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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I efterdyningarna av 2008 års finanskris och de ekonomiska och finansiella 

problem som krisen förde med sig har en flitig debatt förts om hur man på ett 

effektivt sätt kan förebygga och hantera kriser i det finansiella systemet.  

För att motverka framtida eventuella kriser eller hanteringen av sådana om de 

ändå skulle bryta ut har staten som uppgift att hantera den finansiella stabiliteten. 

Det handlar om att finansmarknadens centrala funktioner ska finnas på plats och 

att instituten ska vara tillräckligt motståndskraftiga för att fungera även under 

turbulenta förhållanden. För att främja den finansiella stabiliteten har staten som 

uppgift att dels förebygga problem genom att skapa regler, utöva tillsyn och på 

andra sätt påverka företagen för att minska överdrivet risktagande, dels utveckla 

möjligheter för att hantera stabilitetsproblem som finansiella institut och 

marknaden inte på egen hand kan bemästra. Detta kan ske på olika sätt. 

Finansiella företag är föremål för särskild lagstiftning, statlig tillsyn och i vissa 

lägen direkta statliga stödinsatser av bl.a. tre anledningar.1 Den finansiella sektorn 

har för det första stor samhällelig betydelse genom att bära upp nödvändiga funk-

tioner för att samhället och samhällsekonomin ska fungera. Ett fungerande 

finansiellt system är en nödvändig förutsättning för att samhällsekonomin ska 

fungera. För det andra är finansiella företag extra känsliga för störningar. Detta 

beror framförallt på sammansättningen av tillgångssidan och skuldsidan i de 

finansiella företagens balansräkningar. För det tredje är risken för snabba 

spridningseffekter till andra banker och finansiella företag stor eftersom finansiella 

företag i stor omfattning lånar av varandra, köper/säljer värdepapper, valuta m.m. 

mellan sig.  

Stabilitetsfonden inrättades år 2008 i samband med att regeringens stabilitets-

plan beslutades. Ur stabilitetsfonden finansieras stödåtgärder enligt lag (2008:814) 

om statligt stöd till kreditinstitut [cit. stödlagen]. Grundtanken var att 

kreditinstituten själva skulle bära kostnaderna för hanteringen av framtida 

eventuella finanskriser. Detta skulle skapa en långsiktigt hållbar finansiering, 

värna om skattebetalarnas intressen och stärka statfinanserna inför framtida 

                                                            
1 SOU 2013:6, s. 18 f. 
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eventuella kriser. Genom att kostnaderna för finansiell instabilitet skulle bäras av 

kreditinstituten skulle även drivkrafterna för överdrivet risktagande hållas 

tillbaka.2 Till stabilitetsfondens uppbyggnad är därför stabilitetsavgiften knuten. 

På internationell nivå har diskussioner bl.a. förts om möjligheten att på olika 

sätt särskilt beskatta finansiella institut. Framför allt två sätt att brukar då föras 

fram; möjligheten att införa en s.k. Financial Activities Tax (”FAT”) alternativt 

möjligheten att införa en s.k. Financial Transaction Tax (”FTT”), på svenska 

”omsättningsskatt”. En FAT beskattar vinsterna i finansiella företag och dess 

företagsledares arvorden. En FTT beskattar till skillnad från en FAT inte de 

finansiella instituten i sig, utan de finansiella transaktioner som genomförs av 

dessa och till vilka man knutit skatten till. Det innebär att om inga skattepliktiga 

transaktioner genomförs utgår det inte heller någon skatt för dem. 

Sverige har för egen del erfarenhet av en FTT. Från mitten av 1980-talet till 

tidig början av 1990-talet förelåg skattskyldighet vid omsättning av vissa slags 

värdepapper, enligt lag (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper 

[cit. LVP]. Skatten kom i folkmun att kallas för ”valpskatten”. Som skäl för in-

förandet av LVP angavs att aktieomsättningen under 1980-talets första år hade 

varit mycket kraftig och att kursuppgången varit stark. Av fördelningspolitiska 

skäl ansågs det därför rimligt att aktiehandeln skulle lämna ett bidrag till det 

allmännas inkomster.3 I den proposition som sedan låg till grund för upphävandet 

av lagen gjordes det dock gällande att den svenska aktiemarknaden hade minskat 

kraftig, vilket inneburit en rad nackdelar för svenskt näringsliv. Det angavs att 

omsättningsskatten hade bidragit till att den svenska aktiehandeln i ökad 

utsträckning hade flyttat till utländska marknader och att utländska placerares 

affärer på den svenska fondbörsen hade minskat.4 Som huvudorsak till denna 

utflyttning angavs att omsättningsskatten drabbade alla affärer i svenska aktier 

som förmedlades av svenska mäklare och att transaktionskostnaderna för 

institutionella placerare därför var ungefär tre gånger så höga i Stockholm som i 

t.ex. London.5 

Den Internationella Valutafonden (IMF) förordar två huvudsakliga insatser från 

finansiella institut i syfte att minska de statsfinansiella kostnaderna vid eventuella 

framtida finanskriser; en s.k. Financial Stability Contribution (”FSC”) och en 

                                                            
2 Prop. 2008/09:61, s. 46 ff. 
3 Prop. 1983/84:48, s. 9 f. 
4 Prop. 1991/92:34, s. 3 f. 
5 Finansutskottets yttrande 1991/92:FiU1y, s. 2. 
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FAT.6 Förslaget på en FSC liknar i mångt och mycket den svenska stabilitets-

avgiften och har till syfte att finansiera direkta statsfinansiella kostnader för fram-

tida eventuellt stöd samt minska överdrivet risktagande hos instituten.7 Förslaget 

på FAT utgör en särskild beskattning som ska tas ut på summan av de finansiella 

institutens vinster och dess företagsledares arvoden (”profits & renumeration”) för 

att täcka andra kostnader än de direkta statsfinansiella vid en finanskris och ska 

föras till den allmänna statskassan.8  

Till skillnad från IMF har EU-kommissionen föreslagit införandet av en 

gemensam FTT, dvs. en omsättningsskatt på EU-nivå.9 Sverige, som har negativ 

erfarenhet av en nationell omsättningsskatt i form av valpskatten, uttryckte till-

sammans med ett flertal andra medlemsstater sin oro över förslaget och valde 

därför att stå utanför samarbetet.10 En begäran framställdes då om att istället skapa 

ett förstärkt samarbete mellan de 11 länder som önskat implementera skatten. Den 

14 februari 2013 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till direktiv om 

införandet av en FTT i dessa länder.11 Omsättningsskatten är avsedd att träffa 

transaktioner i finansiella institut i de deltagande länderna, deras motparter i tredje 

land och transaktioner i tredje land med värdepapper emitterade av företag i de 

deltagande länderna.12 Förhandlingar pågår för närvarande mellan dessa länder om 

den närmare utformningen av omsättningsskatten. 

Ett argument som förs fram i den offentliga debatten för att motivera en sär-

skild beskattning av finansiella institut är att sektorn, p.g.a. undantaget från mer-

värdesbeskattning på finansiella tjänster, är underbeskattad. IMF förde bl.a. detta 

argument i sin rapport och menade att undantaget från mervärdesbeskattning har 

lett till att den finansiella sektorn har haft möjlighet att växa sig för stor och att 

detta har lett till snedvridningar i marknaden. Man argumenterade att förslaget på 

FAT, rätt utformad, skulle beskatta mervärdet i den finansiella sektorn och därmed 

                                                            
6 Vid G-20 mötet i Pittsburgh 2009 fick IMF i uppdrag att till sammanträdet i juni 2010 utreda räckvidden 
av de lösningar som länder antagit eller övervägt att införa, för att säkerställa att den finansiella sektorn 
gör en rättvis och betydande insats i att bära den börda som är förknippad med statliga ingripanden för 
att stödja det finansiella systemet vid systemkriser. Uppdraget redovisades i rapporten ”A fair and 
substantial contribution by the financial sector”. 
7 IMF:s rapport, A fair and substantial contribution by the financial sector, s. 13. Den svenska 
stabilitetsfonden och därtill knutna stabilitetsavgift uppfyller de flesta av IMF:s krav på FSC. 
8  IMF:s rapport, A fair and substantial contribution by the financial sector, s. 26. 
9 Möjligheten till en FTT diskuterades dock av IMF i rapporten, A fair and substantial contribution by the 
financial sector, s. 19 ff. 
10 Regeringen motsatte sig i sin faktapromemoria (2011/12:FPM20 s. 6 f.) överstatlighet på 
skatteområdet och att nationella skatter ska utgöra egna medel för EU. Införandet av stabilitetsfonder 
som finansieras av berörda institut och strängare kapitaltäckningsregler ansågs mer ändamålsenligt. 
11 COM(2013)71final. 
12 Vilket betyder att finansiella institut i Sverige ska beskattas när de handlar med en part inom 
samarbetsområdet. 
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verka som motvikt till risken att sektorn ska kunna växa sig för stor p.g.a. den 

förmånliga behandlingen i mervärdesskattesammanhang.13 På liknande sätt 

motiverade EU-kommissionen sitt förslag om FTT.14  

Att den finansiella sektorn skulle vara underbeskattade p.g.a. undantag från 

mervärdesbeskattning på finansiella tjänster och att detta skulle vara ett argument 

för att särskilt beskatta sådana företag kan dock ifrågasättas. Tanken med mer-

värdesskattens konstruktion är att endast mervärdet i varje led ska beskattas. Detta 

eftersom mervärdesskatt som huvudregel ska tas ut av varje skattskyldig i varje led 

av produktions- och distributionskedjan fram t.o.m. försäljning till konsument, 

liksom att den ingående mervärdesskatten ska dras av för varje enskilt förvärv. 

Ingående mervärdesskatt som är hänförlig till icke skattepliktig omsättning – t.ex. 

omsättning av finansiella tjänster – är dock som huvudregel inte avdragsgill. När-

ingsidkare som omsätter finansiella tjänster tillåts därför inte att dra av den ingå-

ende mervärdesskatten som har belastat dennes inköp av varor och tjänster. Detta 

medför att den ingående mervärdesskatten vid näringsidkarens vidareförsäljning 

efter förädling kommer ingå som en kostnadskomponent vid bestämmandet av 

priset och s.k. kumulativa effekter uppstår.15 De kumulativa effekterna medför att 

framåtvältringen av skattebördan försvåras och att det pris som näringsidkaren 

måste ta ut exklusive mervärdesskatt kommer vara högre än om den ingående 

mervärdesskatten hade kunnat dras av. 

På nationell nivå har Företagsskattekommittén nyligen lämnat förslag om åt-

gärder för att minska den asymmetriska behandlingen av eget och lånat kapital hos 

bolag. Syftet har varit att dels uppnå en mer neutral bolagsskatt och därmed på-

verka företagens finansieringsval, dels ge incitament till minskad skuldsättning 

och därmed skapa förutsättningar för ett mer stabilt system.16 Kommittén uttalade 

att den förmånliga behandlingen av lånat kapital leder till att skattesystemet 

gynnar investeringar och verksamheter som lämpar sig för lån och missgynnar 

investeringar i icke belåningsbara företag. En minskad snedvridning i företagens 

finansieringsval skulle enligt kommittén få till följd att en större del av invest-

eringarna kommer att finansieras med eget kapital. Detta skulle leda till stärkt 

                                                            
13IMF:s rapport A fair and substantial contribution by the financial sector, s. 22. 
14

 COM(2011)594final, s. 2.  
15 Med kumulativa effekter menas i mervärdesskattesammanhang att en näringsidkare inte kan dra av 
den skatt som belastat dennes inköp av varor och tjänster. Vid näringsidkarens vidareförsäljning efter 
förädling ingår skatten som en kostnadskomponent vid bestämmandet av priset. Detta medför att det 
pris som näringsidkaren måste ta ut exklusive skatt blir högre och att skattebeloppet därvid räknas på 
detta högre belopp. En sådan kumulation kan uppkomma i flera förädlingsled. 
16 Dir. 2011:1, s. 17 f. 
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soliditet i företagen, vilket skulle minska risken för att hamna på obestånd och 

samtidigt öka motståndskraften för makroekonomiska chocker.17 För att åstad-

komma detta lades två alternativa förslag fram för att begränsa rätten till avdrag 

för räntor och andra finansiella kostnader.18 Eftersom avdragsbegränsningarna i de 

båda förslagen rör negativa finansnetton19, krävdes att kommittén kompletterade 

sina förslag för att få en styrande effekt på även finansiella företags finansierings-

val.20 Av förenklingsskäl gjorde man detta genom att föreslå att finansiella företag 

som idag betalar stabilitetsavgift även ska erlägga en tillkommande skatt, genom 

att ta upp en schablonintäkt i den vanliga inkomstskattedeklarationen. Enligt för-

slaget ska avgiftsunderlaget beräknas på ungefär samma sätt som stabilitets-

avgiften och därmed utgöras av institutets skulder och avsättningar med vissa just-

eringar vid räkenskapsårets utgång.21  

På nationell nivå har även Finanskriskommittén – som haft i uppdrag att göra 

en översyn av det svenska regelverket för hanteringen av finansiella kriser – 

nyligen lagt fram två delbetänkanden. Dessa har behandlat förebyggande och kris-

hanterande åtgärder och bl.a. har principerna för hur stabilitetsfonden och 

stabilitetsavgiften bör utformas diskuterats. Det har dels funnits ett behov av att i 

efterhand se över utformningen av stödsystemet eller som Finanskriskommittén 

uttalade; i en krissituation är det viktigare med ett snabbt och beslutsamt agerande 

än perfektion i åtgärdsutformningen.22 Dessutom kommer implementeringen av 

EU:s nyligen antagna resolutionsdirektiv23 – som syftar till inrättande av en ram 

för återhämtning och resolution för kreditinstitut och värdepappersinstitut – 

medföra att ändringar i det befintliga stödsystemet kommer behöva vidtas. Då 

fråga uppstått om vad slags motprestation de avgiftsbetalande kreditinstituten 

                                                            
17 SOU 2014:40, s. 57 ff.  
18 SOU 2014:40, s. 121. Huvudförslaget består av en avdragsbegränsning för räntor och andra finansiella 
kostnader samt ett schablonavdrag, ett s.k. finansieringsavdrag, som ska ersätta det avdrag som slopas. 
Det alternativa förslaget består av en bolagsskattesänkning i kombination med en mildare form av 
avdragsbegränsning för negativa finansnetton jämfört med huvudförslaget. 
19 Med negativt finansnetto avses att de finansiella kostnaderna överstiger de finansiella intäkterna. 
20 SOU 2014:40, s. 272 f. samt 367 f. Finansiella företag har nämligen ofta ett positivt finansnetto, vilket 
gör att dessa företag trots de föreslagna regeländringarna i de allra flesta fallen skulle få fullt avdrag för 
sina finansiella kostnader. Därutöver skulle de i huvudförslaget få del av finansieringsavdraget baserat 
på överskott och i det alternativa förslaget del av bolagsskattesänkningen.  Detta fann kommittén 
problematiskt.  
21

 SOU 2014:40, s. 274 ff.  Enligt kommittén finns det anledning att istället basera den tillkommande 
skatten på den nya harmoniserade resolutionsavgiften inom ramen för EU:s krishanteringsdirektiv, när 
denna är införd. 
22 SOU 2013:6, s. 21. 
23 Den 15 april respektive den 6 maj 2014 antog Europaparlamentet och ministerrådet slutligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och 
resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag [cit. resolutionsdirektivet]. 
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egentligen erhåller från det allmännas sida vid erläggandet av stabilitetsavgift, 

finns det anledning att i denna uppsats undersöka om inte stabilitetsavgiften 

egentligen utgör en särskild form av beskattning av finansiella institut och om de 

ändringar som är föranledda av implementeringen av resolutionsdirektivet medför 

en annorlunda bedömning av detta. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad som talar för och emot att 

stabilitetsavgiften är en skatt eller avgift och vilka konsekvenser de föreslagna 

ändringarna för att införliva resolutionsdirektivet i svensk rätt har på denna be-

dömning. Detta är av vikt att undersöka eftersom olika regler gäller avseende be-

slutanderätten vad gäller skatter och betungande avgifter. Uppsatsen har därför 

följande frågeställningar att besvara: 

i. Utgör stabilitetsavgiften en skatt eller avgift i regeringsformens 

mening? 

ii. Medför de föreslagna ändringarna för att införliva 

resolutionsdirektivet i svensk rätt en annorlunda bedömning? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen utgår från de frågeställningar som ställts ovan. Viss insikt om insätt-

ningsgarantisystemet är nödvändig eftersom regeringen och Finanskriskommittén i 

flera sammanhang refererar till systemet i samband med uttalanden om stabilitets-

avgiften och de föreslagna ändringarna föranledda av resolutionsdirektivet. Redo-

görelsen är på intet sätt uttömmande utan bara översiktlig. Det vore förvisso in-

tressant att i sammanhanget även bedöma den statsrättsliga karaktären av in-

sättningsgarantiavgiften. Av utrymmesskäl har jag dock valt att fokusera på 

stabilitetsavgiften och de föreslagna ändringarna till följd av införlivandet av re-

solutionsdirektivet i svensk rätt.  

1.4 Metod och material   

För att besvara uppsatsens två frågeställningar, de juridiska problemen om man så 

vill säga, har jag arbetat utifrån en traditionell rättsdogmatisk metod. 

Argumentationen finner således sitt stöd i de rättskällor som i läran om 
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rättskällorna utpekas som sådana som ”skall, bör och får beaktas”.24 Jag har 

således orienterat mig främst bland lag, förarbeten till lag, prejudikat och doktrin 

för att få en uppfattning om vad som kan sägas vara gällande rätt beträffande 

gränsdragningen mellan skatt och avgift. Dessa rättskällor har behandlats enligt 

den s.k. hierarkiska rättskälleläran. I avsaknad av en tydlig definition i lagtexten av 

skatt och avgift har förarbetena fått en avgörande betydelse. Praxis och doktrin har 

använts för att klargöra gällande rätt. Det är värt att notera är att dispositionen i 

uppsatsen inte strikt följer rangordningen i den ovan nämnda hierarkiska 

rättskälleläran. Praxis har således placerats sist i genomgången medan 

doktrinuttalanden placerats relativt högt upp. Detta har gjorts medvetet för få ett 

bra flöde i texten. Då rättskällorna inte strider mot varandra har jag inte heller 

funnit att detta utgör ett problem. 

