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X kap. Grupper – Beskrivning av planerad struktur för föreskrifter om
beräkningavgruppbaserad kapitalbasochgruppbaseratkapitalkrav
1 Hänvisningtillattbestäm m elserom grupptillsynfinnsi16 kapdenföreslagnalagen.
2 Förtydligande m otsvarande 2 § i13 kap FFFS 2015:8 m ed avsikt att kunnapekaut det
tjänstepensionsföretag som göratt det blirett fallav grupptillsyn enligt 16 kap.3 § den
föreslagnalagen.T illäggjäm förtm ed FFFS 2015:8 förattäven m oderföretag enligt16 kap.3
§ 3 adenföreslagnalagenutpekasibestäm m elserna
3 Definitioner-Exem pelvisdefinitionerfrån S olvens2-förordningen av företag ibank-och
värdepapperssektornsam tvad som avsesm ed ” sektorsregler” .
Beräkning av gruppbaserad kapitalbas och
sam m anläggnings-ochavräkningsm etoden

gruppbaserat

kapitalkrav

enligt

4 Hänvisningtillattm edsam m anläggnings-ochavräkningsm etodenavsesdenm etodsom ska
användasför beräkning av gruppbaserad kapitalbasoch gruppbaserat solvenskapitalkrav
enligt16 kap.12 § förstam eningendenföreslagnalagen.
S am m anfattande bestäm m else om att beräkning av gruppbaserad kapitalbas enligt
sam m anläggnings-och avräkningsm etoden skagörasm ed utgångspunkt ien sum m ering
enligt 5 m ed beaktande av påföljande paragrafer och att beräkning av gruppbaserat
kapitalkravenligtsam m anläggnings-ochavräkningsm etodenskagörasgenom ensum m ering
enligt8 m ed beaktandeavpåföljandeparagrafer.
5 Bestäm m else om att utgångspunkten för beräkning av gruppbaserad kapitalbasenligt
sam m anläggnings-ochavräkningsm etodenärensum m eringav
1.kapitalbasen iettsådanttjänstepensionsföretagsom avsesi16 kap.3 § förstastycket
1 eller2 denföreslagnalagen,beräknad enligtsoloreglerförföretaget,
2.den proportionellaandelen av kapitalbasen ianknutnatjänstepensionsföretag och
utländskatjänstepensionsinstitut beräknad enligt soloregleriden föreslagnalagen eller
enligtnationelllagstiftningsom genom förandratjänstepensionsdirektivetiettannatland
inom EES idetenskildaföretaget,
3. den proportionella andelen av kapitalbasen i anknutna försäkringsföretag,EES försäkringsgivare och försäkringsgivare från tredje land,beräknad enligt sektorsregler
(hänvisningtill18),
4.den proportionellaandelen av kapitalbasen ianknutnaholdingföretag beräknad på
sam m a sätt som för m otsvarande holdingföretag som är m oderföretag ien grupp
(hänvisningtill20),och

5. den proportionella andelen av kapitalbasen i anknutna kreditinstitut,
värdepappersföretagochfinansiellainstitut,beräknadenligtsektorsregler(hänvisningtill
21).
Ettandrastyckem ed förtydligandeattdetsom ståriförstapunktenovanocksågällerandra
m oderföretag än tjänstepensionsföretag dvsatt m oderföretagetshelakapitalbas,beräknad
enligt sektorsreglerellerienlighet m ed 16 kap.19 § den föreslagnalagen,skabeaktasvid
beräkningen.Hänvisningtillfallen avgrupptillsyn i16 kap.3 § förstastycket3 a,b och cden
föreslagna lagen för att det ska fram gå att bestäm m elsen gäller beräkning för
tjänstepensionsgrupperm ed allatyperavm oderföretag.
6 Bestäm m else för att förtydliga att vid beräkning av gruppbaserad kapitalbasenligt
sam m anläggnings-och avräkningsm etoden skaettavdrag görasfördetvärde som anknutna
företag enligt 5 p 2-5 representerarikapitalbasen förm oderföretaget. Av bestäm m elsen
fram gåratt avdrag börgörasföraktieroch förlagslån iett anknutet företag igruppen som
innehasellerem itteratsavettannatföretagisam m agrupp.
7 Bestäm m elseom attom detientjänstepensionsgrupp finnsanknutnaföretagfrån andra
finansiellasektorersom bildaren grupp som om fattasavsektorsregler,så skakapitalbasen
fördennagrupp användasiställetförsum m an avkapitalbasernaförvarje enskiltföretagvid
beräkningavgruppbaserad kapitalbasförtjänstepensionsgruppen(jfr9).
8 Bestäm m else om att utgångspunkten för beräkning av gruppbaserat kapitalkrav enligt
sam m anläggnings-ochavräkningsm etodenärensum m eringav
1.detriskkänsligakapitalkravetförettsådanttjänstepensionsföretagsom avsesi16 kap.
3 § förstastycket 1 eller 2 den föreslagnalagen m ed en referenstillsoloregler för
tjänstepensionsföretag,
2.den proportionellaandelen avdet riskkänsligakapitalkravet ellerkapitalkravet enligt
nationelllagstiftningsom genom förandratjänstepensionsdirektivetiettannatlandinom
EES föranknutnatjänstepensionsföretagochutländskatjänstepensionsinstitut,
3.den proportionellaandelen av solvenskapitalkravet föranknutnaförsäkringsföretag,
EES -försäkringsgivareochförsäkringsgivarefråntredjeland (hänvisningtill18),
4.den proportionellaandelen avkapitalkravet föranknutnaholdingföretag (hänvisning
till20),och
5. den proportionella andelen av kapitalkravet för anknutna kreditinstitut,
värdepappersföretagochfinansiellainstitut(hänvisningtill21).
Ettandrastyckem ed förtydligandeattdetsom ståriförstapunktenovanocksågällerandra
m oderföretag än tjänstepensionsföretagdvsattm oderföretagetshelakapitalkrav,beräknad
enligt sektorsreglerellerienlighet m ed 16 kap.19 § den föreslagnalagen,skabeaktasvid
beräkningen.

