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Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

utfärdad den 14 juni 2006.
Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen skall ha följande lydelse.
1. Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2006.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till
Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
På regeringens vägnar
SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Mats Walberg
(Finansdepartementet)
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För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lagen (1972:262) om understödsföreningar
Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn)
Registrering av understödsförening (3 och 65 §§)
Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §)
Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp (6 §)
Medgivande att driva främmande verksamhet eller att ändra försäkringsverksamheten (7 §)
Undantag från upplåningsbegränsning (7 §)
Underrättelse om sekundäretablering (14 a §)
Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (14 b §)
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §)
Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (14 d §)
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (14 d §)
Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp (19 §)
Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 § tredje stycket)
Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller uppskattat
värde (24 § tredje stycket)
Undantag från begränsningsreglerna i 24 b §
Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §)
Medgivande att tillämpa 7 kap. 9 a–10 g §§ försäkringsrörelselagen
(1982:713) och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:779)
om ändring i försäkringsrörelselagen (24 a §)
Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)
Undantag från gruppbaserad redovisning (26 f §)
Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot
(27 § första stycket 2)
Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2)
Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast vartannat
eller vart tredje år (33 §)
Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig
(35 § andra stycket)
Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år
(35 § andra stycket)
Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §)
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Godkännande och registrering av beslut om likvidation
(40 § andra stycket)
Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal
medlemmar (41 § andra stycket)
Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §)
Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en föreningsrörelse (56, 63 och 64 §§)
Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat
(96 §)
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Lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat
(1 a kap. 14 §)
Medgivande till utsträckning av tiden innan uppsägning av
medlemskap får ske (3 kap. 4 §)
Undantag från krav att vissa befattningshavare skall vara bosatta
inom EES (6 kap. 3, 4 och 14 §§ samt 9 kap. 8 §)
Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (9 kap. 18 §)
Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §)
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