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Underlag till extern referensgrupp – innehåll i föreskrifter om
rapportering för tjänstepensionsföretag
Bakgrund
I 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) uppges att ett
försäkringsföretag ska lämna Finansinspektionen (FI) de upplysningar om sin
verksamhet som inspektionen begär. Av 14 kap. 1 § lagförslaget om
tjänstepensionsföretag1 framgår att bestämmelserna i 17 kap. 5 §
försäkringsrörelselagen gäller för tjänstepensionsföretag.
I 14 kap. 8 § lagförslaget finns ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om vilka upplysningar ett
tjänstepensionsföretag ska lämna till FI enligt 17 kap. 5 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämfört med 1 kap. 5 § första stycket i
lagförslaget, när och hur de upplysningarna ska lämnas samt om vissa uppgifter
som enligt 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen ska lämnas till FI i stället ska
lämnas till Statistiska centralbyrån.
Med stöd av artikel 35 i Eiopaförordningen2 har Eiopa3 möjlighet att begära in
uppgifter som myndigheten behöver för fullgörandet av sitt uppdrag från
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. Uppgifterna får begäras in vid
återkommande tillfällen och i angivna format. Eiopa har den 10 april 2018
beslutat att samla in uppgifter om tjänstepension med avseende på
bestämmelserna i det andra tjänstepensionsdirektivet (se EIOPA-BoS/18-114).
I Europeiska centralbankens förordning (EU) 2018/231 av den 26 januari 2018
om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2) regleras att
tillsynsmyndigheterna ska lämna in ett antal uppgifter (utöver de som framgår
av Eiopas beslut) till Europeiska centralbanken.

1

Se Promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag, Finansdepartementet,
Finansmarkandsavdelningen, Fi2018/02661/FPM.
2
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om
inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av
kommissionens beslut 2009/79/EG.
3
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (European Insurance and
Occupational Pension Authority, Eiopa).
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Enligt 7 § fjärde stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken får
regeringen bemyndiga en myndighet att meddela föreskrifter om skyldighet att
lämna uppgifter för den officiella statistiken.
I 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken finns ett
bemyndigande för FI att meddela föreskrifter om verkställighet av
bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i bl.a. 7 § lagen (2001:99) om den
officiella statistiken och 5 § i förordningen.
Med anledning av bemyndigandena ovan har FI tagit fram ett förslag på
rapporteringsföreskrifter för tjänstepensionsföretag.
Förslagets innehåll
Under referensgruppsmötet kommer FI att presentera det tänkta innehållet i
rapportering för tjänstepensionsföretag, så långt det är klart. FI har ännu inte
utarbetat ett fullständigt rapporteringspaket; exempelvis saknas regler om
riskkänsligt kapitalkrav och kvantitativ och kvalitativ grupprapportering.
Efter presentationen önskar FI diskutera ett antal frågor med referensgruppen.
Frågor till referensgruppen









Vilka svårigheter ser ni med rapporteringen?
Rapporteringen ska enligt Eiopa för första gången lämnas in avseende
det tredje kvartalet 2019 – vilka svårigheter ser ni med att hinna ta fram
och rapportera uppgifterna?
Vid en grov uppskattning; hur många av uppgifterna kan ni redan i dag
ta fram? Vilka delar ser ni blir svårare att ta fram och varför?
Har ni kommit i kontakt med beslutet från Eiopa tidigare? Hur har ni i
sådant fall förberett er för den rapportering som beslutet avser?
Hur ser ni på den kvalitativa regelbundna tillsynsrapporteringen?
Vilka kostnader kommer den nationella respektive Eiopa-/ECBrapporteringen att innebära för er?
Skulle det underlätta för er om FI prioriterade att lägga in fler exempel
på vissa delar av rapporteringsanvisningarna? Tex ”Förteckning över
tillgångar”? Om ja; på vilka delar i sådant fall?
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