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Finansinspektionen 
Box 7821 
103 97 Stockholm 
Tel +46 8 408 980 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

2021-11-22  FI dnr 21-23120 
 (Anges alltid vid svar) 

Enligt sändlista 

Remiss – förslag till ändringar i Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om årsredovisning  
Finansinspektionen föreslår ändringar i tre årsredovisningsföreskrifter. 
Syftet är att anpassa föreskrifterna till en ny internationell redovisnings-
standard för försäkringsavtal, IFRS 17, som kommer att ersätta den 
nuvarande standarden IFRS 4.  

De föreskrifter och allmänna råd som inspektionen föreslår ändringar i är: 

– Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om 
årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, 

– Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om 
förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag, och 

– Finansinspektionens förskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Inspektionen bifogar förslag till författningar och en remisspromemoria. 
Författningarna bifogas i två versioner: dels med ändringsmarkeringar där 
text som föreslås tas bort är överstruken och ny text är understruken, dels en 
ren version. Inspektionens motiveringar och överväganden till ändringarna 
framgår av remisspromemorian. Materialet finns också på www.fi.se. 

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas (ange diarienummer 21-23120) till 
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till 
finansinspektionen@fi.se, senast den 5 januari 2022.  

Frågor besvaras av Greta Wennerberg: greta.wennerberg@fi.se eller telefon 
08-408 981 23. 
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Regelgivningsansvarig 

 

Bilagor 

Förslag till föreskrifter, rena versioner 

Remisspromemoria 

Förslag till föreskrifter, ändringsmarkerade versioner 
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Sändlista 
Bokföringsnämnden 
Konkurrensverket 
Nämnden för svensk redovisningstillsyn 
Pensionsmyndigheten 
Regelrådet 
Revisorsinspektionen 
Skatteverket 
Statistiska centralbyrån 
Sveriges riksbank 
 
AFA Försäkring 

FAR Referensgruppen för finansiella företag 

Finansbolagens Förening 

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå 

Konsumenternas Försäkringsbyrå 

Näringslivets Regelnämnd 

PRI Pensionsgaranti 

Rådet för finansiell rapportering 

Sparbankernas Riksförbund 

Svensk Försäkring 

Svenska Aktuarieföreningen 

Svenska Bankföreningen 

SWERMA 

Tjänstepensionsförbundet  

 

För kännedom: 

Finansdepartementet 

Justitiedepartementet 
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