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Avslutad rapportering till 
Betalningsbalansen - 
Portföljinvesteringar 

 

 

Statistiska centralbyrån sammanställer Sveriges betalningsbalans på 

uppdrag av Sveriges riksbank. Ni får detta brev då ni rapporterar en 

eller flera blanketter avseende innehav av utländska värdepapper eller 

handel med värdepapper med utländsk motpart. 

Ett arbete pågår för att ersätta uppgifterna i betalningsbalansen 

avseende värdepappershandel med uppgifter från databasen över 

värdepappersinnehav (VINN). Statistiken om värdepappersinnehav är 

en undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Till 

databasen rapporteras det in uppgifter om svenska placerares innehav, 

värdepapper för värdepapper. Mer information om VINN finns här: 

https://www.scb.se/lamna-

uppgifter/undersokningar/Vardepappersinnehav-VINN/ 

 

VINN och ny rapportering ersätter VP- och CPIS-

blanketterna 
Samtliga VP-blanketter kommer att avvecklas och ersättas med 

uppgifter från databasen över värdepappersinnehav (VINN). Även 

blanketterna CPIS1 och CPIS2 ersätts på samma vis. De rapporter som 

upphör listas i bilaga. 

För vissa investerare som inte lämnar uppgifter direkt till VINN har en 

ny halvårsvis rapportering av portföljinvesteringar till 

betalningsbalansen startats upp. Rapporteringen avser portföljinnehav 

av svenska och utländska värdepapper som förvaras i utländsk depå. 

 

Tidpunkt för förändring 
Sista rapportering av VP203 gjordes avseende december 2020. 
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För övriga VP-blanketter (se bilaga) kommer den sista rapporteringen 

vara avseende juni 2021. Sista rapporteringen av CPIS1 och CPIS2 var 

rapporteringsomgången som avsåg andra halvåret 2020.   

 

Vi vill tacka för er rapportering genom åren! 

 

Vid frågor, kontakta: 

Malin Wallén   Linda Nihlwing 

pi@scb.se   pi@scb.se 

010-479 41 27   010-479 40 19 

 

Do you need information in English? Please contact us at pi@scb.se 

 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Nadia von Unge 

Enhetschef för utrikeshandel och betalningsbalans 
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Bilaga 

VP-blankett med sista rapportering avseende december 2020: 

VP203 – Handel med aktier i utlandet – svenska aktier 

 

VP-blanketter med sista rapportering avseende juni 2021: 

VP201 – Handel med aktier i utlandet – utländska aktier 

VP202 – Handel med fonder i utlandet – utländska fonder 

VP204 – Handel med fonder i utlandet – svenska fonder 

VP205 – Aktieemissioner – medverkan vid aktieemissioner och 

börsintroduktioner (inaktiv) 

VP206 – Egna aktier – ej direktinvestering (inaktiv) 

VP207 – Handel med utländsk motpart – utländska räntebärande 

värdepapper 

VP208 – Sekundärhandel med utländsk motpart – svenska 

räntebärande värdepapper 

VP209 – Utländska emissioner i Sverige – räntebärande värdepapper 

(inaktiv) 

VP210 – Emissioner i utlandet – egna i utlandet emitterade 

räntebärande värdepapper (endast MFI) 

VP211 – Emissioner – egna emitterade räntebärande värdepapper (ej 

MFI) 

VP212 – Utländska värdepapper i utländsk depå – svenskt innehav och 

förfall av utländska räntebärande värdepapper 

VP213 – Utländska värdepapper i svensk depå – svenskt innehav och 

inlösen av utländska räntebärande värdepapper 

VP214 – Svenska värdepapper i svensk depå – utländskt innehav och 

inlösen av svenska räntebärande värdepapper i SEK 

VP215 – Svenska värdepapper i utländsk depå – rapportörens egna 

innehav och inlösen av svenska räntebärande värdepapper i SEK 

VP216 – Repoavtal med utländsk motpart 

VP217 – Svenska värdepapper emitterade i utländsk valuta 
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CPIS-blanketter med sista rapportering avseende andra halvåret 

2020: 

CPIS1 – Svenska portföljinvesteringar i utlandet 

CPIS2 – Svenska portföljinvesteringar i utlandet för hushållens räkning 

 

 