För att förstå och identifiera vad som är kännetecknande för stabilitetsavgiften 

har jag som utgångspunkt använt mig av lagtext. Förarbetena till lagtexten har 

använts för att förstå vad lagtexten är avsedd att reglera och lagens funktion. För-

arbetena har således använts för att klargöra lagtextens innebörd. I avsaknad av 

lagtext och förarbeten har jag använt mig av kommittébetänkanden och bakom-

liggande EU-direktiv för att förstå vad som kan sägas känneteckna de förslagna 

ändringarna föranledda av införlivandet av resolutionsdirektivet. Jag har sedan 

tolkat rättskällorna för att med en väl underbyggd argumentation besvara mina 

frågeställningar och på så sätt komma fram till en slutsats. 

Sammanfattningsvis har jag således tagit reda på relevant rättsinformation som 

berör mina frågeställningar. Jag har sedan tillämpat den funna rättsinformationen 

på de aktuella frågeställningarna genom att tolka den och därigenom argumenterat 

för varför denna tolkning är den rätta.  

1.5  Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra delar. Den första delen beskriver stabilitetsfonden och 

stabilitetsavgiften. Inledningsvis följer en bakgrundsbeskrivning av det finansiella 

systemet och dess inbyggda instabilitet, finanskrisen och insättningsgarantin för att 

kunna förstå och sätta stabilitetsavgiften i ett större perspektiv. Därefter följer en 

beskrivning av stabilitetsfonden och stabilitetsavgiften, så som stödsystemet ser ut 

idag. Avslutningsvis följer en beskrivning av Finanskriskommitténs två delbe-

                                                            
24 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsskrivare, s. 36. 
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tänkanden för att förstå vilka förändringar i stödsystemet som kan tänkas följa av 

införlivandet av resolutionsdirektivet i svensk rätt. 

Den andra delen av uppsatsen behandlar begreppsparet skatt och avgift. Av-

snittet inleds med en beskrivning av normgivningsmakten mellan riksdag och 

regering när det gäller stiftande av skattelag. Sedan följer en kort beskrivning av 

normprövning för att förstå konsekvensen av att en pålaga har utformats på fel sätt. 

Resten av avsnittet ger en beskrivning av gränsdragningen mellan skatt och avgift 

med utgångspunkt i den historiska utvecklingen under 1809 års regeringsform som 

ledde fram till en ny regeringsform, förarbetsuttalanden till 1974 års regerings-

form, uttalanden i doktrin samt uttalanden från Lagrådet och de bedömningar som 

regeringen och riksdagen gjort i olika lagstiftningsärenden samt praxis. 

Den tredje delen av uppsatsen – analysdelen – behandlar huruvida stabilitets-

avgiften är en skatt eller avgift och om bedömningen förändras av Finanskris-

kommitténs förslag om införlivande av resolutionsdirektivet i svensk rätt. 

Inledningsvis problematiseras vad som är kännetecknande för stabilitetsavgiften. 

Detta görs utifrån de fakta som finns i uppsatsens första del om stabilitetsavgiften. 

På samma sätt problematiseras sedan vad som är kännetecknande för en skatt och 

avgift. Detta mynnar ut i en bedömning om vad som talar för eller mot att 

stabilitetsavgiften är en skatt eller avgift i regeringsformens mening. Eftersom 

ändringar är på gång, föranledda av införlivandet av resolutionsdirektivet i svensk 

rätt, görs sedan en bedömning av dess konsekvenser på den ovan gjorda bedöm-

ningen. Således problematiseras först vad som kan sägas vara kännetecknande för 

de avgifter som enligt förslaget ska betalas till resolutionsreserven och sedan görs 

bedömningen om dessa avgifter är att betrakta som skatter eller avgifter i 

regeringsformens mening. 

I den sista delen av uppsatsen följer en sammanfattning och de slutsatser som 

jag har kommit fram till. 
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2. Stabilitetsfonden och stabilitetsavgiften  

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Det finansiella systemets uppgifter och dess 

inbyggda instabilitet 

Det finansiella systemet brukar tilldelas tre huvudsakliga uppgifter eller funk-

tioner; att omfördela kapital, riskhantering och att tillhandahålla ett säkert och 

effektivt betalningsväsende.  

Finansiella företags verksamhet är på flera sätt speciellt i förhållande till den 

verksamhet som bedrivs av andra icke-finansiella företag. En banks typiska 

balansräkning kan illustrera detta. Tillgångssidan hos banker består främst av 

långfristiga lån till företag och hushåll, medan skuldsidan huvudsakligen består av 

inlåning och andra kortfristiga skulder: 

 

TILLGÅNGAR  SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Kassa   Inlåning 

Statspapper och obligationer Långfristig upplåning 

Certifikat  Övriga skulder 

Utlåning 

Aktier, omsättningstillgångar  

Fastigheter, inventarier  Obeskattade reserver 

Övriga tillgångar  Eget kapital 

 

Det är en banks sammansättning av tillgångar, skulder, eget kapital och poster 

utanför balansräkningen som bestämmer dess riskexponering.25 

En likviditetsrisk kan uppstå när utlåning och placeringar är bundna till löptider 

som inte överensstämmer med bindningstiden för inlåning. Särskilt likviditets-

risken är betydande i banker och finansiella företag eftersom större delen av in-

låningen sker genom insättning på räkning som är omedelbart lyftningsbar. 

                                                            
25 Norberg, Reglering och beskattning av banker, s. 27. Norberg beskriver de huvudsakliga riskerna på 
balansräkningen genom att dela upp dem i tillgångsrisker, skuldrisker och kapitalrisker. 
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Banker är på grund av sina balansräkningars sammansättning, med illikvida 

tillgångssidor och likvida skuldsidor, extra känsliga för finansiella störningar. 

Detta kan beskrivas som det finansiella systemets inbyggda instabilitet.26 Om för-

troendet hos en banks finansiärer minskar riskerar banken p.g.a. balansräkningens 

sammansättning att snabbt bli illikvid, då de som har sina sparmedel på banken tar 

ut dem. Om alla tar ut sina pengar samtidigt uppstår en s.k. bank run – på svenska 

”bankrusning”. Det här gäller oavsett om misstron är välgrundad eller inte.  

Eftersom banker och andra finansiella företag i stor omfattning lånar av 

varandra och köper/säljer värdepapper, valuta m.m. mellan sig är det ömsesidiga 

beroendet mellan dem starkt. Störningar hos en finansiell aktör kan därför lätt leda 

till spridningseffekter i andra banker och finansiella företag. Detta kan i värsta fall 

leda till att centrala finansiella samhällsfunktioner snabbt slås ut.27  

Med systemrisk avses risken för att det finansiella systemet ska utsättas för en 

omfattande störning, innebärande att dess huvudsakliga funktioner allvarligt 

skadas. Det är faran för att en plötslig och oväntad kris i ett eller flera finansiella 

företag ska utlösa en kedjereaktion med hela eller delar av det finansiella 

systemets kollaps som följd som avses. Med systemvikt avses hur viktigt ett 

finansiellt institut är för det finansiella systemet som helhet. Om ett systemviktigt 

institut fallerar kan detta skapa störningar för både det finansiella systemet och den 

ekonomiska aktiviteten.28  

2.1.2 Finanskrisen 

Under hösten 2008 rådde en kraftig turbulens på de internationella finans-

marknaderna, som till sin globala omfattning saknade motsvarighet i historien och 

en finanskris var ett faktum. Krisen föregicks av en flerårig period av hög och 

stabil tillväxt, där den finansiella sektorn hade expanderat snabbt. Marknaden 

präglades av låga räntor, lättillgängliga krediter och riskvilligt kapital, samtidigt 

som riskerna bedömdes som låga och under kontroll. Skuldsättningen ökade sam-

tidigt som fastighetspriserna steg och aktiekurserna gick upp.  

Bankerna strävade efter att öka sin utlåning genom att lyfta kreditrisk ut ur den 

egna balansräkningen och sälja den vidare till andra aktörer genom s.k. värde-

                                                            
26 Falkman, Bank och finansieringstjänster, s. 49 f. och s. 53 f. 
27 Falkman, Bank och finansieringstjänster, s. 55 f. 
28 I Riksbankens publikation Att identifiera systemviktiga banker i Sverige s. 2, söker man ge vägledning 
om hur man kan utforma en metod för att identifiera systemviktiga banker under svenska förhållanden. 
Man uttalar att myndigheterna i Sverige hitintills inte uttalat vilka finansiella institut som anses vara 
systemviktiga och inte heller tillkännagivit någon formell metod för att identifiera sådana.  
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papperisering. Detta skedde genom att bankerna lånade ut pengar som vanligt och 

sedan sålde låneavtalen vidare till t.ex. investmentbanker, som i sin tur förpackade 

dem tillsammans med andra låneavtal, värdepapper m.m. och som sedan sålde 

dessa till andra investerare världen över. Riskerna i dessa nya finansiella 

instrument visade sig vara svårvärderade. Sårbarheten på marknaden ökade därför 

samtidigt som överblickbarheten av riskerna minskade. Till problematiken bidrog 

även att kreditvärderingsinstituten underskattade riskerna.  

I början av 2007 spreds en oro på marknaden, framförallt mot den amerikanska 

bolånemarknaden och där främst mot de s.k. subprime-lånen. Dessa möjliggjorde 

att hushåll med svag betalningsförmåga beviljades bolån till relativt låg ränta. När 

den ekonomiska aktiviteten började avta fick en stor del av dessa hushåll svårt att 

betala och amortera på sina lån, samtidigt som huspriserna började falla. Detta 

ledde till att kreditförlusterna för de institut som stod för bolånen ökade. Då de 

institut som ursprungligen hade stått för bolånen hade paketerat om dessa och sålt 

dem vidare, kunde kreditförlusterna sprida sig till andra länder, regioner och långt 

fler än de ursprungliga långivarna. Flera finansiella institut, såväl amerikanska 

som europeiska, fick därmed finansiella problem och myndigheterna tvingades till 

solvensstöd för att undvika att systemviktiga institut skulle gå i konkurs. 

2.1.3 Insättningsgarantin 

Insättningsgarantin infördes i Sverige år 1996 och regleras i lag (1995:1571) om 

insättningsgaranti [cit. InsättningsgarantiL]. Syftet med införandet av insättnings-

garantin var att stärka skyddet för allmänhetens insättningar och att bidra till 

stabiliteten i det finansiella systemet.29  

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar upp till 100 000 

euro per person och institut i banker, kreditmarknadsföretag och värdepappers-

bolag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot insättares pengar på konto, 

4 §. Det betyder att staten betalar ut ersättning om ett sådant institut går i konkurs 

eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda ikraft, 8 §.30  

Institut som omfattas av garantin finansierar garantisystemet genom årliga 

avgifter, 12 §. Avsikten är att avgifterna ska motsvara de förväntade årliga kost-

naderna för systemet på lång sikt.31 Avgifterna placeras på ett räntebärande konto i 

                                                            
29 Prop. 1995/96:60, s. 28 f. 
30 Utbetalning från insättningsgarantin har skett vid tre tillfällen sedan den infördes 1996; till Custodia, 
Allmänna Kapital och Capinordic Bank. 
31 Prop. 1995/96:60, s. 93 ff.  
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Riksgäldskontoret, efter att nämndens förvaltningskostnader för garantin har 

räknats av. Behållningen av detta konto utgör den s.k. insättningsgarantifonden. I 

den mån avgiftsmedlen inte räcker till för att betala ut ersättningar får garanti-

myndigheten32 låna medel i Riksgäldskontoret, 15 §. 

Institutens sammanlagda avgifter till insättningsgarantin ska för ett år uppgå till 

ett belopp motsvarande 0,10 procent av de garanterade insättningarna vid utgången 

till föregående år, 12 §. Avgiften för ett enskilt institut ska ligga inom det lag-

stadgade avgiftsintervallet på 0,06-0,14 procent av de garanterade insättningarna 

och beror på hur den egna kapitaltäckningskvoten33 förhåller sig till de övriga 

institutens kapitaltäckningskvot. Allt annat lika innebär detta att en högre kapital-

täckningskvot ger en lägre avgift och att en förändring av ett instituts kapital-

täckningskvot motsvaras av en förändring i avgiften.  

2.2 Stabilitetsfonden 

I samband med finanskrisen 2008 föreslog regeringen ett antal åtgärder som 

syftade till att hantera krisen, minska risken för att nya kriser skulle uppstå samt 

effektivisera hanteringen i fall en ny kris ändå skulle bryta ut.  

I stödlagen ges staten möjlighet att ingripa med olika former av stöd34 för att 

motverka risken för en allvarlig störning i det finansiella systemet i landet, 1:2 

stödlagen. Man uttalade i förarbetena till stödlagen att det statliga stödet ges för att 

skydda samhällets intressen och inte för att gynna enskilda institut eller dess 

ägare.35 

I förarbetena uttalades att det kan vara svårt att bedöma om en systemrisk före-

ligger eller inte. Enligt uttalandet beror detta delvis p.g.a. svårigheten att förutse 

hur ett visst problem eller en viss risk ska sprida sig i det finansiella systemet, men 

också för att det är osäkert hur marknadens aktörer reagerar på vissa händelser. 

Man uttalade vidare att statligt stöd normalt endast kommer ges för att hantera 

solvensproblem i systemviktiga institut. Det betonades särskilt att privata lösningar 

för problem i kreditinstitut alltid ska sökas i första hand. Om någon privat lösning 

                                                            
32 Riksgäldskontoret är utsedd till garantimyndighet enligt förordning (2007:1447) med instruktion för 
Riksgäldskontoret.  
33

 Med kapitaltäckningskvot avses relationen mellan kapitalbasen och kapitalkravet. Kapitalbasen kan 
något förenklat sägas utgöra summan av eget kapital, obeskattade reserver, primärkapitaltillskott och 
vissa förlagslån minskad med bl.a. immateriella tillgångar, uppskjuten skattefordran och innehav i andra 
kreditinstitut. Kapitalkravet, å andra sidan, är summan av det kapital som ett företag minst måste hålla 
för att få bedriva verksamheten. 
34 Stöd kan ges genom garantier, kapitaltillskott eller på annat sätt, 1:2 stödlagen.  
35 Prop. 2008/09:61, s. 27.  
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inte finns, bör i andra hand möjligheten prövas att avveckla institutet under 

ordnade former utan att riskera stabiliteten eller konkurrensen i finanssektorn. 

Endast därefter bör statliga insatser övervägas.36  

Stöd enligt stödlagen får bara lämnas för fortsatt verksamhet i kreditinstitut som 

är livskraftiga, eller för rekonstruktion eller avveckling i ordnade former av kredit-

institut som inte förväntas lönsamhet på längre sikt. Om det finns synnerliga får 

stöd ges även i andra fall, 2:1 stödlagen. 

 Lagen omfattar dels kreditinstitut, dels sådana företag med säte i Sverige som 

har inrättats av ett kreditinstitut som ett led i rekonstruktion, 1:2 stödlagen.  

Det stödsystem som regleras i stödlagen finansieras genom medel från ett ränte-

bärande konto i Riksgäldskontoret, den s.k. stabilitetsfonden. Genom ett särskilt 

anslag år 2008 tillförde staten inledningsvis 15 miljarder kronor till fonden. Till 

fonden förs även medel som staten erhåller med anledning av stödåtgärder och 

sedan år 2009 även de stabilitetsavgifter som betalas av samtliga kreditinstitut och 

andra företag som omfattas av stödlagen, 7:1 st. 1 stödlagen. Det är behållningen 

på detta konto som utgör stabilitetsfonden. 

Regeringen är den myndighet som disponerar över kontot. Tillsammans med 

stödmyndigheten37 får regeringen använda innestående medel för att vidta stöd-

åtgärder samt för stödmyndighetens och Prövningsnämndens förvaltnings-

kostnader. Medlen får även användas för kostnader för förordnande av god man i 

nämndens ärenden och för sådana kostnader som enligt bestämmelser i 

förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska stanna på staten, 7:1 st. 2 stödlagen. Om 

brist skulle uppstå i fonden, får medel lånas upp till ett obegränsat belopp i 

Riksgäldskontoret, 7:1 st. 3 stödlagen. 

Syftet med införandet av stabilitetsfonden var att se till att kostnaderna för 

stödåtgärder vidtagna med hjälp av lagen skulle bäras av kreditinstituten och inte 

belasta statsbudgeten och därmed skattebetalarna. Därigenom var tanken att även 

drivkrafterna för överdrivet risktagande skulle hållas tillbaka och att varje enskilt 

instituts insats begränsas. I förarbetena uttalade man att en stabilisering av det 

finansiella systemets funktion, i likhet med garantier av det omfattande slag som 

stödsystemet möjliggjorde, var något som kom alla kreditinstitut tillgodo. Av 

denna anledning ansåg man därför att samtliga kreditinstitut och företag med säte i 

                                                            
36 Prop. 2008/09:61, s. 27 och 33 f.  
37 Riksgäldskontoret är utsedd av regeringen till stödmyndighet enligt förordning (2007:1447) med 
instruktion för Riksgäldskontoret. 
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Sverige som bildas av kreditinstitut som ett led i en rekonstruktion borde delta i 

finansieringen av stödsystemet.38  

2.3 Stabilitetsavgiften 

För att finansiera det stödsystem som regleras i stödlagen tas sedan år 2009 den 

s.k. stabilitetsavgiften ut av kreditinstitut och andra företag som omfattas av lagen.  

Avgiften och eventuell dröjsmålsränta förs till stabilitetsfonden.  

Avgiftsskyldiga ska för varje räkenskapsår betala stabilitetsavgift på 0,036 

procent av ett avgiftsunderlag, 7:2 st. 2 stödlagen.39 Avgiftsunderlaget baseras på 

den av stämman beslutade balansräkningen och består av den avgiftsskyldiges 

förpliktelser vid utgången av räkenskapsåret, med avdrag för vissa koncernlån och 

efterställda skulder, 7:3 stödlagen.40 Stödmyndigheten beslutar enligt stödlagen om 

stabilitetsavgiften för varje avgiftsskyldig, 7:6 stödlagen. 

