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ORIENTERING OM DATASAMARBEJDE MELLEM FINANSTILSYNET OG 

NATIONALBANKEN 

Finanstilsynet og Nationalbanken igangsætter nu et arbejde med gradvist 

at skabe adgang til data på tværs af de to institutioner – til gavn for analy-

ser og overvågning og uden omkostninger for den finansielle sektor. 

Finanstilsynet og Nationalbanken har besluttet at styrke datagrundlaget 

for det analytiske arbejde ved i højere grad at udveksle de data, der i 

forvejen indberettes fra den finansielle sektor, mellem de to institutioner. 

Derved vil institutionerne hver især få adgang til flere oplysninger om 

den finansielle sektor, uden at det har nogle indberetningsmæssige im-

plikationer for sektoren. I juridisk forstand vil en række af Finanstilsynets 

indsamlinger således også blive indberettet under Nationalbankens 

hjemmel, mens flere af Nationalbankens indsamlinger tilsvarende tillige 

vil blive indberettet under Finanstilsynets hjemmel. 

Det udvidede samarbejde er et naturligt næste skridt efter, at begge in-

stitutioner nu anvender den fælles indberetningsplatform FIONA. Brugen 

af dobbelt hjemmel kendes allerede fra datasamarbejdet omkring inve-

steringsforeningerne, prisportalen for boligfinansiering og det kommen-

de kreditregister; Nationalbanken indsamler data med hjemmel i § 14 a, 

stk. 1, i lov om Danmarks Nationalbank, mens Finanstilsynet enten benyt-

ter § 347, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed eller har en specifik hjem-

mel til den pågældende indsamling. 

Med det formål at offentliggøre aggregerede statistiske opgørelser til at 

belyse systemiske risici mv. og kunne bruge data i det øvrige analytiske 

arbejde, vil Nationalbanken derfor nu begynde arbejdet med gradvist at 

få adgang til en række indberetninger til Finanstilsynet. Tilsvarende vil 

Finanstilsynet med hjemmel i lov om finansiel virksomhed begynde ar-
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bejdet med gradvist at få adgang til en række indberetninger til Natio-

nalbanken. De konkret omfattede indberetninger fremgår af vedlagte bi-

lag. 

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Niels Storm Stenbæk, Finanstilsynet, 

nss@ftnet.dk, tlf. 4193 3553, eller Tue M. Mathiasen, Nationalbanken, 

tmm@nationalbanken.dk, tlf. 3363 6802.

 

 

 

 

 

  

mailto:nss@ftnet.dk
mailto:tmm@nationalbanken.dk


 

 Side 3 af 3 

BILAG 

 Nationalbankens adgang til indberetninger til Finanstilsynet Boks 1  

  Penge- og realkreditinstitutter 

 COREP 

 FINREP 

 KRGS/C (regnskaber) 

 KSBS/C (solvensbehov) 

 KAKS (trigger-kapitalinstrumenter) 

 KNKS (NPL og kreditlempelser på pengeinstitutters udlån) 

 KTDS/C (pejlemærker, tilsynsdiamant for realkreditinstitutter) 

 KLTS (LTV på realkreditinstitutters udlån) 

 KFI (regnskaber for filialer af udenlandske pengeinstitutter) 

 Større institutters geografisk fordelte udlån til boliger 

 Forsikring og pension 

 QRT (Solvens II-indberetninger) 

 FHI (kvartalsvise regnskaber og balancer, Liv og pension) 

 FLT (årlige regnskaber og balancer, Liv og pension) 

 FSH (kvartalsvise regnskaber og balancer, Skade) 

 FSA (årlige regnskaber og balancer, Skade) 

 Finansielle instrumenter 

 MIFID-rapporter (handel med obligationer) 

 

 

 Finanstilsynets adgang til indberetninger til Nationalbanken Boks 2  

  Penge- og realkreditinstitutter 

 MFI3 (balancer, strømme og renter) 

 Udlånsundersøgelse (kreditpolitik) 

 Forsikring og pension 

 BPM6 (balancer og strømme) samt supplerende valutaeksponeringer 
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