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P R O M E M O R I A  

Datum 2015-12-01  
 

Tilläggsinformation angående FFFS 2015:13 

Upplysning avseende Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse. 

Med anledning av att den tekniska standarden för lämnande av information till 
tillsynsmyndigheter och den tekniska standarden för specialföretag inte har 
översatts och publicerats i Europeiska unionens officiella tidning så kan 
Finansinspektionen inte hänvisa till dessa tekniska standarder i sina föreskrifter 
ännu.  
 
Finansinspektionen har för avsikt att uppdatera FFFS 2015:13 med 
hänvisningar till de ovan nämna tekniska standarderna så fort de tekniska 
standarderna i fråga är översatta och publicerade. Fram till dess bör 
nedanstående bestämmelser i FFFS 2015:13 tillämpas med hänsyn till de utkast 
till tekniska standarder som Eiopa publicerat på sin hemsida, 
www.eiopa.europa.eu (se specifikt draft ITS on Templates for the submission 
of information to the supervisory authorities och draft ITS on the approval to 
establish special purpose vehicles). 
 
Finansinspektionen har även för avsikt att införa ytterligare bestämmelser i 
FFFS 2015:13 med hänvisningar till de tekniska standarderna. 
 
Följande bestämmelser bör tillämpas med hänsyn till både den tekniska 
standarden för lämnande av information till tillsynsmyndigheter och den 
tekniska standarden för specialföretag: 
 
1 kap. 1 § 
 
1 kap. 3 § 
 
Följande bestämmelser och avsnitt bör tillämpas med hänsyn till den 
tekniska standarden för lämnande av information till tillsynsmyndigheter: 
 
3 kap. 1, 3, 4, 5 §§ 
 
Bilaga 3 – avsnitt I. Gränsöverskridande verksamhet, år 
 
Bilaga 5 – avsnitt I. Gränsöverskridande verksamhet, år 
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Bilaga 7 – Inrapportering och rapporteringsformat 
 
Bilaga 7 – avsnitt A. och B. Balansräkning – kvartal/år (SE.02.01.16/17) 
 
Bilaga 7 – avsnitt C. och D. Uppgifter om tillgångar – kvartal/år (SE.06.02.16) 
 
Bilaga 7 – avsnitt C. och D. Emittentens sektor enligt ENS 2010 
 
Bilaga 7 – avsnitt C. och D. Instrumentklassificering enligt ENS 2010 
 
Bilaga 7 – avsnitt C. och D. Utgivningsdatum 
 
Bilaga 7 – avsnitt E. och F. Depåer hos försäkringsföretag som avgivit 
återförsäkring kvartal/år (E.01.01.16) 
 
Bilaga 7 – avsnitt G. Pensionsförsäkringsåtaganden – år (E.02.01.16) 
 
Följande bestämmelse bör tillämpas med hänsyn till den tekniska 
standarden för specialföretag: 
 
3 kap. 6 §Text 