Institut som tar emot garanterade insättningar kommer p.g.a. avgifternas 

konstruktion betala både insättningsgarantiavgift och stabilitetsavgift, medan 

institut som inte tar emot garanterade insättningar endast behöver betala stabilitets-

avgift. Regeringen uttalade i lagmotiven att det finns en risk för att instituten 

kommer övervältra en del av stabilitetsavgiften på kunderna och att en del säkert 

kommer behöva tas av institutens vinster eller det egna kapitalet. Regeringen var 

dock av uppfattning att detta var en rimligare fördelning av bördan än att skatte-

betalarna skulle bära kostnaderna för framtida kriser.41 

I förarbetena till stödlagen diskuterades huruvida stabilitetsavgiften borde vara 

riskdifferentierad. Man anförde att det av incitaments- och rättviseskäl, var 

angeläget att avgiften för varje kreditinstitut reflekterade sannolikheten för att 

                                                            
38 Prop. 2008/09:61, s. 47 f. Jämför även prop. 2009/10:30, s. 31 och de snarlikna uttalanden som 
gjordes där. I förarbetena till stabilitetsfonden var regeringen av uppfattning att det i ett längre 
perspektiv fanns skäl att samordna stabilitetsfonden och insättningsgarantin för att bidra till en effektiv 
krishantering. Om systemen samordnades skulle en enda avgift kunna tas ut och medlen användas på 
ett mer situationsanpassat sätt i en kris. P.g.a. det pågående harmoniseringsarbete på EU-nivå beslutade 
regeringen dock att tillsvidare vänta med sammanslagningen. I förarbetena till stabilitetsavgiften vidhöll 
regeringen sin bedömning och uttalade att avgiftssystemet då borde riskdifferentieras. Regeringen 
uttalade dock att ytterligare överväganden först behövde göras, se Prop. 2009/10:30, s. 14 ff.   
39 I förarbetena till stödlagen sattes målsättningen att fondens behållning inom 15 år skulle uppgå till i 
genomsnitt 2,5 procent av BNP. Utifrån uppgifter om statens utgifter i samband med 1990-talets 
bankkris bedömdes detta motsvara den förväntade belastningen på systemet i samband med en 
betydande kris. För att uppnå detta mål fastslogs i propositionen att baserat på bankernas balansräkning 
i juni 2008 att stabilitetsavgiften skulle behöva vara 0,036 procent av avgiftsunderlaget. Prop. 
2008/09:61 s. 48 f. 
40 I förarbetena till stabilitetsavgiften uttalades att de garantier som kan ställas ut enligt lagen som mest 
kan omfatta kreditinstitutens sammanlagda förpliktelser med undantag för vissa efterställda skulder. 
Skäl angås därför finnas för att låta dessa förpliktelser utgöra underlag för beräkningen av 
stabilitetsavgiften, se. prop. 2009/10:30 s. 15. 
41 Prop. 2009/10:30, s. 32.  
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institutet skulle komma att fallera. Med en riskavspeglad avgift skulle institutens 

riskbenägenhet minska och institut som var troligare att orsaka kostnader för 

systemet skulle få betala högre avgifter.42  

Regeringen berörde i förarbetena till stabilitetsavgiften frågan om stabilitets-

avgiften är att betrakta som skatt eller en avgift av tvångskaraktär. Regeringen 

hänvisade till förarbetena till kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

[cit. regeringsformen/RF] där det framgår att en skatt kan karaktäriseras som ett 

tvångsbidrag till det allmänna utan direkt motprestation, medan en avgift vanligen 

betalas för en specificerad motprestation från det allmänna. En penningpålaga kan 

dock i vissa fall ha karaktär av avgift och inte av skatt, även om något specificerat 

vederlag inte utgår, t.ex. om pålagan i sin helhet tillförs den näringsgren som 

omfattas av regleringen. Enligt regeringen skulle stabiliseringsavgiften tas ut av 

alla kreditinstitut som omfattades av stödlagen och en förutsättning för att få stöd 

enligt lagen var att det behövdes för att motverka risken för en allvarlig störning i 

det finansiella systemet i Sverige. Regeringen uttalade att avsikten med införandet 

av stabilitetsavgiften var att bygga upp stabilitetsfonden och att kreditinstitut som 

drabbades av en allvarlig finansiell kris skulle kunna få del av medlen i stabilitets-

fonden.  Regeringen bedömde att stabilitetsavgiften under sådana förhållanden var 

att betrakta som en avgift och inte en skatt.43  

2.4  Finanskriskommittén 

I februari 2011 fick Finanskriskommittén i uppdrag att göra en översyn av det 

svenska regelverket för hantering av finansiella kriser. Uppdraget delades upp i en 

förebyggande del (SOU 2013:6) och en krishanterande del (SOU 2014:52).44 

Dessa redovisas i de följande två avsnitten. 

2.4.1 Delbetänkandet SOU 2013:6 – Att förebygga och 

hantera finansiella kriser 

I delbetänkandet SOU 2013:6 diskuterade Finanskriskommittén bl.a. principerna 

för hur stabilitetsfonden och stabilitetsavgiften borde utformas. Kommittén intog 

                                                            
42 Prop. 2008/09:61, s. 50.  
43 Prop.2009/10:30, s. 20.  
44 Dir. 2011:6, Dir. 2012:81, Dir. 2013:60 samt Dir. 2013:124. Kommitténs uppdrag har varit att föreslå 
åtgärder som bidrar till att förebygga finansiella kriser och att hantera sådana på ett effektivt sätt om de 
ändå uppstår, samtidigt som skattebetalarnas intressen värnas liksom allmänhetens förtroende för det 
finansiella systemet upprätthålls. 
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dock inget slutligt ställningstagande, då de var av uppfattning att ett sådant borde 

anstå i avvaktan på EU:s förslag till krishanteringsdirektiv.45  

Kommittén uttalade att det är en komplex uppgift att utforma ett finansierings-

system på ett ändamålsenligt sätt och att det självklart inte fanns något utrymme 

för att analysera frågan på djupet vid beslutstillfället.46  

Målet för stabilitetsavgiftens nivå borde vara att fonden förväntas täcka direkta 

statsfinansiella kostnader för hantering av en kris i ett institut oavsett storlek, samt 

även kunna täcka direkta kostnader för en begränsad finansiell kris där fler än ett 

institut får problem. Den nuvarande stabilitetsavgiften uppfyllde enligt kommittén 

detta mål.47  

Enligt kommittén borde stabilitetsfonden och insättningsgarantifonden på sikt 

slås samman till en ny ”bankkrisreserv” men det borde även i fortsättningen tas ut 

två avgifter.48 I avvaktan på EU:s insättnings- och krishanteringsdirektiv nöjde sig 

dock kommittén med att föra ett mer allmänt resonemang kring tänkbara modeller 

för en eventuell riskdifferentiering av stabilitetsavgiften.49 

Beträffande kretsen av avgiftsskyldiga uttalade kommittén att insättnings-

garantiavgiften borde betalas av alla institut som tar emot inlåning på konto, samt 

att stabilitetsavgiften borde betalas av de institut som kan erhålla stöd enligt 

stödlagen. Enligt kommittén kunde det därför ifrågasättas om insättnings-

garantiavgiften alls behövde betalas av större institut som betraktades som system-

viktiga. Insättningsgarantin kunde nämligen i dessa fall på goda grunder antas 

aldrig bli utlöst, eftersom sådana institut med största sannolikhet skulle komma i 

åtnjutande av statligt stöd. På samma sätt kunde det ifrågasättas om mindre institut 

alls skulle belastas med stabilitetsavgift, då de med största sannolikhet aldrig 

skulle komma i åtnjutande av statligt stöd.50  

I teorin skulle man enligt kommittén kunna tänka sig ett system där mindre 

institut som tog emot inlåning på konto bara betalade insättningsgarantiavgift, 

medan större institut bara betalade stabilitetsavgift. I en sådan ordning skulle små 

institut utan inlåning inte belastas med någon avgift över huvud taget. Kommittén 

                                                            
45 SOU 2013:6, s. 55.  
46 SOU 2013:6, s. 169. 
47

 SOU 2013:6, s. 440. Utöver direkta statsfinansiella kostnader kan även indirekta statsfinansiella 
kostnader på statsbudgeten uppstå som är en följd av negativ real ekonomisk utveckling, liksom 
samhällsekonomiska kostnader uppstå, t.ex. BNP-bortfall och kostnader till följd av förhöjd arbetslöshet.  
48 SOU 2013:6, s. 441 ff.  Detta anfördes förövrigt redan i prop. 2008/09:61 om stabilitetsstärkande 
åtgärder för det svenska finansiella systemet och prop. 2009/10:30 om stabilitetsavgift. 
49 SOU 2013:6, s. 457 f.  
50 SOU 2013:6, s. 453 f. 
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uttalade att reglerande myndigheter tidigare har undvikit att offentliggöra vilka 

institut de anser vara systemviktiga då de varit av uppfattning att detta skulle 

kunna innebära incitament för ökat risktagande i sådana institut.51 Kommittén kom 

dock fram till att de insättningsgarantiavgifter som betalats in av institut som i 

efterhand visat sig systemviktiga kunde användas för att finansiera andra typer av 

stödinsatser. Detta mot bakgrund av förslaget om sammanslagningen av 

insättnings- och stabilitetsfonden. Dessutom gynnades såväl större som mindre 

finansiella företag av ett stabilt finansiellt system. Enligt kommittén fanns det 

därför inte skäl att undanta systemviktiga institut från att betala insättningsgaranti-

avgift. I avsaknad av rimliga möjligheter att på förhand exakt kunna peka ut – på 

objektiva grunder – vilka institut som kan tänkas bli systemviktiga ansåg 

kommittén det därför rimligt att även små institut betalade stabilitetsavgift.52   

2.4.2 Slutbetänkandet SOU 2014:52- Resolution – en 

ny metod för att hantera banker i kris 

Med resolution avses ett alternativt förfarande till det vanliga insolvensförfarandet. 

Syftet med resolution är att rekonstruera eller avveckla systemviktiga banker och 

vissa andra finansiella företag på ett sätt som inte riskerar att utlösa en finansiell 

kris och som samtidigt ska medföra att företagets ägare och lånefinansiärer får 

bära de kostnader som ankommer på dem till följd av företagets fallissemang.53 

Resolution ska inledas när tre grundförutsättningar är uppfyllda.54 Resolutions-

myndigheten ska vid beslut om att försätta ett institut i resolution vidta s.k. 

resolutionsåtgärder, vilket inbegriper tillämpning av något eller några av de fyra 

olika resolutionsverktygen – försäljningsverktyget, broinstitutsverktyget, 

avskiljandeverktyget eller skuldnedskrivningsverktyget – alternativt något av de 

s.k. statliga stabilitetsverktygen.55  

                                                            
51 SOU 2013:6, s. 453 f. Nordea har emellertid av Financial Stability Board, FSB, nu förklarats vara 
systemviktig på global nivå, se Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions 
och uppdateringen som gjordes I Update of group of global systemically important banks.  
52 SOU 2013:6, s. 453 f.  
53 SOU 2014:52, s. 27.  
54 Dessa beskrivs i resolutionsdirektivets artikel 32. Företaget ska fallera eller sannolikt fallera inom 
rimlig tid – vilket syftar till att säkerställa att om resolution inte inleds så kommer företaget försättas i 
konkurs eller likvidation – och resolution ska vara nödvändigt för att uppnå något av 
resolutionsändamålen, vilka beskrivs i artikel 31. 
55 Medlemsstaterna är skyldiga att införa resolutionsverktygen, som definieras i artiklarna 2.1.58, 2.1.60, 
2.1.55 och 2.1.57. Försäljningsverktyget innebär att resolutionsmyndigheten kan sälja inkråm och aktier 
i ett företag under resolution till en privat förvärvare. Broinstitutverktyget innebär att 
resolutionsmyndigheten kan överföra inkråm eller aktier till ett tillfälligt upprättat institut som 
kontrolleras av myndigheten. Avskiljandeverktyget innebär att resolutionsmyndigheten kan överföra 
inkråm som inte lämpar sig för omedelbar avyttring till ett särskilt upprättat tillgångsförvaltningsbolag 
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För att införliva resolutionsdirektivet i svensk rätt föreslår kommittén två nya 

lagar samt ett antal ändringar i befintliga lagar. Föreslaget innebär att en ny 

resolutionslag och en ny lag för förebyggande statligt stöd ska ersätta stödlagen.56   

Resolutionsdirektivet ställer krav på att separata finansieringsarrangemang för 

insättningsgarantin respektive resolutionsåtgärder ska upprättas, samt kräver 

separata avgifter för dem. Mot bakgrund av det föreslår kommittén att statliga 

insatser i samband med generella finansiella kriser, respektive kriser i enskilda 

finansiella företag ska finansieras med medel ur tre separata fonder.57  

Kommitténs förslag innebär att statliga åtgärder rörande företag under 

resolution ska finansieras med medel ur en nybildad resolutionsreserv, dock med 

undantag för de statliga stabilitetsverktygen som enligt direktivet måste finansieras 

på annat sätt än genom resolutionsreserven.58 Sådana åtgärder samt statliga stöd-

åtgärder som vidtas i förebyggande syfte i förhållande till företag som inte är 

föremål för resolution föreslås finansieras med medel ur stabilitetsfonden. 

Insättningsgarantifonden föreslås även i fortsättningen användas för utbetalningar 

av ersättning till garanterade insättare men även för att finansiera det skydd mot 

förluster som garanterade insättare har i samband med resolution.59 

Kommittén anser att det är rimligt att stabilitetsfondens nuvarande medel delas 

upp mellan resolutionsreserven och stabilitetsfonden. Detta i och med att 

etableringen av resolutionsreserven kommer medföra att vissa av de åtaganden 

som idag ligger på stabilitetsfonden kommer överföras till resolutionsreserven.60 

Uppdelningen bör enligt kommittén göras med utgångspunkt i hur stabilitets-

fondens medel har genererats. Fondmedel som avser krisinsatser i enskilda institut 

(motsvarande resolution) borde därför överföras till resolutionsreserven medan 

                                                                                                                                                             
som i stället avvecklar verksamheten över tid. Skuldnedskrivningsverktyget innebär att 
resolutionsmyndigheten kan besluta om att dels skriva ner skulder i ett företag under resolution, dels 
konvertera skulder till aktier. Kommittén föreslår att de statliga stabilitetsverktygen, som enligt 
direktivet är frivilliga, ska införlivas i svensk rätt och att stabilitetsfonden ska kunna användas för 
finansiering av dylika statliga ingripanden, se SOU 2014:52, s. 775 + 885 ff. 
56 SOU 2014:52, s. 341 f. Syftet är att resolutionslagen ska hantera enskilda företag i kris, medan den nya 
lagen om förebyggande statligt stöd ska hantera generellt stöd, finansiering av sådant stöd och 
finansiering av de s.k. statliga stabilitetsverktygen som regeringen kan besluta om enligt 
resolutionslagen. Förslaget till ny lag för förebyggande statligt stöd innebär att stödlagens regler som 
gäller hantering av kreditinstitut försvinner och ersätts av reglerna i resolutionsregelverket.  
57 SOU 2014:52, s. 885 f. 
58

 Resolutionsreserven föreslås att i samband med resolution användas bl.a. för utbetalningar som avser 
garantier avseende tillgångar och skulder för företag under resolution, lån till eller förvärv av tillgångar 
från ett företag under resolution m.m., se SOU 2014:52 s.915. 
59 SOU 2014:52, s. 885 ff. 
60 SOU 2014:52, s. 897. Enligt kommittén medför överföringen att resolutionsreserven redan det första 
året kommer att uppfylla direktivets målsatta nivå på att medlen i finansieringsarrangemanget ska 
uppgå till minst 1 procent av garanterade insättningar. 
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medel som avser generella stödåtgärder borde kvarstå i stabilitetsfonden. Två 

poster ur stabilitetsfonden borde därför överföras till resolutionsreserven; de 

stabilitetsavgifter som instituten hitintills har betalat in till stabilitetsfonden och 

det resultat som genererats från bankstödsåtgärder riktade mot enskilda banker i 

kris.61  

Kommittén föreslår att staten framöver ska ta ut avgifter för två ändamål; dels 

för finansiering av insättningsgarantin, dels för finansiering av resolution.  

Avgifter för insättningsgarantiändamål ska föras till insättningsgarantifonden och 

avgifter för resolutionsändamål ska föras till resolutionsreserven. Trots att 

kommittén föreslår att stabilitetsfonden ska kvarstå som ett separat finansierings-

arrangemang, gör kommittén bedömningen att det tills vidare inte bör föras någon 

avgift till stabilitetsfonden. Någon ytterligare uppbyggnad av stabilitetsfonden är 

enligt kommittén tills vidare inte heller nödvändig.62 

Enlig Finanskriskommittén ska förslaget om avgift till resolutionsreserven ses 

som en anpassning av stabilitetsavgiften till resolutionsdirektivets krav. Detta även 

om avgifterna inte längre förs till stabilitetsfonden eller benämns stabilitetsavgift. 

Regleringen av avgiften borde därför även flyttas till den nya resolutionslagen.63 

Avgifterna för resolution kommer enligt kommittén i princip ha samma funktion 

som den nuvarande stabilitetsavgiften. Kommittén uttalar dock att det p.g.a. 

direktivets krav på avgifternas utformning kommer finnas flera viktiga skillnader 

mellan dessa avgifter.64 

Kommittén föreslår att alla institut och EES-filialer med tillstånd att driva verk-

samhet i Sverige ska betala årliga avgifter till resolutionsreserven bestående av en 

resolutionsavgift och – om behov uppstår – en tilläggsavgift. I förslaget till lag om 

resolution ska resolutionsmyndigheten besluta om resolutionsavgift och tilläggs-

avgift för varje avgiftsskyldig. 

Kommittén argumenterade för att avgifterna inte borde begränsas till enbart 

vissa företag (systemviktiga) eftersom det inte går att helt utesluta att även mindre 

institut i särskilda situationer kan komma att betraktas som systemviktiga. 

Dessutom syftar de åtgärder som kan vidtas med medel ur resolutionsreserven till 

att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet som helhet. Vidtagna 

åtgärder kommer därför gagna även företag som inte är direkt föremål för dem. 

