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Tjänstepensionsförbundet
Member

Remissvar

of PensionsEu+ope

FI Dnr 18-1154

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
finansinspektionen@fi.se

Yttrande

över

Finansinspektionens

tjänstepensionsverksamhet
rapportering

samt

och redovisning,

Tjänstepensionsförbundet
föreskriftsförslag.
där förbundet

Förbundets

vilket

Förslagen

och allmänna

råd om

råd om

tillfälle

och förbundet

att yttra

sig över rubricerade

begränsar

därför

yttrandet

till de områden

synpunkter.

är att föreskrifterna
stor administrativ

bedömning

börda,

hög utsträckning

höga kostnader

föreskriftsförsIaget
Exempel

kapitalkravets

att det är olämpligt

i alltför

har baserats

på Solvens

och bestämmelser

lI,

som inte alltid

verksamhet.

awiker

lagrådsremiss.

av omvandlingsansökan,
vidare

är omfattande

för tjänstepensionskassornas

Finansdepartementets

och allmänna

i sammanfattning

bedömning

2. Enligt förbundets

föreskrifter

nya föreskrifter

har beretts

har sina mest väsentliga

leder till en onödigt

är relevanta

till

FI Dnr 18-1154

(förbundet)

synpunkter

1. Förbundets

förslag

storlek

i flera fall från intentionen

på områden

där så är fallet

och hanteringen

är kraven

av proportionalitet.

att låta en fast gräns för tillgångarnas

storlek

i
på omfattningen
Förbundet

styra möjigheten

anser

till

proportionaIitetshänsyn.

3. Enligt förbundets
beräkna

medlemmars

försäkringstekniska

kapitalkravet

(RKK) relativt

Sammantaget

innebär

betydligt

den inriktning

från

göras för att ligga inom

4. Förbundet

beräkningar

avsättningar
dagens

punkterna

modell

får den diskonteringsräntemodeIl

(FTA) ett mycket
och reglerna

ovan att förbundet

önskar förtydligande

för ett kommande

angående

genomslag

bör därför

bedömer

som anges ilagrådsremissen

ramarna

stort

beslut

som föreslås

för att

på det riskkänsliga

ses över.

att kraven

i föreskrifterna

och att anpassning

awiker

av krav och nivåer

bör

av riksdagen.

beställaransvaret

för uppdragsavtal

som rör centrala

funktioner.
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Tjänstepensionsförbundet
Membet

5. Förbundet
förbundet

avstyrker

förslaget

om en kvalitativ

att det ska vara proportionalitet

till Finansinspektionen

Närmare

bör kunna

redogörelse
bedömning

vilket

konsekvensen

har fått

en mycket

som föreslås

och inte bara för väsentliga
kräver
stort

information
företagen.

innehåll

för denna

sådana

några "extra

reglering.

och styrdokument

och den kvalitativa

redan fått in i annan
stor administrativ

sänka nivån på pensionsförmånerna.

Tillkommande

nyttan

förtjänstepensionskassans

2. I flera fall awiker

omvandlas

förespeglas

mot ett som nybildas

istället

för leverans

på Solvens

II,

och krävande,

att

med och att förslaget

tjänstepensionsdirektivet

på detta

är de detaljerade

krav

på styrdokument

som bland annat

ska vara två olika dokument

som ska inkludera

rapportering
börda

beskrivningar

och anmälningar

inte är vinstdrivande,
ökade

regleringsbördor

och

från

på tjänstepensionskassorna

med, riskerar

med i

och leder

och därmed

kostnaderi

måste därför

inte har

slutänden
kunna

att

motiveras

medlemmar.

föreskriftsförslaget

är att ilagrådsremissen

framgår

kraven

tillsynsrapporten

kostnadsökningar

utifrån

anser

som rör tjänstepensionsverksamheten

för riskhantering

att hantera

har tagits

Några exempel

uppdragsavtal

I och med att tjänstepensionskassorna

resurser"

har baserats

det uppdaterade

avtal, de detaljerade

lägger en mycket

till höga kostnader.

