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Remiss – förslag till ändringar i regler om försäkringsrörelse 

och om försäkringstekniska grunder 

Finansinspektionen föreslår ändringar i regler som gäller förutsättningarna för 

att använda matchningsjustering och hur beräkning av volatilitetsjustering ska 

göras, vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Finansinspektionen 

föreslår också ändrade regler som innebär att juridiska personer som ansöker 

om tillstånd att förvärva aktier i försäkringsföretag inte ska behöva använda 

vissa blanketter. De föreslagna ändringarna är i Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse.  

Dessutom föreslås ändringar i antaganden om dödlighet för ålderspension och 

sjuklighet för sjukpension i bilagan till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 

2007:24) om försäkringstekniska grunder. Föreskrifterna ska tillämpas när en 

arbetsgivare enligt 3 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse 

m.m. ska beräkna kapitalvärdet av pension som en arbetstagare intjänat. 

Bifogat är förslag till författningstext och remisspromemoria. Remissmaterialet 

finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 6 maj 2020. När det gäller föreskrifterna 

om försäkringstekniska grunder föreslås dock att ändringarna tillämpas första 

gången för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020 eller närmast 

därefter. 

Frågor om remissen besvaras av William Svärd på tfn 08-408 98 835 eller e-

post william.svard@fi.se. 

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 

103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se senast den 28 

februari 2020. 
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Anna Nystedt 

Regelgivningsansvarig  
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Bilagor: 

Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 

2015:8) om försäkringsrörelse 

Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om 

försäkringstekniska grunder 

Remisspromemoria 

 

Sändlista: 

Konkurrensverket 

Pensionsmyndigheten 

Regelrådet 

Statens tjänstepensionsverk 

FAR 

Företagarnas riksorganisation 

Näringslivets Regelnämnd 

Rådet för finansiell rapportering 

Svensk Försäkring 

Svenska Aktuarieföreningen 

Svenskt Näringsliv 

SRF Konsulterna 

PRI Pensionsgaranti 

 

För kännedom: 

Finansdepartementet 

Justitiedepartementet 

 


