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Förändringar i rapporteringen 
av RUTSsv-blanketten 

 
RUTS svensk del (RUTSsv) 

Detaljerade uppgifter om värdepappersinnehav rapporteras in via 
undersökningen VINN, www.scb.se/vinn, vilket innebär att 
uppgifter om innehav av räntebärande värdepapper och aktier inte 
längre ska rapporteras i den nya RUTSsv-blanketten, version 19. För 
att dubbelrapporteringen för värdepappersinnehav ska upphöra och 
uppgiftslämnarbördan ska minska sker följande förändringar i 
RUTSsv-blanketten. 

 

Nedan listas de förändringar som skett under respektive specifikation. 

 

Instruktioner/ Instructions 

Instruktionerna har anpassats efter den nya RUTSsv-blanketten, 
därmed har instruktioner till de specifikationer som utgått även tagits 
bort. 

 

Total claims 

Utgår helt. 

 

Loans 

Noterna har uppdaterats enligt nedan: 

 Not nummer 4 ”European Investment Bank (Europeiska 
investeringsbanken)” har bytt till nummer 5 i den nya 
RUTSsv-blanketten. 

 Not nummer 5 ”Accrued interest on loans (Upplupna räntor 
på utlåning). This corresponds to item 1141 on the MFI form 
(Detta motsvaras av rad 1141 i MFI-blanketten)” har bytt till 
nummer 6 i den nya RUTSsv-blanketten. 

 Not nummer 6 har bytt till nummer 4 i den nya RUTSsv-
blanketten samtidigt som definitionen är ändrats från: 

o ”Bank within group includes positions with branches and 
vis-à-vis the subsidiaries which have a duty to report for the 
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consolidated statistics RUTSkoBIS (Koncernfodringar 
inkluderar mellanhavanden med filialer i utlandet samt 
positioner mot de dotterbolag som är rapporteringsskyldiga 
avseende den konsoliderade statistiken, RUTSkoBIS)” till 

o ”Bank within group includes positions with branches and 
vis-à-vis the subsidiaries who are MFI. Positions within the 
group who are not MFI, e.g. non-bank financial institutions 
and insurance companies, should not be included. 
(Bank/MFI inom gruppen inkluderar mellanhavanden med 
filialer i utlandet samt positioner mot de dotterbolag som är 
MFI inom koncernen. Positioner mot koncernföretag som 
inte är MFI, t.ex. icke-finansiella företag eller 
försäkringsföretag, ska inte ingå här)”. 

 

Holdings dept securities 

Utgår helt. 

 

Other claims 

Specifikationen har bytt definition från ”Övriga tillgångar exklusive 
utlåning och värdepapper” till ”Övriga tillgångar exklusive utlåning, 
värdepapper och aktier och andelar”. 

 

Förtydligande under rubriken vilka motsvarande rader i MFI-
blanketten som ska rapporteras under specifikationen. 

 Corresponds to items 113, 1149, 113042 (MH) and 114942 
(MH) in the MFI form (Motsvarar rad 113, 1149. 113042 (MH) 
och 114942 (MH) i MFI-rapporten). 

 

Noterna har uppdaterats enligt nedan: 

 Not nummer 4 ”European Investment Bank (Europeiska 
investeringsbanken)” har bytt till nummer 5 i den nya 
RUTSsv-blanketten. 

 Not nummer 5 ”Accrued interest on loans (Upplupna räntor 
på utlåning). This corresponds to item 1141 on the MFI form 
(Detta motsvaras av rad 1141 i MFI-blanketten)” har bytt till 
nummer 6 i den nya RUTSsv-blanketten. 

 Not nummer 6 har bytt till nummer 4 i den nya RUTSsv-
blanketten samtidigt som definitionen är ändrats från:  

o ”Bank within group includes positions with branches and 
vis-à-vis the subsidiaries which have a duty to report for the 
consolidated statistics RUTSkoBIS (Koncernfodringar 
inkluderar mellanhavanden med filialer i utlandet samt 
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positioner mot de dotterbolag som är rapporteringsskyldiga 
avseende den konsoliderade statistiken, RUTSkoBIS)” till 

o ”Bank within group includes positions with branches and 
vis-à-vis the subsidiaries who are MFI. Positions within the 
group who are not MFI, e.g. non-bank financial institutions 
and insurance companies, should not be included. 
(Bank/MFI inom gruppen inkluderar mellanhavanden med 
filialer i utlandet samt positioner mot de dotterbolag som är 
MFI inom koncernen. Positioner mot koncernföretag som 
inte är MFI, t.ex. icke-finansiella företag eller 
försäkringsföretag, ska inte ingå här)”. 