ändå införs
och att tiden

detaljerade

verksamhet

gentemot

gälla för samtliga

som Finansinspektionen
Förslaget

hög utsträckning

i många fall är onödigt

s k gold plating

att investeringsriktlinjer
sett samma

i alltför

för tjänstepensionskassornas

omfattande

Om kravet
på innehållet

synpunkter

att föreskrifterna

(IORP II) som är utgångspunkten
på uppdragsavtal

kraven

väsentligt.

är att föreskrifterna

krav som inte är relevanta
innebär

utökas

för förbundets

1. Förbundets

tillsynsrapport.

vad gäller

cif PensionsEutope

från intentionen

i FiDeps lagrådsremiss.

lägre krav på innehållet

eftersom

att de som ombildas

FI redan

känner

Ett exempel

i tillståndsansökan
till företaget

får krav som går utöver

på detta

för ett företag

som

väl. Av remisspromemorian

de för nybildade

bolag, vilket

inte rimmar

med lagrådsremissens andemening. På sid 214 i lagrådsremissen står "Även om de försäkringsföretag
som vill övergå till att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag måste ansöka om ett nytt tillstånd
torde tiIlståndsprövningenimånga fal) kunna ske något förenklat. Finansinspektionenfår antas ha god
kännedom om företagen ifråga och om den verksamhet de driver. Den prövning som ska göras skiljer
sig därför på ett tydligt sätt från den prövning

som Finansinspektionen

har

att

göra rRjr ett nybildat

företag söker verksamhetstillstånd. Att låta försäkringsföretagen omfattas av tillståndskrav

behöver

alltså inte medföra ett alltför resurskrävande arbete vare sig för de berörda försäkringsföretagen eller
för Finansinspektionen."
Istället

för att ha en mindre

kraven

istället

Förbundet

utökats

riskerar

med kravet

anser att detta

beräkningsmodellen
att tvingas

omfattande

ansökan

för de tjänstepensionskassor

i6 Ei (uppgifter

krav borde

om faktiskt

tas bort eftersom

helt klar redan vid tidpunkten
till eventuella

omvandling

skett

2 kap. 2 E13 a och b bör vara tillräckliga
kommer

att vara uppfyllt

faktiskt

till följd

göras enligt
kapitalkravet

och den nya modellen

det dels medför

för ansökan

omallokeringar

träderi

baserat

'-'

i

situation).

dels att tjänstepensionskassorna

av den nya kapitaIkravsmodeIlen
kraft.

i ii

på aktuell

sig har

krav på att ha

De skattningar

för att Finansinspektionen

vid en omvandling.
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kapitalkrav

som omvandlar

Som framgår

2 71'1!) ,1;ll e ,'g,'tiat e

nedan

långt innan

av kapitalkravet

som ska

ska få en bild av att
är det föreslagna
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Tjänstepensionsförbuntjet
fvlember of PensionsEuiope

kapitalkravet

väsentligt

omallokeringar

högre än dagens trafikljuskrav

i portföljen.

kort tid innan årsskiftet
per kommande
begränsad

kunna medföra

att eventuella

tid, vilket är till stor nackdel för föreningens

propositionen

på awikelse

är kapitalkravets

till riksdagen skriver regeringen

föreslår

inte kommer

skulle ett krav på att ansökan ska innehålla

årsskifte

Ett annat exempel

direktivet

vilket kan tvinga tjänstepensionskassor

I och med att de slutliga föreskrifterna

ett riskbaserat

kapitalkrav

uppgifter

omallokeringar

storlek.

I samband

som"motsvarar

att beslutas förrän

om kapitalkravets

en

storlek

måste göras under en mycket

medlemmar.

på sin webbplats

till

Kravet i 6 E»bör därför tas bort.
med överlämnandet

att de utöver de regler

av
som

följer

av

de krav som Finansinspektionenidag

tillämparisin tillsyn överförsäkringsföretag och tjänstepensionskassor(det
s.k. trafikljuset)". På sidan
319i1agrådsremissenstår vidare"det kan förtydligas... att syftet med den
föresjagna nivån är att
kapitalkraveniabsoluta tal ska motsvara nivånidagens trafikljusmodelr'.
bli någon exakt överensstämmelse,
förståelse
paritet

som gjorts hamnar kapitalkravet

i absoluta tal, utan blir väsentligt

och fondförsäkring.

