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Avveckling av valutaöverskridande betalningar 
genom TIPS 

Direktionens beslut 
Direktionen uppdrar åt avdelningschefen för Avdelningen för betalningar (AFB) att, 

 bistå ECB med att ta fram förslag för att operationalisera en valutaöverskridande 
avvecklingsfunktion på TIPS-plattformen.  

Bakgrund 
Riksbanken ingick i april 2020 avtal om att ansluta en ny tjänst, RIX-INST, till 
eurosystemets betalningsplattform TIPS1. Riksbanken planerar att RIX-INST ska finnas 
tillgänglig från och med maj 2022 och riktar sig till finansiella institut som deltar i 
Riksbankens betalningsavveckling. TIPS har kapacitet att avveckla omedelbara 
betalningar inom olika valutor så som svenska kronor och euro, men har i sitt 
ursprungsutförande inte möjlighet att avveckla betalningar mellan valutor. 

Sedan i oktober 2020 har ECB och Riksbanken undersökt möjligheten att utveckla TIPS 
för att ge plattformen möjlighet avveckla betalningar mellan valutor. 2 Undersökningen 
tar som utgångspunkt att centralbankerna står för avvecklingen i sina respektive valutor 
medan växlingen ombesörjs av finansiella institut. Utifrån vad som hittills framkommit 
finns det inte några avgörande hinder att tillföra TIPS valutaöverskridande funktionalitet 
och ECB:s Governing Council har bekräftat att valutaöverskridande avveckling ryms inom 
TIPS tänkbara användningsområden. 

Gräns- och valutaöverskridande betalningar har de senaste åren blivit en alltmer 
prioriterad fråga världen över och G20 har antagit en färdplan mot snabba, prisvärda 
och transparenta gräns- och valutaöverskridande betalningar. 3  Även om 

                                                           

1 https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/betalningssystemet-rix/ny-tjanst-i-rix-for-omedelbara-betalningar/ 
2 https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2020/riksbanken-och-ecb-
paborjar-gemensam-undersokning-om-omedelbara-valutaoverskridande-betalningar/ 
3 https://www.fsb.org/2020/10/fsb-delivers-a-roadmap-to-enhance-cross-border-payments/ 
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gränsöverskridande betalningar inom EU fungerar bättre än i många andra delar av 
världen är den inomeuropeiska betalningsmarknaden alltjämt fragmenterad längs 
nationsgränser, inte minst vad gäller omedelbara betalningar. Det försvårar i sin tur för 
gränsöverskridande handel, turism och undergräver konkurrensen på 
betalningsmarknaden. EU kommissionen har därför identifierat framväxten omedelbara 
betalningstjänster med paneuropeisk räckvidd som en viktig grundpelare i sin strategi 
för massbetalningar inom EU. 4  

Sedan undersökningen inleddes i oktober 2020 har och Danmarks Nationalbank har 
meddelat sin avsikt att använda TIPS.5 Därutöver förväntas TIPS plattformens 
paneuropeiska räckvidd ha stärkts till följd av åtgärder från ECB innan utgången av 
2021.6 Detta har sammantaget ökat nyttan av att ansluta den svenska kronan till en 
valutaöverskridande avvecklingstjänst på TIPS. 

Överväganden 
Genom att erbjuda avvecklingstjänster i centralbankspengar på en konkurrensneutral 
plattform tillhandahåller centralbanker en kollektiv nyttighet som ökar effektiviteten 
och säkerheten inom betalningsväsendet. Valutaöverskridande betalningar har potential 
att ytterligare öka effektiviteten i centralbankernas erbjudanden, samt underlätta för 
svenska företag och konsumenter att handla över nations- och valutagränser. Det är 
därför angeläget att Riksbanken deltar i ett europeiskt centralbankssamarbete om 
gemensamma tekniska plattformar och regelverk för gräns- och valutaöverskridande 
betalningar, inte minst mot betalningsfrågors ökande betydelse på den internationella 
ekonomisk-politiska dagordningen.  

                                                           

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0592&from=EN 
5 https://www.nationalbanken.dk/en/bankingandpayments/interbank_payments/Pages/Migration-of-Danish-kroner-to-
Target-Services.aspx 
6 https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/profuse/shared/pdf/faq_tips_and_pan-
european_reachability_of_instant_payments.pdf 


