SCB
701 89 Örebro

Datum
2019-09-03

Beteckning
Dnr A2019/2821

Ert datum
2019-07-05

Er beteckning
FI Dnr 18-1154

1/2

BESLUT
Finansinspektionen
SE-103 97
Brunnsgatan 3
Stockholm

Ekonomisk Statistik
Katya Vasileva-Gull
010-479 42 64

Yttrande över Finansinspektionens förslag till
nya föreskrifter och allmänna råd om
tjänstepensionsverksamhet för
tjänstepensionsföretag
1

Sammanfattning

Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som
rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent.
SCB föreslår att anvisningarna i Bilaga 2 kompletteras för att underlätta för
uppgiftslämnarna. I rapporteringen av resultat- och balansräkning till de
föreslagna föreskrifterna finns det endast utrymme för fördelning mellan
Förmånsbestämd försäkring och Avgiftsbestämd försäkring medan i vissa
andra delar av rapporteringen (kvartalsrapportens Nyteckning och premier
samt årsrapportens Specifikation av resultaträkning och
Försäkringsbestånd) finns även celler för Övriga försäkringar. Samtidigt,
till skillnad från Bilaga 4, saknas det instruktioner i Anvisningarna till
tillsynsrapporteringen (Bilaga 2 av förslaget) angående hur rapportörerna
ska agera där det finns andra försäkringar.
SCB föreslår därför att anvisningarna i Bilaga 2 kompletteras med samma
instruktioner som återfinns på sida 2 av Bilaga 4 (se nedan). Det bör
underlätta för uppgiftslämnarna samt minska risken för olikheter i
innehållet av värden rapporterade under dessa nedbrytningar.
Lydelse på de instruktioner som bör introduceras i Bilaga 2:
”Om företaget har försäkring i verksamheten som inte definieras som
Förmånsbestämd eller Avgiftsbestämd försäkring så bör denna redovisas
som Förmånsbestämd. Om företaget har försäkring som inte definieras som
Förmånsbestämd eller Avgiftsbestämd försäkring, och som utgör en ringa
del av verksamheten samt annars endast har Avgiftsbestämd försäkring, så
bör denna del redovisas som Avgiftsbestämd försäkring.
Där det ska göras en fördelning mellan Förmånsbestämd försäkring och
Avgiftsbestämd försäkring och företaget inte har någon sådan uppdelning,
kan en rimlig fördelning baseras på hur stor andel de försäkringstekniska
avsättningarna utgör av respektive verksamhet vid rapporteringsdatumet.”
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Allmänna synpunkter

SCB:s har inga andra synpunkter rörande innehållet av
Finansinspektionens förslag. Däremot vill SCB påtala vikten av en tidig
anpassning och harmonisering mellan den nationella
tillsynsrapporteringen för tjänstepensionsföretag och den existerande
kompletterande tillsynsrapporteringen för liv- och skadeförsäkringsföretag
enligt Finansinspektionen föreskrifter och allmänna råd om
tillsynsrapportering för försäkringsrörelse (FFFS 2015:13). I det
gynnsammaste fallet skulle båda bestämmelserna ovan innefattas under en
författningssamling.
Med föranledning av den nya lagen kring rapportering för
tjänstepensionsföretag hade SCB tagit upp delar i den nuvarande
kompletterande tillsynrapporteringen som upplevs som problematiska.
Vissa av dessa har Finansinspektionen tagit hänsyn till i sitt förslag och
det är SCB tacksamma för. Det är av stor vikt för statistiken att
rapporteringarna av tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag (livoch skadeförsäkring) är så enhetliga som möjligt avseende innehåll,
definitioner och periodicitet. De förändringar SCB har tagit upp inför
den nya lagen för tjänstepensionsverksamhet är även de förändringar
som vi önskar se i den kompletterande tillsynsrapporten för
försäkringsrörelse när dess föreskrifter blir aktuella för översyn.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, Avdelningschef
Ekonomisk Statistik Cecilia Hertzman, Enhetschef
Finansmarknadsstatistik Martin Kullendorff samt produktansvarig
Katya Vasileva-Gull, föredragande.
SCB, Statistiska centralbyrån
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