grund av förändringarna

i diskonteringsräntekurvan.

genom att kapitalkravet

är ett formel)t

att bli lägre till följd

Även kalibreringen

Vidare innebär

redan konstruktionen
kapitalkrav

dock inte alls i

högre. Detta gäller både för traditionell

Utöver detta riskerar kapitalbasen

till en stor ökning av kapitalkravet.
utökning

Det påpekas att det inte kan
inte för varje enskilt företag, vilket förbundet har full

för men enligt flera av de beräkningar

med trafikljuskravet

försäkring

i synnerhet

av

ökad FTA på

av korreIationsmatrisen
av kapitalkravet

medan trafikljuskravet

är

en

i

leder

sig en

del i

en

tillsynsmodell.

I remisspromemorian
"analys

anges inte hur stressnivåer

av data" och "expertbedömningar".

behöva ändras och komma med konkreta
rimmar

och korrelationer

tagits fram utan hänvisning görs till
Det är därför svårt att bedöma vilka av dessa som skulle
förslag till vilka nivåer som skulle ge ett kapitalkrav som

bättre med intentionen

ilagrådsremissen.
En iakttagelse som flera blivande tjänstepensionsföretag gjort är dock att det inte spelar någon roll om en infrastrukturinvestering
hanteras som
fastighet eller som typ C-tillgång eftersom det totala nettokravet
knappt påverkas av detta. Den
slutliga effekten beror förstås på hur respektive företags portfölj
är sammansatt men i och med att
kapitalkravet
i det ena fallet är 25% och i det andra 45% så är det rimligtvis
inte avsikten att skillnad i
hanteringen inte ska ge utslag på kapitalkravet.
Resultatet kan därmed ses som en indikation på att
kalibreringen av kapitaIkravsmodeIIen
och korreIationsmatrisen
behöver ses över.
Det tredje exemplet
att"genom

på awikelse

att proportionalitet

rör proportionalitet.
beaktasinormgivningen

Ilagrådsremissen

(s. 342) uttrycks

på lägre nivå än lag är det möjligt

bland annat
att skapa

ett regelverk som är anpassat till den verksamhet som ett tjänstepensionsföretag
enskilda fallet.
företag

IXtrmed

är det även möjligt

ska kunna omfatta

försäkringsfi5retag

bedriveridet
att ta hänsyn till att den nya lagen om tjänstepensions-

både en mer omfattande

enligt försäkringsröreIselagen,

verksamhet,

som den somidag

och en mer begränsad

drivs

verksamhet,

som den som

fortfarande drivs av tjänstepensionskassorenligt nu upphävda lagen om understödsföreningar."
Enligt både lagrådsremiss
proportionalitetsprincip

J.1l1S!:latl)ily):Jlb'.l1Jei

och remisspromemoria

ska företagsstyrningen

omfattas

men det är oklart hur den ska kunna upprätthållas
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av en övergripande

när de tjänstepensions-
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Tjänstepensiansförbundet
Membet

kassor som inte omfattas
basera

av lättnadsreglerna

proportionalitetslättnadsregIer

vore mer naturligt
verksamhet

konkurrensutsatt

i föreningsform

eftersom

och affärsstrategier

istället

inte relevanta.

borde vara relevanta

krets.

ska utföra".

Att innehållet

eftersom

innehållskrav

som går utöver

inom företagsstyrningen

"i tillämpliga

fall". Att tvingas

tillgångarna

borde

följa regler

ligger något över gränsen

därför

i mycket

för att få lättnader

styrdokument

att de ska "överensstämma

med företagets

Det finns flera argument

dagsaktuella

kunna fluktuera

mindre

behov

behov

av formella

de krav som införs

tillstyrker

inte på en modell
förändringar
oavsett

utvärderas

I dagens
effekt

i sin helhet

läge med mycket

på kapitalkravet

förväntas

med tillägget

bara för att
börda

som inte ger

rörande

affärsstrategi"

de flesta

vilket

borde

verksamhet

borde

storlek.

trots

Exempelvis

att det inte nått upp

är också att ett tjänstepensionsföretags
Det bör ju inte vara
får utnyttjas

beslutsprocess

proportionaIitetsprincip.

