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

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

utfärdad den 22 juni 2011.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
dels att 13 § och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 d §, av följande
lydelse.
5 d § Avgift tas ut vid anmälan om väsentliga förändringar av verksamheten enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 22 lagen
(2004:46) investeringsfonder. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D.
13 §1 Finansinspektionen ska varje år se över och, vid behov, senast den
1 oktober föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4–5 d §§ samt i bilagan.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till
Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.
På regeringens vägnar
PETER NORMAN
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 (2004:46) om investeringsfonder
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet,
även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §)
Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §)
Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut
att driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §)
Tillstånd för förvaltningsbolag att driva fondverksamhet
från filial i Sverige (1 kap. 8 §)
Tillstånd för fondföretag att marknadsföra andelar i
företaget i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt
1 kap. 8 §, varvid för bolagsrättsliga fondföretag en
underfond omfattas (1 kap. 9 §)
För ytterligare underfond i samband med ansökan om
tillstånd för fondföretag att marknadsföra andelar i
företaget i Sverige (1 kap. 9 §)
Tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt
1 kap. 9 § att marknadsföra andelar i underfonder i
Sverige att göra detta för ytterligare en underfond (1 kap. 9 §)
För ytterligare underfond i samband med ansökan om
tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt
1 kap. 9 § att marknadsföra andelar i underfonder i
Sverige (1 kap. 9 §)
Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES
(2 kap. 12 §)
Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid
filialetablering inom EES (2 kap. 14 §)
Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet
inom EES (2 kap. 15 §)
Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 b §)
Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar
i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §)
Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES
(2 kap. 16 § första stycket)
Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra
visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal)
(4 kap. 7 § första stycket)
Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med
tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)
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Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)
Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 §
andra stycket)
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
matarfond (5 a kap. 34 och 42 §§ samt 6 kap. 3 §)
Undantag från kravet på kungörande (5 a kap. 35 och 43 §§
samt 6 kap. 3 §)
Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för
förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1)
Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med
redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2)
Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap.
1 § första stycket 3)
Tillstånd till fusion av värdepappers- eller specialfonder
(8 kap. 10 och 24 §§)
Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en
gränsöverskridande fusion (8 kap. 21 §)
Tillstånd till delning av en investeringsfond (8 kap. 25 §)
Tillstånd att avveckla en investeringsfond (9 kap. 1 § tredje stycket)
Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en
investeringsfond till ett annat fondbolag
(9 kap. 1 § fjärde stycket)
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
investeringsfond (9 kap. 1 § femte stycket)
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen
av en investeringsfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)
Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje stycket)
Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §)
Tillstånd att förvärva aktier i fondbolag (11 kap. 1 §)
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