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Remiss av förslag till nya allmänna råd om krediter i 
konsumentförhållanden 

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i 
konsumentförhållanden som ersätter de nuvarande allmänna råden (FFFS 
2014:11) med samma namn. Bifogat finns förslag till nya allmänna råd och en 
remisspromemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på 
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. 
 
Målet med de föreslagna allmänna råden är att vägleda företagen under 
Finansinspektionens tillsyn om hur de, givet förutsättningarna på den svenska 
kreditmarknaden, bör agera för att leva upp till kraven på god 
kreditgivningssed och på kreditprövning. Bland annat förtydligas vilka 
uppgifter som bör ingå i underlaget för kreditprövningen, hur de bör hämtas in, 
kontrolleras och beaktas i bedömningen av konsumentens betalningsförmåga. 
 
De nya allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 november 2021.  
 
Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 
103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 5 maj 
2021. Ange diarienummer 20-20058. 
 
Frågor med anledning av förslagen besvaras av Therese Rosén via mejl 
therese.rosen@fi.se eller tfn. 08-408 983 89. 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 

Eric Leijonram 
Chefsjurist 
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Bilagor:  
Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden  
Förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2015:1) om information om ränta på bostadskrediter 
Remisspromemoria 
 

Sändlista: 
Advokatsamfundet 
Aktiespararna  
Allmänna reklamationsnämnden 
Bokföringsnämnden 
Boverket 
FAR AB 
Finansbolagens förening 
Företagarna 
Institutionen för fastigheter och byggande, KTH 
Kammarkollegiet 
Konkurrensverket 
Konsumenternas Bank- och finansbyrå 
Konsumentverket 
Kronofogdemyndigheten 
Mäklarsamfundet 
Näringslivets regelnämnd 
Revisorsinspektionen 
Riksgäldskontoret 
Skatteverket 
Sparbankernas Riksförbund 
Swedish Fintech Association  
Svensk värdepappersmarknad 
Svenska Bankföreningen 
Svensk Handel 
Svenskt Näringsliv 
Sveriges Konsumenter 
Sveriges Riksbank 
Villaägarnas riksförbund 
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivning i kommunal tjänst 
Konsumentvägledarnas förening  
 
För kännedom: 
Finansdepartementet  
Justitiedepartementet 
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