inte är nödvändigt

för de

och att det därmed

med många

gälla för alla företag

eller inte. I

men hela IORP ll-regleringen

ha ett fåtal anställda

som i ett företag

anställda."

inte

Detta

med ett fåtal anställda-inte

en viss given nivå. Förbundet

diskonteringsräntemodeIIen

- vilket

även innebär

av UFR. Sammantaget

vill framhålla

vill framhålla

vikten

av att

vikten

baseras

men noterar

på dagens

ett flertal

att 35 bp-avdraget

och

stora

får fullt genomslag

får dessa förändringar

av att den föreslagna

modell,

mycket

stora

diskonteringsräntemodeIlen

beslutas.

nedpressade

och förbundet

förses

och tillgångarnas

är komplex,

Smith-Wilson-extrapoIering,

golvränta

innan denna

att leda

är relevanta.

- och en stor sänkning

och förbundet

riskerar

för medlemmarna.

en administrativ

om proportionaIitetsreglerna

som bedrivs

understiger

att den föreslagna

såsom borttagen

räntenivå

konsekvenser

beslutsprocesser

med svårhedgad

något mervärde

av marknadsrörelser.

på en särskild

"de

i företagsstyrningen

i

för internrevision

står det i föreskrifterna

komplex

på grund

beslutsprocesser

de förvaltar

ha ett innehåll

i slutänden

och där finns ändå en övergripande

eftersom

I

gälla för alla tjänstepensions-

övergripande

med en fast beloppsgräns

som påverkar

av formella

i kraven "ska

som funktionen

för verksamheten

proportionalitet

ha en mycket

anges t ex att kravet

bara om de tillgångar

3. Förbundet

kunna

verksamhet

som harlättnadsregler

finns samma

mellan

anges att verksamheten

i så fall på komplex

inom exempelvis

verksamhet".

runt gränsen

marknadsnoteringar

I remisspromemorian
företag

företag

än. Ett problem

remisspromemorian
baseras

mot kopplingen

nystartat

ti115 mdr i tillgångar
skulle

med företagets

Vidare

inte

till vinstnivåer

på tillgångarna.

högre utsträckning

medför

kostnader.

skulle ett relativt

naturligtvis

som inte är avpassade

utan bara leder till onödiga

ändras till "överensstämma

stor1eken

lättnader

utan att medföra

några fördelar

tillgångar

- oavsett

borde

och det

och den är generellt

vad som är ändamålsenligt

och lägre pensioner

konsekvenser

Regler som är kopplade

till de uppgifter

ska vara ändamålsenligt

höga kostnader

Föreskrifterna

i förhållande

att

som styr. Tjänstepensionskassornas

De krav som ska uppfy1las

för verksamheten

som är ändamå)semigt

krav. Förslaget

får olyckliga

för kunder

8 kap. 33 Egstår det t ex att de bolag som har fått

styrdokumentet

till onödigt

och dess komplexitet

sig till en sluten

normalt

och detaljerade

på tillgångarna

med medlemmar

man vänder

är därmed

företagsstyrningen

företag

på storleken

att det är verksamheten

bedrivs

föreskriftens

får så omfattande

of PensionsEurope

räntenivåer

får ett borttagande

anser att räntestressen

av räntegolvet

bör se annorlunda
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en mycket

stor

ut i ett läge med
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Tjänstepensionsförbundet
ivlembet

minusräntor

än vid mer "normala

räntenivåer"

är i de försäkrades

intresse.

med framtagandet

av den räntekurva

eftersom

Finansinspektionen

den annars

beskriver

själva

kan tvinga

i besluts-PM

tjänstepensionskassorna

använder

fram

åtgärder

FI Dnr 13-795

idag följande

of PensionsEurope

som inte
i samband

angående

det

så kallade räntegolvet:"När marknadsräntorna faller kraftigt, vilket skedde under
stora delar av 2011
och under

våren

2012,

ökar

värderingen

av skuldenistörre

utsträckning

än vad värdet

på tillgångarna

ökar. Värdeförändringeniskulden blir högre till följd av den kreditriskjustering som
sker av räntorna,
samt 1ängden på åtagandena. Detta försämrar bolagens finansiella ställning och
solvens.
Försäkringsföretag som ligger nära de lagstadgade gränserna tvingasiett sådant
läge, för att
säkerställa sin solvens och för att föija reglerna om skuldtäckningsgilla tijlgångar,
sejlja tillgångar med
högre

risk, som

aktier,

och istället

V5pa tillgångar

med lägre

risk, som obligationer.

