RÖRELSEREGLERING
– VAD, HUR
OCH VARFÖR?
Företagens möjligheter
att erbjuda försäkringar
påverkas i hög grad av hur
rörelsereglerna utformas.
Hur regler som påverkar försäkringsföretagens
rörelse utformas får stor betydelse för företagens
möjligheter att erbjuda olika typer av försäkringar.
Eftersom försäkringsföretag bidrar till både individers och företags möjligheter att hantera sina risker
har reglernas utformning också stor b
 etydelse för
samhällsekonomin.
Rörelseregleringen för försäkringsföretag är
mycket omfattande. Den innehåller villkoren

för att starta och bedriva försäkringsverksamhet,
så att företagen kan uppfylla sina åtaganden gentemot försäkringstagarna. Det främsta syftet är att
säkerställa ett gott konsumentskydd.
Andra regler som påverkar försäkringsföretagens
rörelse är regelverken mot penningtvätt och terror
ismfinansiering och regleringen om finansiell
rapportering. Försäkringsföretagens verksamhet är
även styrd av branschspecifika avtalsrättsliga regler.
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SVENSKA REGLER VILAR PÅ EU-RÄTTEN
ta fram en ny redovisningsstandard för försäkringsRörelseregleringen av försäkringsföretagen vilar på
avtal, IFRS 4, som sedan kommer att införlivas i
EU-rätt. Det centrala och mycket omfattande regelEU-rätten. Detsamma gäller standarden för finanverket är Solvens II, som trädde i kraft den 1 januari
siella instrument, IFRS 9. Även Solvens II innehåller
2016. För tjänste
en omfattande reglering
pensionsverksamhet
av företagens finansiella
finns särskilda regler som
rapportering.
Regelverk som styr försäkringsär under omstöpning på
Försäkringsavtalsrätten
verksamheten
ska
harmoniera
med
företagens
EU-nivå (IORP II).
är i dag inte reglerad på
verksamhet och svenska förhållanden. De ska
Även när det gäller åtEU-nivå på samma sätt
vara långsiktigt stabila, stödja sund konkurrens
gärder mot penningtvätt
som rörelseregleringen.
och bidra till ett gott konsumentskydd.
och terrorismfinansiering
Men det finns en ambistyrs de svenska regeltion hos EU-kommiss
verken av EU-rätt. Det
ionen att harmonisera
så kallade fjärde penningtvättsdirektivet ska vara
även avtalsrätten utifrån tanken att det skulle kunna
genomfört i svensk rätt senast i juni 2017.
underlätta gränsöverskridande försäljning av förPå redovisningsområdet pågår sedan flera år
säkringar. EU-kommissionen publicerade härom året
tillbaka ett omfattande arbete på global nivå med att en rapport som belyser problematiken.

PRIORITERADE FRÅGOR
Solvens II
EU-kommissionen har redan aviserat att vissa ändringar
kommer att behövas i Solvens II och dessa kommer Svensk
Försäkring att engagera sig i, både på EU-nivå och på
nationell nivå. Vårt mål är att säkerställa att regleringen
även fortsättningsvis är riskbaserad och inte leder till
oproportionerliga administrativa bördor.
Tjänstepensionsverksamhet
Svensk Försäkring verkar för besked från lagstiftaren om
hur tjänstepensionsverksamhet ska regleras i Sverige i
framtiden, inklusive vilka aktörer som ska omfattas av
regelverket för tjänstepensionsföretag. Frågan är också
kopplad till hanteringen av IORP II, där Svensk Försäkring
följer förhandlingarna och kommande genomförande av
direktivet. Målet är att tjänstepensionsverksamhet ska
omfattas av bästa möjliga reglering och verksamhets
förutsättningar, oavsett företagsform.
Penningtvätt
Svensk Försäkring följer noga genomförandet av det fjärde
penningtvättsdirektivet. Vårt mål är att reglerna ska vara
inriktade på att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering där riskerna är som störst. Detta är nödvändigt för
att försäkringsföretagens resurser ska kunna användas på

det mest effektiva och ändamålsenliga sättet. Regleringen
måste därför bygga på en noggrann analys av riskerna för
penningtvätt och terrorismfinansiering.
Finansiell rapportering
Vi följer noga utvecklingen av IFRS 4 och har täta k ontakter
med relevanta aktörer både på internationell och på
nationell nivå. En särskilt prioriterad fråga är möjligheten
att även fortsättningsvis betrakta konsolideringsfonden
i ömsesidiga och andra icke vinstutdelande försäkrings
företag som eget kapital. Målet är att regelverken ska bidra
till en transparent och jämförbar finansiell rapportering
som ger en rättvisande bild av försäkringsföretagens
verksamhet.
Försäkringsavtalsrätt
Svensk Försäkring följer den pågående översynen av vissa
delar av den svenska försäkringsavtalslagen. Vårt arbete
syftar till att påverka att regelverket även fortsättningsvis
ska harmoniera med försäkringsföretagens verksamhet.
Det gäller till exempel konsumenternas rätt till personförsäkring. En annan fråga rör reservationsanslutning till
frivillig gruppförsäkring. Svensk Försäkring bevakar även
kommande eventuella åtgärder på EU-nivå, för att undvika
reglering som inte medför konsumentnytta och en stärkt
inre marknad för försäkringar.
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