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Riksbanken välkomnar förslaget att för filialer till svenska institut inom EES ange 
ersättningsbeloppet i euro eller i värdlandets nationella valuta. 

Riksbanken anser att garantimyndigheten även fortsättningsvis ska kräva att 
avgifterna fullt ut finansieras med kontanta medel och inte med betalningsåtaganden 
från instituten. 

Insättningsgarantifonden har en roll vid finansieringen av ett institut i resolution. I 
den kompletterande remisspromemorian förs resonemang att om inte bidrag ur 
fondens medel kan användas, så återstår enbart statliga åtgärder som kommer bli 
föremål för prövning enligt EU:s statsstödsregler. Riksbanken vill påpeka att även 
bidrag från insättningsgarantifonden kan komma att bli föremål för prövning enligt 
EU:s statsstödsregler (se skäl 47 och 55 i krishanteringsdirektivet samt punkt 63 i 
Europeiska kommissionens bankmeddelande).  

För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig finansiering av ett institut i 
resolution har Riksbanken i sitt remissvar föreslagit att insättningsgarantifondens 
bidrag vid finansieringen av resolution bör vara högre än 50 % av fondens målnivå. 
Eftersom målnivån är satt till 0,8 procent av samtliga garanterade insättningar, så 
innebär det att motsvarande 0,4 procent av samtliga garanterade insättningar kan 
användas för resolution. Riksbanken hade dock helst sett att det inte fanns någon 
gräns specificerat. Det hade varit önskvärt om den enda begränsningen av fondens 
bidrag till ett institut i resolution hade utgjorts av principen om att ingen borgenär 
ska få en sämre behandling än vid konkurs. Det följer dock av krishanteringsdirektivet 
att fondens bidrag måste begränsas i förhållande till dess målnivå. Riksbanken har 
mot bakgrund av det inga invändningar mot den föreslagna begränsningen på 200 % 
av fondens målnivå.  

Slutligen anser Riksbanken att det bör analyseras om insättningsgarantifondens 
bidrag till resolution alltid ska utgå i svenska kronor eller om det kan uppkomma 
situationer då bidraget bör utgå i utländsk valuta. För det fall att utbetalning även 
kan utgå i utländsk valuta, bör det också klargöras hur detta i så fall ska ske, då 
fonden varken får investera i eller inneha utländsk valuta.  
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På direktionens vägnar: 

 

 

Stefan Ingves 

    Emelie Nilsson 

 

I beslutet har deltagit: Stefan Ingves (ordförande), Kerstin af Jochnick, Martin Flodén, Per 
Jansson, Henry Ohlsson och Cecilia Skingsley. 
 
Föredragande har varit Loredana Sinko. 
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