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Ändringar i reglerna för försäkringsföretag som genomför
Solvens 2-direktivet
Inledning
Som en del av genomförandet av Solvens 2-direktivet i svensk rätt har
Finansinspektionen utfärdat flera nya föreskrifter för försäkringsrörelse och
tagit fram en beslutspromemoria.1 I tre av föreskrifterna fick några
bestämmelser som hänvisar till tekniska standarder lyftas ut ur föreskrifterna
innan de beslutades, eftersom kommissionen då inte hade beslutat om och
publicerat standarderna. Bestämmelserna som Finansinspektionen inte
beslutade om var en del av de förslag som remitterades inför beslutet om att
anta föreskrifterna. Eftersom kommissionen nu har beslutat om standarderna
och publicerat dem införs bestämmelserna med dessa ändringsföreskrifter. I
övrigt görs några mindre korrigeringar i enlighet med de förslag som
remitterats. Dessa korrigeringar innebär inte några ändringar i sak.
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse
I 11 kap. i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
försäkringsrörelse finns bland annat krav på vilka uppgifter som ett
försäkringsföretag ska offentliggöra. För en närmare redogörelse av
bestämmelserna, se avsnitt 2.15 i ovan nämnda beslutspromemoria.
Finansinspektionen inför en bestämmelse i 11 kap. i föreskrifterna om
försäkringsrörelse om att försäkringsföretag, för direkt försäkring, ska lämna
information per skadeår när det offentliggör försäkringstekniska avsättningar
enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2452 av den
2 december 2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med
avseende på förfaranden, format och mallar för rapporten om solvens och
finansiell ställning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG. Kommissionen har nu antagit de tekniska standarderna, som
publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 31 december 2015.
Bestämmelsen som Finansinspektionen inför motsvarar den bestämmelse som
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föreslogs i remissen.
Vidare inför Finansinspektionen en upplysningsbestämmelse i 13 kap. 1 §
andra stycket om att det i 7 kap. i Finansinspektionen föreskrifter om
övergångsreglering för försäkringsrörelse finns bestämmelser om hur
försäkringsföretag som tillämpar övergångreglering för verksamhet som avser
tjänstepensionsförsäkring ska tillämpa bestämmelserna om grupptillsyn i 19
kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043). Ändringen innebär ingen ändring i
sak.
Finansinspektionen tar även bort punkt 3 f i avsnitt 2.7 i bilaga 2 a eftersom
bestämmelsen var en upprepning av tidigare angiven bestämmelse (3 c i avsnitt
2.7). Ändringen innebär ingen ändring i sak.
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för
försäkringsrörelse
I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för
försäkringsrörelse regleras bland annat vilka rapporter som ett
försäkringsföretag eller en grupp ska lämna. I rapporteringsföreskrifterna finns
också övergripande krav på de upplysningar som företaget eller gruppen
lämnar i rapporteringen. Kraven på rapportering utgår såväl från den EUgemensamma tillsynsrapporteringen som från den kompletterande nationella
tillsynsrapporteringen. För en närmare redogörelse av bestämmelserna, se
avsnitt 2.19 ovan nämnda beslutspromemoria.
De EU-gemensamma kvantitativa rapporteringskraven är i stor utsträckning
standardiserade och flera av kraven framgår av de tekniska
genomförandestandarderna med avseende på blanketter för inlämning av
uppgifter till tillsynsmyndigheterna. Kommissionen har nu antagit de tekniska
standarderna, som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 31
december 2015. Bestämmelserna som Finansinspektionen inför motsvarar de
bestämmelser som föreslogs i remissen. Korrigering görs vidare av
hänvisningar i 1 kap. 1–3 §§ samt i 3 kap. 9 §, för att hänvisningarna ska
stämma.
Vidare inför Finansinspektionen bestämmelser i 5 kap. om att
övergångsbestämmelser med särskilda tidsfrister för rapportering finns i 6 kap.
i övergångsföreskrifterna. Bestämmelserna syftar endast till att informera
företagen om de regler som gäller under övergångsperioden och innebär alltså
inga ändringar i sak. Med anledning av införandet av bestämmelserna i 5 kap.
sker en förskjutning av 5 kap. 15–24 §§. På grund av förskjutningen av
bestämmelserna i 5 kap. 15–24 §§ ändras hänvisningen i nya 5 kap. 25 §.
I övrigt korrigeras bilaga 3, 5 och 7 så att hänvisningarna till de tekniska
standarderna för lämnande av information till tillsynsmyndigheter motsvarar de
hänvisningar som föreslogs i remissen.

2

FI Dnr 10-9537

Vidare ändras avsnitt E. Specifikation av resultatuppgifter, år i bilaga 5 till
följd av att en ny post E17 Fastställda kapitalvärden för skadelivräntor
tillkommit. Då denna post av skadelivräntor även ingår i E12 Utbetalda
försäkringsersättningar, kommer summaposten E26 att dubbelräkna
skadelivräntorna. Syftet med ändringen är att tydliggöra att E12 Utbetalda
försäkringsersättningar ska exkludera E17 Fastställda kapitalvärden för
skadelivräntor. Ändringen är alltså en rättelse av den tidigare uppställningen av
posterna.
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2015:21) om övergångsreglering för försäkringsrörelse
I 6 kap. Finansinspektionens föreskrifter om övergångsreglering för
försäkringsrörelse finns övergångsbestämmelser med särskilda tidsfrister för de
rapporter som ett försäkringsföretag eller en grupp ska lämna. Vidare finns
övergångsbestämmelser med tidsfrister för den årliga solvens- och
verksamhetsrapport som ska offentliggöras på både solo- och gruppnivå. Som
angivits ovan är de EU-gemensamma rapporteringskraven i stor utsträckning
standardiserade och flera av kraven framgår av de tekniska
genomförandestandarderna. Kommissionen har nu antagit de tekniska
standarderna, som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 31
december 2015. Det innebär att hänvisningar till de tekniska standarderna nu
kan lyftas in i föreskrifterna.
Bestämmelserna som Finansinspektionen inför motsvarar de bestämmelser som
föreslogs i remissen.
Konsekvensanalys
Ändringarna i de aktuella föreskrifterna bedöms inte få några ytterligare
konsekvenser än de som analyserats i samband med den beslutspromemoria
som togs fram i samband med att föreskrifterna antogs.
Konsekvenser för samhället och konsumenterna
Ändringarna får inga konsekvenser för samhälle och konsumenter.
Konsekvenser för företagen
Som Finansinspektionen anger i beslutspromemorian som togs fram i samband
med att föreskrifterna antogs, rapporterar försäkringsföretagen redan i dag de
försäkringstekniska avsättningarna per skadeår. Ändringen medför därmed inga
ökade kostnader och får heller inga andra konsekvenser för företagen.
Den hänvisning till de tekniska standarderna för lämnande av information till
tillsynsmyndigheter som införs i rapporteringsföreskrifterna medför inte heller
några kostnader utöver de som är kopplade till den rapportering som framgår
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av standarderna. Eftersom Finansinspektionen utgår från principen att
kostnader som kommer av övriga delar av regelverket inte ska inkluderas i
myndighetens konsekvensanalys bortser myndigheten från dessa kostnader här.
De upplysningsbestämmelser som Finansinspektionen inför bör göra det
tydligare för företagen vilka regler som gäller under övergångsperioden.
Konsekvenser för Finansinspektionen
Ändringarna får inga konsekvenser för Finansinspektionen.
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