Ett sådant

agerande kan ien orolig marknad ytterligare driva aktiepriser och räntor neråt efiersom
försäkringsföretagen är stora aktörer på de finansiella marknaderna. Riskenär att
detta agerande inte
gynnar försäkringstagarna långsiktigt, eftersom det kan leda till en låg avkastning
för lång tid
framöver. Det var för att undvika denna risk som Finansinspektionen ijuni 2012 införde
det så kallade
räntegolvet, vilket förlängdesimaj 2013." Det kan också konstateras att negativa
räntori dagsläget
inte

stressas

stress

bör detta
även

i Solvens

av negativa
inte

införas

ses över

vilka

Det så kallade
i dagens
fast

negativa

på detta

sätt.

tidigare

för närvarande

Hittills

gå från

att baseras

årliga

förändringen

kurva

är bestämd

och förbundet

om räntan

till just

vidare

varför

anser

rimligt

är oklart

tjänstepensionskassornas

ll-kurvan

för Solvens

för att uppnå
- speciellt

ingen

per år. Det bör
räntor

stressas.

är väldigt

att avdraget

utgörs

rimlig

lösning.

ner än

Justeringen

antagande.

som motsvarande

högt

av ett

inte görs längre

ett aktsamt

föreslår

innan

allt ska stressas

på 35bp

avdrag

Vad
i Solvens

att det även framöver

diskonteringsräntemodeIIi

(för år 2020)

ll

ska

motsvarande

ett svep ska

när EIOPA har en begränsning

om 15 bp per år. Om UFR överhuvudtaget

ll och det finns

inväntas

ränte)ägen.

på en UFR på 4,2% till en på 3,75%
i Solvens

Avdraget

är en mer

Förbundet

i negativa

negativa

att avdraget

vilket

trots

av stressnivån

i de fa1l redan

i förslaget.

borde

räntor

att det är olämpligt

förslag

på IObp.

översyn

utökning

ett golv som gjort

i detta

35bp

av ett kreditriskavdrag
mer

inte

är lägre än 35bp,

men görs

som kopplas

av denna
Om negativa

att använda

motiveras

har det funnits

kreditriskavdrag

ifrågasätter

Resultaten

med en begränsad

storlek

räntor

ett golv som gör avdraget

Förbundet

stegvis

som är lämpliga

blir mindre

utgörs

pågår.

i tjänstepensionsregleringen.

i ett svep utan

det är för aktsamhet

finnas

införs

aktsamhetsavdragets

till O, d v s avdraget
kallades

om en översyn

stressnivåer

läge med

belopp

Il även

räntor

IORP ll-kurva)

ska sänkas
borde

i den

(EIOPAs

utgångsläget

vara 4,2% när regleringen träder i kraft 15/12 2019 och därefter justeras med max
15 bp per år. Vidare
har förslaget

en annan

skulle

3 bp under

hamna

mindre

Förslaget
duration

omöjligt

är onödigt

ena eller

görs.

det andra

Tjat1Slep.3,;5,l)nSTl)r;)lj1d:ii

än i Solvens

LIFR i Solvens

att hedga

att både

parallellskifte

avrundning

och relativ

krångligt

inte

!el)iQ);11leidi'

som beror

trots

lll]+!

också

på en förändring

väljs

att det är mer eller

och den sämsta

det sämsta

väljas

stress

bör det göras

2 70(1 3"!ierS,:1aii

för år 2020

av UFR.

Det blir en mer intuitiv

alls ska beräknas

och sedan

L 100 DOO(cir;aRr.itli

konstaterar

ska beräknas

genomföras.

av stress

för alla durationer

gör att UFR itjänstepensionskurvan

Förbundet

räntestressnivå

och borde

Om båda typerna
sättet

Il-kurvan.

en FTA-förändring

absolut

Il vilket

för varje

om istället

på antingen

det

utfallet.

