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Remiss av förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd 
om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse 

Finansinspektionen har tagit fram ett uppdaterat förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse. Med anledning av 
de förändringar som har skett i förhållande till det remitterade förslaget inbjuds 
ni härmed att lämna synpunkter.   
 
De uppdaterade föreskrifterna och allmänna råden föreslås träda i kraft den  
1 januari 2016.  
 
Finansinspektionen bifogar förslag till författningstext och remisspromemoria. 
Materialet finns också på vår webbplats, www.fi.se. 
 
Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas (ange diarienummer 10-9537) till 
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till 
finansinspektionen@fi.se, senast den 3 augusti 2015. 
 
Vid frågor kontakta Berit Lignercrona (vecka 27–28) via mejl 
berit.lignercrona@fi.se eller tfn 08-787 82 13, Joakim Ström (vecka 29–30) via 
mejl joakim.strom@fi.se eller tfn 08-787 81 43, Charlotte Rørdam (vecka 31) 
via mejl charlotte.rordam@fi.se eller tfn 08-586 485 55. 
 
Information om tillsynsrapportering enligt trafikljusmodellen 

I samband med denna remiss vill Finansinspektionen informera om hur 
tillsynsrapportering enligt trafikljusmodellen kommer att ske då Solvens 2 
börjar tillämpas i Sverige. 
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Från och med första kvartalet 20161 ska tjänstepensionsverksamhet rapporteras 
till Finansinspektionen enligt trafikljusmodellen. Det innebär att 
tjänstepensionskassor och livförsäkringsföretag som inte omfattas av Solvens 2 
ska rapportera enligt trafikljusmodellen. Livförsäkringsföretag som tillämpar 
övergångsregeln i Solvens 2 för sin tjänstepensionsverksamhet ska rapportera 
denna verksamhet enligt trafikljusmodellen.  
 
Övriga företag ska upphöra att rapportera enligt trafikljusmodellen. Sista 
rapporteringen för dessa företag är fjärde kvartalet 20152. 
 
I samband med den förändrade omfattningen av tillsynsrapporteringen enligt 
trafikljusmodellen kommer Finansinspektionen under 2016 att se över och 
vidareutveckla modellen.  
 
     
Med vänlig hälsning 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
 
Marie Jesperson 
Regelgivningsansvarig 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Med tillsynsrapportering per första kvartalet 2016 avses rapporteringsdatum 31 mars 2016. 
Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen senast 30 april 2016. 
2 Med tillsynsrapportering per fjärde kvartalet 2015 avses rapporteringsdatum 31 december 
2015. Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen senast 31 januari 2016. 
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Bilagor:  
Förslag till föreskrifter och allmänna råd 
Remisspromemoria 
 
 
Sändlista  
AFA Försäkring 
Datainspektionen 
FAR 
Finansförbundet 
FTF 
Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation 
Konsumenternas försäkringsbyrå 
Konsumentverket 
LO 
Matematiska institutionen, Stockholms Universitet 
Näringslivets Regelnämnd 
Pensionsmyndigheten 
PRI Pensionsgaranti 
PTK 
Regelrådet 
Riksbanken 
Riksrevisionen 
SACO 
Skatteverket 
ST 
Statens tjänstepensionsverk 
Statistiska centralbyrån 
Svenska Aktuarieföreningen 
Svensk Försäkring 
Svenska föreningen för partsförvaltade institut för risk och pensionsplaner 
Svenska försäkringsförmedlares föreningen 
Svenskt Näringsliv 
Swedish Pension Fund Association 
SWERMA 
TCO 
Tjänstepensionsförbundet (Sparinstitutens Pensionskassa SPK, att. 
Tjänstepensionsförbundet) 
Utländska försäkringsbolags förening 
 
För kännedom: 
Finansdepartementet 
Justitiedepartementet 
 


