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Program

• Öppning

• Ny insamling av betalningsstatistik

• Nästa steg i förberedelserna inför den nya datainsamlingen

• Fri diskussion
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Single data flow-modellen
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Rapportörer
Finlands 

Bank
ECB EBA

Finans-
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centralen
Finans 

Finland

• Tillsyn över svikliga 

förfaranden i samband med 

betalningar

• Tillsyn över betalningsinstitut

• Betalkonton med 

grundläggande funktioner

• Kontobytestjänster för 

betalkonton
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Bakgrund

• I MAPE-datainsamlingen insamlas bl.a. uppgifter i anslutning till 
betalningstransaktioner, betalkort och konton samt terminaler.

• För att undvika överlappande rapportering täcker MAPE-datainsamlingen statistiska 
uppgifter, tillsynsuppgifter samt övriga nationella statistikbehov.

• Rapporteringsskyldigheten baserar sig på:
• Europeiska centralbankens förordning om betalningsstatistik (ECB/2013/43, ändrad genom 

ECB/2020/59)
• 15 a kap. 6 § i kreditinstitutslagen (610/2014, ändrad genom 1054/2016 och 448/2017)
• 9 a § och 19 b § i lagen om betalningsinstitut (297/2010)
• 18 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2008)
• direktiv (EU) 2015/2366 (det förnyade betaltjänstdirektivet PSD2)

• Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på Europeiska unionens förordning 
om Europeiska centralbankens (ECB) insamling av statistiska uppgifter (EG nr 
2533/98, ändrad genom 2015/373) och lagen om Finlands Bank (214/1998, 26 § och 
28 §).  

• Den nya insamlingen av uppgifter om betalningar och svikliga förfaranden (MAPE) 
inleds i början av 2022.
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Tidtabell

Milstolpe Tidpunkt

Den uppdaterade förordningen antogs 1.12.2020

Första Q-rapporteringen 2022Q1 29.4.2022

Första H-rapporteringen 2022H1 31.8.2022

Första A-rapporteringen (2022H1 och 2022H2) 28.2.2023
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• Q = kvartalsvis rapportering (rapportörer med full rapporteringsskyldighet)

• H = halvårsvis rapportering (rapportörer med full rapporteringsskyldighet)

• A = årsvis rapportering (rapportörer med förenklad rapporteringsskyldighet)
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Om rapporteringsskyldigheten

• Till skillnad från MATI-datainsamlingen och Finansinspektionens 
rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster kan full 
rapporteringsbefrielse inte beviljas i  MAPE-datainsamlingen. Alla enheter 
som hör till den rapporterande populationen är skyldiga att leverera 
betalningsstatistik till Finlands Bank.

• Den rapporterande populationen består av kreditinstitut med hemvist i landet, 
filialer till utländska kreditinstitut i Finland, betalningsinstitut med hemvist i landet, 
filialer till utländska betalningsinstitut i Finland och registrerade aktörer med 
hemvist i landet, dvs. juridiska och fysiska personer som tillhandahåller 
betaltjänster utan auktorisation.

• Rapportörerna har i mars 2021 per brev underrättats om 
rapporteringsskyldigheten och eventuellt beviljat undantag från 
rapporteringsskyldigheten dvs. derogation.
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Full rapportering

• Rapportörer med full rapporteringsskyldighet är skyldiga att rapportera 
uppgifterna kvartalsvis innefattande uppgifterna för ett kvartal och 
halvårsvis innefattande uppgifterna för ett halvår.

• I praktiken lämnar rapportörer med full rapporteringsskyldighet in sex rapporter om 
året.

• Rapporteringsanvisningar (anvisningar, postformat, kodlistor) har 
publicerats på sidan med anvisningar för inrapportering av uppgifter om 
betalningar och svikliga förfaranden.