=
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Tjänstepensionsförbundet
fviember

Enligt det allmänna

rådet ti114 kap. 10 E3iföreskriften

Finansinspektionen

publicerar

gentemot

dagens

företagens
hittills)

anvisning

att behöva

invänta

den månatliga

kurvan

Sammantaget
betydligt

på webben.

punkterna

från den inriktning

4. För uppdragsavtal

utmana

resultatet.

ovan att förbundet

5. Finansinspektionen

sätt detta

funktionen

händelser
behöva

inneburit

ange aktuella

tidpunkt

avläsning

rapporten

arbetsintensiv

rapport

som dessutom

Ia;l btl riri=i

för försäkringsföretag.

r ? tTl =S e T1i:' r 1 ( 1 IOI)

Ilt)ll

av Solvens

Il. Den egna
och

E:5-;lll

av uppdragsavtal,

att denna

rapport

ska

den nytta

Om rapporten
eftersom

trots

allt ändå

det blir en

ska vara inne redan 14 veckor

ska tas fram

2 -./21' 1l"j

att

om väsentliga

avstyrker

av kraven

och innebär

anmälan

rapport

vida överstiger

rapportering

].

Il idag. Denna

Il-inspirerad

Förbundet

i uttolkandet

S1 '( a 1 :i -!

Det är oklart

som finns iIORP

helt Solvens

några års omställningstid)

fö

person

som inte finns iIORP Il-direktivet

ha av att få in rapporten.

annan

uppdragstagarens

har valt att utforma

året redan har fått in genom

för framtagandet

(efter

I och med att mycket

eller på en

som inte finns med i vare sig IORP ll eller i

omfattande,

beaktas

i bolaget

att det

kunna ta hjälp av en extern

till de bestämmelser

och sammanställas.

kan förväntas

anser förbundet

VD, anställd

om egen risk- och solvensbedömning,

i och med att kostnaden
rimligtvis

resultatet

kan

kunna sköta uppföljningen.

fått flera tillägg

under

och

för att

att den beställaransvarige

för tillämparen

tillsynsrapport

som

ha i alla fall "de

utförande

som t ex aktuarie

som inte omfattas

en massa tillägg

bör

en beställaransvarig

finns för att kontrollera

med denne

är mycket

proportionalitetsaspekter

balansdagen.

vara tillräckligt

kompetens

awiker

av krav och nivåer

och måste

lägger ut uppdrag

för de företag

en helt ny kvalitativ

rapport

finnas

kan läggas på antingen

har exempelvis

krävs in måste

)

den publicerade

i föreskrifterna

uppdragstagarens

bör den beställaransvarige

etc. än en gång ska beskrivas

tas fram

förslaget

kontrollera

därmed

intern

som Finansinspektionen

rapportering,

T, I lS [ep : t1 >l'»ii

att tidigarelägga

på sin webbplats
och vid vilken

i bokslutet

av riksdagen.

allt ska vara krav på att kontrollera

skulle underlätta

Finansinspektionen

efter

överväga

att replikera

att kraven

på ett sätt som ligger nära reglerna

Den senare

kvantitativ

tydligt

Finansinspektionen

anger att de för att underlätta

föreslår

flera uppgifter

bör därför

och att anpassning

beslut

gentemot

och det borde

risk- och solvensbedömningen

lagförslaget.

(i alla fall

blir det en väldig försening

bedömer

ska det enligt

för att tillsammans

har snarare

föreskrifterna

funktion

av uppdraget

mot bolaget

utgångspunkt

central

att beställaransvaret

rapporteringsföreskrifterna
på vilket

för ett kommande

och om inte tillräcklig

och resultatet

med lojalitet

är en skillnad

är ett stöd och att det är

Finansinspektionen

vilka källor som används

som anges ilagrådsremissen

Om det trots

tydliggöras

styrelseledamot
utförande

i månaden

också väldigt

Tjänstepensionskassorna

saknas internt

behöva

krav. Eftersom

som

av FTA. Detta

endast

Finansinspektionen

som krävs för att kunna

av uppdraget".

kompetensen

skulle

rörande

för den centrala

och erfarenheter

resultatet

kurvorna

För att det ska vara möjligt

som används,

göras för att ligga inom ramarna

insikter

vid beräkning

bestäms.