                                                            
61SOU 2014:52, s. 889 f. 
62 SOU 2014:52 s. 891 f.  
63 SOU 2014:52, s. 892. 
64 SOU 2014:52, s. 895. 
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Enligt kommittén borde dock avgiftsmodellen utformas så att de enskilda 

företagens förväntade belastning på resolutionsreserven beaktas.65  

Avgiftsunderlaget ska utgöras av summan av de avgiftsskyldigas totala skulder 

och avsättningar med avdrag för garanterade insättningar och skuldinstrument 

som medräknas i kapitalbasen.66 

Resolutionsavgiften föreslås av kommittén bestå av två komponenter: en risk-

avgift och en grundavgift. Om särskilda skäl föreligger ska regeringen eller den 

myndighet regeringen utser få sätta ned resolutionsavgiften.67 

Beräkningen av riskavgiften ska ske utifrån direktivets krav på risk-

differentiering. Riskavgiften ska spegla de avgiftsskyligas förväntade belastning 

på resolutionsreserven och vara oberoende av fonderingsnivån i resolutions-

reserven. Det innebär enligt kommittén att såväl sannolikheten för ett fallissemang, 

som sannolikheten för att företaget ska försättas i resolution (givet ett 

fallissemang) och resolutionsreservens (uppskattade) nettokostnader för att 

genomföra nödvändiga resolutionsåtgärder måste beaktas. Kommittén anser att det 

inte bör införas någon begränsning av riskavgiftens storlek i lag, varken ett golv 

eller ett tak.68  

Eftersom resolutionsåtgärder i princip endast kan komma ifråga för system-

viktiga företag, föreslår kommittén att riskavgiften för icke systemviktiga avgifts-

skyldiga ska kunna sättas lågt, t.o.m. till noll. Enligt kommittén måste man dock 

beakta att beräkningen av företagens förväntade belastning inte kan göras med 

exakt precision. De kvantitativa skattningarna av riskavgifterna kommer alltid vara 

behäftade med osäkerhet och kommer med nödvändighet behöva kompletteras av 

kvalitativa bedömningar från resolutionsmyndigheten. En ytterligare aspekt som 

enligt kommittén måste beaktas vid beräkningen av riskavgiften är att de 

parametrar som ska ingå i beräkningen av förväntad belastning kommer variera 

över tid.69 

Grundavgiften ska endast utgå om fonderingsnivån i resolutionsreserven under-

stiger 3 procent av garanterade insättningar. Grundavgiften ska då tillkomma 

                                                            
65 SOU 2014:52, s. 896.  
66 SOU 2014:52, s. 910. I och med att insättningar som omfattas av insättningsgarantin ingår i företagets 
skulder, och därmed räknas med i avgiftsunderlaget för stabilitetsavgiften, betalar instituten idag dubbla 
avgifter; dels insättningsgarantiavgift, dels stabilitetsavgift. Med förslaget om ändrat avgiftsunderlag 
skulle denna dubblering upphöra.  
67 SOU 2014:52, s. 893 ff. 
68 SOU 2014:52, s. 900 ff. 
69 SOU 2014:52, s. 903. Det är exempelvis troligt att både sannolikheten för fallissemang och 
sannolikheten för resolution kommer att stiga markant i perioder av finansiell oro. 
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ovanpå riskavgiften. Enligt kommittén borde grundavgiften, till skillnad från risk-

avgiften, uppgå till en enhetlig nivå för alla företag som omfattas av regelverket. 

Kommittén föreslår därför att den ska uppgå till minst 0,01 procent av avgifts-

underlaget för alla avgiftsskyldiga.70 På detta sätt uppnås enligt kommittén en 

rimlig balans mellan principerna att resolutionsavgiften å ena sidan ska betalas av 

alla företag som potentiellt kan försättas i resolution och att avgiften å andra sidan 

ska avspegla företagens förväntade belastning på resolutionsreserven.71 

Om behållningen i resolutionsreserven blir negativ ska det, utöver resolutions-

avgiften, utgå en särskild tilläggsavgift. Tilläggsavgiften ska tas ut årligen till dess 

att hela underskottet har täckts. Det är resolutionsavgiftens uppgift att sedan åter-

ställa behållningen i resolutionsreserven till direktivets målsatta nivå på en procent 

av garanterade insättningar. En avgiftsskyldigs tilläggsavgift ska fastställas utifrån 

den andel av de totala resolutionsavgifterna som den avgiftsskyldige betalar. 

Kommittén uttalar att det därför krävs att tilläggsavgiften riskdifferentieras på 

samma sätt som resolutionsavgiften.72   

                                                            
70 SOU 2014:52, s.901. Då det kommer vara möjligt att sätta riskavgiften till noll för icke systemviktiga 
företag, kommer dessa företag bara betala resolutionsavgift när fonderingsnivån i resolutionsreserven 
ligger under 3 procent av garanterade insättningar. Detta kunde enligt kommittén motiveras dels utifrån 
att det inte går att helt utesluta resolutionsåtgärder även för mindre företag, dels utifrån att även icke 
systemviktiga företag har nytta av resolutionsinsatser även om de själva inte är direkt föremål för 
insatserna.  
71 SOU 2014:52, s. 904 ff.  
72 SOU 2014:52, s. 907 ff.  Under ett år får dock tilläggsavgiften maximalt uppgå till tre gånger 
resolutionsavgiftens storlek, exklusive eventuella höjningar av grundavgiften. 
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3. Skatt eller avgift 

3.1 Grundläggande konstitutionella krav 

Genom lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2011 har regeringsformen 

reformerats, bl.a. har ett nytt 14 kap. om kommuner införts och 8 kap. om lagar 

och andra föreskrifter disponerat om. Den grundläggande strukturen i 

bestämmelserna om normgivningsmaktens fördelning har emellertid behållits.73  

Den samlade terminologin för all normgivning är föreskrifter. Föreskrifter av 

riksdagen meddelas genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrift 

kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra 

myndigheter än regeringen och av kommuner. Ett bemyndigande att meddela före-

skrifter ska dock alltid ges i lag eller förordning, RF 8:1.  

Vid en jämförelse mellan de olika normgivningsparagraferna i RF 8 kap., går 

det att utläsa hur lagstiftaren i vissa fall uppställer krav på lagform och att det 

ibland är tillräckligt med lägre form av föreskrift, t.ex. förordning. 

Normgivningsmakten i RF kan delas in i två primärområden – ett tillhörande 

riksdagen och ett tillhörande regeringen. Riksdagens primära lagområde består av 

ett obligatoriskt område och ett delegerbart område. Inom det obligatoriska lag-

området är lagstiftning nödvändigt och möjlighet till delegering saknas. Inom det 

delegerbara området finns det möjlighet, men inte skyldighet, för riksdagen att 

överlåta normgivningsmakten till andra organ.  

Inom regeringens primärområde krävs inget bemyndigande från riksdagens 

sida. Regeringen åtnjuter denna normgivningsmakt själv, RF 8:7. Att regeringen 

får meddela föreskrift i visst ämne hindrar dock inte riksdagen från att meddela 

föreskrift i samma ämne, RF 8:8. Till regeringens primärområde hör dels en 

befogenhet att meddela verkställighetsföreskrifter till lagar (p.1), dels sådana 

”föreskrifter som ej enligt grundlag ska meddelas av riksdagen” (p. 2) vilket utgör 

den s.k. restkompetensen. Inom regeringens restkompetens faller sådant som inte 

är reglerat på annat sätt och som kan karaktäriseras som offentligrättsliga 

                                                            
73 Prop. 2009/10:80, s. 217. 
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föreskrifter som är gynnande, frivilliga eller neutrala eller som Nerep beskriver det 

”gynnande offentlig rätt”.74 

Delegation av rätten att meddela offentligrättsliga föreskrifter är tillåten såvida 

inte RF uttryckligen förbjuder det.75 Om riksdagen enligt RF 8 kap. bemyndigar 

regeringen att meddela föreskrifter i visst ämne, kan riksdagen också medge att 

regeringen bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela 

föreskrifter i ämnet, RF 8:10. Vidare kan riksdagen genom s.k. direktdelegation 

enligt RF 8:9 st. bemyndiga kommun att meddela föreskrift enligt RF 8:2 st.1 p. 2 

om föreskrifterna avser avgifter.76 

Av RF 8:2 st. 1 p. 2 framgår att föreskrifter ska meddelas genom lag om de 

avser förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att före-

skrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas 

personliga eller ekonomiska förhållanden, s.k. betungande offentlig rätt. Av RF 

8:3 följer bl.a. att riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om 

betungande offentlig rätt. Sådana föreskrifter får dock inte avse skatt, utom tull på 

införsel av varor.  

Den skatterättsliga legalitetsprincipen har främst givits den innebörden att 

skattskyldighet ska framgå av föreskrifter och att sådana föreskrifter, med hänsyn 

till terminologin i 1974 års RF, numera ska meddelas genom lag.77 Den centrala 

aspekten i den skatterättsliga legalitetsprincipen benämns därför föreskrifts-

kravet.78 Då föreskrifter om skatt faller inom riksdagens obligatoriska lagområde 

finns det inget utrymme för riksdagen att delegera normgivningsmakten på 

skatteområdet. Det innebär att regeringen i princip endast kan meddela 

verkställighetsföreskrifter avseende skatt enligt RF 8:7 st. 1 p. 2.79  

                                                            
74 Warnling-Nerep, Statsrättens grunder, s. 213. 
75 Delegationsbestämmelserna återfanns tidigare i främst RF 8:7 och 8:9 men regleringen genomgick 
omfattande förändringar i samband med 2010 års grundlagsändringar. Bakgrunden var den kritik som 
riktades mot den tidigare utformningen som innebar att de områden som räknades upp inom vilka 
delegation var möjligt, vilket ledde till extensiva tolkningar.  
76 Eller skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i kommunen. 
77Hultqvist, Legalitetsprincipen, s. 94. Kompetensfördelningen var inte lika klar tidigare och äldre 
uppfattningar kan enligt Hultqvist, därför ge en splittrad bild av kompetensfördelningen mellan olika 
organ . 
78 Hultqvist, Legalitetsprincipen, s. 73 f. och 127. Enligt Hultqvist följer av föreskriftskravet e contrario ett 
förbud mot analog tillämpning av skattelag. 
79

 Prop. 1973:90 s. 211. I förarbetena sägs bl.a. att med föreskrifter om verkställighet av lag förstås i 
första hand tillämpningsföreskrifter av rent administrativ karaktär. I viss utsträckning torde det 
emellertid vara ofrånkomligt att tillåta att regeringen med stöd av sin behörighet att besluta om 
verkställighetsföreskrifter i materiellt hänseende ”fyller ut” en lag, även om lagen i och för sig skulle 
befinna sig inom det obligatoriska lagområdet. En förutsättning för att regeringen ska få göra det är 
emellertid, att den lagbestämmelse som ska kompletteras är så detaljerad att regleringen inte tillförs 
något väsentligt nytt genom den av regeringen beslutade föreskriften. 
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3.2 Normprövning 

Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller 

annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om 

stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens till-

komst.  

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att 

riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag, RF 11:14.  

Den svenska lagprövningsrätten blev, efter en längre tids utveckling i praxis, 

kodifierad år 1980 och avser såväl formerna för en författnings tillkomst som dess 

materiella överensstämmelse med högre författning och frågan om den har 

beslutats av ett kompetent organ.80 Genom lagprövning kontrolleras således lagar 

och andra föreskrifters förenlighet med konstitutionen eller andra överordnade 

regler genom en efterhandskontroll, inom ramen för ett givet fall.81 Om en domstol 

underkänner/vägrar tillämpa en lag eller delar av en lag innebär den svenska 

modellen, i avsaknad av en författningsdomstol, att beslutet bara gäller i det 

konkreta fallet (s.k. konkret normkontroll). En lag får nämligen inte ändras eller 

upphävas på annat sätt än genom lag, RF 8:18.82 

Den 1 januari 2011 trädde flera förändringar i RF i kraft. Däribland togs det s.k. 

uppenbarhetsrekvisitet rörande lagprövningsrätten i RF 11:14 bort.83 Stagandets 

tidigare lydelse innebar att om riksdag eller regeringen hade beslutat om före-

skriften, skulle tillämpningen underlåtas endast om felet var uppenbart. 

Åhman beskriver ett antal syften bakom normprövningen. Ett av syftena är att 

formellt upprätthålla systematiken och enhetligheten bland alla föreskrifter som 

finns i rättssystemet och på så sätt främja förutsägbarhet och ytterst rättssäkerhet. 

Ett annat är att normprövningsrätten materiellt sett är ett värn för enskildas fri- och 

rättigheter genom att enskilda (i ett mål) ges rätt att pröva riksdagens 

lagstiftning.84 

  

                                                            
80  Prop. 1978/79:195, s. 39 ff. 
81  Jfr. prop. 2009/10:80, s. 142 och SOU 2007:85, s. 13.   
82 Detta brukar benämnas den formella lagkraftens princip. 
83 Prop. 2009/10:80, s. 145 ff. och SOU 2008:125 s. 375 f. På motsvarande sätt gavs RF 12:10, som 
reglerar myndigheternas rätt att utöva lagprövning, en ny lydelse. 
84 Åhman, Normprövning, s. 23 f. 
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3.3 Gränsdragningen 

Regeringsformen innehåller ingen definition av begreppsparet skatt och avgift. 

Gränsdragningen mellan dessa två begrepp får därför i första hand ske med ut-

gångspunkt i den historiska utvecklingen under 1809 års regeringsform som ledde 

fram till en ny regeringsform, förarbetsuttalanden till 1974 års regeringsform, 

uttalanden i doktrin samt uttalanden från Lagrådet och de bedömningar som 

regeringen och riksdagen gjort i olika lagstiftningsärenden samt praxis. 

3.3.1 1809 års RF 

I 1809 års regeringsform återfanns en rad föreskrifter om hur skattebeslut skulle 

fattas, främst 57 §, 60 § och 73 §. 1809 års regeringsform präglades av ett särskilt 

system för budgetering vilket medförde att innebörden av termerna skatt och 

avgift, under hela den tid 1809 års regeringsform var i kraft var omstridd.85 

För frivilliga avgifter kunde det antas att ett tillfyllestgörande vederlag 

lämnades. Utan ett tillfyllestgörande vederlag skulle nämligen avgiften knappast 

erläggas frivilligt. Frågan huruvida en avgift kunde beslutas av kungen eller skulle 

underställas riksdagen borde enligt Westerberg därför främst bedömas med hänsyn 

till vederlagets beskaffenhet.86 

Enligt Westerberg ansåg kungen sig själv ha viss möjlighet att handla utan 

riksdagens medverkan, när avgifterna togs ut – inte i fiskalt syfte utan – i 

försörjningspolitiskt eller prispolitiskt syfte. Kungen sökte stöd för sin ensamma 

beslutanderätt med motiveringen dels att avgifterna endast lades på en viss varu-

grupp eller en viss yrkesgrupp, dels att försörjningspolitiken eller prispolitiken 

genomfördes inom kungens kompetensområde. Den förbättring av 

försörjningsläget eller den begränsning av priserna som kunde uppnås genom 

sådana avgifter ansågs dock inte av någon innebära en sådan nytta för de 

avgiftsbetalanden, att det motiverade kungens ensamma beslutanderätt. Enligt 

Westerberg försökte kungen på detta sätt tona ner det gamla synsättet, som tog 

sikte på om den betalande fick något vederlag. Detta var enligt Westerberg ett nytt 

betraktelsesätt, oförenligt med RF och som inte kunde sägas vara gällande rätt.87 

                                                            
85 Se. prop. 1973:90, s. 206 där det uttalades att regleringen i 1809 års RF inte kunde sägas uppfylla 
rimliga krav på klarhet och lättillämplighet. Vid införandet av 1974 års RF avskaffades därför 1809 års 
system för budgetering. 
86 Westerberg, Skatter och avgifter, s. 92 ff. Enligt Westerberg var detta dessutom en lättare parameter 
att bedöma, än graden av frivillighet/tvångsmässighet hos en avgift.  
87 Westerberg, Skatter och avgifter, s. 88 f. 
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Beträffande avgifter som skulle användas för en speciell näringsgrens eller 

yrkesgrupps bästa väcktes därför frågan vilken nytta för de betalande som krävdes 

för att motivera kungens ensamma beslutanderätt. Enligt Westerberg krävdes det 

en konkret tillfyllestgörande nytta för de betalande själva för att kungen enligt 

regeringsformen kunde ges ensam beslutanderätt. Alternativt ansågs kungen ha rätt 

att besluta om avgifter som beredde den betalande näringsgrenen eller 

yrkesgruppen en klar gemensam nytta.88  

Westerberg var av uppfattningen att praxis gav ett övervägande stöd för att 

frågan om mottagare av avgifterna i och för sig var irrelevant beträffande kungens 

beslutanderätt. Denna princip var dock inte undantagslös. Det fanns enligt 

Westerberg en tydlig tendens beträffande avgifter från näringslivet att dessa inte 

var tvungna att underställas riksdagen, när de tillfördes annan än stat eller 

kommun, t.ex. särskilda kassor eller fonder. Detta var en utveckling som innebar 

en påtaglig förändring i förhållande till äldre rätt. Kritik riktades ur praktiskt syn-

punkt mot att kungen skulle anses ha beslutanderätt på den här grunden. Det kunde 

nämligen leda till en omfattande begränsning av riksdagens beskattningsmakt. På 

åtskilliga områden kunde det vara naturligt att inrätta system där avgifter uttogs för 

särskilda ändamål och fonderades för sig. Det kunde dessutom vara en helt formell 

omständighet, en bokföringsteknisk åtgärd, att medel fonderades för sig.89  

3.3.2 Förarbetsuttalanden till 1974 års RF 

Författningsutredningen karaktäriserade skatter som tvångsbidrag utan direkta 

motprestationer från det allmänna, medan avgifter erläggs frivilligt som ersättning 

för direkta motprestationer från det allmänna. Enligt författningsutredningen 

kunde en avgift, framförallt på de områden där det allmänna hade monopol-

ställning, sättas så högt att den framstod som oskälig i jämförelse med mot-

prestationen. Medborgaren kunde då ofta befinna sig i en sådan tvångssituation att 

han tvingades erlägga avgiften. Om detta var uppenbart förelåg i själva verket en 

skatt, enligt författningsutredningen.90  

Grundlagsberedningen föreslog en annan ordning med olika kategorier av 

penningpålagor. Enligt förslaget skulle skatterna delas upp i två grupper. Det 

skulle finnas en grupp statliga skatter, för vilka det alltid skulle vara riksdagens 

sak att besluta om och en annan grupp statliga skatter beträffande vilka riksdagen 

                                                            
88 Westerberg, Skatter och avgifter, s. 89.  
89 Westerberg, Skatter och avgifter, s. 168 ff.  
90 SOU 1963:17, s. 366. 
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kunde överlåta sin beslutanderätt till regeringen, dock med skyldighet för 

regeringen att i efterhand underställa sina beslut till riksdagen. Grundlags-

beredningen löste gränsdagningsfrågan genom att räkna upp de icke delegerbara 

skatterna, d.v.s. skatt på inkomst, förmögenhet, arv och gåva. Beredningen utgick 

från att det kunde uppstå gränsfall men att detta inte skulle innebära några större 

risker.91  

I propositionen med förslag till en ny regeringsform valdes en annan lösning, 

där man skilde mellan skatter och avgifter. Departementschefen anslöt sig till för-

fattningsutredningens bedömning och uttalade att en skatt kunde karaktäriseras 

som ett tvångsbidrag till det allmänna utan direkt motprestation, medan en avgift 

kunde karaktäriseras som en penningprestation som betalades för en specificerad 

motprestation från det allmänna. Departementschefen tillade att gränsen mellan 

skatter och avgifter är flytande.92  

Departementschefen uttalade att i vissa fall kunde en penningpålaga anses ha 

karaktär av avgift och inte skatt, även om något specificerat vederlag inte utgick 

för den erlagda penningprestationen. Ett sådant fall förelåg när en penning-

prestation togs ut endast i näringsreglerande syfte och i sin helhet tillfördes när-

ingsgrenen i fråga enligt särskilda regler. Kännetecknande för sådana fall var ofta 

att avgifterna och de däremot svarande utgifterna inte redovisades i stadsbudgeten. 

