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Nytt om de kommande förändringarna i 
innehavsrapporteringen för fonder  
 
Finansinspektionen (FI) skickade i juni ett brev om ändringar i 
innehavsrapportering för fonder med start i januari 2019. I informationen fanns 
ett XML-schema där det framgick vilka uppgifter som ska rapporteras och 
anvisningar. FI har nu genomfört vissa revideringar av schemat och tagit fram 
en lista på valideringsregler som kommer att gälla för rapporteringen.  
 
FI vill dessutom här informera om att kommande uppdateringar av 
informationen kring innehavsrapporteringen kommer att publiceras på FI:s 
webbplats, istället för via brev, på webbsidan ”Kommande 
innehavsrapportering”: https://www.fi.se/innehavsrapportering. 
 
Revideringar i XML-schema 
 
Revideringarna består i huvudsak av förtydliganden i anvisningarna och att 
anvisningarna är översatta till engelska. FI har dock även genomfört några 
mindre innehållsförändringar.  
 
Samtliga förändringar i XML-schemat framgår av en logg som hör till schemat. 
Det uppdaterade schemat finns tillgängligt nu på webbsidan ”Kommande 
innehavsrapportering”.  
 
Valideringsregler 
 
FI har tagit fram en lista på de valideringsregler som kommer att gälla för 
rapporteringen. Denna lista går också att hitta på webbsidan ”Kommande 
innehavsrapportering”. 
 
Löpande information på FI:s webbplats 
 
Ny, uppdaterad information kommer löpande att publiceras på webbsidan 
”Kommande innehavsrapportering” framöver.  
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Till exempel kommer eventuella revideringar av XML-schemat att publiceras 
här, under länken ”Tekniska specifikationer”, med en zip-fil som innehåller 
XML-scheman och anvisningar. Det kommer att framgå av namnet på filen när 
den publicerades och därmed kommer det att synas när det skett nya 
revideringar.  
 
Det kommer även att finnas information om den testrapportering som planeras 
att öppna under vecka 44. För att kunna testrapportera måste man ha registrerat 
behörigheter. Mer information om detta finns på FI:s webbplats, på webbsidan 
”Om Rapporteringsportalen”: https://www.fi.se/rapporteringsportalen 
 
Om det finns behov kommer FI även att publicera frågor och svar om 
rapporteringen.     
 
Frågor och svar 
 
Vid eventuella frågor, mejla rapportering@fi.se och ange ”Förändringar i 
innehavsrapportering för fonder” i ämnesraden.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
FINANSINSPEKTIONEN 