• Rapporterna för rapportörer med full rapporteringsskyldighet omfattar 
följande poster:

• Q-rapporten: en satspost och noll eller flera QPAY-poster.
• H-rapporten: en satspost, en eller flera ACCO-poster och noll eller flera CARD-, 

TERM-, HPAY- och SERV-poster.
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https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/betalningar-och-svikliga-forfaranden/
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Full rapportering
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Frekvens Posttyp Postkod Användning Antal rader

Q och H Satspost 000 Teknisk post i början av filen 1

H Datapost ACCO Konton, insättningar och kontor 0,…,N

H Datapost CARD Antal kort 0,…,N

H Datapost TERM Antal terminaler 0,…,N

Q Datapost QPAY Kvartalsrapportering av betalningstransaktioner 0,…,N

H Datapost HPAY Halvårsrapportering av betalningstransaktioner och 

svikliga betalningstransaktioner

0,…,N

H Datapost SERV Kundtjänster och elektronisk fakturering 0,…,N
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Konton, insättningar och kontor (ACCO)

• ACCO-posten motsvarar i stort TILI-posten i MATI-datainsamlingen och poster som tidigare rapporterats 
med BS-posten i MFI-rapporteringen (RATI).

• Som ny uppgift rapporteras t.ex. 

• Betalkonton som besökts av leverantörer av kontoinformationstjänster (AISP) (A021) 
• antalet betalkonton som under den period som rapporterats besökts av leverantörer av kontoinformationstjänster (AISP) (flödesuppgifter).

• denna uppgift rapporteras av betalarens betaltjänstleverantörer, dvs. kontoförvaltande betaltjänstleverantörer, inte leverantörerna 
av kontoinformationstjänster.

• varje konto rapporteras endast en gång, även om det har besökts flera gånger.

• Antal kunder till leverantörer av kontoinformationstjänster (AISP) (A040) 
• avser kontoinformationstjänstens kundantal den sista dagen av rapportperioden (stockuppgifter), oavsett om kunderna har använt 

tjänsten.

• denna uppgift rapporteras av leverantörer av kontoinformationstjänster (inkl. kreditinstitut som levererar kontoinformationstjänster).

• Kundmedel (A030) 
• är medel som innehas av rapportören och som tillhör någon annan, t.ex. beloppet av utgivna elektroniska pengar och/eller beloppet 

av medel som tillhör betalningsinstitutets kunder den sista dagen av rapportperioden (stockuppgifter). 

• kreditinstitut rapporterar under kundmedel endast utgivna elektroniska pengar.
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Antalet kort (CARD)

• CARD-posten motsvarar i stort MATO-posten i MATI-datainsamlingen.

• Kortens utgivare rapporterar uppgifterna oavsett var kortinnehavaren har sin hemvist eller var det konto som kortet 
är kopplat till är beläget (kortinnehavarens hemvist rapporteras i fält 11).

• Som ny uppgift kortens indelning:
• Efter betalningsordning:

• VISA
• MasterCard
• American Express
• Annan

• Efter betaltjänstanvändare:
• Privatkund 
• Företagskund

• Antalet kort rapporteras enligt kortnummer, dvs. PAN-nummer (primary account number), inte enligt antalet 
fysiska kort eller ”plastkort”. Om det exempelvis är fråga om ett kombinationskort med både debetfunktion (debit) och 
kreditfunktion (credit), räknas dessa som två separata kort. 

• Posten innehåller stockuppgifter som gäller rapportperioden, dvs. ställningen den sista bankdagen för 
referensperioden.
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Antalet terminaler (TERM)

• TERM-posten motsvarar i stort LAMP-posten i MATI-datainsamlingen.

• Som ny uppgift rapporteras bl.a. terminaler som tar emot kontaktlösa betalningar.

• Antalet terminaler rapporteras av transaktionens inlösare (acquirer). 
Transaktionens inlösare är den aktör som har ett direkt avtalsförhållande med 
handlaren avseende inlösen av betalningstransaktioner. 

• Rapportörerna rapporterar alla fysiska enheter och terminaler med vilka de tar 
emot betalningstransaktioner, också enheter och terminaler belägna utomlands. Varje 
enhet och terminal räknas separat, även om det skulle finnas flera enheter och 
terminaler av samma typ hos samma handlare.

• Posten innehåller stockuppgifter som gäller rapportperioden, dvs. ställningen den 
sista bankdagen för referensperioden.
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Kundtjänster och elektronisk fakturering (SERV)

• Här rapporteras uppgifter i anslutning till privat- och 
företagskundtjänster, såsom kundprogram och elektronisk 
fakturering.

• Rapportörer med full rapporteringsskyldighet rapporterar 
uppgifterna i SERV-posten indelade på halvårsnivå. 

• Med SERV-posten rapporteras både stockuppgifter och 
flödesuppgifter:

• de stockuppgifter som rapporteras avser ställningen vid rapportperiodens 
slut, dvs. den sista bankdagen för referenshalvåret. 

