
   

 
Avgifter för RIX-systemet från 1 mars 2022 

  
Priser för RIX-RTGS 
 

Fast månadsavgift  
Alla institut  

75 000 SEK  

Fast månadsavgift  
Alla institut som har möjlighet att utnyttja sin rätt till kredit 
i RIX genom att man lämnat en pantförklaring. 

20 000 SEK 

Total tilläggsavgift månadsvis 
Institut med ”domestika intäkter” på minst 1 miljard 
kronor, att fördelas mellan dessa institut efter vars och 
ens ”domestika intäkter”1 

6 000 000 SEK  

Avgift per avvecklad Betalningsinstruktion  4,00 SEK  

Inträdesavgift 160 000 SEK  

 
 
 

Priser för RIX-INST 
 

Fast månadsavgift  
Alla institut  

50 000 SEK  

Total tilläggsavgift månadsvis 
Institut med ”domestika intäkter” på minst 1 miljard 
kronor, att fördelas mellan dessa institut efter vars och 
ens ”domestika intäkter”2 

1 000 000 SEK 

Avgift per sänd Betalningsinstruktion  Motsvarande 0,002 euro i 
svenska kronor3 

Avgift per sänd positivt svar på Förfrågan om 
Återkallelse 

Motsvarande 0,002 euro i 
svenska kronor4 

Inträdesavgift 160 000 SEK  

 
 

                                                
1 Vid beräkning av ”domestika intäkter” används de av Svenska Bankföreningen fastställda 
definitionerna och tillämpade sammanställningar över domestika intäkter. 
2 Vid beräkning av ”domestika intäkter” används de av Svenska Bankföreningen fastställda 
definitionerna och tillämpade sammanställningar över domestika intäkter. 
3 Beräknat efter den valutakurs som gällde den dag då Riksbanken erlagt betalning till sin leverantör. 
4 Beräknat efter den valutakurs som gällde den dag då Riksbanken erlagt betalning till sin leverantör. 
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Administrativa priser för RIX 
 

Inträdesavgift för RIX samt certifiering av en 
avvecklingstjänst 

160 000 SEK 

Avgift för certifiering av ytterligare 
avvecklingstjänst 

100 000 SEK 

 
 
 



   

 
Charges for the RIX system as of 1 March 2022  

 
Charges for RIX-RTGS 

 
Fixed monthly fee  
All institutions  

SEK 75 000  

Fixed monthly fee  
All institutions with the possibility to exercise their right to 
credit in RIX through a grant of pledge. 

SEK 20 000 

Additional fee paid monthly 
Institutions with “domestic revenues” of at least SEK 1 
billion, to be divided between these institutions based on 
their individual “domestic revenues”5 

SEK 6 000 000  

Fee per settled Payment instruction  SEK 4.00  

 

  
Charges for RIX-INST 

 
Fixed monthly fee  
All institutions  

SEK 50 000  

Additional fee paid monthly 
Institutions with “domestic revenues” of at least SEK 1 
billion, to be divided between these institutions based on 
their individual “domestic revenues”6 

SEK 1 000 000  

Fee per sent Payment Instruction Corresponding 0.20 euro 
cent in Swedish Krona 

Fee per sent positive answer to a Recall  Corresponding 0.20 euro 
cent in Swedish Krona 

 

                                                
5 When calculating ”domestic revenues" the Swedish Bankers’ Association’s established definitions 
and applied compilations of domestic revenues will be used.  
6 When calculating ”domestic revenues" the Swedish Bankers’ Association’s established definitions 
and applied compilations of domestic revenues will be used.  



   
 

Administrative charges for RIX  

 
Entry fee including certification for one 
Settlement Service  

SEK 160 000  

Fee for certification of an additional 
Settlement Service 

SEK  100 000  

 

  
 
 


