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Som Riksbanken tidigare framfört i Riksbankens remissvar om promemorian för Riskskatt för 
vissa kreditinstitut (Riksbankens DNR 2020-00916) stödjer Riksbanken 
Finansdepartementets ambition att skapa ökat utrymme för att klara framtida finansiella 
kriser. Det är rimligt att kreditinstitut betalar ytterligare medel för att stärka statens 
möjligheter att hantera sådana kriser. Det är också positivt att riskskatten bidrar till att 
minska skattefördelarna med lånat kapital jämfört med eget kapital. Riksbanken noterar 
dock att Finansdepartementet inte har beaktat några av Riksbankens synpunkter i denna 
reviderade version och vill därför framhålla följande. 
 
Riksbanken avstyrker utformningen av förslaget till riskskatt. Förslaget är inte tillräckligt 
starkt kopplat till kreditinstitutens risktagande och skatten är inte heller öronmärkt för att 
hantera finanskriser.  
 
Det är viktigt att inbetalningar från kreditinstitut (via skatter eller avgifter) är konstruerade 
på ett sätt som ger de enskilda kreditinstituten incitament att minska sitt risktagande, i 
absoluta termer, och att stabiliteten i den finansiella sektorn i Sverige därigenom ökar.  
 
Det är också av stor vikt att inbetalningarna verkligen bidrar till att stärka resurserna för att 
hantera en finanskris. För att förslaget ska förstärka statens möjligheter att hantera problem 
i den finansiella sektorn måste inbetalningar underlätta för staten att snabbt kunna stödja 
kreditinstituten finansiellt, exempelvis genom att ta upp lån på kapitalmarknaderna, den dag 
då det eventuellt skulle krävas. Därför anser Riksbanken att inbetalningar från 
kreditinstituten (via avgifter eller skatter) bör fonderas för detta ändamål. Även ECB har i 
liknande frågor betonat vikten av att ett ökat avgiftsuttag från finansiella företag bör 
öronmärkas till hantering av finansiella kriser och inte användas som en generell intäktskälla 
för finanspolitik.1 
 
Riksbanken har inget att invända mot de reviderade förslaget om att inkludera utländska 
filialer inom ett svenskt kreditinstitut och den minskade skattesatsen. 
 

                                                             
1 Se “OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 26 November 2019 on increasing the special 
levy on selected financial institutions”, (CON/2019/40). 
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef för finansiell stabilitet Olof Sandstedt 
efter föredragning av rådgivare Tobias Lindqvist. 
 
 
 
Olof Sandstedt 
 
 Tobias Lindqvist 
 


