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Sammanfattning
Svensk Forsakring har invandningar mot delar av Finansinspektionens forslag. I 
huvudsak galler det foljande fyra fragor, jamte en synpunkt om rapporteringsfore- 
skriften.

• Sakerhetsreserv: Hur ett tjanstepensionsforetags verksamhet ska beskattas 
ar inte en fraga Finansinspektionen rader over. Inspektionen behover dock 
sakerstalla att det inte rader osakerhet runt vilka tillaggsforsakringar som 
ska beskattas enligt inkomstskattelagen och som det bor kunna goras 
avsattningar till sakerhetsreserv for. Fler tillaggsforsakringar bor omfattas 
av foreskriften.

• Kapitalkrav for godkanda infrastrukturinvesteringar: Forslaget ar otydligt 
och innebar en allt for snav gransdragning av de godkanda infrastruktur- 
investeringarna. For indirekta investeringar bor det dessutom vara tillrackligt 
att fondforvaltaren vidtar erforderliga kontroller av att investeringar inte ar 
miljofarliga.

• Distribution: Svensk Forsakring avstyrker att ett undantag fran tillamp- 
ningen av 11 och 12 kap. i distributionsforeskrifterna och fran POG-reglerna 
inte langre ska galla for alia centralt kollektivavtalade tjanstepensionsforsak- 
ringar. I stallet for de andringar som Finansinspektionen nu foreslar bor ett 
nytt stycke inforas som oppnar upp for den avtalsfrihet som lagen ger.

• Ovrigt: Finansinspektionen bor gora det tydligare vilken person som inspek
tionen anser vara den som ska anmalas vid viss utlagd verksamhet.
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Sakerhetsreserv
I prop. 2020/21:82 s. 64 anges att det finns inget hinder for livforsakringsforetag 
och tjanstepensionsforetag att gora avsattningar till en sakerhetsreserv i den del av 
verksamheten som ar foremal for inkomstbeskattning. Finansinspektionens avsikt 
ar ocksa att avsattning till sakerhetsreserv ska kunna goras for de forsakringar som 
beskattas enligt inkomstskattelagen. Svensk Forsakring anser att det ar en naturlig 
utgangspunkt.

Vilka skatteregler som ar tillampliga for en viss typ av forsakringar bestammer 
saledes om avsattningar till sakerhetsreserv kan goras. Fiuruvida vissa forsakringar 
ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller inte ar dock for narvarande inte all- 
deles sjalvklart. Det galler framst forsakringar som hos forsakringsforetag anses 
som skadeforsakring, sasom avgangsbidragsforsakring, trygghetsforsakring for 
arbetsskada och ersattning vid foraldraledighet.

Flur ett tjanstepensionsforetags verksamhet ska beskattas ar inte en fraga Finans- 
inspektionen rider over. Finansinspektionen behover dock sakerstalla att det inte 
rider osakerhet runt vilka tillaggsforsakringar som beskattas enligt inkomstskatte
lagen och for vilka darfor avsattning till sakerhetsreserven bor kunna ske. Inspek- 
tionen bor utvidga mojligheten att gora avsattningar till sakerhetsreserven till fler 
"forsakringstyper" i foreskriften, beroende pa inneboende risker. Tillampligheten av 
dem kan goras beroende av att de beskattas enligt inkomstskattelagen. Ytterligare 
kalibreringar av det maximala beloppet for sakerhetsreserven behover dock ske 
eftersom inspektionens berakningsunderlag endast beaktar livforsakringsforetags 
och tjanstepensionskassors verksamhet. Detta bor heist goras i dialog med de 
bolag som berors.

Det bor da uppmarksammas att flera tjanstepensionsforsakringar, sasom sjukfor- 
sakringar, kompletterar det allmannas trygghetssystem och darfor ar starkt bero
ende av politiska beslut. Andringar i de allmanna sjukforsakringsreglerna paverkar 
behovet av avsattningar och variationen i skadeutbetalningar kan vara stor och 
svar att forutse. Dessa forhallanden fangas inte alltid i historiskt data. Modellen for 
att skatta volatiliteten, som sedan ligger till grund for beslut om takvarde for saker
hetsreserven, ar inte anpassad for att fanga dessa icke slumpmassiga variationer. 
Det maximala beloppet for sakerhetsreserven bor beakta detta si att skadeforsak- 
ringsforetag i praktiken inte utesluts frin omvandling (se prop, 2020/21:82 sid 64 
- 65).