• de flödesuppgifter som rapporteras avser under rapportperioden 
kumulerade uppgifter.
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Kvartalsvis rapportering av betalningstransaktioner 
(QPAY)

• QPAY-posten innehåller kvartalsuppgifter om betalningstransaktioner.

• Med posten rapporteras antal och värde av betalningstransaktioner.

• Betalningstransaktioner rapporteras efter betaltjänst (betalningsöverföringar, 
autogireringar, kortbetalningar, betalningar med elektroniska pengar och checkar).

• Övriga betalningstransaktioner än kortbetalningar rapporteras på grov nivå.
• För kortbetalningar rapporteras mer ingående uppgifter:

• handlarens bransch, dvs. MCC-kod (insamlingen av MCC-koder baserar sig på ECB:s förordning)
• för skickade kortbetalningar rapporteras betaltjänstanvändaren: privatkund och företagskund.

• För betalningstransaktioner rapporteras betaltjänstleverantörens (PSP) roll. Följande 
roller rapporteras:

• Betalarens betaltjänstleverantör (ER) (den som sänder medlen)
• Betalningsmottagarens betaltjänstleverantör (EE) (den som tar emot medlen)

• Om rapportören deltar i en betalningstransaktion i flera roller som ska rapporteras, ska 
betalningstransaktionen rapporteras för varje roll separat.

• Med posten rapporteras flödesuppgifterna för rapportperioden, dvs. under perioden 
kumulerade uppgifter.
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Halvårsvis rapportering av betalningstransaktioner och 
svikliga betalningstransaktioner (HPAY)

• HPAY-posten innehåller fulla rapporteringskrav om betalningstransaktioner och betalningstransaktioner 
relaterade till svikliga förfaranden samt förluster till följd av svikliga förfaranden.

• Med posten rapporteras antal och värde av betalningstransaktioner och svikliga 
betalningstransaktioner indelade bl.a. efter betaltjänst, ordning, typ av betaltjänstanvändare, terminal, 
initieringskanal, stark autentisering av kund, typ av svikligt förfarande, land där motpartens PSP är 
belägen och land där terminalen är belägen.

• Som ny uppgift jämfört med MATI-datainsamlingen och Finansinspektionens rapportering av 
bedrägerier bl.a.

• mer omfattande krav gällande betalningar relaterade till svikliga förfaranden

• indelning i betalningar initierade av privat- och företagskunder
• indelning av kortbaserade transaktioner både efter land där motpartens PSP är belägen och efter land där terminalen är 

belägen

• betalningar initierade av PISP samt 

• indelning av mobilbetalningar i P2P-betalningar (person-to-person) och C2B-betalningar (consumer-to-business)

• Med posten rapporteras flödesuppgifterna för rapportperioden, dvs. under perioden kumulerade 
uppgifter.
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HPAY: exempel 1

• En kortbetalning som gjorts med en finländsk utgivares VISA-debetkort med en mobil betalningslösning 
som utnyttjar NFC-teknik (t.ex. Apple Pay, Google Pay eller Samsung Pay) vid en fysisk POS-terminal i 
Finland:

3.11.2021 15

Fält 4 Fält 5 Fält 6 Fält 7 Fält 8 Fält 11 Fält 13 Fält 15 Fält 16 Fält 17 Fält 18 Fält 19 Fält 20 Fält 24 Fält 25 Fält 

28

Fält 29

Rappor-

törens roll

Uppgift som 

rapporteras

Betal-

tjänst

Betal-

tjänst-

användare

Elektro-

nisk

Betalnings-

ordning

Korttyp Distans-

betalning/

icke-distans-

betalning

Teknik för 

kontaktlös 

betalning

Terminal Initierings-

kanal

Typ av 

mobil-

betal-

ning

Kund-

autenti-

sering

Land där 

motpartens 

PSP är 

belägen

Land där 

terminalen 

är belägen

Antal Värde

ER
Betalarens 

PSP

PT
Betalnings-

transaktion

CP
Kort-

betalning

P eller C Y VISA C110
Debet-

kort

NRC
Kontaktlös 

betalning

NFC T011
Fysisk 

POS

MP
Mobil-

applikation

C2B SCA FI FI 1500 400000,00
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HPAY: exempel 2

