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Till dig som är Insynsrapportör 

Nya krav och rutiner för identifiering vid inrapportering till 

Finansinspektionen 

Finansinspektionen (FI) arbetar med att öka informationssäkerheten genom en 

säkrare och mer effektiv hantering av inrapportering till myndigheten. Med 

anledning av detta kommer rapporteringsskyldiga juridiska personer nu att 

själva kunna delegera behörigheter för sin administration till utvalda fysiska 

personer. Den delegerade administrationen förutsätter att uppgifter om 

delegerade behörigheter löpande underhålls. 

FI lägger nu till en ny webbplats för er som ska rapportera, 

Rapporteringsportalen. Det pågår ett utvecklingsarbete där all inrapportering 

kommer läggas under ett gemensamt paraply, Rapporteringsportalen. Detta 

görs för att förenkla inloggning. Där kommer länkar att finnas för 

självregistrering, behörighetshantering och inrapportering. Arbetet sker i 

etapper och nu under oktober 2017 omfattas än så länge bara 

Insynsrapporteringen. I nästa steg kommer den Periodiska inrapporteringen att 

läggas till i Rapporteringsportalen.  

Vårt nya system kommer att identifiera och medge behörighet till fysiska 

personer som interagerar med FI för egen eller annans räkning, inklusive 

juridiska personer. I det nya portalsystemet för rapportering kommer juridiska 

personer identifieras genom fysiska personer. 

Rapporteringsportalen - Vad är nytt? 

Nytt är att vägen till Insynsinrapporteringen går via 

http://www.fi.se/sv/rapportera/. Där kommer du hitta Behörighetshanteringen där 

du kan se din nuvarande profil, samt länken till Insynsrapportering. Du 

kommer också hitta uppdaterade lathundar eftersom formulär och dialoger 

skiljer sig lite åt från det du är van vid sedan tidigare. Själva 

http://www.fi.se/sv/rapportera/
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insynsrapporteringen sker dock som vanligt,  det finns inga nyheter i själva 

rapporteringen. I framtiden kommer det att finnas flera 

inrapporteringsapplikationer än de du ser idag. 

 

Du har kanske själv knutit dig till en juridisk person för rapportering. Nu är det 

firmatecknare eller av firmatecknare utsedd företagsadministratör som kan utse 

rapportörer. Skulle din behörighet försvinna så beror det på att någon på det 

företag du rapporterar för har tagit bort din behörighet. Du kan inte längre själv 

hämta eller registrera ett företag och sedan med automatik bli knuten till det 

företaget. Kopplingen måste göras av firmatecknare eller företagsadministratör.  

 

Om du har fler frågor så läs gärna våra lathundar i Rapporteringsportalen.  

 

Från när börjar den nya delegeringen att gälla? 

Från och med den 5 oktober 2017 kommer rutinen för delegerad 

administration att gälla. 

 

Frågor och support kring identifiering för inrapportering till FI 

För frågor, vänligen kontakta Rapporteringsavdelningen på tel. 08-408 980 37 

(telefontid vard. 9-11) alternativt mejla till rapportering@fi.se. 

 

 

Du kan även läsa mer på vår webbplats fi.se/Rapporteringsportalen. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Rapporteringsavdelningen 

FINANSINSPEKTIONEN 


