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Syftet med promemorians förslag är att ge regeringen en möjlighet att sätta ned 
eller ta bort avgiften för insättningsgarantin under en övergångsperiod då det 
utarbetas ett nytt mer riskbaserat system för avgiftsuttaget. Samtidigt konstateras 
det att med hänsyn till de behållna avgiftsmedlens storlek kan det ifrågasättas 
om nuvarande avgiftsuttag är motiverat under den tid det tar att utarbeta det nya 
systemet.  
 
Promemorian förefaller vara något motsägelsefull i det att den å ena sidan pekar 
på tidigare uttalanden om att avgiften är att betrakta som en försäkringspremie 
som ska anses förbrukad när garantiperioden är över och å andra sidan motiverar 
förslaget med att garantisystemet framstår som väl finansierat sett till risken i 
systemet under det närmaste året. 
 
Insättningsgarantinämnden (IGN) ifrågasätter lämpligheten av att sätta ned 
avgiften under en så kort tid som nämns i promemorian och avstyrker att 
avgiften sätts ned till noll. Enligt nämndens uppfattning är det inte bra för 
funktionen och stabiliteten i garantisystemet att genomföra sådana tillfälliga 
drastiska ändringar som det innebär att helt slopa avgiften under ett enstaka 
enskilt år. Detta innebär också att institutens incitament för att begränsa sitt 
risktagande minskar. Även om promemorian inte presenterar någon övertygande 
motivering för förslaget vill nämnden emellertid inte motsätta sig att avgiften 
delvis sätts ned. Från incitamentsynpunkt bör en sådan nedsättning dock inte 
vara alltför stor.    
 
I alla fall då avgifter tas ut, oavsett storleken på uttaget, blir den administrativa 
omgången lika omfattande. Samtliga berörda institut måste redovisa sina 
garanterade insättningar och sin kapitaltäckningsgrad i sedvanlig ordning. 
Kontrollerna av underlaget, beräkningsprocessen och uttaget av dröjsmålsränta 
sker på samma sätt som tidigare. IGN vill i detta sammanhang peka på att 
insättningsgarantiverksamheten finansieras med avgifter och ett uteblivet 
avgiftsuttag innebär att utgifterna för verksamheten det aktuella året måste 
täckas med behållna avgiftsmedel vilket i så fall måste beslutas av regeringen.  
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IGN vill också framhålla att oavsett vad regeringen föreskriver om 
avgiftsuttaget för år 2008 kommer avgifter för insättningsgarantin att tas ut år 
2008 för del av år 2007 enligt 14 § första stycket lagen (1995:1571) om 
insättningsgaranti. 
 
Om promemorians förslag genomförs bör det föreslagna nya stycket i 12 § lagen 
om insättningsgaranti förtydligas på följande sätt: 
 

Regeringen får meddela föreskrifter om att institutens sammanlagda avgifter för ett 
år ska uppgå till ett lägre belopp än som anges i andra stycket.  

 
På Insättningsgarantinämndens vägnar  
 
 
 
Bo Lundgren 
Ordförande   Per Swahn 
   Kanslichef 

 


