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Sammanfattning
Finansinspektionen (FI) har inga invändningar mot utredningens förslag om
att införa ett mikroföretagarkonto. Vi lämnar dock ett par iakttagelser som
gäller utredningsförslaget ur ett tillsynsperspektiv. Dels förslagets definition
av kontoförande institut, dels informationsutbytet mellan FI och
Skatteverket.

Förslagets definition av kontoförande institut
Utredningen föreslår att så kallade kontoförande institut ska ges ansvar att
tillhandahålla mikroföretagarkonton. Vidare föreslås att kontoförande
institut ska vara företag som har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Som skäl till den här
avgränsningen nämner utredningen bland annat att banker i dagsläget
hanterar inlåning, förmedlar betalningar och står under FI:s tillsyn. Det bör
framhållas att möjligheten att ta emot återbetalningspliktiga medel från
allmänheten även gäller för företag som har tillstånd att driva
finansieringsrörelse enligt LBF. De här företagen utövar FI också tillsyn
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över och de får även tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om
betaltjänster. FI uppfattar förslaget som att kreditmarknadsföretag inte ska
omfattas av begreppet kontoförande institut. Utredningen har dock inte
framfört någon närmare motivering i denna del.

Tillsyn av företag som erbjuder
mikroföretagarkonton
Utredningen framför att ett av argumenten för att just banker ska
tillhandahålla mikroföretagarkonton är att bankverksamhet är en
tillståndspliktig verksamhet med tillhörande krav och myndighetstillsyn av
FI. Vidare föreslår utredningen en rad villkor och förpliktelser som en bank
måste förhålla sig till för att få agera som kontoförande institut och
tillhandhålla mikroföretagarkonton.
Utredningen har dock inte närmare analyserat hur ansvaret bör fördelas
mellan Skatteverket och FI när det gäller tillsynen av företag som erbjuder
mikroföretagarkonton. Förslaget förutsätter att Skatteverket sköter hela
hanteringen av mikroföretagarkonton. Vi vill poängtera att FI ansvarar för
tillsynen av bankernas regelefterlevnad och om det behövs ska kunna
ingripa om den uppvisar brister. Följaktligen bör Skatteverket informera FI
om eventuella brister kopplade till regelefterlevnad. I den fortsatta
beredningen bör Finansdepartementet därför klargöra hur
informationsdelningen mellan myndigheterna bör gå till, till exempel i fråga
om brister i bankernas efterlevnad av reglerna för mikroföretagarkonton.
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I detta ärende har generaldirektören Erik Thedéen beslutat. Seniora
finansinspektören Maarten Hendrikx har varit föredragande. I den slutliga
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handläggningen har också seniora rådgivaren Lars Hörngren, juristen Joel
Törnqvist Ågren och finansinspektören Abdul Betts deltagit.
Kopia till Andreas Hamrén (andreas.hamren@regeringskansliet.se)
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