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2018-10-05 Statistiska centralbyrån 

ES/FS-S 

Att: Nina Engström 

Box 24 300 

104 51 Stockholm 

Remiss rörande uppdatering av finansmarknadsstatistiken 

 

 

I maj bjöds berörda institut in till information om kommande översyn av 

finansmarknadsstatistiken. Bankföreningen skickade in synpunkter efter mötet på 

Riksbankens och SCB:s preliminära förslag till förändringar. Bankföreningen ser 

positivt på att Riksbanken och SCB i förslaget till uppdatering av 

finansmarknadsstatistiken i så stor utsträckning har tagit hänsyn till de synpunkter 

som skickades in om de preliminära förändringarna. Vi ser även positivt på att delar 

av rapporteringen har tagits bort för att hålla nere rapporteringsbördan. 

 

Rapporteringen till finansmarknadsstatistiken kräver att både bankernas utländska 

filialer samt medarbetare i andra länder deltar. Anställda i de utländska 

verksamheterna talar eller läser normalt inte svenska. Det är därför viktigt att både 

blanketter och instruktioner är översatta till engelska. Vi anser att Riksbanken och 

SCB ska stå för en sådan officiell översättning. Om det inte finns officiella versioner 

på både svenska och engelska behöver bankerna göra egna översättningar. Det 

innebär en betydande risk för att nyanser och tolkningar inte blir enhetliga, samt en 

ökad risk för att kvalitén i statistiken kan sjunka. 

 

Det finns en rad mindre fel i instruktionerna och det bör därför ske en noggrann 

korrekturläsning innan dessa blir fastställda. 

 

 

MREL-instrument 

Det råder oklarhet hur de nya instrumenten som ges ut mot bakgrund av det nya 

resolutionsregelverket och minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL) ska 

hanteras i MFI-blanketten. Det finns ett par tänkbara poster där det skulle kunna 

rapporteras i flik särskild balans, rad 203 eller 207. Bankföreningen efterlyser därför 

klargörande kring hur MREL-instrument ska rapporteras. 
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GBP och Storbritannien 

Brexit ska enligt planerna äga rum i mars 2019, men den nya blanketten ska 

rapporteras först per september 2019. Ska rapportering ske som tidigare enligt 

nuvarande blanketter mellan mars och september 2019? 

 

Politiskt framstår det inte som omöjligt att det sker ytterligare en folkomröstning om 

Brexit. Vad händer om Brexit inte genomförs? Skulle i så fall förändringen dras 

tillbaka i MFI-blanketten eller skulle det publiceras en ny blankettversion? 

Bankföreningen önskar klargörande hur man ska hantera Storbritannien samt 

brittiska pund, GBP, mot bakgrund av den osäkerhet som råder om Brexit. 

 

 

Spec T1 

I specifikationen T1 har det skett en ny uppdelning på Kassa (sedlar och mynt). 

Posten ska delas upp i fysiks valuta och elektroniska centralbankspengar. Det är 

oklart med vad som menas med fysisk valuta och elektroniska centralbankspengar. 

Innebär fysiska pengar att det rör sig om papperssedlar och metallmynt? Finns det 

exempel på elektroniska centralbankspengar i dagsläget? Instruktionerna bör 

förtydligas med vad som avses. 

 

I Spec T1 ska det rapporteras uppgifter för motparten ”offentliga postgiron”. 

Bankföreningen ifrågasätter om denna post behöver specificeras och istället kan tas 

bort. 

 

 

Spec T2 och T5 

Bankföreningen anser att flikarna T2 och T5 skulle kunna slås ihop och att det skulle 

underlätta rapporteringen.  

 

Om flikarna T2 och T5 ska fortsätta vara separata så behöver instruktionerna 

förtydligas gällande vad som är belåningsbart och inte belåningsbart. 

 

 

Spec S4 och T8 

I flik Spec T8 är varavposterna till Upplupna räntor på obligationer borttagna för 

institut som rapporterar VINN. I flik Spec S4 är varavposterna uppgifter om upplupna 

räntor på emitterade värdepapper kvar på skuldsidan, även om dessa rapporteras till 

SVDB (värdepappersdatabasen). Stämmer det eller ska samma sak gälla för 

varavposterna i Spec S4 som i Spec T8? 
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Flik Köpta och sålda lån 

Under flik köpta och sålda lån, sidan 4, ska uppgifter om värdepapperiserade 

tillgångar rapporteras. Bankföreningen anser att det bör förtydligas vilka institut som 

omfattas av denna rapportering. Uppgifterna verkar ha lagts till i samband med att 

delar av MFI-rapporten ska omfatta även bostadskreditinstitut. Ska rapporteringen 

även gälla övriga institut som rapporterar hela MFI-rapporten? 

