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Kontracykliskt buffertkrav 

1 Det institutspecifika kontracykliska buffertkravet uppgår till 0–2,5 procent 

 
Det kontracykliska buffertkravet räknas skilt för varje kreditinstitut. För 
de finländska kreditinstituten kan det kontracykliska buffertkravet vara 
0–2,5 procent av det totala exponeringsbeloppet. Det kontracykliska 
buffertkravet ska räknas både på solo- och konsolideringsnivå och det 
ska bestå av kärnprimärkapital. Buffertkravet fastställs specifikt för varje 
kreditinstitut enligt den geografiska fördelningen av kreditinstitutets ex-
poneringar och på basis av de kontracykliska buffertkraven i det land 
där exponeringarna finns. 
 
Det kontracykliska buffertkravet som gäller i Finland, se Finansinspekt-
ionens makrotillsynsbeslut och bilagor. 
 

2 Fastställande av den geografiska platsen för betydande kreditexponeringar för beräk-
ningen av institutspecifika kontracykliska buffertkrav 

 
Kreditinstitutslagen (610/2014, 10 kap. 6 paragrafen) förutsätter att kre-
ditinstituten när de beräknar sina kontracykliska buffertkrav beaktar den 
geografiska platsen för de kreditexponeringar som bidrar till det totala 
exponeringsbeloppet samt de kontracykliska buffertkraven som ställts i 
dessa länder i enlighet med respektive stats lagstiftning. 
 
Europeiska kommissionens delegerade förordning (Kommissionens de-
legerade förordning nr 1152/2014 av den 4 juni 2014 om komplettering 
av EU:s kreditinstitutsdirektiv (2013/36/EU), som publicerades i Europe-
iska unionens officiella tidning 30.10.2014), preciserar hur den geogra-
fiska platsen för betydande kreditexponeringar fastställs vid beräk-
ningen av institutspecifika kontracykliska buffertkrav. 
 
Enligt den delegerade förordningen ska den geografiska platsen för be-
tydande kreditexponeringar som bidrar till det totala exponeringsbelop-
pet fastställas utifrån riskexponeringarnas lokalisering. Med de undan-
tag som fastställs i förordningen är den geografiska platsen för expone-
ringar motpartens eller gäldenärens hemvist. Genom att fastställa den 
geografiska platsen för kreditexponeringarna strävar man efter att sä-
kerställa att det institutspecifika kontracykliska buffertkravet är kopplat 
till de risker som är förknippade med en alltför hög kredittillväxt på de 
institutspecifika affärsverksamhetsområdena. 
 
Med beaktande av proportionalitets- och väsentlighetsaspekter kan kre-
ditinstitut med begränsad utländsk totalexponering eller begränsad han-
delslagerverksamhet (trading book), använda enklare allokeringsme-
toder. Kreditinstitutet kan allokera utländska allmänna kreditexpone-
ringar och/eller exponeringar som hör till handelslagerverksamhet till det 
aktuella kreditinstitutets hemmedlemsstat, om exponeringarnas andel är 
högst två procent av det totala exponerings-beloppet för allmänna 

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/finansiell-stabilitet/makrotillsyn/makrotillsynsbeslut-och-bilagor/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/finansiell-stabilitet/makrotillsyn/makrotillsynsbeslut-och-bilagor/
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kreditexponeringar, exponeringar i handelslager och värdepapperise-
ringsexponeringar i enlighet med förordningen. 
 
• Kontracykliska buffertkrav som gäller i EES-länderna per land 
• Kontracykliska buffertkrav som offentliggjorts av Baselkommittén 

per land 
 

3 Rapportering av det kontracykliska buffertkravet 

 
Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av det kontracykliska buf-
fertkravet ska rapporteras på blanketten Corep C 09.04. För rapporte-
ringen redogörs närmare i kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2021/451, sidorna 87 och 379-383. 
 

4 Offentliggörande av det kontracykliska buffertkravet 

 
Kreditinstituten ska offentliggöra det kontracykliska buffertkravet och 
uppgifterna för beräkningen av det. 
 
Närmare bestämmelser om offentliggörandet av uppgifterna om kontra-
cyklisk buffert finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 
2015/1555. 

https://www.esrb.europa.eu/national_policy/ccb/applicable/html/index.en.html
https://www.bis.org/bcbs/ccyb/
https://www.bis.org/bcbs/ccyb/
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