9 Bestäm m else om attom detien tjänstepensionsgrupp finnsanknutnaföretagfrån andra
finansiellasektorersom bildaren grupp som om fattasavsektorsregler,såskakapitalkraven
fördennagrupp användasistället försum m an avkapitalkraven förvarje enskilt företag vid
beräkning av gruppbaserat kapitalkrav för tjänstepensionsgruppen. Förebilden till
bestäm m elsenärriktlinje11 iEiopasR iktlinjerom solvensenpågruppnivå.
P roportionelltbeaktandeavandelar
10 Förtydligandeattdenproportionellaandelenianknutnaföretagskam otsvaradirektaeller
indirektaandelaravdettecknadebolagskapitaletsom innehasidetanknutnaföretaget.
I andra stycket förtydligasatt om det finnskapitalunderskott i ett dotterföretag ska
dotterföretagetshelakapitalunderskottbeaktas.O m m oderföretagetkanvisaattdessansvar
ärstrikt begränsat tillden ägdakapitalandelen,fårdock m oderföretaget efterm edgivande
från Finansinspektionen beaktakapitalunderskottet tillvad som m otsvarar dennaandel.
Förebildentillbestäm m elsenär13 kap.3 § andraochtredjestycketFFFS 2015:8.
S eocksåFI:srem issvar:O m föreslagenlydelsei16 kap13 § denföreslagnalagenkvarstårkan
FIbehövaföreskrivaom proportionellandeldåkapitalbindningarsaknas.
Avdrag fördubbelräkning avposterikapitalbasenm .m .
11 Bestäm m else om att avdrag ska göras från den gruppbaserade kapitalbasen för
dubbelräkningavvissaposterom dessainteredanhardragitsavpågrundavandratilläm pliga
bestäm m elserom beräkningsm etoden (t ex 6 om avdrag föraktieroch förlagslån iföretag i
gruppen).Förebildentillbestäm m elsenär13 kap.4 § FFFS 2015:8.
12 -14 Bestäm m elser om att vissa särskilt utpekade poster får ingå vid beräkning av
gruppbaserad kapitalbasom de får användasvid soloberäkning för det berördaenskilda
anknutnaföretaget m en att sum m an avsådanaposterinte fåröverstigakapitalkravet idet
berördaenskildaföretagetigruppen. Förebilden tillbestäm m elsernaär13 kap.5-7 §§ FFFS
2015:8. Vissabestäm m elser iartikel330 iS olvens2-förordningen avsesockså förasin i
föreskrifterna.(sefråga1 och2 tillreferensgruppen)
Elim inering avinterntskapatkapital
15 Bestäm m elseom attvidberäkningavgruppbaseradkapitalbasskaavdraggörasförposter
som härrörfrån interntskapatkapital(öm sesidig finansiering).Förebilden tillbestäm m elsen
är13 kap.8 § FFFS 2015:8.
16 Bestäm m elsem otsvarandeartikel342 iS olvens2-förordningenom attjusteringskagöras
vid beräkningavdengruppbaseradekapitalbasenförattelim ineraeffekternaav
gruppinternatransaktionerdärsådanainternatransaktionerharpåverkatdeförsäkringstekniskaavsättningarnaförföretagigruppenpåettsådantsättattdengruppbaserade
kapitalbasenharpåverkatsavtransaktionen.
Anknutnatjänstepensionsföretag ochutländskatjänstepensionsinstitut
17 Bestäm m else om att varje anknutet tjänstepensionsföretag och anknutet utländskt
tjänstepensionsinstitut ska beaktas vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas och