• En expressbetalning via nätbank (SEPA inst) till en betalningsmottagare i en annan finländsk bank:

• Observera: I fält 17 rapporteras värdet ”T900” för nätbanksbetalningar
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Fält 4 Fält 5 Fält 6 Fält 7 Fält 8 Fält 9 Fält 11 Fält 12 Fält 15 Fält 17 Fält 18 Fält 20 Fält 24 Fält 25 Fält 28 Fält 29

Rappor-

törens roll

Uppgift 

som 

rappor-

teras

Betal-

tjänst

Betal-

tjänst-

användare

Elektro-

nisk

Betalnings-

order

Betalnings-

ordning

Direkt-

betalning

Distans-

betalning/

icke-distans-

betalning

Terminal Initierings-

kanal

Kund-

autenti-

sering

Land där 

motpartens 

PSP är 

belägen

Valuta Antal Värde

ER
Betalarens 

PSP

PT
Betalnings-

transaktion

CT
Betalnings-

överföring

P, C eller 

F

Y ES
Enskild 

elektronisk

SCTI
SEPA-

express-

betalning

Y R T900
Annan

OB
Nätbank

SCA FI EUR 4000 5000000,50
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Exempel på betalningsöverföringar som ska inkluderas i 
MAPE-datinsamlingen, gäller HPAY- och QPAY-posterna

Exempel 1:

Kundens konto (i bank A) Kundens konto (i bank B)

• Betalningen inkluderas i betalningsstatistiken:
• Bank A rapporterar en skickad betalningsöverföring från kundens konto i rollen som 

betalarens PSP (fält 4). Som betaltjänstanvändare (fält 7) rapporteras privat- eller 
företagskund beroende på typen av kund.

• Bank B rapporterar en mottagen betalningsöverföring till kundens konto i rollen som 
betalningsmottagarens PSP (fält 4). Obs. Betaltjänstanvändaren rapporteras aldrig för 
mottagna betalningar.

• Om bank A och B är samma institution (både betalarens och betalningsmottagarens 
konto i samma bank), rapporterar institutionen båda betalningarna på ovannämnda sätt. I 
detta fall klassificeras betalningarna i allmänhet som on-us-betalningar (dvs. om en 
betalning inte skickas till någon betalningsordning, utan görs som bankens interna 
bokföringstransaktioner, rapporteras som betalningsordning ”on-us”).
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Exempel på betalningsöverföringar som ska inkluderas 
i MAPE-datainsamlingen, fortsätter

Exempel 2:

Betaltjänstleverantörens konto (i bank A) Kundens konto (i bank B)

• Betalningen inkluderas i betalningsstatistiken:
• Bank A rapporterar en skickad betalningsöverföring från sitt eget konto i rollen som 

betalarens PSP (fält 4). Som betaltjänstanvändare (fält 7) rapporteras ”Betaltjänstleverantör” 
(F), eftersom det är fråga om rapportörens eget konto. Obs. Om det är fråga om en annan 
betaltjänstleverantörs konto än rapportörens eget konto, så ska betalningar som 
gjorts/inkommer från sådana konton också inkluderas i betalningsstatistiken. Om det är 
fråga om en annan betaltjänstleverantörs konto än rapportörens eget konto, så ska 
betalningar som gjorts/inkommer från sådana konton inte inkluderas i betalningsstatistiken.

• Bank B rapporterar en mottagen betalningsöverföring till kundens konto i rollen som 
betalningsmottagarens PSP.

• Om bank A och B är samma institution (både betalarens och betalningsmottagarens konto i 
samma bank), rapporterar institutionen båda betalningarna på ovannämnda sätt. I detta fall 
klassificeras betalningarna i allmänhet som on-us-betalningar (dvs. om en betalning inte 
skickas till någon betalningsordning, utan görs som bankens interna bokföringstransaktioner, 
rapporteras som betalningsordning ”on-us”).
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Exempel på betalningsöverföringar som ska inkluderas 
i MAPE-datainsamlingen, fortsätter

Exempel 3:
Kundens konto (i bank A) Betaltjänstleverantörens konto (i bank B)

• Betalningen inkluderas i betalningsstatistiken:
• Bank A rapporterar en skickad betalningsöverföring från kundens konto i rollen 

som betalarens PSP (fält 4). Som betaltjänstanvändare (fält 7) rapporteras 
privat- eller företagskund beroende på typen av kund.

