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Valideringsregler för rapportering enligt EBA-taxonomi i 

Fidac 

 
Europeiska bankmyndighetens (EBA) CRR-taxonomirapportering 

kommer att valideras enligt tre kategorier av valideringsregler i Fidac. Här 

följer en beskrivning av dessa.  

 

1. XBRL-valideringsregler 

Finansinspektionen följer EBAs regler som finns publicerade på deras 

webbplats:  EBA reporting frameworks, se respektive DPM-version. 

Allvarlighetsgraderna ”error” och ”warning” i taxonomierna hanteras på 

följande sätt i Fidac: 

 ”error” är stoppande  

 ”warning” är inte stoppande. En korrigering av rapporterade uppgifter 

eller förklaring av regler som validerats med utfallet ”warning” kan 

komma att begäras in av FI i efterhand. Regler med allvarlighetsgraden 

”warning” kan ändras till ”error” av EBA i senare versioner av 

valideringsregler.  

Fidac validerar även regler som inte är implementerade i XBRL (s.k. ”Not 

implemented in xbrl”).  

Regler som är avstängda kommer inte att valideras av FI. Inrapporterad data 

kommer heller inte valideras mot reglerna som beskrivs i dokumentet Nationell 

anpassning av valideringsregler  för periodisk rapportering via Fidac. 

  

 

2. EBA XBRL Filing Rules 

FI använder sig av ”best practice” och följer därför de  regler som finns 

publicerade på EBAs webbplats: EBA reporting frameworks, se respektive 

DPM-version. 

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks
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Alla regler ska följas och ska ses som tvingande vid rapportering till FI oavsett 

om det är SHOULD eller MUST. För nedan regler gäller följande: 

2.8 och 3.6 

Vid rapportering i Fidac kräver FI att identifiering görs med Instnr. Då gäller: 

scheme=http://www.fi.se/InstNr.  

Ex. <xbrli:identifier scheme="http://www.fi.se/InstNr">institutnummer 

</xbrli:identifier> 

Observera att institutnummer ska bytas mot institutnumret för respektive 

institut. 

 

 

3. Finansinspektionens tillägg av regler 

Det finns ytterligare regler som rapporterna kommer att valideras mot, dessa 

listas nedan. 

         Nedan regler är stoppande: 

 Värdet för attribut scheme i element identifier ska anges enligt:  

scheme=http://www.fi.se/InstNr. 

 Angiven valuta måste vara SEK, förutom för de värden som förväntas 

anges i originalvaluta (eba_CA:x1) eller i EUR (eba_CA:x2). 

 

Nedan regel är inte stoppande: 

 Värden får inte innehålla mer än 15 värdesiffror (inklusive decimaler, 

exklusiva begynnande minustecken och avslutande nollor i decimaler). 


