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Möjlighet för tjänstepensionskassor att tillämpa de nya 
reglerna om försäkringsföretags val av räntesats för att 
beräkna försäkringstekniska avsättningar 

Understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet, s.k. 
tjänstepensionskassor, ska enligt 7 § lagen (2010:2044) om införande av 
försäkringsrörelselagen (2010:2043) till utgången av år 2014 fortsatt omfattas 
av den upphävda lagen om understödsföreningar (1972:262). Enligt 
bestämmelser i den lagen ska en tjänstepensionskassa ha försäkringstekniska 
avsättningar som motsvarar det samlade värdet av kassans åtaganden gentemot 
medlemmar och övriga ersättningsberättigade. Enligt 
övergångsbestämmelserna till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:22) 
om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska 
avsättningar, gäller fortfarande Finansinspektionens upphävda föreskrifter 
(FFFS 2008:23) om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna 
försäkringstekniska avsättningar för tjänstepensionskassor. 
 
Tjänstepensionskassorna omfattas inte heller av de nya föreskrifterna (FFFS 
2013:23). I samband med remitteringen av Finansinspektionens förslag på nya 
föreskrifter framförde ett antal remissinstanser att det vore önskvärt om även 
tjänstepensionskassor skulle kunna tillämpa den beräkningsmetod som införs 
genom de nya föreskrifterna. Finansinspektionen anser, liksom vid beslutet den 
27 juni 2012 om undantag från Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2011:22) om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna 
försäkringstekniska avsättningar (det s.k. räntegolvet), att 
tjänstepensionskassorna bör kunna beräkna försäkringstekniska avsättningar på 
samma sätt som försäkringsföretagen. 
  
Det är möjligt för tjänstepensionskassorna att ansöka om dispens från FFFS 
2008:23, enligt 1 kap. 3 § i nämnda föreskrift, t.ex. för att istället få tillämpa 
bestämmelserna i de nya föreskrifterna. En dispens enligt nämnda bestämmelse 
kan endast medges i enskilda fall och när det finns särskilda skäl. 
Tjänstepensionskassor som önskar tillämpa de nya reglerna måste därför ge in 
en ansökan och i denna redogöra för de särskilda skäl som föreligger. 
Finansinspektionen bedömer att de skäl som ligger till grund för de nya 
föreskrifterna och som anges i Finansinspektionens beslutspromemoria bör 
vara lika relevanta för tjänstepensionskassor som för försäkringsföretag.  
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Tjänstepensionskassorna kan ansöka om dispens från och med den 13 
november 2013. En ansökan om dispens är kostnadsfri och ska vara skriftlig 
samt undertecknad av behörig firmatecknare.  
 
 