innebär

blir ansvarig

5:e bankdagen

Finansinspektionen

om vilka instrument

sker när kurvan

gällande

av räntekurvan.

på daglig basis måste

uppgifter

kurva enligt

förrän

publiceringen

publiceringen

bör den diskonteringsräntekurva

användas

som anger att de publicerade

ansvar att bestämma

inte publicerar

kurvan

på sin webbplats

of PensionsEurope

B. e

under

den tiden

kan det

6
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Tjänstepensinnsförbundet
Membet

ifrågasättas

om Finansinspektionen

bedömning

borde

Några

övriga

tiden

verkligen

för leverans

måste

kunna

få in dessa

förlängas

uppgifter

så snart.

Enligt

of PensionsEtnope

förbundets

väsentligt.

kommentarer

Kapitalkravet
Det är mycket

som är oklart

instruktion

hur olika

-

för

Som

nämns

ovan

att tillgångar

praktiken

(42

och skulder

huruvida

med

det att inte

index

med

det nedersta

i riskreducerande

otydlig

pensionsförmåner,

ska summeras?

ska beaktas?
<

kreditsteg

Är t ex att ställa

eller

med

vilket

i

ej.

positiv

Hur rimmar
med

ska de läggas

och

det

i så fall

negativ

5 år. Hur ska derivat

säkerheter

för

duration

Om tillgångar

om till

17
vid

i7 kap. 4 Et så att inte

ska beräknas

ränteskillnadsrelaterad

duration

- vilket

ska undantas

om det får förmodas

av alla exponeringar

döpas

än i trafikljuset.

i och med att kapitalkravet

för flyttbara

göras

tekniker

tekniker?

som avses (även

bra med ett förtydligande

negativ

i ränteskilInadsriskmoduIen

högre

bär risken

för fondförsäkring

tidssteget

en mer detaljerad

på oklarheter:

väsentligt

risker

Vad avses med positiv

exponeringar

in behöver

hanteras

Vad ingår
som

Det vore

7 kap. 5 E)om att riskreducerande

ska räknas

vilka

är skrivningen

annullationsrisk

duration.

exempel

fondförsäkring

ska en summering

ränteskilInadsreIaterad

Några

på pensionskapitalet

fondvärde.

I ränteskiIlnadsriskmoduIen

innebär

en Q&A.

efterfrågar

där försäkringstagarna

Vidare

9) ska baseras

uppstår

och förbundet

Här bör förtydligas

är motsvarande

missförstånd

samt

vad gäller

på placeringsrisken).

annullationsrisk

-

ska hanteras,

av kapitalkravet.

att det syftar

-

delar

kapitalkravet,

blir kapitalkravet

kap. 4 E3framgår
beräkning

vad gäller

duration

baserade

på

på?

för derivatpositioner

att anse

riskreducerande?

Ska andelar

i värdepappersfonder

I Trafikljuset

fanns

som äger aktier

det en text

angående

detta.

ska ange

beslutade

i fastighetsbolag

klassas

som fastighetsprisrisk?

Riskhantering
Styrdokumentet

för riskhantering

Förbundet

inte

att beskriva

anser

att det borde

hur företaget

Föreskrifterna

innehåller

kreditvärderingar,

kvalitativa

många

att dessa

att det ska säkerstäl1as
styrdokument

hanterar

vara

ska utvärderas,
beaktas

det

krav här utan

om att det ska göras

riskområde.

att det för vissa riskslag

borde

egna

att det ska säkerställas
vid beräkning

av att bedömningen

men

för varje

kan räcka

risker.

skrivningar

som dokumentation
tillsynsrapporten

så detaljerade

dessa

att resu1taten

risktoleransgränser

bedömningar

att den egna

av externa
bedömningen

utförs,

av FTA och RKK, att de ska ingå i såväl

gjorts

och resultaten

läggas till "i tillämpliga

fall"

av dessa

eftersom

samt

det inte

ingå i den

är uppenbart

att det blir tillämpligt.

