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Agenda

• Öppning

• Respons på Q1-rapporteringsomgången

• Frågor som aktualiserats vid Q1-rapporteringen 

• Andra vanliga frågor

• Anvisningar för kommande rapporteringsomgångar

• Fri diskussion
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Allmän respons på Q1-rapporteringsomgången

• Rapporterna lämnades i regel in inom utsatt tid – ett stort tack till alla för 
det

• Vi har i regel fått berömligt svar på våra frågor 

• Q1-statistikens produktionsrunda är kortare än tidigare i MATI: 
Rapportörerna hade en månad tid att lämna in uppgifterna efter 
rapporteringsperioden och Finlands Bank endast en månad tid för 
kvalitetskontrollen och för att leverera uppgifterna till ECB. 

• Vi vill därför påminna att vi framför allt i Q-statistikens produktion behöver era 
svar och eventuella korrigeringsrapporter så fort som möjligt.

• Vi kommer i fortsättningen att informera om tidsfristen för inlämning av 
korrigeringsrapporter redan i samband med att frågorna skickas.

• Vi utvecklar och automatiserar våra verktyg för kvalitetskontroll och vårt mål är att 
förkorta dröjsmålet också för vår del när det gäller att skicka ut frågorna.
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Allmän respons på Q1-rapporteringsomgången

• Den första omgången låg fokus i kvalitetskontrollen på att
• kontrollera att siffrorna på grov nivå är i linje med MATI-siffrorna för 2021 

(MAPE 2022Q1 ≈ MATI 2021/4)

• kontrollera att rätt uppgifter har rapporterats (rätt roller, rätt 
betalningsinstrument o.d.)

• Vid dessa kontroller uppdagades som väntat oklarheter med rapporteringen av roller
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Frågor som aktualiserats vid Q1-rapporteringen 

• Betaltjänstleverantörens roll och uppgifter som ska rapporteras
• Betalningsöverföringar

• Med QPAY-posten rapporteras endast skickade betalningsöverföringar och fält 4 Rapportörens roll 
får alltid värdet ”ER”. Uppgifterna rapporteras av betalarens kontoförvaltare

• Med HPAY-posten rapporteras skickade betalningsöverföringar (fält 4 = ”ER”) och mottagna 
betalningsöverföringar (fält 4 = ”EE”)

• Med HPAY-posten rapporteras betalningsöverföringar också av leverantörer av 
betalningsinitieringstjänster, dvs. PISP (fält 4 = ”PI”) och betalningsförmedlare (fält 4 = "IM”)

• Autogireringar
• Med QPAY-posten rapporteras endast skickade begäranden om autogirering och fält 4 Rapportörens 

roll får alltid värdet ”EE”. Uppgifterna rapporteras av betalningsmottagarens, dvs. fakturautställarens 
PSP

• Med HPAY-posten rapporteras skickade (fält 4 = ”EE”) och mottagna (fält 4 = ”ER”) begäranden om 
autogirering

• Kortbetalningar
• Med QPAY- och HPAY-posterna rapporteras kortbetalningar av både issuer (fält 4 = ”ER”) och 

acquirer (fält 4 = ”EE”)
• Med HPAY-posten kan kortbetalningar också rapporteras i rollen som betalningsförmedlare (fält 4 = 

”IM”) och betalningsprocessor (fält 4 = ”PO”)
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Frågor som aktualiserats vid Q1-rapporteringen 
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Betaltjänstleverantörens roll och uppgifter som ska rapporteras

Överensstämmelse mellan QPAY- och HPAY-posterna

• Q-rapporten är en delmängd av H-rapporten, dvs. med QPAY-posten rapporteras endast en del av de 

betalningstransaktioner som rapporteras med HPAY-posten.

• De siffror som rapporterats med QPAY-posterna (Q1 + Q2) ska överensstämma med motsvarande siffror i HPAY-

posterna.



| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Frågor som aktualiserats vid Q1-rapporteringen 

• Rapportering av kortbetalningar 1/2
• Kortbetalningar kan rapporteras under fyra roller:

• Betalarens PSP (dvs. issuer) ”ER”

• Betalningsmottagarens PSP (dvs. acquirer) ”EE”

• Betalningsprocessor ”PO”

• Betalningsförmedlare ”IM”

• Inlösen av kortbetalningar (acquiring) bildar ofta kedjor, dvs. här kan finnas flera betaltjänstleverantörer. 
ECB har fastställt att mottagna kortbetalningar rapporteras av den betaltjänstleverantör som har ett direkt 
avtalsförhållande med betalningsmottagaren för att acceptera och behandla kortbetalningar (s.k. end 
acquirer).

