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Enligt sändlista FI Dnr 17-717 
 (Anges alltid vid svar) 
 
 
 
 
 
Remiss – förslag till ändringar i redovisnings- och 
rapporteringsföreskrifterna 

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag (redovisningsföreskrifterna) och i Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsboksluts-
uppgifter (rapporteringsföreskrifterna). 
 
Finansinspektionen bifogar förslag till författningstext och en remiss-
promemoria. Förslaget till författningstext för redovisningsföreskrifterna 
bifogas i två versioner. En ändringsmarkerad version där text som föreslås tas 
bort är överstruken och ny text är understruken, samt en ren version. Av 
remisspromemorian framgår bland annat Finansinspektionens motiveringar och 
överväganden till de föreslagna ändringarna. Materialet finns också tillgängligt 
på vår webbplats, www.fi.se.  
 
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Ändringarna i 
redovisningsföreskrifterna ska enligt förslaget med något enstaka undantag 
tillämpas första gången på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller 
senare. Ändringarna i rapporteringsföreskrifterna föreslås tillämpas första 
gången på rapportering som avser balansdagen den 31 mars 2018. 
 
Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 
103 97 Stockholm eller via mejl till Finansinspektionen@fi.se, senast den 
18 augusti 2017. 
 
Frågor besvaras av Lena Boregård: lena.boregard@fi.se eller tfn 08-408 983 26 
och Staffan Boström: staffan.bostrom@fi.se eller tfn 08-408 982 08 
 
Med vänlig hälsning 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
Magdalena Petersson 
Regelgivningsansvarig 
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Bilagor: 
Remisspromemoria 
 
Redovisningsföreskrifterna 
Förslag till ändringar i föreskrifterna, ändringsmarkerad version  
Förslag till ändringar i föreskrifterna, ren version 
 
Rapporteringsföreskrifterna 
Förslag till ändringar i föreskrifterna 
 
Sändlista: 
Sveriges riksbank 
Skatteverket 
Pensionsmyndigheten 
Statistiska centralbyrån 
Konkurrensverket 
Regelrådet 
Riksrevisionen 
Bokföringsnämnden 
Aktiespararna 
FAR Referensgruppen för finansiella företag 
Finansbolagens Förening 
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå 
Näringslivets Regelnämnd (NNR) 
Rådet för finansiell rapportering 
Sparbankernas Riksförbund 
Svenska Bankföreningen 
Svenska Fondhandlareföreningen 
Sveriges Finansanalytikers Förening 
Svensk Försäkring 
 
 
För kännedom: 
Finansdepartementet 
Justitiedepartementet 


