1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-15

Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden
Karin Almgren och Nils Dexe.

Utvidgning av insättningsgarantin

Riksdagens finansutskott har den 14 oktober 2008 beslutat att
inhämta Lagrådets yttrande i fråga om regeringens förslag i proposition 2008/09:49 till
1.

lag om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i
Sverige,

2.

lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

3.

lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Remissen har inför Lagrådet föredragits av föredraganden i
finansutskottet Lars Widlund och ämnesrådet i Finansdepartementet
Eva Forssell.

Remissen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
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Förslaget till lag om statliga garantier till insättare i utländska instituts
filialer i Sverige

1§

Paragrafen innehåller den huvudsakliga lagregleringen av det nu
föreslagna garantisystemet beträffande insättningar i utländska
instituts filialer i Sverige.

Första stycket är innehållsrikt och inte lättläst. Enligt Lagrådets
mening bör lagtexten kunna utformas något enklare och tydligare.
Lagrådet föreslår att stycket ges följande lydelse:

Regeringen får ställa ut garantier för att insättare i ett utländskt
instituts filial i Sverige får ersättning motsvarande vad som skulle ha
betalats ut enligt det system för garanti av insättningar som gäller i
institutets hemland. Garantier får dock ställas ut endast om det finns
risk för att den utländska garantin inte kan uppfyllas och en bristande
uppfyllelse bedöms medföra störningar i det svenska finansiella
systemet.
I paragrafens andra stycke definieras vad som avses med utländskt
institut. Förutsättningen för att en insättare av medel i något av de
uppräknade företagen ska omfattas av regeringens garanti är att
företaget, enligt den föreslagna texten, ”har tillstånd att ta emot
kunders medel på konto”.

Man torde kunna utgå från att vid den tidpunkt då regeringen
överväger att ställa ut garantin tillståndet för det utländska institutet
har återkallats. Vid utställande av garantin måste emellertid hänsyn
tas till förhållandena då insättningen skedde. Detta skulle komma till
tydligare uttryck om villkorssatsen utformades på följande sätt: ”om
de har eller har haft tillstånd att ta emot kunders medel på konto”.
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Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

8 kap. 22 §

Enligt Lagrådets mening bör i andra strecksatsen i första stycket
orden ”insättningsgaranti, garanti till insättare” ersättas med en
lokution som omfattar båda formerna av insättningsgarantier,
förslagsvis ”garantier av insättningar”.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

