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Enligt sändlista FI Dnr 18-1154 

(Anges alltid vid svar) 

 

 

Remiss – förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om 

tjänstepensionsföretag 

Finansinspektionen föreslår ändrade föreskrifter och allmänna råd om 

tjänstepensionsföretag och om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag.  

 

Förslaget innehåller nya bestämmelser om beräkning av gruppbaserad 

kapitalbas och gruppbaserat kapitalkrav (gruppsolvens), rapportering och 

företagsstyrning för grupper. Syftet är att åstadkomma en gruppreglering som 

motsvarar den som gäller för grupper enligt försäkringsrörelselagen 

(2010:2043) inom dessa områden. 

 

Förslaget innehåller även en ny bestämmelse om vad ett tjänstepensionsföretag 

ska iaktta vid försäkringsdistribution. Sådana regler finns för försäkrings-

företag och syftet med den föreslagna bestämmelsen är att uppnå samma 

skyddsnivå oavsett om det är ett försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag 

som tillhandahåller en försäkring. 

 

Vidare föreslås ett förtydligande i Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Detta 

för att det ska framgå att begreppet försäkringsföretag i definitionen av 

begreppet institut med internationell anknytning även omfattar 

tjänstepensionsföretag. 

 

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020. 

 

Finansinspektionen bifogar förslag till författningstexter och en remiss-

promemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på myndighetens 

webbplats, www.fi.se. 

 

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 

103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 

15 maj 2020. Ange diarienummer FI Dnr 18-1154. 
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Frågor om remissen besvaras av Leonard Weber Landgren på  

tfn 08-408 985 06 eller e-post leonard.weberlandgren@fi.se. 

 

 

FINANSINSPEKTIONEN 

 

 

 

 

Magdalena Petersson 

Regelgivningsansvarig 

 

 

 

 

 

 

Bilagor: 

Förslag till föreskrifter och allmänna råd 

Remisspromemoria 
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Sändlista: 

Arbetsgivarverket 

Bolagsverket 

Kammarkollegiet 

Kommerskollegium 

Konsumentverket  

Pensionsmyndigheten 

Regelrådet 

Revisorsinspektionen 

Riksrevisionen  

Skatteverket 

Statens tjänstepensionsverk (SPV) 

Statistiska centralbyrån 

Sveriges riksbank 

 

Advokatsamfundet 

FAR 

Finansbolagens förening 

Finansförbundet 

Fondbolagens förening 

Forena 

Företagarna 

Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation 

Försäkringsjuridiska föreningen 

Internrevisorerna 

Konsumenternas försäkringsbyrå 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 

Näringslivets Regelnämnd (NNR) 

minPension 

Prometheus Pensionskassa 

PTK 

SACO  

ST 

Svensk Försäkring 

Svensk Handel 

Svenska Aktuarieföreningen 

Svenska försäkringsförmedlares förening 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges Redovisningskonsulters förbund 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)  

Tjänstepensionsförbundet 

Utländska försäkringsbolags förening 

 

 

För kännedom: 

Finansdepartementet 

Justitiedepartementet 


