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Överföring av pengar till utländska konton via banksystemet eller 

kontanter 

 
Om ett företag eller en privatperson för över pengar till ett utländskt bankkonto sker det på 

följande sätt: 

 
Om den svenska banken, där den summa som skall överföras finns, har ett konto i en utländsk 

bank så meddelar man den utländska banken att den skall överföra det belopp som kunden vill 

betala till det konto som mottagaren i utlandet har. Har den svenska banken inget konto i en 

utländsk bank i det aktuella landet så överföres pengarna först till ett konto i en svensk bank 

som har ett konto i en bank i det aktuella landet. 

 
Förutsättningen för att en överföring till utlandet skall kunna ske är att det finns pengar på den 

svenska bankens konto i det andra landet eller att den utländska banken lånar ut det aktuella 

beloppet till den svenska banken för senare återbetalning och ränta på beloppet. 

 
Inflödet av pengar till den svenska bankens konto i den utländska banken kommer från de 

inbetalningar som personer och företag gör till detta konto. Om inflödet till kontot inte 

motsvarar de utbetalningar som företag och privat personer önskar göra så upphör efter ett tag 

möjligheten att föra över pengar till utlandet via den svenska banken. 

 
Ingen utländsk bank kommer i längden att oavbrutet öka sin utlåning till den svenska 

banken. Därför måste det i praktiken över en längre period uppnås en balans mellan inflödet 

och utbetalningar från privatpersoner och företag till den svenska bankens konto i utlandet. 

 

En automatisk avgift på svenska pengar medför stopp för 

valutaspekulation 
Det kommer inte att löna sig att flytta sedlar, det är få som vill växla in eller ta emot pengar av 

det slaget om de inte kommer att själva använda dem i en nära framtid. Med den av mig 

föreslagna avgiften kommer sedelvärdet att minska till en tiondel av värdet då sedeln utgavs 

inom loppet av 20 månader varefter sedeln inte längre är giltigt betalningsmedel.  

 

Värdet kan dock sättas in på ett konto i en svensk bank innan sedeln upphör att gälla eller 

växlas in mot senare utgivna sedlar motsvarande det aktuella värdet.   
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forts) En automatisk avgift på svenska pengar medför stopp för 

valutaspekulation 
Det kommer således att bli svårt att i spekulationssyfte flytta pengar utomlands för att där få 

ränta på dem. Vill man gardera sig mot den automatiska minskningen på konton så ar det 

betydligt bättre att låna ut pengarna i Sverige, även om det sker räntefritt eller mot en viss 

minusränta.  

 
Fordringsbeloppet minskar ju bara genom att skulden amorteras, det är alltid den som faktiskt 

varje dygn har pengarna på sitt konto eller som sedlar som betalar avgiften. Utlåning innebär 

ju alltid en viss risk men den kan ju spridas genom att låta placera pengarna på ett bankkonto. 

När banken lånar ut en viss andel av det som står på kontot så betalas ju avgiften bara på den 

summa av behållningen som inte är utlånad. 
 

En följd av en automatisk avgift på innehavandet av pengar blir att utländska företag som 

bedriver verksamhet i Sverige också kommer att skatta här och att man kommer att i en viss 

utsträckning blir intresserade av att göra motköpsaffärer eller lägga en dela av produktionen 

här. 

 

Inför vi en automatisk avgift på innehavet av pengar så blir vi det första landet som effektivt 

hindrar utflöde av pengar. Den makten har vi genom Riksdagen, oberoende av vad andra 

länders regeringar eller en del av deras invånare tycker. 
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