
 

   

Yttrande över ”Förslag till nya och ändrade 
föreskrifter för tjänstepensionsföretag och 
försäkringsföretag om säkerhetsreserv, 
kapitalkrav, information, rapportering och 
distribution” 
 

LO har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. LO har i 

huvudsak inga invändningar mot Finansinspektionens förslag men avseende 

förslagen till föreskrifter rörande säkerhetsreserv och distribution lämnar LO 

följande synpunkter. 

 

Säkerhetsreserv 
Av skattelagstiftningen framgår att bland annat tjänstepensionsföretag kan 

göra avsättning till säkerhetsreserv i den del av företagets verksamhet som 

inkomstbeskattas. I prop. 2020/21:82 bekräftas att tjänstepensionsföretag 

ska kunna ha säkerhetsreserv för den delen av verksamheten som 

inkomstbeskattas, och att Finansinspektionen ska ta fram föreskrifter som 

reglerar avsättningen till säkerhetsreserv för dessa företag.  

Alla försäkringsgrenar som ett tjänstepensionsföretag bedriver som är 

föremål för inkomstskatt, innefattas således i möjligheten till avsättning till 

säkerhetsreserv. Om inkomstskattereglerna gäller beträffande meddelandet 

av en viss försäkringstyp, blir konsekvensen att tjänstepensionsföretaget kan 

göra avsättning till säkerhetsreserv i den delen. 

I föreliggande remisspromemoria (s. 9) anges att det för ett 

tjänstepensionsföretag endast är inkomstbeskattad verksamhet i form av 

grupplivförsäkringar och sjuk- och olycksfallsförsäkringar som kan ge 

upphov till en säkerhetsreserv. LO anser att förslaget till föreskrifter i detta 

avseende har blivit för snävt avgränsat.  
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LO vill poängtera att som skattelagstiftningen är utformad, innefattas för ett 

tjänstepensionsföretag i inkomstskattepliktig verksamhet även meddelande 

av övriga s.k. tilläggsförsäkringar. 

LO anser att Finansinspektionens föreskrifter bör tydliggöras så att de är 

förenliga med skattelagstiftningen och vad som framgår av förarbetena till 

lagstiftningen om tjänstepensionsföretag. Föreskrifterna bör täcka in alla 

försäkringstyper som inkomstbeskattas för ett tjänstepensionsföretag, 

inklusive tilläggsförsäkringar, och som därför omfattas av möjligheten till 

avsättning till säkerhetsreserv. 

LO anser vidare att ytterligare kalibreringar av det maximala beloppet för 

säkerhetsreserven behöver ske, eftersom Finansinspektionens 

beräkningsunderlag endast beaktar livförsäkringsföretags och 

tjänstepensionskassors verksamhet.  

  

Särskild hänsyn måste då tas till att flera tjänstepensionsförsäkringar, såsom 

exempelvis sjukförsäkringar, kompletterar de allmänna trygghetssystemen 

och därför är starkt beroende av politiska beslut. Ändringar i exempelvis de 

allmänna sjukförsäkringsreglerna påverkar behovet av avsättningar och 

variationen i skadeutbetalningar kan vara stor och svår att förutse. Dessa 

förhållanden fångas inte alltid i historiska data. Modellen för att skatta 

volatiliteten, som sedan ligger till grund för beslut om takvärde för 

säkerhetsreserven, är inte anpassad för att fånga dessa icke slumpmässiga 

variationer. Det maximala beloppet för säkerhetsreserven bör beakta detta så 

att lagstiftarens avsikt, att skadeförsäkringsföretag i praktiken inte ska 

utestängas från omvandling, uppnås (se prop. 2020/21:82 sid 64 – 65). 

 

Distribution 
Enligt de gällande föreskrifterna tillämpas inte bestämmelserna i 11 och 12 

kap. i föreskrifterna om försäkringsdistribution för kollektivavtalsgrundade 

tjänstepensionsförsäkringar som följer en överenskommelse mellan en 

arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation. 

Finansinspektionen avser nu enligt föreliggande remisspromemoria att 

anpassa detta för att tydligare överensstämma med ändrad lydelse av 

bestämmelsen i lagen om tjänstepensionsföretag och anger att 

undantagsbestämmelsen i 1 kap. 4 § fjärde stycket därmed kommer att 

omfatta fler tjänstepensionsförsäkringar än tidigare.  

 

LO vill i detta sammanhang framhålla att lagstiftaren, genom en ändring i 1 

kap. 16 § andra stycket lagen om tjänstepensionsföretag, lagt fast att 

kollektivavtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar och gruppförsäkringar 

omfattas av avtalsfrihet. Det innebär att kollektivavtalsparterna i stället för 

bestämmelserna i lagen om försäkringsdistribution kan avtala om vilken 

information som ska lämnas, när och hur den ska lämnas, och av vem. 
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LO anser att Finansinspektionen ska avstå från att precisera tillämpningen 

av parternas avtalsfrihet ytterligare och i stället för de ändringar som nu 

föreslås bör ett nytt stycke införas som öppnar upp för den avtalsfrihet som 

lagen ger.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 

 

 

 

Susanna Gideonsson Renée Andersson 

Handläggare 

 

 

 

 

 

 

 

 