Som exempel nämndes de avgifter, som vid uttalandet, fanns som ett led i pris-

regleringen inom jordbrukets och fiskets område. Departementschefen anmärkte 

att sådana avgifter självfallet hörde till lagområdet.93 

I propositionen uttalades att det i vissa fall kunde det vara tveksamt om en 

penningpålaga skulle betecknas som skatt eller avgift. Den praktiska betydelsen av 

gränsdragningen, torde dock inskränka sig till situationer då riksdagen övervägde 

möjligheten att delegera beslutskompetensen till regeringen.94  

Departementschefen uttalade att den beteckning som i det särskilda fallet 

åsattes en penningpålaga självfallet inte var avgörande för dess statsrättsliga 

karaktär. Vidare uttalades att en pålaga inte förlorade sin karaktär av skatt, enbart 

för att den inte i första hand hade motiverats med behovet av inkomstförstärkning 

                                                            
91 SOU 1972:15, s. 110 ff. 
92

 Prop. 1973:90, s. 212 f.   
93 Prop. 1973:90, s. 219. Enligt lagen (1967:340) om prisregleringsavgifter på jordbrukets område 
(upphävd genom SFS 1990:615)) och lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område (upphävd 
genom SFS 1993:649) erlades prisregleringsavgifter av den som tillverkade, omsatte, införde eller förde 
ut vissa i lagen närmare angivna jordbruks- eller fiskeprodukter och utgick enligt belopp som regeringen 
eller jordbruksnämnden bestämde. 
94 Prop. 1973:90, s. 219. 
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utan främst fullföljde ett stabiliseringspolitiskt, försörjningspolitiskt eller annat 

sådant syfte.95 

Slutligen anslöt sig departementschefen i specialmotiveringen till den uppfatt-

ning som uttrycktes av beredningen, nämligen att till föreskrifter om skatt inte bara 

hänfördes sådana bestämmelser om vem som var skattskyldig, på vad skatten 

skulle utgå, skattesats o.d. som direkt reglerade skattens tyngd och fördelning, utan 

även de regler som gällde grunderna för taxerings- och uppbördsförfarandet.96  

3.3.3 Doktrin 

Strömberg konstaterar att regeringsformen saknar en uttrycklig definition av be-

greppet skatt och använder därför lagmotivens gränsdragning mellan skatt och 

avgift.97 Holmberg, Stjernquist m.fl. gör samma sak och uttalar att varken gränsen 

mellan skatt och avgift, eller mellan betungande avgifter och andra avgifter är 

klar.98 Om tvekan skulle uppstå avseende en viss pålagas statsrättsliga karaktär 

påpekar Petrén och Ragnemalm att riksdagen bör avstå från att delegera sin norm-

givningskompetens.99  

Enligt Petrén och Ragnemalm kan skatter allmänt sett karaktäriseras av att de 

uttas som tvångsbidrag till det allmänna utan direkt motprestation, medan avgifter 

erläggs som vederlag för en tjänst eller vara som tillhandahålls av det allmänna.100 

Strömberg, Grosskopf, Welinder, Westerberg, Rabe och Hellenius liksom 

Holmberg, Stjernquist m.fl. karaktäriserar skatter och avgifter på samma sätt.101  

En avgift är i vanliga fall en betalning till stat eller kommun, d.v.s. en betalning 

av offentligrättslig karaktär. Holmberg, Stjernquist m.fl. skriver att även en 

betalning till ett annat offentligrättsligt reglerat organ kan utgöra en avgift. 

Däremot kan inte en frivillig betalning till ett privat organ för en motprestation 

som inte utgör myndighetsutövning räknas som avgift. Detta även om den är 

offentligrättsligt reglerad.102 

                                                            
95 Prop. 1973:90, s. 219 f. Som exempel nämndes att den dåvarande allmänna arbetsgivaravgiften 
sålunda var att hänföra till skatt trots att den betecknades som en avgift. 
96 Prop. 1973:90, s. 302.  
97 Strömberg, Normgivningsmakten, s. 15 och 77f., med hänvisning till prop. 1973:90 s. 213. 
98

 Holmberg, Stjernquist m.fl., Grundlagarna, s. 381. 
99 Petrén och Ragnemalm, Sveriges grundlagar, s. 172 ff.  
100 Petrén och Ragnemalm, Sveriges grundlagar, s. 172 ff. 
101 Strömberg, Normgivningsmakten, s. 78 f., Grosskofp, Skatter och avgifter, s.14., Welinder, 
Skattepolitik, s. 16., Westerberg, Skatter och avgifter i förvaltningsrättslig tidskrift, s. 1 ff., Rabe och 
Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 39 f., Holmberg, Stjernqvist m.fl, Grundlagarna, . s. 381 f. 
102 Holmberg, Stjernquist m.fl., Grundlagarna, s. 382 f.  
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Den beteckning som i det särskilda fallet åsätts en penningpålaga borde enligt 

Petrén och Ragnemalm inte vara avgörande för dess statsrättsliga karaktär.103 Detta 

skriver även Westerberg liksom Holmberg, Stjernquist m.fl.104  

Westerberg påtalar att det på flera sätt kan vara av betydelse om en pålaga upp-

fattas som en skatt eller avgift. Som exempel nämner han den allmänna opinionens 

inställning.105 Rabe och Hellenius konstaterar att definitionen av skatt och avgift är 

entydig teoretiskt men att distinktionen mellan begreppen inte är lika tydlig i 

praktiken och att lagstiftaren dessvärre inte alltid varit konsekvent när begreppen i 

praktiken har använts. Som exempel nämner de den kommunala fastighetsavgiften 

som – även Lagrådet konstaterade – i själva verket utgör en skatt.106  

Enligt Holmberg, Stjernquist m.fl. torde TV-avgiften utgöra ett exempel på en 

pålaga som trots sin benämning faktiskt utgör en skatt. Vederlag erhålls visserligen 

i form av tillgång till public service bolagens TV-program men avgiften är knuten 

till innehavet av en TV-apparat och åtminstone numera kan denna användas till 

mycket annat än att se på de program som finansieras med avgiften. De är därför 

av uppfattningen att pålagan torde vara att betrakta som skatt.107  

I vissa fall bör en penningpålaga enligt Strömberg betecknas som avgift även 

om inget specificerat vederlag utgår. Ett sådant fall föreligger när penning-

prestationen endast tas ut i näringsreglerande syfte och i sin helhet tillförs närings-

grenen i fråga.108 Petrén och Ragnemalm samt Holmberg, Stjernquist m.fl. är av 

samma uppfattning. Holmberg, Stjernquist m.fl. kommenterar att de i motiven 

nämnda avgifterna, prisregleringsavgifterna inom jordbruket och fisket, numera är 

avskaffade.109  

Enligt Strömberg kan de nyssnämnda prisregleringsavgifterna sägas motsvaras 

av en kollektiv motprestation. Strömberg ställer frågan om kravet på specificerat 

vederlag kan frångås även i andra fall än de i propositionen nämnda. Enligt honom 

                                                            
103 Petrén och Ragnemalm, Sveriges grundlagar, s. 172 ff. 
104 Westerberg, Skatter och avgifter i förvaltningsrättslig tidskrift, s. 6 och Holmberg och Stjernquist 
m.fl., Grundlagarna, s. 381. 
105 Westerberg, Skatter och avgifter i förvaltningsrättslig tidskrift, s. 8 f. 
106

 Rabe och Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 39 f. 
107 Holmberg, Stjernquist m.fl., Grundlagarna, s. 382.  
108 Strömberg, Normgivningsmakten, s. 78 f. Jfr. prop. 1973:90 s. 219, där exemplet kommer ifrån. 
Strömberg nämner samma exempel som i förarbetena, nämligen prisregleringsavgifterna inom 
jordbruket och fiskets område.  
109 Petrén och Ragnemalm, Sveriges grundlagar, s. 172 ff. samt Holmberg, Stjernquist m.fl., 
Grundlagarna, s. 381 f.  
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har detta ställts på sin spets beträffande avgifter som tas ut för att täcka tillsyns-

myndigheters kostnader för sin verksamhet.110   

Holmberg, Stjernquist m.fl. skriver att tillsyns- eller kontrollavgifter faller 

under avgiftsbegreppet, liksom i de fall avgiften utgör vederlag för en myndighets 

kostnader för handläggning av en ansökan eller anmälan. En avgift får dock inte 

tas ut generellt av de företag som bedriver den verksamhet som avses, utan endast 

av dem vars verksamhet prövas eller är föremål för tillsyn.111 

Även Westerberg diskuterar frågan om kollektiva motprestationer, dvs. möjlig-

heten att införa avgifter som är riktade till en hel bransch eller annat väldefinierat 

kollektiv, t.ex. avgifter för tillsyn av en viss näringsgren. Enligt honom är 

problemet som uppstår att det inte finns något samband mellan att den enskilde 

betalar avgiften och att han erhåller en vara eller en tjänst, dvs. att det utgår inte en 

direkt motprestation. Eftersom det principiella kravet för en avgift i statsrättslig 

mening då inte är uppfyllt, är utgångspunkten enligt Westerberg att sådana 

kollektiva avgifter i realiteten utgör skatter.112 

3.3.4 Lagstiftningsärenden 

3.3.4.1 Prop. 1978/79:170 med förslag till lag om finansbolag 

m.m. 

Propositionen rörde reglering av de s.k. finansbolagens verksamhet och deras in-

ordnande under den kreditpolitiska lagstiftningen. Inom ramen för detta föreslogs 

att finansbolagen skulle bidra till kostnaderna för bankinspektionens tillsyns-

verksamhet genom årliga bidrag. Detta enligt de närmare föreskrifter som skulle 

meddelas av regeringen. Fråga uppkom om det stod i överensstämmelse med 

regeringsformen att regeringen meddelade sådana föreskrifter.  

Majoriteten i Lagrådet nöjde sig med att konstatera, utan att motivera varför, att 

bidragen enligt deras uppfattning utgjorde avgifter i regeringsformens mening. 

Departementschefen gick på majoritetens linje i Lagrådet och uttalade att frågan 

för övrigt redan hade prövats av regering och riksdag.113 

                                                            
110 Strömberg, Normgivningsmakten, s. 78 f. 
111 Holmberg, Stjernquist m.fl., Grundlagarna, s. 383. 
112 Westerberg, Skatter och avgifter i förvaltningsrättslig tidskrift, s.13 f. 
113 Prop. 1978/79:170 s. 148. I prop. 1975:8 s. 46 f. utgick departementschefen som självklarhet att 
bidragen till bank och försäkringsinspektionernas verksamheter var avgifter i den mening som termen 
användes i 1974 års RF. Riksdagen anmälde inte någon avvikande mening, KU 1975:10.  
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Dissidenten Petrén var av uppfattning att bidragen snarare utgjorde skatter, 

eftersom inget specificerat vederlag utgick för de erlagda penningprestationerna. 

Petrén ansåg att den kontroll och tillsyn som bankinspektionen utövade inte kunde 

ses som en verksamhet i de kontrollerades intresse, utan var att betrakta som för-

anstaltningar träffade för tillgodoseendet av det allmännas intresse av att upprätt-

hålla ett sunt kreditväsende. Att finansbolagen hade intresse av ett väl fungerande 

kreditväsende kunde enligt Petrén knappat föranleda att inspektionens verksamhet 

kunde ses som en motprestation. Frågan var då om bidragen kunde anses utgöra ett 

sådant ”annat fall” då en penningpålaga betraktas om en avgift i stället för en skatt, 

såsom departementschefen uttalade i propositionen till 1974 års RF. För detta 

talade att de betalningsskyldiga var en relativt begränsad grupp personer och att 

bidragen var specialdestinerade. Enligt Petrén kunde dock ingendera grunder 

åberopas med särkskild styrka.114  

3.3.4.2 Prop. 1984/85:149 med förslag om lag till foder 

Propositionen rörde förslag om att ersätta lagen (1961:381) om tillverkning av och 

handel med fodermedel m.m. med en ny lag för att i större utsträckning skydda 

djur och människors hälsa. Enligt den föreslagna paragrafen fick regeringen före-

skriva att särskilda avgifter skulle tas ut för den tillsyn som utövades enligt lagen 

eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter.  

I Lagrådets yttrande erinrades att den statsrättsliga karaktären av ersättningar 

som schablonmässigt tas ut av en bransch eller annat kollektiv för att täcka kost-

naderna för en myndighets kontroll av kollektivet hade varit föremål för 

riksdagens bedömning i tidigare sammanhang. Därvid hade riksdagen intagit 

ståndpunkten att sådana ersättningar var att betrakta som avgifter i regerings-

formens mening och inte som skatter.115 Riksdagen kunde följaktligen delegera 

frågor om sådana ersättningar till regeringen. 

Enligt Lagrådet väckte dock föreslaget betänkligheter i ett annat avseende. Av-

sikten med förslaget var att fodervaruhandeln skulle belastas med inte bara de 

kontrollkostnader som rörde den egna branschen, utan även med kostnader för den 

kontroll som riktade sig mot andra subjekt. Lagrådet ansåg inte att dessa kostnader 

hade något samband med branschens egna verksamhet. Att på detta sätt belasta ett 

visst kollektiv med för dem främmande kostnader stred enligt Lagrådet mot de 

                                                            
114 Prop.1978/79:170, s.132 ff. 
115 Varvid hänvisning gjordes till prop. 1978/79:170, s. 131 f. och 148. 
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principer som annars tillämpades ifråga om avgifter.  Enligt Lagrådet utgjorde en 

sådan penningpålaga i realiteten en punktskatt. 

Det föredragande statsrådet uttalade att lagtexten borde jämkas i enlighet med 

Lagrådets yttrande.116  

3.3.4.3 Prop. 1993/94:198 med förslag till lag om genetiskt 

modifierade organismer 

I propositionen föreslogs införande av en lag om genetiskt modifierade organismer 

i syfte bl.a. att skydda hälsa och miljö. Lagförslaget föreslogs finansieras med 

avgifter för myndigheternas kontrollverksamhet, bestämda till sådant belopp att de 

fullt ut skulle täcka de ökade kostnaderna för det allmänna.117  

Lagrådet uttalade att frågan om den närmare gränsdragningen mellan skatt och 

avgift hade diskuterats i åtskilliga andra lagstiftningsärenden och i rättspraxis – 

varvid man särskilt hänvisade till RÅ 1991 ref. 87 – men att rättsläget inte var helt 

entydigt. Lagrådet ansåg att den föreslagna avgiften torde uppfylla avgifts-

kriterierna i den mån avgiften utgjorde vederlag för en myndighets kostnader i 

samband med myndighetsutövning direkt riktad mot den avgiftsskyldige. Detta 

gällde t.ex. för avgifter som togs ut för kostnader för handläggning av en ansökan 

eller anmälan eller för provtagning eller inspektion. Delegationsbestämmelsen till 

den föreslagna paragrafen var dock utformad på sådant sätt att den även möjlig-

gjorde att föreskriva om generella avgifter, dvs. avgifter som utgick även om före-

taget inte hade varit föremål för någon direkt åtgärd från myndigheternas sida.  

En sådan avgift hade enligt Lagrådet karaktären av skatt, vilket innebar att 

delegationsbestämmelsen i den delen stod i strid med RF. Om avsikten var att en 

sådan avgift skulle tas ut krävdes att avgiften reglerades i lagen, så att i vart fall 

grunderna för avgiftsuttaget angavs. Regeringen valde att följa Lagrådets 

förslag.118 

3.3.4.4 Prop. 1997/98:48 med förslag om ändringar i 

livsmedelslagen m.fl. lagar 

I propositionen föreslogs att regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämde fick meddela föreskrifter om avgifter för en myndighets eller ett enskilt 

                                                            
116 Prop. 1984/85:149, s. 58 f och s. 65. 
117 Prop. 1993/94:198, s. 47 f. 
118 Prop. 1993/994:198, s. 64 f. och 162 f. 
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kontrollorgans kostnader för tillsyn enligt dåvarande livsmedelslagen (1971:511) 

och vissa andra angivna författningar.  

