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Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 
2018:1) om instituts rapportering av 
finansmarknadsstatistik  

1 Förslag till direktionens beslut 
Direktionen fastställer Riksbankens föreskrifter och allmänna råd om instituts 
rapportering av finansmarknadsstatistik enligt bilagor med ikraftträdande den 29 
november 2018. 

Föreskrifterna ska offentliggöras i Riksbankens författningssamling. 

2 Ärendet 
Direktionen beslutade den 26 maj 2014 om nya föreskrifter om rapporteringsskyldighet 
av finansmarknadsstatistik (RBFS 2014:2). 

Ett antal ändringar föreslås nu i dessa föreskrifter. Rapporteringsskyldiga institut har 
informerats om de nya förslagen på möten och genom ett remissförfarande.  

Direktionen informerades vid avstämningsmöte den 30 oktober 2018 om föreslagna 
förändringar av föreskrifterna. De nya föreskrifterna föreslås gälla från rapporteringen 
avseende september 2019.  Rapporteringsskyldiga institut ges då nära ett år att 
implementera de nya kraven förutom för en ny typ av rapporteringsskyldiga institut, 
bostadskreditinstitut, som får en kortare implementeringstid. Utifrån behov av att 
erhålla uppgifter från bostadskreditinstituten och sett till den mindre omfattande 
rapporteringen för dessa föreslås föreskrifterna gälla för dem redan från rapporteringen 
avseende december 2018. 

3 Överväganden 
Syftet med uppdateringen är att bättre täcka hushållens bostadslån i statistiken. 
Bostadslån kan numera ges ut av bostadskreditinstitut som idag inte rapporterar 
finansmarknadsstatistik eftersom dessa inte klassificeras som monetära finansinstitut 
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(MFI). För att fortsatt kunna följa hushållens skuldsättning i form av bostadslån med hög 
precision och inte riskera underskattning av bostadslån i statistiken föreslås att statistik 
inhämtas även från bostadskreditinstituten. Även statistik från alternativa 
investeringsfonder kommer att samlas in i de fall som bostadskreditinstituten säljer 
vidare sina lån till dessa eller värdepapperiserar lånen. 

Förutom detta föreslås andra förändringar i författningen. De större förändringarna är: 

 Implementera rapporteringslättnader så att Riksbankens nya mikrodatabas över 
värdepappersinnehav, VINN, kan ersätta vissa delar av dagens aggregerade 
rapportering. Därmed undviks dubbelrapportering. 

 Att harmonisera rapporteringen med redovisningsregelverket IFRS 9. 

 Hantera Storbritanniens planerade utträde ur EU. 

 Rapporteringen av individuellt pensionssparande, RIPS, föreslås avslutas vilket 
ger rapporteringslättnader för 73 institut. Avdragsrätten för individuellt 
pensionssparande togs bort 2016 och flera banker har inte längre nyteckning av 
individuellt pensionssparande (IPS). Statistiken täcker endast en mindre del av 
pensionssparandet. 

Mot bakgrund av dessa förändringar utfärdas nya föreskrifter om 
rapporteringsskyldighet av finansmarknadsstatistik. Riksbankens föreskrifter RBFS 
2014:2 föreslås därför upphävas och nya utfärdas med beteckningen RBFS 2018:1. 

 

 
 