Finansinspektionen foreslir att for gruppliv- och tjanstegrupplivforsakring ska den 
maximala sakerhetsreserven endast baseras pi premieinkomsten och inte pi 
avsattning for oreglerade skador. Orsaken ar enligt remisspromemorian att avsatt- 
ningarna for dessa forsakringar ar av mindre betydelse eftersom grupplivforsak- 
ringar betalas ut som engingsbelopp. Svensk Forsakring kan dock konstatera att 
det finns sidana produkter med ett efterskydd med en risk kopplad till dodsfall 
under sjukdomstid, for vilka det kravs en vasentlig reservsattning. Det bor beaktas 
genom att avsattning till sakerhetsreserven for dessa bor kunna baseras ocksi pi 
avsattningen for oreglerade skador.
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Kapitalkrav
Finansinspektionen foreslar att foretagen, for att en investering ska kunna klassas 
som godkand infrastrukturinvestering, ska kontrollera att verksamheten uppfyller 
kraven i tillampliga miljoskyddsregler. I fraga om investeringar utanfor EES ska 
foretagen kunna gora bedomningen att verksamheten skulle vara lonsam om den 
hade omfattats av Elks system for handel med utslappsratter. Kontroller och 
bedomningar ska dokumenteras. Det ar i manga delar oklart vad foreskrifterna 
innebar och om de gar att leva upp till. Det framgar till exempel inte om 
inspektionen avser att kontroller och bedomningar ska goras vid 
investeringstillfallet eller ocksa lopande. Konsekvenserna av om det maste ske 
lopande ar vasentliga varfor vi forordar att det endast ska galla vid 
investeringstillfallet. Vidare kan det vara forenat med stora svarigheter att tillampa 
en EU-reglering pa verksamheter for vilken den over huvud taget inte ar avsedd 
samtidigt som investeringar utanfor ED kan bidra till en miljoforbattring.

En del investeringar sker I fondandelar och sadana kontroller och bedomningar som 
erfordras enligt forslaget ar inte alltid mojliga betraffande fondens investeringar.
For dessa indirekta investeringar bor det vara tillrackligt att fondforvaltaren vidtar 
erforderliga kontroller.

Om det stalls for hoga krav pa kontroller och bedomningar sa finns det risk att 
tjanstepensionsforetagen inte kommer kunna tillampa det sarskilda kapitalkravet 
for godkanda infrastrukturinvesteringar.

Svensk Forsakring har inga invandningar mot att produktion av fossila branslen och 
manga av de verksamheter som hanterar sadana branslen inte bor anses som god
kanda infrastrukturinvesteringar. Enligt var mening ar det dock inte givet hur man 
ska dra gransen mellan vad som bor anses som godkant och inte nar det galler 
andra verksamheter an produktion. Det ar ocksa svart att fa en uppfattning om hur 
stor andel i en investering som maste vara "icke-fossil" for att kunna bedomas som 
godkand. I remisspromemorian anges att Finansinspektionen avser att utesluta 
verksamheter, som ar huvudsakligen dedikerade till fossila branslen och att med 
uttrycket "I allt vasentligt" i foreskriften avses att "det inte kan uteslutas att en 
verksamhet som inkluderar en marginell del fossil verksamhet i undantagsfall anda 
kan vara godkand under forutsattning att den delen ar under avveckling". Sasom 
forslaget utformats anser Svensk Forsakring att det leder till en allt for otydlig och 
snav gransdragning av de godkanda infrastrukturinvesteringarna. Som exempel 
kan namnas att investeringar i en hamn verkar exkluderas, om man inte halier pa 
att avveckla mojligheten att dar hantera transporter av fossila branslen. Vi ar ocksa 
tveksamma till hur man ska bedoma fjarrvarmeverk som vid extra hog forbrukning 
temporart behover anvanda fossilt bransle samt hur man ska se pa naturgas och 
pipelines.

De nyligen beslutade andringarna I lagen om tjanstepensionsforetag trader i kraft 
den 1 maj 2021 medan Finansinspektionen nu foreslar att andringarna i foreskrif
terna om tjanstepensionsforetag ska trada i kraft den 6 juli 2021. I lagen och 
foreskrifterna finns likalydande overgangsbestammelser som anger att for investe-
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ringar som ett foretag har gjort fore ikrafttradandet galler aldre foreskrifter om 
berakning av kapitalkravet for marknadsrisk, om det leder till ett lagre kapitalkrav. 
Att det saledes uppstar ett glapp mellan lagen och foreskrifterna har inte kommen- 
terats narmare i remisspromemorian. Enligt var mening bor regleringen innebara 
att for investeringar I mellanperioden, efter lagens ikrafttradande men innan fore
skrifterna har tratt i kraft, sa galler de aldre foreskrifterna, dvs. nu gallande 
foreskrifter.

For innehav i fondandelar sa bor det dessutom klargoras huruvida det ar fondens 
forvarvstidpunkt som ar den relevanta vid tillamning av overgangsbestammelsen 
eller tjanstepensionsforetagets forvarv av fondandelarna.