 

 

Flik Särskild balans 

Radnummer 1041 och 1042 förekommer två gånger vardera. Bankföreningen anser 

att det bör ske en omnumrering så att det inte sker förväxlingar. Dessutom saknas 

rad 105.  

 

 

Hemvist för hushåll  

Avsnitt 3.1 i instruktionerna. Hemvist har tidigare hanterats som där skattskyldighet 

gäller. Är det samma som där man är folkbokförd?  

 

 

RUTSsv 

I remissmaterialet saknas nya instruktioner till RUTS, samtidigt har RUTS-blanketten 

ändrats. Det betyder att de nuvarande RUTS-instruktionerna inte stämmer med 

blanketten. Det är därför viktigt att RUTS-instruktionen uppdateras. Det skulle även 

underlätta om RUTS-blanketten gjordes i en ändringsmarkerad version. Det är för 

närvarande svårt att hitta alla de ändringar som gjorts. 

 

Ett exempel är not 4 som har ändrad innebörd. Eftersom noten inte är 

ändringsmarkerad är det svårt att upptäcka. Är det korrekt att innebörden har 

ändrats? Den ändrade innebörden bör i så fall även inkluderas i instruktionerna. 

 

Not 6 har kopierats och klistrats in i alla flikarna utan att man ändrat i texten. 

Stämmer inte med innehållet.  

 

Det framstår som om versionen av RUTSsv i remissen är avsedd för VINN-

rapportörer. Kommer det i så fall att finnas en annan version av RUTSsv för bolag 

som inte är VINN-rapportörer?  

 

Det är viktigt, liksom nämnts tidigare, att RUTS blanketter och instruktioner finns i 

både svensk och engelsk version. 
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RUTSsv och RUTS-konsoliderad 

I det svar Bankföreningen fick på de inskickade synpunkterna från informationsmötet 

i maj, så skriver Riksbanken och SCB angående RUTS svensk del och RUTS 

konsoliderad: 

 

”Hanteringen av bruttoredovisning respektive nettningsregler för derivat behöver 

klargöras och förtydligas i både MFI och RUTS. De övriga föreslagna 

uppdateringarna kring RUTS svensk del och RUTS konsoliderad föreslås inte 

genomföras i och med denna uppdatering av RBFS 2014:2.” 

 

Det är inte helt klart vilka framtida förändringar, ”övriga föreslagna uppdateringarna”, 

som Riksbanken och SCB tänkte sig i de olika RUTS-rapporteringarna och 

Bankföreningen skull önska att det blir bättre klarlagt.  

 

 

RUTSkoBIS 

Det framgår inte vad som sker med RUTSkoBIS-rapporten. Är denna rapport 

oförändrad, dvs ska värdepapper och aktier rapporteras i denna även om man är 

VINN rapportör? Eller kommer man göra samma förändringar i RUTSkoBIS som i 

RUTSsv? 

 

 

Avstämningsblanketter 

De olika avstämningsblanketterna mellan olika rapporter är inte med i 

remissmaterialet och behöver uppdateras. Det gäller avstämningsblanketten MFI 

och RUTS samt RUTSsv och RUTS-konsoliderad. 

 

 

VP-rapporter 

Innan VINN trädde ikraft utlovades att bl.a. VP-rapporterna skulle kunna tas bort 

efter att VINN varit ikraft i minst ett år. VINN-rapporteringen har nu varit ikraft i ett år 

men det finns ingen känd tidsplan för när VP-rapporterna ska tas bort. 

Bankföreningen efterfrågar en sådan tidsplan för bankernas planering.  

 

 

IFRS 16 – Leasing 

IFRS 16, leasing, kommer att träda ikraft under 2019. Har Riksbanken och SCB tagit 

hänsyn till det i översynen av finansmarknadsstatistiken? 

 

 

BIS Triennal 

Bankföreningen anser att man bör se över insändningen av BIS Triennal. Är det 

tillräckligt säkert att skicka in uppgifterna i vanlig e-post? Behövs inte säkrare rutiner, 
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som t.ex. att skicka in via SCB:s system? Alternativt om Riksbanken har någon egen 

inrapporteringsportal som går att använda för rapporteringen. 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Christian Nilsson 

 