 

Total liabilities 

Utgår helt. 

 

Deposits 

Förtydligande under rubriken vilka motsvarande rader i MFI-
blanketten som ska rapporteras under specifikationen. 

 Corresponds to items 201, 2051, 201042 (MH) and 205142 
(MH) in the MFI form (Motsvarar rad 201, 2051, 201042 (MH) 
och 205142 (MH) i MFI-rapporten). 

 

Noterna har uppdaterats enligt nedan: 

 Not nummer 4 ”European Investment Bank (Europeiska 
investeringsbanken)” har bytt till nummer 5 i den nya 
RUTSsv-blanketten. 

 Not nummer 5 ”Accrued interest on loans (Upplupna räntor 
på utlåning). This corresponds to item 1141 on the MFI form 
(Detta motsvaras av rad 1141 i MFI-blanketten)” har bytt till 
nummer 6 i den nya RUTSsv-blanketten. 

 Not nummer 6 har bytt till nummer 4 i den nya RUTSsv-
blanketten samtidigt som definitionen är ändrats från: 

o ”Bank within group includes positions with branches and 
vis-à-vis the subsidiaries which have a duty to report for the 
consolidated statistics RUTSkoBIS (Koncernfodringar 
inkluderar mellanhavanden med filialer i utlandet samt 
positioner mot de dotterbolag som är rapporteringsskyldiga 
avseende den konsoliderade statistiken, RUTSkoBIS)” till 

o ”Bank within group includes positions with branches and 
vis-à-vis the subsidiaries who are MFI. Positions within the 
group who are not MFI, e.g. non-bank financial institutions 
and insurance companies, should not be included. 
(Bank/MFI inom gruppen inkluderar mellanhavanden med 
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filialer i utlandet samt positioner mot de dotterbolag som är 
MFI inom koncernen. Positioner mot koncernföretag som 
inte är MFI, t.ex. icke-finansiella företag eller 
försäkringsföretag, ska inte ingå här)”. 

 

Other liabilities 

Specifikationen har bytt definition från ”Övriga skulder” till ”Övriga 
skulder exklusive korta positioner”. 

 

Förtydligande under rubriken vilka motsvarande rader i MFI-
blanketten som ska rapporteras under specifikationen. 

 Corresponds to items 2041, 2042, 2044, 2049, 2059, 204042 
(MH) and 205942 (MH) in the MFI form (Motsvarar rad 2041, 
2042, 2044, 2049, 2059, 204042 (MH) och 205942 (MH) i MFI-
rapporten). 

Noterna har uppdaterats enligt nedan: 

 Not nummer 4 ”European Investment Bank (Europeiska 
investeringsbanken)” har bytt till nummer 5 i den nya 
RUTSsv-blanketten. 

 Not nummer 5 ”Accrued interest on loans (Upplupna räntor 
på utlåning). This corresponds to item 1141 on the MFI form 
(Detta motsvaras av rad 1141 i MFI-blanketten)” har bytt till 
nummer 6 i den nya RUTSsv-blanketten. 

 Not nummer 6 har bytt till nummer 4 i den nya RUTSsv-
blanketten samtidigt som definitionen är ändrats från: 

o ”Bank within group includes positions with branches and 
vis-à-vis the subsidiaries which have a duty to report for the 
consolidated statistics RUTSkoBIS (Koncernfodringar 
inkluderar mellanhavanden med filialer i utlandet samt 
positioner mot de dotterbolag som är rapporteringsskyldiga 
avseende den konsoliderade statistiken, RUTSkoBIS)” till 

o ”Bank within group includes positions with branches and 
vis-à-vis the subsidiaries who are MFI. Positions within the 
group who are not MFI, e.g. non-bank financial institutions 
and insurance companies, should not be included. 
(Bank/MFI inom gruppen inkluderar mellanhavanden med 
filialer i utlandet samt positioner mot de dotterbolag som är 
MFI inom koncernen. Positioner mot koncernföretag som 
inte är MFI, t.ex. icke-finansiella företag eller 
försäkringsföretag, ska inte ingå här)”. 


