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Till verkställande direktören  

Nya krav och rutiner för identifiering vid rapportering till 
Finansinspektionen 

Finansinspektionen (FI) arbetar för ökad informationssäkerhet genom att göra 
rapporteringen till myndigheten säkrare och effektivare. Rapporteringsskyldiga 
juridiska personer kommer nu att kunna delegera sin administration till utvalda 
fysiska personer, så kallade rapportörer. Detta förutsätter att uppgifterna om 
delegerade behörigheter löpande underhålls. 

För att kunna administrera behörigheter i FI:s rapporteringsportal måste 
användaren först registrera sig själv på FI:s webbplats fi.se. Användaren kan 
sedan logga in på rapporteringsportalen. FI kommer att kräva att alla personer 
som ska hantera behörigheter till andra identifierar sig med e-legitimation 
(BankId). Vårt nya system kommer att identifiera och ge behörighet till fysiska 
personer som rapporterar till FI för egen eller annans räkning, inklusive 
juridiska personer.  

Rapporteringsportalen – vad är nytt? 

Nytt är att vägen till insynsrapporteringen går via fi.se/rapporteringsportalen. 
Där kan användare registrera sig, se sin profil och en länk till 
insynsrapporteringen. På rapporteringsportalen finns också uppdaterade 
lathundar för de formulär som har förändrats. Själva insynsrapporteringen har 
dock inte förändrats, utan sker på samma sätt som tidigare.  

Det nya systemet innebär att varje rapportör måste utses av en firmatecknare 
eller av en företagsadministratör, som i sin tur utnämns av en firmatecknare. En 
rapportör kan inte längre själv registrera ett företag och sedan automatiskt 
fortsätta att vara knuten till det företaget.  
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När börjar den nya delegeringen gälla? 

Den 5 oktober 2017 kommer den delegerade administrationen att gälla för 
insynsrapportering. 
 
Den som saknar svenskt personnummer eller BankID 

Personer som saknar svenskt personnummer eller BankID ska registrera sig på 
fi.se med e-postadress och mobilnummer. Detta gäller utländska fysiska 
personer. Utländska juridiska personer registreras i rapporteringsportalen 
genom en företagsadministratör eller en rapportör. För en utländsk juridisk 
person motsvaras företagsadministratören av firmatecknaren.  
 
Det kan ta några dagar att göra den manuella verifieringen. Om verifieringen 
dröjer ytterligare, kontakta FI på mejladressen rapportering@fi.se för att få 
besked samt verifiera företagsuppgifterna och kontaktuppgifterna till företagets 
företrädare. 
 
Frågor och support om identifiering för rapportering till FI 

För ytterligare information se fi.se/rapporteringsportalen och läs gärna våra 
lathundar där. Om ni har frågor, vänligen kontakta Rapporteringsavdelningen 
på tfn 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11) eller via e-post till 
rapportering@fi.se. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Rapporteringsavdelningen 
FINANSINSPEKTIONEN 


