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Høring — Utkast til lovregler — CRD IV
Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 24. oktober 2011 vedrørende
Finanstilsynets høringsnotat om utkast til lovregler med forslag til gjennomføring av Basel III-reglene ved
den tredje revisjonen av kapitalkravsdirektivene (CRD IV).

SSB innhenter offentlig regnskapsstatistikk fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) i samarbeid med
Finanstilsynet. Regnskapsstatistikken bygger på og avstemmes mot års- og delårsregnskapene som finans-
næringen offentliggjør. Videre innholder ORBOF-rapporteringen spesifiseringer av regnskapsopplysninger
som benyttes både til statistikk og til tilsyn, og rapporteringen er brutt ned på et detaljnivå som kan dekke
ulike formål.

I ORBOF-rapporteringen inngår både egenkapitalinstrumenter og andre finansielle instrumenter som også er
relevant i forbindelse med rapporteringen knyttet opp mot kravene i CRD IV. For SSB er det viktig at
innrapporteringen til statistikk- og tilsynsformål samordnes så langt dette er mulig, slik at rapportørene har
lavets mulig oppgavebyrde. I kapitaldekningsregelverket som ble innført i 2006 (Basel II) og utvidelsene av
regelverket i forbindelse med Basel III er utfordringene at flere av variablene og spesifikasjonene i
forbindelse med rapportering av kapitalkravene ikke er samordnet med kravene i statistiske standarder.
Dette vil gjøre det mer krevende for SSB å opprettholde god statistikkvalitet, samt at bankene og
finansieringsforetakene må innarbeide flere ulike dimensjoner og grupperinger i sitt datagrunnlag for å
tilfredsstille ulike rapporteringer til myndighetene. Det bør vurderes om spesifikasjoner i ORBOF og annen
rapportering fra banker og finansieringsforetak i større grad kan samordnes mer for å redusere rapporterings-
byrden til banker og finansieringsforetak. Herunder vurdere om enkelte opplysninger innhentet gjennom
ORBOF kan utgå siden kapitalkravoppgavene uansett må inneholde likeartet informasjon.

SSB har ingen øvrige merknader til forslaget.
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