Med hänvisning till regeringsformens förarbeten uttalade Lagrådet att det 

normalt krävs ett specificerat vederlag för att en avgift i regeringsformens mening 

ska föreligga. Om denna förutsättning var uppfylld torde dock en penningpålaga 

ha karaktär av avgift även om denna – som i förevarande fall – var obligatorisk 

och togs ut i samband med myndighetsutövning. Om avgiften utgjorde vederlag 

för en myndighets kostnader i samband med myndighetsutövning som var direkt 

riktad mot den avgiftsskyldige torde avgiftskriteriet vara uppfyllt. Däremot var det 

tveksamt i vad mån en pålaga rättsligt sett kunde betraktas som en avgift i de fall 

vederlaget inte var individuellt bestämt, utan utgjordes av en s.k. kollektiv mot-

prestation. Enligt Lagrådet hade avsikten i förarbetena till regeringsformen varit 

att vissa avgifter av detta slag ändå skulle betraktas som avgifter i statsrättslig be-

märkelse, nämligen sådana som togs ut endast i näringsreglerande syfte och som i 

sin helhet tillfördes näringsgrenen i fråga. Lagrådet uttalade att det inte framgick i 

vilka andra fall det kunde vara motiverat att frångå huvudprincipen om att en 

avgiftsklassificering kräver ett specificerat vederlag. Man uttalade dock att det var 

tydligt att något mera omfattande avsteg från denna princip inte hade varit avsett, 

bortsett från prisregleringsavgifter o.d. 

Den föreslagna delegationsbestämmelsen gav enligt Lagrådet möjlighet att 

föreskriva om en generell avgift för livsmedelsföretag. En sådan avgift hade enligt 

Lagrådet karaktären av skatt, vilket innebar att den föreslagna delegations-

bestämmelsen stod i strid med regeringsformen. Grunderna för finansieringen av 

myndigheternas verksamhet var därför tvungna att preciseras. Regeringen anslöts 

sig till Lagrådets förslag på utformningen av lagtexten.119 

3.3.4.5 Prop. 1997/98:64 med förslag till ny lag om allmän 

kameraövervakning 

I propositionen föreslogs att en ny lag om allmän kameraövervakning skulle er-

sätta lagen (1990:484) om övervakningskameror. Länsstyrelsens tillsyns-

verksamhet föreslogs därvid finansieras genom årliga avgifter. 

Lagrådet uttalade att det normalt krävs ett specificerat vederlag för att en avgift 

ska föreligga i regeringsformens mening. Om denna förutsättning var uppfylld 

torde en penningpålaga ha karaktären av avgift även om den - som i förevarande 

                                                            
119 Prop. 1997/98:48, s.15. och 43 f. 
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fall – var obligatorisk och togs ut i samband med myndighetsutövning. Om 

avgiften utgjorde vederlag för en myndighets kostnader i samband med 

myndighetsutövning direkt riktad mot den avgiftsskyldige torde avgiftskriteriet 

således vara uppfyllt. Lagrådet var dock tveksam till i vad mån en pålaga rättsligt 

sett kunde betraktas som en avgift i fall då vederlaget inte var individuellt bestämt 

utan i stället utgjordes av en s.k. kollektiv motprestation. Enligt Lagrådet var det 

dock tydligt att något mera omfattande avsteg från denna princip inte hade varit 

avsett, bortsett från prisregleringsavgifter o.d.  

Av den allmänna motiveringen framgick att meningen hade varit att en generell 

avgift skulle tas ut för att finansiera Länsstyrelsens verksamhet för tillsyn m.m. En 

sådan avgift hade enligt Lagrådets mening karaktären av skatt. Detta medförde att 

delegationsbestämmelsen enligt Lagrådet stod i strid med regeringsformen och att 

grunderna för finansieringen av Länsstyrelsens handläggning därför borde regleras 

i lagen. 

Mot bakgrund av Lagrådets yttrande ansåg regeringen att den föreslagna 

generella tillsynen istället borde finansieras genom att Länsstyrelsen tillfördes 

resurser, utan att någon särskild tillsynsavgift togs ut.120 

3.3.4.6 Prop. 2001/02:31 med förslag om avgasrening 

I propositionen lämnades förslag till en ny lag om motorfordons avgasrening och 

motorbränslen. Regeringen föreslog att regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämde fick föreskriva om att särskilda avgifter skulle ta ut för till-

syn, prövning i samband med typgodkännande samt prövning i samband med 

miljöklassindelning och meddelande av undantag. Förslaget innebar att regeringen 

eller den myndighet regeringen bestämde fick meddela de närmare föreskrifterna 

om avgiftens storlek och beräkning. 

I lagrådsremissen diskuterades frågan huruvida pålagan var att betrakta som 

skatt eller avgift. Regeringen anförde i huvudsak att om en avgift för tillsyn togs ut 

för att finansiera hållbarhetskontroller, motsvarades avgiften av en motprestation 

från den undersökande myndigheten som genomförde kontrollen. Även bilägarna 

skulle dra fördel av att hållbarhetskontroller genomfördes, eftersom detta var ägnat 

att bidra till en förbättrad kvalitet på bilarna.  

I Lagrådets yttrande uttalades att avgiftsbegreppet hade ansetts kunna inbegripa 

även vissa fall där vederlaget inte var individuellt bestämt utan istället utgjordes av 

                                                            
120 Prop. 1997/98:64, s. 51 f. och 104 f. 
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en s.k. kollektiv motprestation. Lagrådet ansåg dock inte att regeringens förda 

resonemang var hållbart. Av lagen framgick att lagstiftarens syfte med 

avgaslagstiftningen var att skydda människors hälsa och miljö. Enligt Lagrådet var 

det sålunda inte bilägarnas intresse av en god kvalitet hos bilarna som stod i fokus 

utan snarare bilarnas påverkan på allas hälsa. Enligt Lagrådet motsvarades den 

föreslagna avgiften därför inte av någon motprestation, vare sig till bilägarna eller 

bilägarkollektivet som sådant. Den föreslagna avgiften utgjorde i Lagrådets 

mening därför en skatt. 

Med anledning av Lagrådets yttrande justerades lagförslaget.121  

3.3.4.7 Prop. 2003/04:145 om trängselskatt 

I propositionen lämnades förslag till lag om trängselskatt. Syftet med pålagan var 

bl.a. att minska trängseln genom att reglera trafiken med motorfordon.  

Regeringen var av uppfattningen att den aktuella pålagan utgjorde en skatt 

eftersom de gatu- och vägnät som skulle omfattades av pålagan redan hade 

finansierats med skattemedel och att det inte gick att urskilja något direkt vederlag 

från det allmännas sida gentemot de som betalade pålagan.  

Regeringen var tydlig och uttalade att det var uteslutet att, som några remiss-

instanser var inne på, försöka konstruera någon slags bild av en konkret och direkt 

motprestation för pålagan. Det fanns enligt regeringen inte något utrymme för att 

bedöma den aktuella pålagan som något annat än en skatt och då som en punkt-

skatt. Utformningen av bestämmelserna om pålagan skulle därför ske med ut-

gångspunkt i vad som enligt regeringsformen gällde för skatt. Eftersom pålagan av 

regeringen betraktades som en skatt undvek man enligt Lagrådet de invändningar 

som annars hade kunnat aktualiseras, om pålagan hade konstruerats som en 

kommunalt beslutad avgift.122 

3.3.5 Praxis 

3.3.5.1 NJA 1980 s. 718 - läkemedelsavgift 

I NJA 1980 s. 718 prövades huruvida avgifter enligt 16 § läkemedelsförordningen 

(1962:701) [cit. läkemedelsförordningen] för finansiering av den statliga läke-

                                                            
121 Prop. 2001/02:31, s. 23 och 135 f. 
122 Prop. 2003/04:145, s. 34 ff. och 159.  
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medelskontrollen var att hänföra till sådana avgifter som omfattades av dåvarande 

RF 8:3 och 8:9 st. 2.  

Bakgrunden i målet var att 16 § läkemedelsförordningen stadgade att den som 

sökte eller hade erhållit registrering av farmacevtiska specialiteter skulle erlägga 

särskilda avgifter för att täcka statens kostnader för kontroll av sådana 

specialiteter. Riksdagen hade genom beslut bemyndigat regeringen att meddela 

föreskrifter om avgifterna samt medgivit regeringen att överlåta åt förvaltnings-

myndighet att meddela bestämmelser om sådana avgifter. Regeringen fattade 

sådant beslut, varefter Socialstyrelsen debiterade bl.a. ett läkemedelsföretag. Med 

ändring av sitt tidigare beslut meddelade regeringen efter Socialstyrelsens 

debitering av läkemedelsföretaget för innevarande period, bestämmelser om 

höjning av de redan debiterade avgifterna. Läkemedelsföretaget gjorde gällande att 

avgifterna inte kunde höjas under det löpande budgetåret eftersom uttryckligt för-

behåll därom inte hade gjorts i debiteringsbeskedet.  

Staten anförde att pålagan utgjorde en offentligrättslig avgift och att regeringen 

genom riksdagens beslut hade bemyndigats att uttaga avgifter för samtliga kost-

nader för den statliga läkemedelskontrollen, vilka dessförinnan enbart hade täckts 

till 80 procent. Staten var därför av uppfattningen att regeringens bestämmelse om 

ifrågavarande tilläggsavgift utgjorde en med lag likställd föreskrift och att läke-

medelsföretaget således inte kunde undgå skyldighet att erlägga tilläggsavgiften. 

Avgifterna för finansieringen av läkemedelskontrollen ansågs utgöra avgifter 

och höjningen av dem ansågs därför få verkan oavsett om avgiften för samma 

period redan hade debiterats läkemedelsföretag av socialstyrelsen, på grundval av 

tidigare regeringsbeslut om avgifternas storlek. 

3.3.5.2 RÅ 1991 ref. 87 – kemikalieavgift  

I RÅ 1991 ref. 87 prövades grundlagsenligheten av att kemikalieavgifter fast-

ställdes av regeringen. Pålagan utgick enligt förordningen (1986:199) om avgifter 

för finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet, som utfärdades av 

regeringen med stöd av 18 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Vid den 

normprövning som gjordes befanns att det enligt 11 kap. 14 § RF i vart fall inte 

var uppenbart oriktigt att kemikalieavgiften i regleringen behandlades som en 

avgift och inte skatt.    

RR konstaterade att kemikalieavgiftens huvudsakliga syfte var att bekosta sam-

hällets kemikaliekontroll. Att en sådan kontroll skedde låg enligt RR i 
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allmänhetens intresse liksom i de enskilda företagens intresse. Eftersom 

kemikalieavgiften utgick som en allmän produktavgift utan direkt anknytning till 

någon prestation från inspektionens sida, kunde det enligt RR inte anses att ett 

specificerat vederlag utgick för den erlagda penningprestationen. Kemikalie-

avgiften uppfyllde således inte detta avgiftskriterium. RR ansåg därför att det 

starkt kunde ifrågasättas om kemikalieavgiften var att betrakta som avgift.  

Eftersom det emellertid saknades uttryckliga föreskrifter i regeringsformen om 

skatte- och avgiftsbegreppens innebörd och departementschefen i förarbetena 

uttalat att gränsen mellan begreppen är flytande, uttalade RR att ett visst utrymme 

för en vidare bestämning av det statsrättsliga avgiftsbegreppet inte kunde uteslutas. 

RR hänvisade till den diskussion som fördes om kemikalieavgiftens karaktär 

som skatt eller avgift i de förarbeten som låg till grund till lagen och förordningen 

om kemiska produkter.123 RR påpekade att frågan huruvida avgifter som utgår för 

att finansiera en myndighets kontroll eller tillsyn över en viss näringsverksamhet 

utgör skatt eller avgift, hade varit föremål för diskussion även i andra sammanhang 

och berörde då särskilt de avgifter som finansierade bankinspektionens verksamhet 

(se avsnitt 3.3.4.1). RR konstaterade att dessa avgifter i princip var reglerade efter 

samma mönster som kemikalieavgiften.  

3.3.5.3 HFD 2013 ref. 30 – Transportstyrelsens tillsynsavgift 

I HFD 2013 ref. 30 prövades fråga om tillsynsavgift, som meddelats av 

Transportsstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad för-

ordning, i regeringsformens mening utgjorde föreskrift om skatt eller avgift. 

Kammarrätten hade funnit att Transportstyrelsens föreskrift om tillsynsavgift hade 

utformats på ett sådant sätt att den i regeringsformens mening utgjorde en skatt.  

HFD uttalade att begreppet avgift i vissa fall av riksdagen hade ansetts innefatta 

fall där vederlaget inte var individuellt bestämt utan bestod av en s.k. kollektiv 

motprestation. I förbigående uttalade HFD att gränsdragningen mellan skatt och 

avgift hade prövats i rättsfallen NJA 1980 s. 718 och RÅ 1991 ref. 87. Av avgö-

randena kunde det inte utläsas annat än att förekomsten av en kollektiv mot-

prestation inte uteslöt att det kunde vara fråga om en avgift i regeringsformens 

mening. 

                                                            
123  Frågan berördes av en expert i ett särskilt yttrande i kemikommissionens huvudbetänkande, som 
ansåg att den föreslagna pålagan närmast hade karaktär av skatt. Frågan berördes även av ett flertal 
remissinstanser som ansåg att tillsynen borde finansieras genom skattemedel, SOU 1984:77, s 337 f. 
Departementschefen var dock av uppfattning att pålagan utgjorde en avgift och inte en skatt, 
prop.1984/85:118 s. 32. I riksdagen anmäldes inte någon avvikande mening, JoU 1984/85:30 s. 34.  
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I de fall riksdagen hade godtagit kollektiva motprestationer i form av tillsyn, 

uttalade HFD att kollektivet hade varit väl avgränsat och avgifterna avvägda så att 

de täckte myndigheternas kostnader för tillsynsavgift. Tveksamhet kunde enligt 

HFD emellertid råda i fall då en pålaga i och för sig betecknades som en avgift 

men debiterades av var och en som utövade en verksamhet av visst slag.  

För att det i sådana fall skulle vara fråga om en avgift i RF:s mening krävdes 

det enligt HFD att den som enligt föreskrift hade att betala sådan avgift dels kunde 

bli föremål för den kontroll eller tillsyn som avgiften finansierade, dels att 

kontrollen eller tillsynen tillförde verksamheten som sådan något mervärde, t.ex. 

genom att skapa eller vidmakthålla sunda konkurrensförhållanden.  

HFD bedömde att den aktuella föreskriften i tillräcklig grad uppfyllde kravet på 

avgränsning av avgiftskollektivet eftersom endast de fordonsägare som omfattades 

av bestämmelserna om kör- och vilotider kunde bli föremål för kontroll och 

därmed var avgiftspliktiga. Avgifterna var utformade för att finansiera Transport-

styrelsens tillsynsverksamhet och det saknades enligt HFD anledning att anta att 

avgifterna hade bestämts för att finansiera annat. Samtliga företag som omfattades 

av bestämmelserna om kör- och vilotider kunde bli föremål för kontroll och syftet 

med tillsynen var förutom att förbättra arbetsförhållanden och trafiksäkerhet att 

inom EU harmonisera konkurrensvillkoren inom främst vägtransportsektorn.  

Mot bakgrund av det anförda ansåg HFD att den aktuella föreskriften om till-

synsavgift inte kunde anses utgöra en föreskrift om skatt och därför skulle 

tillämpas enligt sin lydelse.  
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4. Stabilitetsavgiften – skatt eller avgift? 

4.1 Kännetecknande för stabilitetsavgiften 

Stödlagen ger regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, möjlighet att 

ingripa med olika former av stöd, för att motverka risken för en allvarlig störning i 

det finansiella systemet i landet. Stöd enligt stödlagen får alltså bara användas för 

att motverka att en systemrisk uppstår.  

Med systemrisk avses, som beskrevs i avsnitt 2.1.1, risken för att det finansiella 

systemet ska utsättas för en allvarlig störning som medför att systemets funktions-

förmåga skadas. Denna risk kan också uttryckas som faran för en plötslig och 

oväntad kris i ett eller flera finansiella företag ska utlösa en kedjereaktion, med 

allvarliga konsekvenser för hela eller delar av det finansiella systemet som följd. 

Som konstaterades i avsnitt 2.2 är en svårighet med detta krav att det kan vara 

svårt att bedöma om det föreligger en systemrisk eller inte. Enligt förarbetena till 

stödlagen beror detta delvis på svårigheten att förutse hur ett visst problem och en 

viss risk sprider sig i det finansiella systemet och delvis för att det är osäkert hur 

marknadens aktörer reagerar på vissa händelser.  

Stöd enligt stödlagen får ges dels till kreditinstitut, dels till sådana företag med 

säte i Sverige som har inrättats av ett kreditinstitut som ett led i rekonstruktion. 

Stödet får enligt lagen bara ges för fortsatt verksamhet i kreditinstitut som är livs-

kraftiga eller för avveckling i ordnade former för kreditinstitut som inte förväntas 

lönsamhet på lång sikt. I förarbetena till lagen utvecklades detta genom att statligt 

stöd normalt endast kommer att ges för att hantera solvensproblem i systemviktiga 

institut. Med systemvikt avses hur viktigt ett finansiellt institut är för det 

finansiella systemet som helhet. Som identifierades i avsnitt 2.1.1 är ett problem 

med kravet på systemviktighet att svenska myndigheter hitintills inte har varit 

villiga att uttala vilka finansiella institut som är systemviktiga. Det har nämligen 

bedömts kunna leda till incitament för ett ökat risktagande i sådana institut. Ytter-

ligare ett problem med kravet på systemviktighet är att det än så länge inte har 

tillkännagivits någon formell metod för att identifiera systemviktiga institut. Mot 

bakgrund av det ovanstående, kan alltså konstateras att det på förhand är svårt att 

avgöra om ett kreditinstitut är systemvikigt eller inte. Detta beror som sagt på den 

rådande situationen.  
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I förarbetena betonade man dessutom att det i första hand ska sökas privata 

lösningar för problemdrabbade kreditinstitut. Om det inte finns några privata 

lösningar bör i andra hand prövas möjligheten att avveckla kreditinstitutet under 

ordnade former utan att riskera stabiliteten eller konkurrensen i finanssektorn. 

Först i tredje hand ska statliga insatser övervägas. Se avsnitt 2.2 om detta. Inte ens 

systemviktiga kreditinstitut kommer alltså komma i åtnjutande av stöd om det finns 

privata lösningar att tillgå. 

