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Enligt sändlista FI Dnr 17-16710
(Anges alltid vid svar)

Förändringar i innehavsrapportering för fonder

Finansinspektionen (FI) genomför ändringar i innehavsrapportering för fonder
med start i januari 2019. Rapporteringen kommer då att göras i XML-format i
FI:s system Periodisk inrapportering via webb. Samtidigt inför FI ändringar när
det gäller vilka uppgifter som ska rapporteras in. Syftet med detta är att
möjliggöra en mer effektiv tillsyn av såväl enskilda fonder som fondmarknaden
som helhet.

Innehållsförändringar

FI har beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)
om värdepappersfonder (se FFFS 2018:8). Ändringarna innebär att fondbolag
och förvaltningsbolag utöver innehavet i en värdepappersfond även ska
rapportera om de risker som fonden är exponerad mot.

FI har även skickat ett förslag på ändrade regler på remiss som rör AIF-
förvaltare. Förslaget innebär att de för varje specialfond som bolaget förvaltar
ska rapportera de uppgifter som fondbolag tidigare rapporterat för
värdepappersfonder. Se remisspromemorian ”Förslag till nya regler om
försäkringsdistribution samt vissa ändringar i fondregler” publicerad på FI:s
webbplats den 4 april 2018. FI kommer att återkomma om detta förslag inom
kort.

I samband med det första rapporteringstillfället kvartal 4 2018, kommer FI att
begära in ytterligare uppgifter inom ramen för en kartläggning. Uppgifterna
som kommer att efterfrågas i kartläggningen är markerade med * i XML-
schemat. FI:s förhoppning är att bolagen på frivillig basis rapporterar in dessa
uppgifter även fortsättningsvis, i samband med den periodiska
innehavsrapporteringen.

FI vill också informera om att FI avser att starta ett föreskriftsprojekt för att
med stöd i föreskrift ta in dessa ytterligare uppgifter i samband med den
periodiska innehavsrapporteringen.
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Praktisk information om rapportering

Rapporteringen kommer att göras i FI:s system Periodisk inrapportering via
webb. Systemet nås från FI:s webbplats, på sidan Om rapporteringsportalen.
I portalen kan man registrera sig som användare samt tilldela behörigheter för
den som ska rapportera för företaget. På webbsidan Om Rapporteringsportalen
finns lathundar samt en instruktionsfilm för utförligare vägledning om
registrering, behörighetstilldelning och rapportering.
www.fi.se/rapporteringsportalen

Mer information om hur det går till att rapportera i systemet Periodisk
inrapportering via webb finns på sidan Periodisk rapportering under rubriken
Periodisk rapportering via webb.
www.fi.se/periodisk-inrapportering

Information om XML-schema

Formatet för den periodiska inrapporteringen kommer vara XML-fil enligt
XML-scheman som finns på FI:s webbplats på sidan
Kommande innehavsrapportering. www.fi.se/innehavsrapportering

Innehavsrapporteringen ska göras per fond, vilket innebär att en XML-fil per
fond ska skickas in. Det kommer att finnas två separata XML-scheman:
Innehavsrapportering värdepappersfonder och Innehavsrapportering
specialfonder. Det nya formatet börjar gälla från och med rapporteringen för
kvartal 4 2018.

De uppgifter som begärs in vid första tillfället, och som från inrapporteringen
av kvartal 1 2019 blir frivilliga, är markerade med * i anvisningen i XML-
schemat. Övriga uppgifter, utan denna markering, hämtas in med stöd av
föreskrifter.

Möjlighet att testa rapportering

FI kommer att erbjuda testrapportering för de bolag som vill testa den nya
inrapporteringen. Testrapporteringen kommer preliminärt att öppnas i
systemet Periodisk inrapportering via webb under vecka 42. FI återkommer
med mer information om hur testet genomförs och ytterligare detaljer kring den
nya inrapporteringen, som valideringsregler.

Frågor och svar

Vid eventuella frågor, mejla rapportering@fi.se och ange ”Förändringar i
innehavsrapportering för fonder” i ämnesraden.

Med vänlig hälsning

FINANSINSPEKTIONEN