• Med Finlands Banks insamling av uppgifter om betalningar och svikliga förfaranden täcks utöver uppgifter 
om betalningar och svikliga förfaranden enligt ECB:s förordning också t.ex. Finansinspektionens 
tillsynsbehov (bl.a. totalvolymen för betalningstjänster per rapportör). 

• ”Rapportörens roll” avgör vilka uppgifter som tas med i ECB:s statistik och vilka uppgifter som lämnas in 
till Finansinspektionen.

• För den egentliga statistiken använder vi de uppgifter som rapporterats under rollerna ”betalarens PSP”, 
”betalningsmottagarens PSP” och ”leverantör av betalningsinitieringstjänster”. 

• För tillsynsuppgifterna använder vi dessutom rollerna ”betalningsförmedlare” och ”betalningsprocessor”. De uppgifter som 
rapporterats under dessa roller rapporteras i praktiken också redan i den egentliga statistiken (av någon PSP), vilket 
innebär överlappande rapportering i statistikhänseende, men inte i tillsynshänseende.
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Frågor som aktualiserats vid Q1-rapporteringen 

• Rapportering av kortbetalningar 2/2
• Rapportering av kortbetalningar under olika roller:

• Kortets utgivare rapporterar betalningar som gjorts med utgivarens kort under rollen som 
betalarens PSP (”ER”)

• Kortbetalningarnas inlösare (acquirer), dvs. den som har ett direkt avtalsförhållande med 
betalningsmottagaren för att acceptera och behandla kortbetalningar (s.k. end acquirer), 
rapporterar mottagna kortbetalningar under rollen som betalningsmottagarens PSP (”EE”)

• Sådana kortbetalningar där betaltjänstleverantören behandlar kortbetalningarna (dvs. 
ansvarar för dirigeringen (routing) till kortordningar och kortens utgivare), men för vilka 
betaltjänstleverantören inte har ett direkt avtal med betalningsmottagaren om att 
acceptera och behandla kortbaserade betalningstransaktioner, rapporteras under rollen 
som betalningsprocessor (”PO”).

• Om betaltjänstleverantören tillhandahåller en betalningstjänst som baserar sig på 
kortbetalning och betaltjänstleverantören inte fungerar som kortbetalningens inlösare eller 
betalningsprocessor, så rapporteras sådana korttransaktioner under rollen som 
betalningsförmedlare (”IM”).
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Rapportörernas frågor och ändringsbehov i 
anvisningarna

• Under början av året har vi fått många bra frågor i anslutning till 
rapporteringen och vi har därtill noterat preciseringsbehov och fel i 
rapporteringsanvisningarna. ECB har också gett några 
preciserande anvisningar för rapporteringen

• Vi samlar frågorna i en Q&A-Excelfil som läggs ut på Finlands 
Banks webbplats. Vi meddelar via e-post alltid när en ny version 
har publicerats. De ändringsbehov som framkommit i Q&A-
Excelfilen införs i anvisningarna i samband med nästa uppdatering 
av rapporteringsanvisningarna. Anvisningarna och ändringarna blir 
förpliktande för rapportörerna när de införts i 
rapporteringsanvisningarna. 
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Vanliga frågor – del 1

• Rapportering av återbetalning av kortbetalningar
• Det har inte tidigare funnits anvisningar för rapportering av transaktioner som 

avser återbetalning av kortbetalningar (i MATI)
• Många har tidigare dragit av transaktioner för återbetalning av kortbetalningar 

från den totala volymen kortbetalningar
• ECB ger anvisningar att rapportera återbetalning av kortbetalningar som separata 

transaktioner
• Sättet att rapportera återbetalningstransaktioner samt hur rapporteringen ska 

genomföras i praktiken i MAPE-datainsamlingen utreds som bäst. Vi meddelar 
senare när anvisningarna har preciserats

• Innan anvisningarna för återbetalningstransaktioner har preciserats kan dessa 
transaktioner utelämnas från rapporten (dvs. de dras inte av från 
kortbetalningarna och läggs inte till kortbetalningarna/betalningsöverföringarna)

• Annulleringar av kortbetalningar rapporteras inte som separata transaktioner, 
utan de kan dras av från kortbetalningarnas volymer liksom tidigare.
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Vanliga frågor – del 2

• Betalningsöverföringar och fält 15 Distansbetalning/icke-
distansbetalning

• Med QPAY-posten rapporteras för alla betalningsöverföringar (elektroniska 
och icke-elektroniska) i fält 15 antingen ”R” (distansbetalning) eller ”NR” 
(icke-distansbetalning)

• Med HPAY-posten rapporteras fält 15 endast för elektroniska 
betalningsöverföringar, dvs. betalningsöverföringar som i fält 9 
Betalningsorder fått värdet ”ES” (enskild elektronisk) eller ”EB” 
(satsöverföring (fil/batch))

