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Enligt sändlista FI Dnr 18-1154 
(Anges alltid vid svar) 

 

 

Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter om 
tjänstepensionsverksamhet 

Finansinspektionen remitterade den 5 juli 2019 ett förslag till nya föreskrifter 
och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet. Remisstiden löpte ut den 
13 september 2019 och förslaget bereds för närvarande inom 
Finansinspektionen. De nya föreskrifterna och allmänna råden är tänkta att 
träda i kraft den 1 januari 2020. 
 
Finansinspektionen kompletterar den tidigare remissen med ett reviderat 
förslag när det gäller korrelationerna i beräkningen av kapitalkrav för 
aktiekursrisk (7 kap. 15 § i de föreslagna föreskrifterna och allmänna råden om 
tjänstepensionsverksamhet). Dessutom föreslås kompletterande bestämmelser 
om försäkringstekniska avsättningar (4 kap. i samma föreskrifter). 
 
Förslaget, och Finansinspektionens skäl för det, framgår av bifogade 
tilläggsremiss. 
 
Tilläggsremissen och tidigare remitterat material finns även tillgängligt på 
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. 
 
Skriftliga synpunkter på tilläggsremissen lämnas till Finansinspektionen, Box 
7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast 
den 14 oktober 2019. Ange diarienummer 18-1154. 
 
Finansinspektionen bjuder in till ett särskilt remissmöte den 14 oktober 2019 
kl. 14.00-15.00 för de remissinstanser som vill lämna muntliga synpunkter på 
tilläggsremissen. Anmälan till remissmöte ska göras till nedanstående 
kontaktperson senast den 11 oktober 2019. 
 
Frågor om tilläggsremissen besvaras av Leonard Weber Landgren på e-post 
leonard.weberlandgren@fi.se eller tfn 08-408 985 06. 
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Magdalena Petersson 
Regelgivningsansvarig 
 
 
 
 
Bilaga: 
Tilläggsremiss 
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Sändlista: 
Arbetsgivarverket 
Bolagsverket 
FAR 
Finansbolagens förening 
Finansförbundet 
Fondbolagens förening 
Forena 
Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation 
Försäkringsjuridiska föreningen 
Internrevisorerna 
Kommerskollegium 
Konsumenternas försäkringsbyrå  
Konsumentverket  
Landsorganisationen i Sverige (LO) 
Näringslivets regelnämnd (NNR) 
minPension 
Pensionsmyndigheten  
Regelrådet 
Revisorsinspektionen 
Riksrevisionen  
SACO  
Skatteverket 
ST 
Statens tjänstepensionsverk (SPV) 
Statistiska centralbyrån 
Svensk Försäkring 
Svensk Handel 
Svenska Aktuarieföreningen 
Svenska försäkringsförmedlares förening 
Svenskt Näringsliv  
Sveriges Advokatsamfund 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Sveriges Redovisningskonsulters förbund 
Sveriges riksbank 
Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) 
PTK 
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)  
Tjänstepensionsförbundet 
Utländska försäkringsbolags förening 
 
 
 
För kännedom: 
Finansdepartementet 
Justitiedepartementet 
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