Distribution
Enligt de gallande foreskrifterna tillampas inte bestammelserna i 11 och 12 kap. i 
foreskrifterna om forsakringsdistribution for kollektivavtalsgrundade tjanstepens- 
ionsforsakringar som foljer en overenskommelse mellan en arbetsgivarorganisation 
och en central arbetstagarorganisation. Inte heller tillampas for dessa kommissio- 
nens delegerade forordning (EU) 2017/2358 (om produkttillsyns- och styrnings- 
krav, s.k. POG-regler). Finansinspektionen avser nu enligt remisspromemorian att 
anpassa detta till andrad lydelse av bestammelsen i lagen om tjanstepensionsfore- 
tag. Andringen som foreslas i tjanstepensionsforeskriften innebar att bestammel
serna i 11 och 12 kap. i foreskrifterna om distribution och POG-reglerna inte ska 
tillampas om ett tjanstepensionsforetag har ingatt ett sadant avtal som avses I 1 
kap. 16 § andra stycket lagen om tjanstepensionsforetag, om avvikelser fran 
bestammelserna om information i lagen om forsakringsdistribution.

Svensk Forsakring avstyrker att ett undantag fran POG-reglerna inte langre ska 
galla for alia centralt kollektivavtalade tjanstepensionsforsakringar utan endast for 
vissa tjanstepensionsforsakringar om avtal har traffats om informationsgivning. De 
andrade lagreglerna som Finansinspektionen vill anpassa foreskrifterna till galler 
informationsgivning och for detta ar EU-forordningen inte relevant. Till detta 
kommer att inspektionen i anslutning till att gallande bestammelse infordes angav 
betraffande dessa kollektivavtalade tjanstepensionsforsakringar att syftet med en 
process for produktgodkannande till stor del redan kan antas vara uppfyllt i och 
med den upphandling som gors och andra hansyn som tas I de avtal som sluts 
mellan arbetsmarknadens parter inom den kollektivavtalade tjanstepensionen. 
Svensk Forsakring anser att dessa forhallanden ar oforandrade. Den nuvarande 
bestammelsen bor darfor inte andras.

Svensk Forsakring avstyrker aven fdrslagen om att tillampningen av 11 och 12 kap 
i foreskrifterna om distribution (om information och dokumentation) ar beroende av 
att det finns ett avtal om informationsgivning. I den tidigare beslutspromemorian 
anges bland annat att pensionsformanerna for kollektivavtalade tjanstepensioner 
bestams genom avtal som ingas av arbetsmarknadens parter, vilket enligt Finans
inspektionen innebar att regler om information till kunder ar mindre motiverade vid 
forsakringsdistribution till foretag och anstallda pa denna del av marknaden. 
Finansinspektionen bedomde vid samma tillfalle att dokumentationskraven inte ar
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nodvandiga for kollektivavtalad tjanstepension, eftersom pensionsformanerna dar 
bestams genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Det finns darmed inte 
samma skal att krava dokumentation gentemot den enskilda arbetsgivaren som i 
de fiesta fall ar att betrakta som kund. Svensk Forsakring menar att aven dessa 
forhallanden fortfarande ar giltiga och att kraven inte bor skarpas. Nar det galler 
dokumentationskraven tillkommer att de inte ar relevanta for informationsgivning, 
vilket ar vad de nu andrade lagreglerna galler.

I stallet for de andringar som Finansinspektionen nu foreslar bor ett nytt stycke 
inforas som oppnar upp for den avtalsfrihet som lagen ger.

Ovrigt
Finansinspektionen foreslar att ett stycke i ett allmant rad till 8 kap. 5 § I foreskrif- 
terna om tjanstepensionsforetag tas bort. Svensk Forsakring bar inte nagra invand- 
ningar mot det, men det vore bra att gora ett fortydligande i beslutspromemorian 
om vilken person som inspektionen anser vara den som ska anmalas. Foljande 
meningar i remisspromemorian behdver fortydligas. "Om foretaget anmaler en 
person utanfdr foretaget bor det aven utse en person inom det egna foretaget som 
ar ansvarig for den utlagda verksamheten. Personen behover dock inte anmalas till 
Finansinspektionen."

Nar det galler rapporteringsforeskrifterna vill vi peka pa att rapportering av 
solvensuppgifter (FI. Solvensuppgifter - ar) for tillaggsforsakring verkar kunna ge 
en annan uppgift jamfort med bur berakningen enligt lagen om tjanstepensions- 
fdretag utfaller. Orsaken ar att logiken pa raderna FI63-FI71, som ar jamforelsen 
med foregaende ars minimikapitalkrav, inte synes dverensstamma med 8 kap. 12 § 
lagen om tjanstepensionsforetag. Enligt lagen gor man en jamforelse mot fdrega- 
ende ars minimikapitalkrav. Foljer man formlerna i rapporten sa ska man i stallet 
jamfora med foregaende ars hogsta varde av justerad premiebas och justerad 
ersattningsbas. Finansinspektionen foreslar i denna del inte nagon andring men nar 
inspektionen nu avser att gora rattelser i foreskriften sa bor aven detta atgardas.
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