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1 Inledning 

 
Rapporteringsanvisningarna finns i Finansinspektionens webbtjänst 

Finansinspektionen genomför Europeiska bankmyndighetens (EBA) och Europeiska 
försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) rapporteringar enligt den tek-
niska standarden (ITS) i XBRL-format i första hand med stöd av de aktuella myndig-
heternas specifikationer. I det här dokumentet beskrivs undantag och eventuella pre-
ciseringar till EBAs och EIOPAs specifikationer. Beskrivningen ska iakttas då rapporter 
levereras till Finansinspektionens nya rapporteringssystem. 

EBAs specifikationer finns i webbtjänsten  
EBA reporting frameworks | European Banking Authority (europa.eu). 
 
EIOPAs specifikationer finns i webbtjänsten 
EIOPA Data-Point-Model-and-XBRL.  

Taxonomin och DPM-modellen är avsedda särskilt för rapportörer som producerar 
den nödvändiga maskinläsbara rapporten direkt ur sina egna system. 

2 Rapportens identifierare 

Som rapportens identifierare (Identifier) används Finansinspektionens identifierare, 
där uppgiftslämnarnivån fogas till identifieraren åtskild med en punkt. 
Exempel: 
 
<xbrli:context id="c0"> 

<xbrli:entity> 
<xbrli:identifier 

scheme="http://www.finanssivalvonta.fi/rrg/LEI"> 
 DUMMYLEI123456789012.201 

</xbrli:identifier> 
</xbrli:entity> 

… 
<xbrli:context> 

2.1 Typ av koder 

Ett kontextelements (context) underelement är rapportör (entity), tidpunkt (period) och 
scenario (scenario). Rapportören identifieras med hjälp av underelementet identifier. 
Som rapportörens ID-kod används LEI-koden (Legal Entity Identifier). Om rapportören 
inte har någon LEI-kod, används den sjuställiga TK-koden. Värdet för Identifier-ele-
mentets scheme-attribut ska utgöras av namnrymdsreferensen enligt rapportörens typ 
av ID-kod: 
 
LEI http://www.finanssivalvonta.fi/rrg/LEI 
TK-kod http://www.finanssivalvonta.fi/rrg/tktunnus 
 

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/rapportering/
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/
https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Data-Point-Model-and-XBRL.aspx
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3 Namngivning av filer  

Rapportfilerna ska namnges enligt följande: 
 
- xbrl-rapport 

o <rapportörsID>_<kodtyp>_<taxonomiversion>_<modul>_<pe-
riod>_<skapad>.xbrl 

- zippad rapportfil från en rapportör 
o <modul>_<rapportörkategori>_<rapportörsID>_<period>.zip 

- en rapportfil som innehåller flera rapportfiler 
o <modul>_<id>.zip 

 
Filnamnets delar har följande betydelse: 

 
- <rapportörsID>  rapportörens kod och uppgiftslämnarnivån åt 

 skilda med en punkt 
- <kodtyp> rapportörens typ av ID-kod (t.ex. LEI) 
- <taxonomiversion> rapporteringsramens namn och taxonomiversion med  

 6 tecken (t.ex. COREP 2.0.1 → COREP020001) 
- <modul>  taxonomimodulens namn (t.ex. COREPLCRDACON från 

 och med 31.12.2022 COREPLCRDA) 
- <period> tidpunkt för rapporterade uppgifter (yyyy-mm-dd) 
- <skapad> ÅÅÅÅMMDDhhmmssfff (t.ex. 20220113163032456) 
- <id> individuell kod för filpaketet 

 
Exempel EBA: 
7437007ALEZNCJGTGA67.201_LEI_COREP030000_COREPLCDARIND_2022-09-
30_20221004181132453.xbrl 

 
7437007ALEZNCJGTGA67.201_LEI_COREP030100_COREPLCRDA_2022-12-
31_20230604181132453.xbrl 
 
7437007ALEZNCJGTGA67.205_LEI_FINREP030000_FINREP9CONIFRS_2022-09-
30_20221011141600000.xbrl 
 
7437007ALEZNCJGTGA67.201_LEI_FINREP030000_FINREP9INDIFRS_2022-09-
30_20221011141600000.xbrl 
 
0000002.201_TK_COREP030000_COREPLCRDAIND_2022-09-
30_20221004181132453.xbrl 
 
0000002.201_TK_COREP030100_COREPLCRDA_2022-12-
31_20230604181132453.xbrl 
 
0000002.205_TK_FINREP030000_FINREP9CONIFRS_2022-09-
30_20221011141600000.xbrl 
 
0000002.201_TK_FINREP030100_FINREP9_2022-12-31_20230411141600000.xbrl 

 
 

Exempel EIOPA: 
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7437007ALEZNCJGTGA67.420_LEI_SOLVENCY020700_SOLVENCY2AES_2022-
12-31_20230705181132453.xbrl 

 
7437007ALEZNCJGTGA67.451_LEI_PENSIONS020700_PENSIONSAEE_2022-12-
31_20230605181132453.xbrl 
 
0000002.451_TK_SOLVENCY020700_SOLVENCY2AES_2022-12-
31_20230705181132453.xbrl 
 
0000002.451_TK_PENSIONS020700_PENSIONSAEE_2022-12-
31_20230605181132453.xbrl 
 

4 Närmare upplysningar 

Skicka begäran om närmare upplysningar om rapporten EBA per e-post till 
EBAReportingHelpdesk(at)finanssivalvonta.fi 
 
Skicka begäran om närmare upplysningar om rapporten Solvens II per e-post till 
S2Helpdesk(at)finanssivalvonta.fi 
 
Skicka begäran om närmare upplysningar om rapporten Pension Fund per e-post till 
PFHelpdesk(at)finanssivalvonta.fi 
 

 

 


