
Uppgiftsblankett för insättningsgarantiavgift

Blanketten återsänds snarast, dock senast 1 juli 2020, till:
Riksgälden, Avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd, 103 74 Stockholm 
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Garanterade insättningar - lämnas av alla institut

I Sverige 31 december 2019

2. I institutets utländska filialer 31 december 2019

3. Summa garanterade insättningar 31 december 2019

Datum då verksamheten påbörjades (gäller endast nytillkomna institut)

4. Intecknade tillgångar 31 december 2019 
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Total utlåning 31 december 201915.
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Se instruktioner på nästa sida.

Riksgälden behandlar personuppgifter i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
Behandlingen avser de personuppgifter som institut, som omfattas av insättningsgarantin, lämnar till Riksgälden i 
anslutning till uppgiftsblankett för insättningsgarantiavgift. De personuppgifter som behandlas avser institutens 
firmatecknare, kontaktpersoner och revisorer. Vi kontrollerar uppgifter om firmatecknare, firmateckning och revisorer i 
Bolagsverkets bolagsregister. Uppgifter om kontaktpersoner kan komma att användas vid kontakt via e-post eller 
telefon. 

Riksgälden bifogar ett informationsbrev om behandlingen av personuppgifterna som ska delges berörda personer. Vi vill 
vänligen be er att vidarebefordra detta informationsbrev till behöriga firmatecknare som undertecknar blanketten samt de 
kontaktpersoner som anges i blanketten. 

OBS!  Revisorsyttande ska bifogas blanketten. Institut som inte har påbörjat sådan inlåningsverksamhet som omfattas 
av insättningsgarantin behöver dock inte lämna revisorsyttrande.

Ort och datum Ort och datum

Namnteckning Namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

 Underskrifter av behöriga firmatecknare att de ovan lämnade uppgifterna är korrekta.



Instruktioner för uppgiftsblankett

Belopp ska anges i hela kronor.

Uppgifterna ska avse institutet och inte koncernen.

Definitioner

Följande värden ska anges: 

Intecknade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt rapporteringsmall om intecknade 
tillgångar F32.01, kolumn 010, rad 010 i bilaga XVI till kommissionens genomförandeförordning 
(EU) nr 680/2014 om fastställande av tekniska standarder för genomförande av instituts 
tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad 
gäller inteckning av tillgångar, gemensam datapunktsmodell och valideringsregler.

Kärnprimärkapitalkvot: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C03.00, rad 010 i 
bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om 
tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

LCR: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C76.00, rad 030 i bilaga XXIV till 
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om 
tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Nettointäkter: det värde som ska rapporteras enligt post B 27 i bilaga 1 till Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter. 

Nödlidande lån: det värde som ska rapporteras enligt post C 75 i bilaga 1 till 
Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

Notera att det i Riksgäldens föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti 
felaktigt hänvisas till bilaga XXII till nämnda förordning. Bilagans nummer ska rätteligen 
vara XXIV. Föreskrifterna kommer att ändras i nu aktuellt avseende. 



Garanterade insättningar i Sverige avser även utländska instituts filialer i Sverige. 
För dessa filialer ska handlingar som styrker firmatecknarens behörighet bifogas.

Nytillkomna institut
Om garantin för ett institut börjar gälla under ett löpande kalenderår ska avgiften för det 
året fastställas med hänsyn till den tid som garantin gällt. Riksgälden tar hänsyn till detta 
vid beräkningen.

Postadress: SE103 74 Stockholm  •  Telefon: 08 613 45 00  •  Fax: 08 20 46 94

Epost: riksgalden@riksgalden.se  •  Webbadress: www.riksgalden.se

Om institutet har utländska filialer med garanterade insättningar ska det sammanlagda 
beloppet för samtliga filialer per den 31 december föregående år (omräknat i SEK) sär-
skilt anges på uppgiftsblanketten. Vidare ska institutet – i en särskild bilaga – ange i vilka 
länder det har filialer samt garanterade insättningar per land.

Ange institutets sammanlagda insättningar i den omfattning de täcks av insättningsgarantin per 
den 31 december föregående år. Uppgifterna om garanterade insättningar ska avse institutet 
och inte koncernen. Vid omräkning av valutakonton till SEK ska den mittkurs som fastställs av 
Nasdaq Stockholm och som framgår på Riksbankens webbplats användas. 

Garanterade insättningar
En insättning är enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti tillgodohavande som avser 
inlåning på konto. Insättningsgarantin gäller dock sammanlagt 950 000 SEK för varje insättare 
och varje institut.

Total utlåning: de värden som ska rapporteras enligt posterna A3 och A4 i bilaga 1 till 
Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

Totala tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt post A16 i bilaga 1 till 
Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

Riskviktade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C02.00, rad 010 i 
bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 
om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Primärkapital: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C01.00, rad 15 i bilaga I till 
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska 
standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 575/2013.



Information avseende Riksgäldens behandling av 
personuppgifter – Information till angiven kontaktperson 
och firmatecknare 

Riksgälden behöver samla in och behandla de kontaktuppgifter, personuppgifter, som 
anges i uppgiftsblankett för insättningsgarantiavgift. Uppgiftsblanketten ska vara 
undertecknad av behörig firmatecknare.

Ändamålet med behandlingen är att kunna kontakta ett institut i samband med 
hanteringen av avgiftsuttag för insättningsgarantin och verifiera att uppgifterna är 
behörigt lämnade.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen sker som ett led i 
myndighetsutövning.  

Dina personuppgifter kommer att sparas och bevaras för arkivändamål. 

Avseende kontaktpersoner kommer Riksgälden endast erhålla personuppgifter från det 
institut som du är kontaktperson för och har för denna behandling inte inhämtat 
personuppgifter från annan part.  

Riksgälden delar inte dina personuppgifter med någon part, om vi inte är skyldiga att göra 
det enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till ett land utanför EU.  

Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter Riksgälden behandlar 
och om det föreligger felaktiga personuppgifter har du rätt att begära att dessa rättas.  

Du har i vissa fall även rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, 
begära överföring eller radering av de uppgifter som behandlas. 

Du har även rätt att göra invändningar mot Riksgäldens behandling. 

Detta gör du enklast genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan i 
sidfoten.  

Om du skulle vilja framföra klagomål på Riksgäldens behandling av dina personuppgifter 
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

Postadress: SE-103 74 Stockholm  •  Telefon: 08 613 45 00  •  Fax: 08 20 46 94
E-post: riksgalden@riksgalden.se  •  Webbadress: www.riksgalden.se
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