gruppbaserat kapitalkrav. Ett anknutet utländskt tjänstepensionsinstitut skabeaktasm ed
hänsyntilldetkapitalkravoch dekapitalbaspostersom fårtäckakapitalkravetsom fastställts
enligtbestäm m elsernaidenandraEES -staten.U tform ningenavdennabestäm m elseberorpå
utform ningen av5 förstastycketp 2 m en FI:savsiktärattden kapitalbasoch detkapitalkrav
som redan fram räknatsförett enskilt utländskt tjänstepensionsinstitut också skaanvändas
vid beräkningpågruppnivå.Förebildenförbestäm m elsenär13 kap.9 § FFFS 2015:8.
Anknutnaförsäkringsföretag ochförsäkringsgivare
18 Bestäm m else om att vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat
kapitalkrav så ska anknutna försäkringsföretag eller EES -försäkringsgivare i en
tjänstepensionsgrupp beaktasm ed den kapitalbasoch det solvenskapitalkravsom gällerför
företagen som enskilda företag enligt gällande sektorsregler. Vad som m enas m ed
sektorsreglerförtydligas(S olvens2).
Föranknutnaförsäkringsgivare från tredje land angesiett andrastycke att grundregeln är,
liksom vid beräkning för en S olvens2-grupp,att dessaskabeaktaspå sam m asätt som
anknutnaförsäkringsföretag(dvsenligtS olvens2).Bestäm m elsenavseskom pletterasm edatt
om enlikvärdighetsbedöm ningavetttredjeland redanhargjortsenligtS olvens2-regelverket
och solvensordning,solvenskapitalkrav och kapitalbasposter,har bedöm tsvaralikvärdiga
m ed kraven i försäkringsrörelselagen,ska hänsyn tastill de kapitalbasposter och det
solvenskapitalkravsom fastställtsavdettredjelandet.Förebildenförbestäm m elsenär13 kap.
9 och11 §§ FFFS 2015:8.(sefråga3 tillreferensgruppen)
Holdingföretag enligt16 kap.19 § lagenom tjänstepensionsföretag
19 Bestäm m else om attom sådanaholdingföretag som avsesi16 kap 3 § förstastycket3 b
och cden föreslagnalagen harpostersom skullehakrävtFinansinspektionensgodkännande
om posternahade funnitsiett enskilt tjänstepensionsföretag (jfr7 kap.3 § den föreslagna
lagen),fårdessaposteringå vid beräkning av gruppbaserad kapitalbasoch gruppbaserat
kapitalkravendasteftergodkännandeavFinansinspektionen.
Ibestäm m elsenförtydligasattförattettholdingföretagskafåm edräknaenpostenligtförsta
stycket ska förutsättningarna i regler för kapitalbasen för enskilda företag (solo) vara
uppfyllda. Vad som m enasm ed m axim alandelav kapitalbasen,vad gäller förlagslån i
holdingföretag som är m oderföretag i en tjänstepensionsgrupp, avses förtydligas i
bestäm m elsen.(sefråga4 tillreferensgruppen)
Bestäm m elseom efterställdbetalningsrättvadgällerförlagslåniholdingföretagavsesinföras.
M ellanliggandeholdingföretag
20 Bestäm m else om att skm ellanliggande holdingföretag skabeaktaspå sam m asätt som
holdingföretagsom ärm oderföretagiengrupp(jfr19 ovan). Förebildenförbestäm m elsenär
13 kap.10 § FFFS 2015:8.
Avbestäm m elsen fram gårockså attdetsom angesi19 om postersom krävergodkännande
ocksågällerförm ellanliggandeholdingföretag.

Anknutnakreditinstitut,värdepappersföretag ochfinansiellainstitut
21 Bestäm m elseom attvid beräkningavgruppbaserad kapitalbasoch gruppbaseratkapitalkravsåskaanknutnakreditinstitut,värdepappersföretagellerfinansiellainstitutbeaktasm ed
den kapitalbasoch kapitalkravsom beräknatsenligt gällande sektorsregler.Vad som m enas
m ed gällandesektorsreglerförtydligas,jfrhurföretagenhanterasiS olvens2.
Av bestäm m elsen fram går också att,istället för att inkludera anknutna kreditinstitut,
värdepappersföretagellerfinansiellainstitutigruppberäkningen enligtförstastycket,såkan
ettavdraggörasförvärdetavinnehavetvidberäkningavgruppbaseradkapitalbas.Förebilden
förbestäm m elsenärdelav13 kap.12 § FFFS 2015:8.
Avdrag dåtillgång tillnödvändig inform ationsaknas
22 Bestäm m elseom attvid beräkningavgruppbaserad kapitalbasoch gruppbaseratkapitalkravska,efterbeslutfrånFinansinspektionen,avdraggörasfördetbokfördavärdetavseende
ett anknutet utländskt tjänstepensionsinstitut,en anknuten EES -försäkringsgivare eller
försäkringsgivare från tredje land ide fallFinansinspektionen saknartillgång tillnödvändig
inform ation.Förebildenförbestäm m elsenär13 kap.14 § FFFS 2015:8.

