, according the Committee, primarily by theto
conditions in sparsely populated and villages. The proposalareas means
that, in the rules, there should be formal limitationscontrast to current no

right alsothe provide simple banking services in this elsewhere.toon way

The main principle that the banks services should be provided theon-
banks premises and by the banks personnel established byown own -
law. Such activities conducted branch office. possible, inatare a a

corresponding that in § 3 in its formulation, for bankto currentway a a
provide certain simple banking services through representatives afterto

obtaining special licence. In the legislation, thecontrast currentto texta
of the proposed which banking services intended. Theseact states are
services making deposits and withdrawals from withaccountsare on a
bank book, provision of services and arranging of loans.payment
Withdrawals from bank in thewhich deemed permis-accounts past were
sible without special licence being required, cashing of chequessucha as

cash-with-purchase facilities should require licence in theand thus not a
granted by the Governmentfuture either. Licences shall continue beto or

after delegation by the Government by the Swedish Financial Supervisory

consideredAuthority. licence only be granted that theA may
forms and with adequateactivities be carried under controlcan on

shall responsible in relationsecurity. The bank always remain legally to
viathe client for all those activities which the bank makes available a

Supervisoryrepresentative. principle, the Swedish Financial AuthorityIn

shall procedures that these requirements satisñedout to arecarry ensure
shall flexiblein each individual These licensing procedures be andcase.

of theadapted the needs of the location, the the business,to scope
premises factors affecting the inrepresentative, the and otherany way

intends in itswhich the activities conducted. The Comittee presenttoare
appropriate technical andfinal further proposals concerning thereport

forsafety needed these operations.measures
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