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Riksbanken avstår från att yttra sig om flertalet av Finansinspektionens förslag till nya 
föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag 
förutom i frågan om inrapporteringstiden för den EU-gemensamma kvantitativa kvartalsvisa 
rapporteringen. I denna fråga föreslår Riksbanken en kortare inrapporteringstid.  

Riksbanken välkomnar att Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag ger förutsättningar både att uppfylla 
Europeiska centralbankens förordning om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2) och 
att bättre tillgodose nationella statistikbehov. Riksbanken anser dock att den föreslagna 
inrapporteringstiden kan medföra problem.  

I enlighet med lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över 
finansmarknaderna kan uppgifter från företagens periodiska rapportering till 
Finansinspektionen och Riksbanken delas mellan Finansinspektionen, Riksbanken och 
Statistiska centralbyrån. Tack vare detta kan insamlade uppgifter effektivt användas i 
myndigheternas arbete samtidigt som uppgiftslämnare kan undvika dubbelrapportering. 

Den rapportering som Finansinspektionen föreslår i remissen ska ske enligt principen 
värdepapper-för-värdepapper. Därigenom överlappar de föreslagna föreskrifterna 
Riksbankens gällande föreskrifter (RBFS 2016:1) om rapportering av innehav av värdepapper 
(VINN), som ålägger tjänstepensionsföretagen att överlämna rapporter på femtonde 
bankdagen efter kvartalsslut. VINN samlas in från olika kategorier av investerare och syftar 
till att ge Riksbanken bättre analysunderlag. 

Finansinspektionens förslag att från och med 2022 sätta inrapporteringstiden för den EU-
gemensamma kvantitativa kvartalsvisa rapporteringen till sju veckor kan göra det svårt att 
effektivisera uppgiftslämnandet genom att ersätta VINN-rapporteringen.  

Det är först när uppgifter från alla typer av investerare är inkomna som statistiken över det 
samlade svenska och utländska värdepappersinnehavet kan produceras. Idag är den längsta 
eftersläpningen fem veckor, men vid användning av den föreslagna EU-gemensamma 
rapporteringen och med en rapporteringstid på sju veckor skulle statistiken över 
värdepappersinnehav senareläggas minst två veckor. Tjänstepensionsföretag skulle därför 
med Finansinspektionens förslag behöva rapportera samma uppgifter om 
värdepappersinnehav två gånger, en gång till Riksbanken och en gång till 
Finansinspektionen. 
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För att säkerställa att den samlade statistiken kan användas på ett ändamålsenligt sätt och i 
tid av myndigheterna samt för att undvika dubbleringen av företagens uppgiftslämnarbörda 
bör därför inrapporteringstiden för den EU-gemensamma kvantitativa kvartalsvisa 
rapporteringen enligt Riksbankens mening från och med 2022, eller därefter, reduceras till 
högst fem veckor.  

I övrigt avstår Riksbanken från att yttra sig med anledning av Finansinspektionens förslag.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Olof Sandstedt efter föredragning av 
senior ekonom Stephan Wollert och ekonom Daniel Hansson. 
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