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Riksbanken välkomnar de föreslagna föreskriftsändringarna av vissa 
värdepappersbolags periodiska rapportering. Genom ändringarna anpassas 
insamlingen av statistik över värdepappersbolag till annan inhemsk och 
internationell statistik.   

Genom de föreslagna föreskriftsändringarna anpassas statistikinsamlingen till 
uppdateringen av det europeiska nationalräkenskapssystemet (ESA 2010) vilket är en 
förutsättning för att ha harmoniserad och jämförbar statistik inom Europa.  

Anvisningar och blankettutformning 

För att tydliggöra definitioner i anvisningar och blankett föreslår Riksbanken följande 
ändringar:  

I anvisningar och blankett bör ”Försäkringsföretag” ändra namn till 
”Försäkringsföretag och pensionsinstitut”. Detta då nedbrytningen även avser 
pensionsstiftelser och tjänstepensionsutredningen (SOU 2014:57) föreslagit att en ny 
typ av institut, tjänstepensionsinstitut, ska kunna bildas. Ett alternativ är också att 
dela upp posten på försäkringsföretag respektive pensionsinstitut då dessa särskiljs i 
det nya nationalräkenskapssystemet.  

För tydlighetens skull bör det framgå i anvisningarna att övriga EU inte innefattar 
Sverige. 

I anvisningarna skulle kod 123000 kunna omformuleras som ”Med 
penningmarknadsfonder avses sådana korta räntefonder som klassificerats som 
monetära finansinstitut av Sveriges riksbank.”. Detta för att undvika att indirekt skapa 
två definitioner av penningmarknadsfonder. 

”Värdepappersfonder och specialfonder utom penningsmarknadsfonder” bör byta 
namn till ”Värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder utom 
penningmarknadsfonder”. Detta då det finns alternativa investeringsfonder som inte 
är specialfonder, vilka enligt statistikdefinitionen också ingår i fondsektorn. 
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Institut som åläggs rapportering 

De institut som enligt förslaget åläggs att rapportera är icke-monetära 
värdepappersbolag med handel för egen räkning. Riksbanken skulle här vilja belysa 
vikten att även fånga institut med viss kreditgivning till konsumenter i statistiken. 
Detta skulle kunna göras genom att ålägga rapporteringen även för de instituten. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad avdelningschef David Vestin efter 
föredragning av Daniel Hansson. 

 

 

David Vestin 
   Daniel Hansson   
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