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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 april 2018 beretts tillfälle att avge 

yttrande över Förslag till föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för 

vissa värdepappersbolag.  

 

Advokatsamfundet avstyrker förslaget. 

 

Som Finansinspektionen redogör för har riksdagen genom ändringar i lagen (2014:968) 

om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag beslutat att vissa 

värdepappersbolag inte längre ska behöva rapportera viss information till 

Finansinspektionen. Regeringen säger i proposition att ”tillämpningen av regelverket 

innebär en administrativ börda och därmed kostnader för att säkerställa bl.a. 

regelefterlevnad och inrapportering av uppgifter till Finansinspektionen” (se prop. 

2017/18:5 s. 75). Dessa hänsyner gör sig ”gällande också för de värdepappersbolag som 

inte omfattas direkt av [tillsyns]förordningen” och de ”värdepappersbolag som enligt 

tillsynsförordningen är undantagna från förordningens tillämpningsområde bör vara det 

även enligt svensk rätt”. Regeringen ansåg därför att den utvidgning av 

tillämpningsområdet för tillsynsförordningen, som tidigare har gällt enligt svensk rätt  

(1 kap. 5 § andra stycket lagen om tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag), inte 

bör gälla i fortsättningen (se prop. 2017/18:5 s. 79). Vissa justeringar avseende 

skyldigheten att hålla minsta kapital har införts (se prop. 2017/18:5 s. 79) – däremot inte 

den rapporteringsskyldighet som Finansinspektionen nu föreslår. Finansinspektionen 

föreslog även vissa ytterligare lagändringar, men dessa avvisades emellertid av 

regeringen. (se prop. 2017/18:5 s. 79). Det torde således stå klart att lagstiftningen syftar 

till en permanent lättnad av de administrativa bördorna för de berörda 

värdepappersbolagen och att ytterligare normgivning i detta avseende har avvisats av 

lagstiftaren. 
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Finansinspektionen åberopar 6 kap. 1 § 56 och 58 förordningen (2007:572) om 

värdepappersmarknaden, som rättslig grund för de föreslagna föreskrifterna. 

Advokatsamfundet anser inte att förordningen ger Finansinspektionen denna behörighet. 

Principiellt kan inte en regeringsförordning anföras till stöd för att omintetgöra en 

lagstiftningsreform, som riksdagen har beslutat om. Vidare skulle Finansinspektionen inte 

få tillämpa förordningen i strid med lagstiftningen om förordningen skulle tolkas som om 

det stred mot lag (se RF 12 kap. 10 §). En förordning – som utfärdas av regeringen – kan 

inte tillämpas på ett sätt som står i direkt motsättning till vad regeringen har anfört som 

skäl för lagändringen. Detta gäller särskilt inte, då de delar av förordningen som 

Finansinspektionen åberopar är äldre än de aktuella lagändringarna (de aktuella 

bemyndigandena infördes redan tidigare och har inte i sak ändrats genom SFS 2017:712).  
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