
1 (3)

Finansinspektionen

Box 7821

SE-103 97 Stockholm

[Brunnsgatan 3]

Tel +46 8 408 980 00

Fax +46 8 24 13 35

finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

2019-07-05

Enligt sändlista FI Dnr 18-1154
(Anges alltid vid svar)

Remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om
tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag

Finansinspektionen (FI) föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om
tjänstepensionsverksamhet som ska gälla för tjänstepensionsföretag.
Föreskrifterna genomför delar av andra tjänstepensionsdirektivet (EU
2016/2341) och kompletterar regleringen med nationella tillägg.

Föreskriftsförslaget innehåller regler om hur företagen ska beräkna sina
försäkringstekniska avsättningar och riskkänsliga kapitalkrav. Det innehåller
också bestämmelser om tjänstepensionsföretagens kapitalbas, system för
företagsstyrning och investeringar, liksom om den information som företagen
ska lämna till bl.a. de försäkrade. Vidare föreslår FI nya föreskrifter och
allmänna råd om rapportering och redovisning.

Som en följd av de nya föreskrifterna föreslår FI att vissa ändringar också ska
göras i befintliga föreskrifter om information och rapportering som gäller för
försäkringsföretag. De föreskrifter om redovisning som i dag gäller för
försäkringsföretag ska också upphävas och ersättas av nya föreskrifter.

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 december
2019.

FI bifogar förslag till författningstexter och en remisspromemoria.
Remissmaterialet finns även tillgängligt på FI:s webbplats, www.fi.se. Som
hjälpdokument bifogas även ändringsmarkerade versioner av de föreskrifter
som ändras eller upphävs. Hjälpdokumenten är avsedda att tydliggöra vilka
ändringar som föreslås. Hjälpdokumenten remitteras inte för synpunkter.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821,
103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 13
september 2019.

Frågor om remissen besvaras av Leonard Weber Landgren på tfn 08-408 985
06 eller mejladressen leonard.weberlandgren@fi.se. Under perioden den 29 juli
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– 9 augusti 2019 besvaras frågor av Freddy Nyberg på mejladressen
freddy.nyberg@fi.se och under perioden den 12 – 23 augusti 2019 av Wiveca
Wahlqvist Blumenthal på mejladressen wiveca.wahlqvistblumenthal@fi.se.
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Sändlista:
Bolagsverket
FAR
Finansbolagens förening
Finansförbundet
Fondbolagens förening
Forena
Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation
Försäkringsjuridiska föreningen
Internrevisorerna
Kommerskollegium
Konsumenternas försäkringsbyrå
Konsumentverket
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Näringslivets regelnämnd (NNR)
minPension
Pensionsmyndigheten
Regelrådet
Revisorsinspektionen
Riksrevisionen
SACO
Skatteverket
ST
Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Statistiska centralbyrån
Svensk Försäkring
Svensk Handel
Svenska Aktuarieföreningen
Svenska försäkringsförmedlares förening
Svenskt Näringsliv
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges Redovisningskonsulters förbund
Sveriges riksbank
Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
Tjänstepensionsförbundet
Utländska försäkringsbolags förening

För kännedom:
Finansdepartementet
Justitiedepartementet