• På HPAY-posten lämnas fält 15 Distansbetalning/icke-distansbetalning
tomt för icke-elektroniska betalningsöverföringar, dvs. 
betalningsöverföringar som i fält 9 Betalningsorder har fått värdet ”NEP” 
(pappersbaserad form) eller ”NEO” (annan icke-elektronisk)
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Vanliga frågor – del 3

• Rapportering av koncerninterna betalningar
• Om betalaren och betalningsmottagaren är betaltjänstleverantörer (= PSP) eller 

monetära finansinstitut (= MFI), så rapporteras betalningstransaktionerna inte i 
MAPE-datainsamlingen

• Exempelvis rapporteras i MAPE-datainsamlingen inte betalningar från en 
finländsk filials konto till ett utländskt moderbolags konto

• Betalningar mellan betaltjänstleverantörernas konton inkluderas inte 
heller i MAPE-rapporteringen. I de betalningstransaktioner som 
inkluderas i MAPE-rapporten är antingen betalaren eller 
betalningsmottagaren någon annan än ett monetärt finansinstitut.

• Om exempelvis ett kreditinstitut gör en betalningstransaktion från sitt eget konto 
till ett konto hos ett annat kreditinstitut, rapporteras betalningen inte i MAPE-
datainsamlingen
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Vanliga frågor – del 4

• Rapportering av svikliga betalningstransaktioner och förluster till följd av 
svikliga förfaranden

• Varje sviklig betalningstransaktion (fält 5 = ”FT”) rapporteras också som en 
betalningstransaktion (fält 5 = ”PT”). Förluster till följd av svikliga förfaranden (fält 
5 = ”LF”) rapporteras för svikliga betalningstransaktioner som retts ut

• Exempel:
• Rapportören rapporterar 5 st. kortbetalningstransaktioner i Finland, transaktionernas 

värde sammanlagt 500,00 euro 
• fält 4 = ”ER”/”EE”, fält 5 = ”PT”, fält 6 = ”CP”,…, fält 28 = 5, fält 29 = 500,00

• Av dessa betalningstransaktioner är två svikliga kortbetalningar, sammanlagt värde 50,00 
euro och typen av bedrägeri ”Förlorat eller stulet kort”

• fält 4 = ”ER”/”EE”, fält 5 = ”FT”, fält 6 = ”CP”,…, fält 22 = ”F02”,…, fält 28 = 2, fält 29 = 50,00

• Av dessa svikliga betalningstransaktioner har båda retts ut och ansvarsbärare är den 
rapporterande betaltjänstleverantören

• fält 4 = ”ER”/”EE”, fält 5 = ”LF”, fält 6 = ”CP”,…, fält 23 = ”PSP”, fält 29 = 50,00
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Kommande preciseringar och korrigeringar i 
anvisningarna

• Stockuppgifter som rapporteras med ACCO-posten gäller situationen 
vid utgången av rapporteringsperioden, dvs. situationen den sista 
bankdagen för referenshalvåret, inte situationen årets sista bankdag. 
Flödesuppgifter avser under rapportperioden kumulerade uppgifter. 

• Korrigeringen gäller posterna A010 (= Insättningar), A022 (= Öppnade 
betalkonton med grundläggande funktioner), A023 (= Avslag på ansökan om 
betalkonto med grundläggande funktioner), A024 (= Överförda betalkonton för 
konsumenter) och A025 (= Avslag på ansökan om överföring av betalkonton för 
konsumenter)

• Posten Kundidentifieringstransaktioner (S010) som rapporteras med 
SERV-posten innehåller uppgifter om privatkunder, inte 
företagskunder.
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Anvisningar för kommande rapporteringsomgångar

• Om inlämningen av rapporten ser ut att bli försenad t.ex. på grund 
av tekniska orsaker, kom ihåg att be om mer tid före kl. 16.00 den 
sista inlämningsdagen

• Om inlämningen av rapporten försenas från utsatt tid, får 
rapportören automatiskt en påminnelse via DCS2

• Korrigeringsrapporterna lämnas in via DCS2-tjänsten
• Korrigeringsrapporten ska vara en fullständig ny rapport, som i sin helhet 

ersätter den tidigare rapportversionen

• Ta gärna kontakt med låg tröskel, om ni stöter på problem vid 
rapporteringen paystat@bof.fi
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Nästa steg

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

• Det finskspråkiga presentationsmaterialet och länken till 
responsenkäten skickas efter informationsmötet 

• I det öppna fältet kan man ge respons på både informationsmötet och 
rapporteringsomgången

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

• Utsatt tid för inlämning av Q2-rapporten 31.7.2022

• Utsatt tid för inlämning av den första H-rapporten (2022H1) 
31.8.2022
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Tack!
Responsenkät: https://www.lyyti.fi/questions/f78ba3223b
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