Som beskrevs i avsnitt 2.2 finansieras stödsystemet genom stabilitetsfonden, dit 

bl.a. inbetalda stabilitetsavgifter förs. Stabilitetsavgifter betalas av samtliga de 

kreditinstitut och andra företag som omfattas av stödlagen, se avsnitt 2.3. I för-

arbetena till stödlagen uttalade man att en stabilisering av det finansiella systemets 

funktion, i likhet med garantier av det omfattande slag som stödsystemet möjlig-

gör, är något som kommer alla kreditinstitut tillgodo, se avsnitt 2.2. Det ansågs 

därför rimligt att samtliga kreditinstitut och institut med säte i Sverige som 

bildades av kreditinstitut som ett led i rekonstruktion skulle delta i finansieringen 

av stödsystemet.  

Det kan som beskrevs i avsnitt 2.4.1 ifrågasättas om mindre institut ska behöva 

betala stabilitetsavgift, då sådana institut i en kris antagligen inte kommer bedömas 

vara systemviktiga. Det kan då på goda grunder antas att de inte kommer komma i 

åtnjutande av stöd enligt stödlagen. På samma sätt kan det ifrågasättas om 

insättningsgarantiavgiften borde betalas av större institut. Insättningsgarantin 

kommer i dessa fall antagligen inte utlösas då dessa institut troligen kommer be-

traktas som systemviktiga och därmed för viktiga för att försättas i konkurs. För 

sådana företag kommer istället stöd enligt stödlagen utlösas. Finanskriskommittén 

uttalade att man i teorin kunde tänka sig ett system där mindre institut som tog 

emot inlåning på konto bara betalade insättningsgarantiavgift, medan större institut 

bara betalade stabilitetsavgift. Fördelen med ett sådant system är att erläggandet av 

avgiften skulle motsvaras av en möjlighet till stöd enligt stödlagen eller 

insättningsgaranti enligt insättningsgarantilagen. 

I förarbetena till stödlagen sattes målsättningen att fondens behållning inom 15 

år skulle uppgå till i genomsnitt 2,5 procent av BNP. Utifrån uppgifter om statens 

utgifter i samband med 1990-talets bankkris, bedömdes detta motsvara den för-

väntade belastningen på systemet i samband med en betydande bankkris. Baserat 

på bankernas balansräkningar i juni 2008 fastslogs i propositionen att stabilitets-

avgiften skulle behöva vara 0,036 procent av avgiftsunderlaget för att uppnå detta 
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mål, se fotnot 39. Beroende bl.a. på hur kreditinstitutens verksamhet utvecklas kan 

procentsatsen av avgiftsunderlaget därför komma att variera över tiden.  Dagens 

stabilitetsavgift är alltså inte riskdifferentierad, utan utgör en uppskattning av den 

förväntade belastningen på systemet i samband med en betydande bankkris.  

Frågan om en riskdifferentierad stabilitetsavgift diskuterades förvisso i för-

arbetena till både stödlagen och stabilitetsavgiften. Den närmare utformningen 

skulle dock anstå till dess att den föreslagna sammanslagningen med insättnings-

garantisystemet kunde äga rum, se fotnot 38. Man anförde att det av incitaments- 

och rättviseskäl var angeläget att avgiften för varje kreditinstitut reflekterade 

sannolikheten för att institutet skulle komma att fallera. Uppfattningen var att en 

riskavspeglad avgift skulle minska institutens riskbenägenhet och att institut som 

troligare skulle komma att orsaka kostnader för systemet skulle få betala en högre 

stabilitetsavgift. Frågan om vilka slags kostnader för systemet man avsåg ut-

vecklades inte. En rimlig tolkning är dock att det var kostnader för vidtagna stöd-

åtgärder inom ramen för stödlagen som avsågs. Detta stöds av Finanskris-

kommitténs uppfattning i delbetänkandet att målet för stabilitetsfondens nivå 

borde vara att fonden förväntas kunna täcka direkta statsfinansiella kostnader för 

hanteringen av en kris i ett institut oavsett storlek, samt även kunna täcka direkta 

kostnader för en begränsad finansiell kris där fler än ett institut får problem, se 

avsnitt 2.4.1. Man får då ställa sig frågan vilka kreditinstitut som kan orsaka 

systemet sådana kostnader.  

Som utvecklades ovan och i avsnitt 2.2 kommer stöd enligt stödlagen normalt 

endast ges för att hantera solvensproblem i kreditinstitut som bedöms vara system-

viktiga. För icke systemviktiga kreditinstitut är en rimlig tolkning därför att den 

riskdifferentierade avgiften borde sättas till noll. Detta eftersom sådana företag 

inte kommer orsaka systemet kostnader. Med en sådan riskdifferentierad modell 

skulle alla som betalade stabilitetsavgift också i realiteten kunna komma i åt-

njutande av stöd enligt stödlagen. Det grundläggande avgiftskriteriet på 

specificerat vederlag skulle då rimligen vara uppfyllt. Som identifierades ovan är 

problemet dock att det inte på förhand går att avgöra om ett kreditinstitut är 

systemviktigt eller inte. Detta beror som sagt på den rådande situationen och gör 

att idén om en riskdifferentierad avgift, utformad på det här sättet, tycks fungera i 

teorin men inte i praktiken. 
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4.2 Kännetecknande för skatt och avgift 

Regeringsformen innehåller, som konstaterades i avsnitt 3.3, ingen definition av 

begreppen skatt och avgift. Gränsdragningen mellan begreppen är därför inte alltid 

klar och försvåras dessutom av att det förekommer att pålagor benämns avgifter 

när de i realiteten utgör skatter och vice versa. Som departementschefen till 1974 

års RF uttalade är gränsen mellan skatter och avgifter flytande. 

Som uttalades i förarbetena till 1974 års RF kan skatter karaktäriseras som 

tvångsbidrag till det allmänna utan direkta motprestationer. Avgifter å andra sidan 

kan karaktäriseras som penningprestationer lämnade för ett specificerat vederlag. 

Utifrån förarbetesuttalandena torde gränsdragningen mellan skatt och avgift främst 

ske med hänsyn till vederlagets beskaffenhet, dvs. graden av motprestation. Detta 

förhållande torde ha gällt även beträffande gränsdragningen mellan skatt och av-

gift enligt 1809 års RF, se avsnitt 3.3.1. 

Enligt förarbetena till 1974 års RF kan en penningpålaga i vissa fall anses ha 

karaktär av avgift och inte skatt, även om inget specificerat vederlag har utgått för 

den erlagda penningprestationen. Det ska röra sig om fall när penningprestationen 

endast tas ut i näringsreglerande syfte och i sin helhet tillförs näringsgrenen i fråga 

enligt särskilda regler. Kännetecknande för sådana fall, var enligt uttalandet, att 

avgifterna och de däremot svarande utgifterna sällan redovisades i statsbudgeten. 

Som exempel nämndes de avgifter som tidigare fanns som ett led i prisregleringen 

inom jordbrukets och fiskets område. 

Det förhållandet att kungen enligt 1809 års RF ansåg sig själv ha viss möjlighet 

att handla utan riksdagens medverkan, när avgifterna togs ut i försörjningspolitiskt 

eller prispolitiskt syfte torde ha varit ett nytt betraktelsesätt oförenligt med 1809 

års RF och som inte kunde sägas vara gällande rätt. Den förbättring i försörjnings-

läget eller begränsning av priserna som kunde uppnås ansågs inte innebära en 

sådan nytta för de avgiftsbetalande att det motiverade att kungen kunde handla 

ensam. Att avgifterna begränsades till en speciell näringsgren, medförde inte heller 

att kungen erhöll ensam beslutanderätt. Westerberg är av uppfattning att kungen på 

så sätt sökte tona ner det gamla synsättet som tog sikte på om den betalande fick 

något vederlag eller ej och istället motiverade pålagans samband med sitt eget 

kompetensområde, se avsnitt 3.3.1.  

En tydlig tendens i doktrinen är att man använder lagmotivens uttalanden om 

gränsdragningen mellan skatt och avgift, dvs. främst graden av motprestation för 
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bestämmande, se avsnitt 3.3.3. Liksom i lagmotiven är man i doktrinen av upp-

fattningen att en penningpålaga i vissa fall bör betecknas som en avgift även om 

inget specificerat vederlag utgår. Strömberg anser att prisregleringsavgifterna kan 

sägas motsvara – om än inte en specificerad motprestation men – en kollektiv 

motprestation. Som Holmberg, Stjernquist m.fl. kommenterar är det dock viktigt 

att ha i åtanke att de i motiven nämnda avgifterna – prisregleringsavgifterna inom 

jordbruket och fisket – numera är avskaffade. Tveksamhet råder därför över vilka 

slags penningpålagor som faller under lagmotivens uttalande om vad som kan 

betecknas avgift även i avsaknad av en specificerad motprestation. Något större 

svängrum kan dock inte avsetts i lagmotiven. Precis som Westerberg uttrycker det, 

måste utgångspunkten vid kollektiva motprestationer vara att pålagan i realiteten 

utgör en skatt eftersom det principiella kravet på motprestation i statsrättslig 

mening inte är uppfyllt. Lagrådet har i ett flertal lagstiftningsärenden uttalat att 

något mer omfattande avsteg från huvudprincipen – på ett specificerat vederlag – 

inte har varit avsett, bortsett från prisregleringsavgifter o.d., se avsnitt 3.3.4. 

Avgiftsbegreppet har även i lagstiftningssammanhang och rättstillämpning i 

vissa fall ansetts kunna inbegripa fall där vederlaget inte är individuellt bestämt 

utan istället utgörs av en sådan kollektiv motprestation. I fråga om gränsdrag-

ningen mellan skatt och avgift kan här hänvisas till bl.a. prop. 1978/78:170 s. 131 

ff. och 148, prop. 1984/85:149 s. 58 f. och 65, prop. 1993/94:198 s. 65 och 162 f., 

1997/98:48 s. 43 ff., 1997/98:64 s. 102 ff., prop. 2001/02:31 s. 135 f., 2003/04:145 

s.32 ff. samt NJA 1980 s. 718 och RÅ 1991 ref. 87.  

Beträffande tillsyns- eller kontrollavgifter som tas ut för att täcka tillsyns- eller 

kontrollsmyndigheters kostnader för sin verksamhet synes avgiftskriterierna vara 

uppfyllda i den mån pålagorna utgör vederlag för myndighetens kostnader i sam-

band med myndighetsutövning direkt riktad mot den avgiftsskyldige. En sådan 

delegationsbestämmelse får dock inte vara utformad på ett sådant sätt att den ger 

möjlighet att föreskriva om en generell avgift, dvs. en avgift som utgår även om 

företaget inte varit föremål för någon direkt åtgärd från myndighetens sida. En 

sådan pålaga har snarare karaktär av skatt. Krav tycks även ställas på att avgifts-

kollektivet ska vara väl avgränsat. 

För att avgiftskriteriet ska vara uppfyllt avseende pålagor som ska användas för 

en speciell näringsgrens eller yrkesgrupps bästa, synes krav ställas på en konkret 

tillfyllestgörande nytta för de betalande själva som kollektiv, jfr. prop. 

1984/85:149, prop. 2001/02:31 (som även stämmer överens med dissidentens ut-
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talande i prop. 1978/179:170), NJA 1980 s. 718 och RÅ 1991 ref. 87. 

Argumentationen som förs skiljer sig något i de olika lagstiftningsärendena/ 

rättstillämpningen. Tvekan kan därför sägas råda kring vad slags konkret 

tillfyllestgörande nytta för det avgiftsbetalande kollektivet som krävs, för att av-

giftskriteriet i regeringsformens mening ska vara uppfyllt. Slutsatsen man kan dra 

är som HFD uttalade i HFD 2013 ref. 30 att förekomsten av kollektiva mot-

prestationer inte i sig utesluter att det kan vara fråga om en avgift i RF:s mening. 

Precis som Petrén och Ragnemalm uttalar är det extra viktigt om tvekan upp-

kommer avseende en viss pålagas statsrättsliga karaktär – skatt/avgift – att riks-

dagen avstår från att delegera sin normgivningskompetens, se avsnitt 3.3.3. Detta 

inte minst av legalitetsskäl. På samma sätt bör regeringen utverka riksdagens be-

myndigande vid tvivelsmål om huruvida en avgift är att betrakta som betungande 

och således tillhörande riksdagens primära lagområde eller frivillig och därmed 

faller under regeringens restkompetens.  

4.3 Är stabilitetsavgiften en skatt eller avgift? 

Om man sammanfattar de problem som ovan identifierats och beskrivits angående 

stabilitetsavgiften och gränsdragningen mellan skatt och avgift så kan man 

konstatera följande. Stöd enligt stödlagen får endast ges för att motverka en 

systemrisk. I förarbetena till lagen utvecklades detta genom att statligt stöd normalt 

endast kommer att ges för att hantera solvensproblem i systemviktiga institut. 

Problemet är att det är svårt att på förhand bedöma om systemrisk föreligger eller 

inte, liksom att på förhand bedöma om ett kreditinstitut är systemviktigt eller inte.  

Kretsen av avgiftsskyldiga är kreditinstitut och sådana företag med säte i 

Sverige som har inrättats av ett kreditinstitut som ett led i rekonstruktion, dvs. 

såväl systemviktiga som icke systemviktiga institut. Detta medför att institut som 

vid en kris betraktas vara systemviktiga har en möjlighet att erhålla statligt stöd 

medan icke systemviktiga institut, trots erläggandet av stabilitetsavgift, inte har en 

sådan möjlighet. Stabilitetsavgifter tas då ut utöver vad som motsvaras av en 

direkt motprestation från det allmännas sida, gentemot den avgiftsskyldige. Det 

kan därför på goda grunder ifrågasättas om det grundläggande avgiftskriteriet – 

specificerat vederlag – i tillräcklig grad är uppfyllt avseende stabilitetsavgiften.  

Att stödsystemet möjliggör en stabilisering av det finansiella systemets 

funktion och att detta är något som kommer alla kreditinstitut tillgodo är förvisso 

riktigt och skulle kunna motivera att samtliga kreditinstitut och institut med säte i 
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Sverige bildade av kreditinstitut som ett led i rekonstruktion ska delta i 

finansieringen av stödsystemet. Det kan dock inte anses innebära en sådan nytta 

för de avgiftsbetalanden själva att de erhåller ett specificerat, dvs. individuellt 

bestämt vederlag. Det grundläggande avgiftskriteriet är därmed inte uppfyllt. 

Frågan om stabilitetsavgiften är att betrakta som en skatt eller avgift av tvångs-

karaktär berördes av regeringen i lagmotiven till stabilitetsavgiften. Min 

uppfattning att det grundläggande avgiftskriteriet inte är uppfyllt avseende 

stabilitetsavgiften, tycks även ha delats av regeringen. Man uttalade att en 

penningpålaga i vissa fall kan ha karaktär av avgift och inte skatt, även om någon 

specificerad motprestation inte utgår. Enligt regeringen skulle stabilitetsavgiften 

tas ut av alla kreditinstitut som omfattades av stödlagen och en förutsättning för att 

erhålla stöd var att det behövdes för att motverka risken för en allvarlig störning i 

det finansiella systemet i Sverige. Avsikten med införandet av stabilitetsavgiften 

var att bygga upp stabilitetsfonden och att kreditinstitut som drabbades av en 

allvarlig finansiell kris kunde få del av medlen i stabilitetsfonden. Regeringen be-

dömde att kreditinstituten därigenom tillfördes en motprestation under sådana 

förhållanden att stabilitetsfonden var att betrakta som en avgift (av tvångskaraktär) 

och inte skatt.   

Det är riktigt att även i vissa fall när det saknas ett specificerat vederlag från det 

allmännas sida kan en penningpålaga anses ha karaktär av avgift och inte skatt. 

Enligt förarbetena till 1974 års RF föreligger ett sådant fall när penning-

prestationen endast tas ut i näringsreglerande syfte och i sin helhet tillförs närings-

grenen ifråga enligt särskilda regler. Kännetecknande för sådana fall var ofta att 

avgifterna och de däremot svarande utgifterna inte redovisades i statsbudgeten. 

Som exempel nämndes de avgifter som tidigare fanns om ett led i prisregleringen 

inom jordbrukets eller fiskets område.  

De exempel som nämndes i förarbetena – prisregleringsavgifterna på jord-

brukets och fiskets område – innebar att prisregleringsavgifter erlades av den som 

tillverkade, omsatte, införde eller förde ut vissa i lagen närmare angivna jordbruks- 

eller fiskeprodukter och utgick enligt belopp som regeringen eller jordbruks-

nämnden bestämde. Båda dessa avgifter är emellertid upphävda sedan länge. 

Prisregleringsavgifterna på jordbrukets område upphävdes genom SFS 1990:615 

den 1/7 1991 och prisregleringsavgifterna på fiskets område upphävdes genom 

SFS 1993:649 den 1/7 1993. Tvekan kan därför sägas råda över vilka andra slags 

penningpålagor som faller under departementschefens uttalande om vad som kan 
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betecknas som en avgift även i avsaknad av en specificerad motprestation. De i 

propositionen anförda undantagsfallen kan dock knappast åberopas som grund för 

att den ifrågavarande stabilitetsavgiften, trots huvudregeln, statsrättsligt sett inte 

borde rubriceras som en skatt utan som en avgift. 

Avgiftsbegreppet har dock i lagstiftning och rättstillämpning ansetts kunna in-

begripa vissa fall där vederlaget inte är individuellt bestämt utan istället utgörs av 

en s.k. kollektiv motprestation. I fråga om gränsdragningen här hänvisas till bl.a. 

prop. 1978/78:170 s. 131 ff. och 148, prop. 1984/85:149 s. 58 f. och 65, prop. 

1993/94:198 s. 65 och 162 f., 1997/98:48 s. 43 ff., 1997/98:64 s. 102 ff., prop. 

2001/02:31 s. 135 f., 2003/04:145 s.32 ff. samt NJA 1980 s. 718 och RÅ 1991 ref. 

87.  

