
 

 

  
Anvisningar  

 

Blankett Di44 – Svenska direktinvesteringar i utlandet – eget kapital 
 
Rapporten omfattar  

- Transaktioner som påverkar ägande och eget kapital i utländska företag som ägs från Sverige 
före och/eller efter transaktionen.  

- Transaktioner som påverkar ägande och eget kapital i utländska filialer tillhörande svenska 
företag. 

- Rapporten omfattar dock ej utdelningar, som istället rapporteras i blankett Di45. 

 
Definition 
Ett direktinvesteringsförhållande existerar när någon, vanligtvis ett företag, direkt eller indirekt 
kontrollerar 10 procent eller mer av rösterna i ett företag eller kommersiell fastighet belägen i ett annat 
land. Även relationen mellan en utländsk filial och dess svenska ägare utgör ett 
direktinvesteringsförhållande. Alla finansiella transaktioner som sker mellan dessa företag och filialer 
är vad som benämns som direktinvesteringar. Transaktioner inom direktinvesteringar innefattar 
nyetablering, nyförvärv, fusion samt följdinvestering.  

 
Utländsk motpart  
Avser juridisk-/fysisk person, myndighet, filial samt internationella organisationer registrerade i 
utlandet. Svenskt företags filial i utlandet betraktas som utländskt företag. 

 
Svenska kronor, SEK 
Belopp anges i tusental svenska kronor. Belopp i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt 
valutakurs vid transaktionstillfället. 

 
Rapporteringsskyldighet 
Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och 
RBFS 2002:4. Uppgifter skall lämnas senast den 15 i efterföljande månad. 

 
Sekretess  
Lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) och kommer endast att användas för statistiska ändamål. 

 
Svarsdelen i blanketten 
Svarsdelen i blanketten påbörjas med att du först fyller i landkod/landtillhörighet för det utländska 

dotter-/intresseföretaget. Landkoder hittas via sökfunktionen . Därefter anges namn på det 
utländska dotter-/intresseföretaget samt ägarandel före respektive efter transaktionen. Sedan uppges 
vad transaktionen avser: 
 
Aktier 

- Köp eller försäljning av aktier (där utländsk part är delaktig som köpare eller säljare). 
- Om en svensk motpart köper aktier i ett utländskt företag från en annan svensk motpart 

rapporteras köpeskillingen både som köp och försäljning. 

 
Övrigt eget kapital 

- Aktieägartillskott (kapitaltillskott) till utländsk motpart rapporteras som ökning av övrigt eget 
kapital. 

- Lån som omvandlas till eget kapital i det utländska bolaget rapporteras som ökning av övrigt 
eget kapital i denna blankett (samt som minskning av fordran i blankett Di45). 

- Nedsättning av aktiekapital eller bundna reserver i det utländska företaget. 

 
Kommersiella fastigheter 

- Köp eller försäljning av kommersiella fastigheter. Avser endast utländska fastigheter som ägs 
direkt från Sverige. Fastigheter som ägs via utländskt företag skall inte rapporteras. 

 
Typ av investering 
Redogör för vilken typ av investering som genomförts. 

 
Finansieringsform 
Redogör för hur transaktionen finansierats. 



 

 

  
 
Om transaktionen avser aktier 

- Ange namn på motparten (säljaren/köparen). 
- Ange motpartens (säljarens/köparens) landtillhörighet. 

 
Rapporten omfattar inte 
Transaktioner som påverkar eget kapital i de utländska företagen, men som inte ska ingå: 

- Nettoresultat som har genererats i den egna rörelsen 
- Omflyttning från årets nettoresultat till balanserat resultat 
- Omvandling av eget kapital från fritt till bundet och tvärtom 

- Nedskrivning av bokfört värde av aktier i utländska företag 