• Bank B rapporterar en mottagen betalningsöverföring till sitt eget konto i rollen 
som betalningsmottagarens PSP.

• Om bank A och B är samma institution (både betalarens och 
betalningsmottagarens konto i samma bank), rapporterar institutionen båda 
betalningarna på ovannämnda sätt. I detta fall klassificeras betalningarna i 
allmänhet som on-us-betalningar (dvs. om en betalning inte skickas till någon 
betalningsordning, utan görs som bankens interna bokföringstransaktioner, 
rapporteras som betalningsordning ”on-us”).
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Vad rapporteras inte i MAPE?

• För att undvika dubbelrapportering
• rapporterar kreditinstituten inte betalningar som görs från eller till betalningsinstituts (eller 

andra kreditinstituts) konton som de förvaltar. Dessa betalningar rapporteras av 
betalningsinstitutet (eller det andra kreditinstitutet). 

• rapporteras inte avvecklingstransaktioner betalningsöverföringar som hänför sig till 
kortbetalningar och autogireringar (= avvecklingstransaktioner). Detta gäller både 
avvecklingstransaktioner mellan betaltjänstleverantörer i anslutning till kortbetalningar och 
autogireringar och avvecklingstransaktioner/avräkningar från betaltjänstleverantören till 
betalningens mottagare.

• Exempelvis i en situation där betalningstransaktionen genomförs via en mobilapplikation, varmed 
kundens kort debiteras med betalningen, rapporteras betalningstransaktionen endast som 
kortbetalning, inte som kortbetalning och betalningsöverföring. Om däremot kundens konto direkt 
debiteras med betalningstransaktionen, rapporteras en betalningstransaktion som initierats inom en 
mobilapplikation som betalningsöverföring.

• Rapporterar betalningsinstituten inte krediteringar av betaltjänster i två faser från 
kundmedelskonton till betalningens mottagare (handlare eller privatkund), utan för 
betaltjänster i två faser rapporteras endast den första fasen (s.k. funding transaction) i 
rollen som betalningsförmedlare.
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Exempel på uppgifter som inte inkluderas i MAPE-
datainsamlingen

• Betaltjänstleverantörens konto (i bank A) Betaltjänstleverantörens konto (i bank B)

• Dessa betalningar inkluderas inte i betalningsstatistiken. Alltså ska betalningar där både 
betalaren och betalningsmottagaren är betaltjänstleverantörer inte inkluderas i statistiken. Endast 
sådana betalningar där kunden står som part på någondera sidan inkluderas i 
betalningsstatistiken.
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Validering av rapporterade uppgifter

• De tekniska valideringar som nämns i postformatet görs i DCS2-
rapporteringstjänsten.

• Endast validerade och godkända rapportfiler kan skickas till Finlands Bank.

• Kvalitetskontrollerna motsvarar postformatets valideringsregler och de kontroller 
som i postformatet anges på fliken Valideringar.

• Dessutom gör Finlands Bank egna kontroller av rapportfilerna innan 
uppgifterna levereras till ECB.

• De frågor som aktualiserats vid dessa kontroller kommer som det nu ser ut att 
förmedlas till rapportörernas kontaktpersoner via e-post.

• Produktionsrundan, dvs. tiden från det att rapporten lämnats in tills uppgifterna 
levereras till ECB är betydligt kortare än i MATI-datainsamlingen. Därför är det 
viktigt att rapporterna håller en så hög kvalitet som möjligt och att eventuella 
korrigeringar görs utan dröjsmål.
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Rapporteringstjänsten DCS2

• MAPE-rapporteringen har öppnats på testsidan i DCS2-tjänsten.

• Testrapporter kan och får skickas till Finlands Bank.
• I satsposten i fält 07 Typ av data väljs ”T”

• MAPE-rapporteringen öppnas i DCS2-tjänstens produktion i april 
2022.

• Bruksanvisning för DCS2-tjänsten
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https://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/tilastot/raportointiohjeet/mbs/manual_dcs2_sv.pdf
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Nästa steg

• MAPE-info läggs ut på sidan med anvisningar för inrapportering på 
finska, svenska och engelska.

• Vi ordnar gärna enskilda möten med rapportörerna och svarar på 
frågor via e-post.

• Deadline för de första Q-rapporterna är 29.4.2022.
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