Som konstaterats ovan får stöd endast ges för att motverka risker för allvarliga 

störningar i det finansiella systemet i landet. Syftet med stödet är m.a.o. att värna 

om den finansiella stabiliteten. I förarbetena till stödlagen uttalades att en 

stabilisering av det finansiella systemets funktion är något som kommer alla 

kreditinstitut tillgodo. Detta är förvisso riktigt. Den stabilisering av det finansiella 

systemets funktion som stödsystemet möjliggör kan dock inte ses som en verk-

samhet i kreditinstitutens intressen, dvs. det avgiftsbetalande kollektivets intresse, 

utan är snarare att betrakta som föranstaltningar träffade för tillgodoseende av 

det allmännas intresse av upprätthållande av ett stabilt finansiellt system. I för-

arbetena till stödlagen uttalade man t.o.m. att det statliga stödet ges för att skydda 

samhällets intressen och inte för att gynna det enskilda institutet eller dess ägare, 

se avsnitt 2.2. Att kreditinstituten har intresse av ett stabilt finansiellt system kan 

dock knappast ses som en sådan kollektiv motprestation som avses i regerings-

formens mening.  

Mot bakgrund av vad som nu har anförts anser jag att stabilitetsavgiften inte är 

av det slag att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (stöd-

myndigheten) kan ges de normgivningsbemyndiganden som återfinns i stödlagen. 

I detta läge synes det naturliga vara att man på förevarande område avstår från 

delegation och att riksdagen meddelar de grundläggande reglerna om bidragets 

beräknande och om dess uttaxering. Grundlagstolkning ankommer dock, precis 

som all annan lagtolkning, i sista hand på domstolarna. 
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4.4 Föreslagna ändringar föranledda av 

införlivandet av resolutionsdirektivet  

För att införliva resolutionsdirektivet i svensk rätt har Finanskriskommittén före-

slagit att stödlagen ska ersättas av dels en ny resolutionslag, dels en ny lag om 

statligt stöd. Enligt förslaget ska statliga insatser i samband med generella 

finansiella kriser respektive kriser i enskilda finansiella företag finansieras ur tre 

separata fonder; en nybildad resolutionsreserv, stabilitetsfonden och insättnings-

garantifonden. Se avsnitt 2.4.2.  

Etableringen av den nya resolutionsreserven innebär att vissa åtaganden som 

idag ligger på stabilitetsfonden kommer att överföras till resolutionsreserven. 

Stabilitetsfondens nuvarande medel kommer därför delas upp mellan resolutions-

reserven och stabilitetsfonden. Till resolutionsreserven kommer de stabilitets-

avgifter som instituten hitintills har betalat till stabilitetsfonden föras samt det 

resultat som genererats från bankstödsåtgärder riktade mot enskilda banker i kris.  

Den nuvarande stabilitetsavgiften kommer enligt förslaget att avskaffas 

eftersom någon ytterligare uppbyggnad av stabilitetsfonden inte anses nödvändig. 

Detta innebär dock inte att det som idag kallas för stabilitetsavgift upphör att 

existera. Införandet av avgifter till resolutionsreserven och överföringen av de 

hitintills inbetalda stabilitetsavgifterna till resolutionsreserven torde i realiteten 

endast innebära att stabilitetsavgiften ersätts av de avgifter som ska tas ut för 

uppbyggnad av resolutionsreserven. Detta stöds av kommitténs uttalande att 

förslaget om avgift till resolutionsreserven ska ses som en anpassning av 

stabilitetsavgiften till resolutionsdirektivets krav och att detta gäller även om av-

gifterna inte längre förs till stabilitetsfonden eller benämns stabilitetsavgift. I 

Finanskriskommitténs slutbetänkande uttalades att avgifterna till resolutions-

reserven i princip kommer ha samma funktion som den nuvarande 

stabilitetsavgiften men att det pga. direktivets krav på utformning av avgifterna 

kommer finnas flera viktiga skillnader mellan den nuvarande stabilitetsavgiften 

och den framtida resolutionsavgiften. 

Direktivets avgiftsskyldighet innefattar alla institut som omfattas av regel-

verket, inklusive EES-filialer. Kommitténs förslag innebär att samtliga företag 

som omfattas av regelverket årligen ska betala avgifter till resolutionsreserven. 

Avgiftsmodellen ska dock utformas så att de enskilda företagens förväntade be-

lastning på resolutionsreserven ska beaktas, se avsnitt 2.4.2.  
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Eftersom resolutionsåtgärder i princip endast kommer komma ifråga för 

systemviktiga företag ifrågasatte kommittén i slutbetänkandet om företag som med 

stor sannolikhet aldrig kommer bedömas som systemviktiga – och därmed aldrig 

kommer göra att resolutionsreservens resurser måste tas i anspråk – över 

huvudtaget ska betala någon avgift. Som skäl mot detta anfördes att det inte går att 

helt utesluta att även mindre institut i särskilda situationer kommer betraktas som 

systemviktiga. Av detta skäl bedömdes det inte lämpligt att helt befria vissa 

företag från avgift. I slutbetänkandet framfördes dessutom, liksom det gjordes i 

delbetänkandet, att de åtgärder som kan vidtas med medel ut resolutionsreserven 

syftar till att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet som helhet. Vid-

tagna resolutionsåtgärder kommer nämligen gagna även de företag som inte är 

direkt föremål för åtgärder. 

4.5 Utgör avgifterna till resolutionsreserven 

skatter eller avgifter? 

Kommitténs förslag innebär att samtliga företag som omfattas av regelverket, 

årligen ska betala avgifter till resolutionsreserven. Syftet med resolutionsreserven 

är att finansiera åtgärder vidtagna mot företag under resolution. 

Resolutionsåtgärder kommer dock i princip endast komma ifråga för systemviktiga 

företag, se avsnitt 2.4.2.  

Riskavgiften är konstruerad så att den ska spegla företagens förväntade be-

lastning på resolutionsreserven, den är m.a.o. riskdifferentierad. Avgiften ska 

därför sättas lågt, t.o.m. till noll, för institut som inte bedöms vara systemviktiga 

och därmed sannolikt inte kommer hanteras inom ramen för resolution.  

Om det är möjligt att konstruera en sådan modell, innebär den att endast institut 

som kan orsaka resolutionsreserven kostnader kommer åläggas betala riskavgift. 

Under sådana omständigheter synes det grundläggande kriteriet på ett specificerat 

vederlag vara uppfyllt och riskavgiften kan i sådana fall betraktas som en avgift. 

Man måste emellertid beakta att beräkningen av företagens förväntade belastning 

på resolutionsreserven inte kan göras med exakt precision, se avsnitt 2.4.2. De 

kvantitativa skattningarna av riskavgifterna kommer alltid vara behäftade med 

osäkerhet. Dessutom kommer de parametrar som ska ingå i beräkningen av 

förväntad belastning på systemet variera över tid. Det är t.ex. troligt att såväl 

sannolikheten för fallissemang som sannolikheten för resolution kommer stiga 

markant i tider av finansiell oro. Mot bakgrund av det anförda föreligger osäkerhet 
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i vad mån en direkt motprestation egentligen utgår för de erlagda riskavgifterna. 

Avgiftsbegreppet har dock, som ovan utvecklats, i lagstiftning och rättstillämpning 

ansetts inbegripa även vissa andra fall där vederlaget inte är individuellt bestämt 

utan istället motsvaras av en s.k. kollektiv motprestation.  

Som kollektiv motprestation skulle kunna anföras att resolutionsåtgärder 

kommer gagna även de företag som inte direkt är föremål dessa. Åtgärder vidtagna 

med medel ur resolutionsreserven syftar nämligen till att upprätthålla stabiliteten i 

det finansiella systemet som helhet. På samma sätt som det argumenterades för 

beträffande stabilitetsavgiften, kan den stabilisering av det finansiella systemets 

funktion som kan uppnås inom ramen för vidtagna resolutionsåtgärder dock inte 

ses som en verksamhet i de avgiftsskyldigas intressen. Liksom beträffande 

stabilitetsavgiften är upprätthållandet av det finansiella systemets stabilitet snarare 

föranstaltningar träffade för tillgodoseendet av det allmännas intresse än en verk-

samhet i det avgiftsbetalande kollektivets intresse. Av denna anledning borde den 

föreslagna riskavgiften vara att betrakta som en skatt och inte avgift i regerings-

formens mening. 

Beträffande grundavgiften är det grundläggande avgiftskriteriet inte uppfyllt 

eftersom även icke systemviktiga institut åläggs erlägga pålagan. Grundavgiften 

ska, som beskrevs i avsnitt 2.4.2, bara tas ut om fonderingsnivån i resolutions-

reserven understiger 3 procent av garanterade insättningar men å andra sidan 

uppgå till en enhetlig nivå för alla företag som omfattas av regelverket. Detta 

innebär att även de företag som inte betalar riskavgift, p.g.a. att deras förväntade 

belastning på resolutionsreserven är noll, kommer vara med och dela på avgifts-

bördan när resolutionsreservens behållning understiger viss nivå.  Kommittén 

ansåg detta rimligt eftersom det dels inte helt går att utesluta att resolutions-

åtgärder kommer behöva vidtas även för mindre företag, dels utifrån att även icke 

systemviktiga företag kommer få nytta av statens resolutionsåtgärder även om de 

själva inte är direkt föremål för dem. Frågan är då om grundavgiftens konstruktion 

medför att en s.k. kollektiv motprestation kan anses utgå. 

I linje med den argumentation som fördes ovan, beträffande både stabilitets-

avgiften och riskavgiften, skulle man som kollektiv motprestation även här kunna 

argumentera för att resolutionsåtgärder kommer gagna även de företag som inte är 

direkt föremål för dessa. Detta eftersom åtgärder som vidtas med medel ur 

resolutionsreserven syftar till att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet 

som helhet. Liksom beträffande stabilitetsavgiften och riskavgiften utgör detta 
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dock snarare föranstaltningar träffade i det allmännas intresse än i det avgifts-

betalanden kollektivets intresse. En kollektiv motprestation kan därför inte anses 

utgå.  Även grundavgiften borde därför betraktas som en skatt och inte avgift i 

regeringsformens mening.  

Beträffande tilläggsavgiften kan följande uttalas. En avgiftsskyldigs tilläggs-

avgift ska fastställas utifrån den andel av de totala resolutionsavgifterna som den 

avgiftsskyldige betalar, se avsnitt 2.4.2. Då grundavgiftens konstruktion (se ovan) 

medför att alla institut, såväl systemviktiga som icke systemviktiga, kommer 

åläggas grundavgift när resolutionsreservens behållning understiger en viss nivå 

kommer alla institut även åläggas tilläggsavgift när reservens behållning är 

negativ. 

Syftet med tilläggsavgiften är dock något annorlunda än resolutionsavgiftens 

två andra komponenter. Tilläggsavgiften ska som nämnts i avsnitt 2.4.2 bara tas ut 

om behållningen i resolutionsreserven är negativ, dvs. om resolutionsreservens 

medel inte räcker för att täcka förluster, kostnader eller andra utgifter. Dess enda 

uppgift är m.a.o. att eliminera underskott i reserven. Syftet med pålagan är således 

inte att finansiera åtgärder vidtagna med medel ur resolutionsreserven. Beträffande 

tilläggsavgiften utgår det därför ingen motprestation till någon avgiftspresterande. 

Under sådana omständigheter kan tilläggsavgiften inte betraktas vara något annat 

än en skatt i regeringsformens mening. 

Då den föreslagna resolutionsavgiftens två delkomponenter – riskavgiften och 

grundavgiften – liksom tilläggsavgiften har bedömts utgöra skatter och inte 

avgifter i regeringsformens mening, är jag av uppfattning att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer inte kan ges de normgivnings-

bemyndiganden som återfinns i Finanskriskommitténs författningsförslag till lag 

om resolution.  
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5. Sammanfattning och slutsatser 

I den här uppsatsen har en gränsdragning gjorts mellan skatt och avgift beträffande 

den s.k. stabilitetsavgiften och de föreslagna avgifterna till följd av införlivandet 

av resolutionsdirektivet i svensk rätt. Uppsatsen har därvid haft följande 

frågeställningar att besvara: 

 

i. Utgör stabilitetsavgiften en skatt eller avgift i regeringsformens 

mening? 

ii. Medför de föreslagna ändringarna för att införliva 

resolutionsdirektivet i svensk rätt en annorlunda bedömning? 

 

Beslut om skatt hör till det s.k. obligatoriska lagområdet vilket innebär att riks-

dagen inte kan delegera sin normgivningsmakt. Av legalitetsskäl har det därför 

varit av vikt att undersöka ovan angivna frågeställningar. 

I avsaknad av tydliga definitioner i regeringsformen får gränsdragningen 

mellan skatt och avgift i allmänhet göras med utgångspunkt i den historiska ut-

vecklingen som ledde framtill en ny regeringsform, förarbetena till 1974 års 

regeringsform, rättspraxis, de bedömningar som regeringen, Lagrådet och riks-

dagen gjort i lagstiftningsärenden samt uttalanden i doktrin. Mot bakgrund av det 

kan följande konstateras. Skatter kan karaktäriseras som tvångsbidrag till det 

allmänna utan direkta motprestationer medan avgifter kan karaktäriseras som 

penningprestationer lämnade för ett specificerat vederlag. En penningpålaga kan 

dock i vissa fall ha karaktär av avgift och inte skatt, även om inget specificerat 

vederlag har utgått för den erlagda penningprestationen. Det rör sig om fall när en 

penningprestation tas ut endast i näringsreglerande syfte och i sin helhet tillförs 

näringsgrenen i fråga enligt särskilda regler, s.k. kollektiva motprestationer. De 

exempel som nämndes i förarbetena till 1974 års regeringsform – 

prisregleringsavgifterna inom jordbrukets och fiskets område – är numera 

upphävda och tveksamhet råder därför kring vad för slags penningpålagor som kan 

betecknas avgift även i avsaknad av en specificerad motprestation. Tydligt är dock 

att något större svängrum inte har varit avsett. Utgångspunkten beträffande 

kollektiva motprestationer borde därför vara att penningpålagan i realiteten utgör 

en skatt eftersom det principiella kravet på motprestation i statsrättslig bemärkelse 

inte är uppfyllt. Beträffande tillsyns- eller kontrollavgifter som tas ut för att täcka 
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tillsyns- eller kontrollmyndigheters kostnader för sin verksamhet synes 

avgiftskriteriet vara uppfyllt i den mån pålagorna utgör vederlag för en myndighets 

kostnader i samband med myndighetsutövning direkt riktad mot den 

avgiftsskyldige. En sådan delegationsbestämmelse får dock inte vara utformad på 

ett sådant sätt att den ger möjlighet att föreskriva om en generell avgift, dvs. en 

avgift som utgår även om företaget inte varit föremål för någon direkt åtgärd från 

myndighetens sida. En sådan pålaga har snarare karaktär av skatt. Krav ställas 

även på att avgiftskollektivet ska vara väl avgränsat. För att avgiftskriteriet ska 

vara uppfyllt avseende pålagor som ska användas för en speciell näringsgrens eller 

yrkesgrupps bästa, synes krav ställas på en konkret tillfyllestgörande nytta för de 

betalande själva som kollektiv. 

Beträffande stabilitetsavgiften har först konstaterats att det grundläggande 

avgiftskriteriet på direkt motprestation inte är uppfyllt i tillräcklig grad. Frågan har 

därför varit om en kollektiv motprestation kan anses utgå för erläggandet av 

penningpålagan. Det har då konstaterats att den stabilisering av det finansiella 

systemet som stödsystemet möjliggör inte kan ses som en verksamhet i kredit-

institutens intressen, utan snarare är att betrakta som föranstaltningar för till-

godoseende av det allmännas intresse av ett stabilt finansiellt system. Slutsatsen 

har därför dragits att stabilitetsavgiften är en skatt och inte avgift i regerings-

formens mening. En bedömning har sedan gjorts över vilka konsekvenser de före-

slagna ändringarna för att införliva resolutionsdirektivet i svensk rätt har på denna 

bedömning. 

Resolutionsavgiftens första delkomponent – riskavgiften – är förvisso risk-

differentierad och ska alltså spegla företagens förväntade belastning på 

resolutionsavgiften. För icke systemviktiga företag, som alltså inte förväntas 

orsaka systemet kostnader, ska avgiften kunna sättas till noll. Problemet är att 

beräkningen av företagens förväntade belastning på systemet inte kan göras med 

exakt precision. Osäkerhet föreligger därför i vad mån ett specificerat egentligen 

utgår för den erlagda penningpålagan. Frågan har då varit om en kollektiv mot-

prestation kan anses utgå. Liksom beträffande stabilitetsavgiften är upprätt-

hållandet av det finansiella systemets stabilitet snarare en föranstaltning träffad för 

tillgodoseendet av det allmännas intresse än en verksamhet i det avgiftsbetalande 

kollektivets intresse. Slutsatsen har därför dragits att den föreslagna riskavgiften 

är att betrakta som en skatt och inte avgift i statsrättslig mening. 
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Beträffande grundavgiften är det grundläggande avgiftskriteriet inte uppfyllt 

eftersom även icke systemviktiga institut åläggs erlägga penningpålagan när 

fonderingsnivån i resolutionsreserven understiger en viss nivå. Även i det här fallet 

har frågan då varit om en kollektiv motprestation kan anses utgå för den erlagda 

penningpålagan. Liksom beträffande stabilitetsavgiften och riskavgiften är den 

stabilisering av det finansiella systemet som åtgärder vidtagna med medel ur 

resolutionsreserven syftar till inte en verksamhet i de avgiftsbetalandens intressen, 

utan snarare föranstaltningar träffade för tillgodoseendet av det allmännas intresse 

av finansiell stabilitet. Slutsatsen har därför även i det här fallet blivit att grund-

avgiften är en skatt och inte avgift i regeringsformens mening.   

Den sista avgiften som bedömts – tilläggsavgiften – ska bara utgå om 

behållningen i resolutionsreserven är negativ men då åläggas såväl systemviktiga 

som icke systemviktiga institut. Syftet med tilläggsavgiften är inte som beträffande 

risk- och grundavgiften att finansiera åtgärder vidtagna med medel ur resolutions-

reserven. Då pålagans enda uppgift är att eliminera underskott i reserven har 

bedömningen gjorts att ingen motprestation kommer utgå till någon avgifts-

presterande. Anledning har då inte funnits att pröva om en kollektiv motprestation 

utgår för erläggandet av penningpålagan. Slutsatsen har därför dragits att tilläggs-

avgiften är en skatt och inte avgift i regeringsformens mening.  
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