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SFS 2019:277 3. den fysiska personen verkat för att den juridiska personen gör rättelse

eller om någon annan myndighet eller något annat organ har vidtagit 

åtgärder mot personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga, eller 

4. det annars finns särskilda skäl.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift 

16 §    En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar 

efter det att ett beslut eller en dom om att ta ut avgiften har fått laga kraft 

eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslu-

tet eller föreläggandet. 

17 §    Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt 

utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 

16 §. 

18 §    Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 16 §, 

ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. 

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av 

statliga fordringar m.m. 

19 §    En sanktionsavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning 

verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet eller domen om 

att ta ut avgiften fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes. 

4 kap. Överklagande, beslut som ska gälla omedelbart och vite 

1 §    Finansinspektionens beslut om sanktionsföreläggande får inte överkla-

gas. 

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får över-

klagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

2 §    Finansinspektionen får bestämma att ett beslut av inspektionen om för-

bud, föreläggande eller återkallelse enligt EU-förordningen eller enligt denna 

lag ska gälla omedelbart. 

3 §    Ett föreläggande eller förbud enligt denna lag får förenas med vite. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

2. Ingripande enligt 3 kap. 1 § 1 eller 3 får inte ske för överträdelser som

har ägt rum innan artikel 4.1 i EU-förordningen har börjat tillämpas. 

3. Ingripande enligt denna lag får inte ske för överträdelser som har ägt

rum före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

MARGOT WALLSTRÖM 

PER BOLUND 

(Finansdepartementet) 

Obs! Denna rättelsesida ersätter s. 5 i tidigare publicerade SFS 2019:277. 

Rättelsen avser underskriften. 
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