Det är oklart

om den dokumentation

från styrdokumentet
och istället

för riskhantering.

av riskhanteringsstrategin
Det torde

ingå i8 kap. 16 Et. Den beskrivning

Tjarisi=p=n;:oi:,fa;'bti:atl=:

le:"';%en!e

vara samma

som enligt

3r l TOO DISO iOta:3'({C11-1e :l]t1

som

krävs

enligt

8 kap. 63 EI är skild

sak och i så fall borde

8 kap. 63 Er ska göras

2 71)U ai'iiaibB'ii

1ie

63 Ei kunna

av ansvarsfördelning

utgå
för

7

Tjänstepensiansförbundet
Member

alla aktiviteter

inom tjänstepensionsverksamheten

måste

rimligtvis

röra vrjsentliga

aktiviteter

styrdokumentet

enligt

oi PensiorisEurope

inom

tjänstepensionsverksamheten.

Ersättningar

Styrdokumentet om ersättningar ska offentliggöras,
förskriften

innehåller

en annan specifikation

redovisningsföreskriften
kraven

(s 61) anger.

på styrdokumentet

för

men kraven

av vilka personer

som ska omfattas

Redovisningsföreskriften

bör därför

8 kap. 47 E3

än vad

justeras

för att ta höjd för

för ersättningar.

Verksamhetsplan
Föreskriftens

innehållskrav

otydligheter.

Exempelvis

omvandlas,

medan

styrdokumenten

för den verksamhetsplan
förefaller

punkt 1 g) röra ett nybildat

det i 1 d) är oklart

dessutom

styrdokument

i verksamheten

behöva

bolag snarare

vad som avses med huvudsakligt

också ska skickas in, vilket

inte innehållet

som ska ingå i tillståndsansökan

beskrivas.

innehåller

innehåll

i styrdokumenten.

de ska vid ansökan

om att bli försäkringsföretag,

Det är också oklart

om skrivningen

eller bara de som krävs enligt

en del

än ett bolag som
Om

borde

avser alla

TPL.

Information
I föreskriftens

3 kap. om information

20 E)angående
tydligt

förmånsbestämda

av föreskriften

och pensionsbesked
pensioner

att minPension

skulle

läggs tidigare,

kan användas

läsningen

t ex efter

5

förenklas
Det borde

E).

om det som ståri
också framgå

till prognosdelen.

Investeringar
Det är i föreskriften

5 kap. 2 EI otydligt

vad som avses med "annan

derivatverksamhet".

Internrevision
8 kap. 14 EI kan ge uppfattningen
vore orimligt

Föreskriften
företagets

eftersom

innehåller

rutiner,

omöjigt

de har fått komma
internt

vidare

verksamhet,

uppdragstagaren

anställda

att funktionen

funktionens

utformning

för internrevision

måste kunna baseras

krav på att internrevisionen
IT-system

ha kunskap

om och erfarenhet

Förbundet

på verksamhetens

och erfarenhet

specifika

verkar

vilket

av bl a
kan

förutsättningar

avpassad

att ordet "företagets"

personer,
omfattning.

av internrevisionen

av företagets

Skrivningen

föreslår

bestå av flera

har kunskaperi

och risker. Vid outsourcing

in och skaffa sig dessa kunskaper.
ingår i funktionen.

måste

innan

för när endast

stryks från punkt 1 i

föreskriften.

Styrdokument
Ti118 kap. 34 E3finns ett allmänt
andra dokument
även till andra

som följer
relevanta

försäkringstekniska

råd om att försäkringstekniska

rikt1injer

av lagen om tjänstepensionsföretag.

dokument

än de som följer

får innehålla

hänvisningar

Det borde vara möjigt

av den lagen. Motsvarande

till

att hänvisa

gäller för det

beräkningsunderlaget.
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Tjänstepensionsförbuntjet
Member

Det borde

generellt

organiseras

inte vara så detaljerade

i enlighet

innehållskraven

regler kring styrdokumenten,

med vad som är lämpligt

för föreningens

utan de borde

verksamhet

of PensionsEuiope

kunna

och organisation

så länge

uppfylls.

Uppdragsavtal
De detaljerade

krav som gäller för uppdragsavtal

har lättnadsregler,
hanteras

enbart

i enligt

kostnader

gälla för väsentliga

med föreskriftsförslagen

borde för alla företag,

uppdragsavtal.

innebär

d v s inte enbart

för de som

Om även de mest obetydliga

det en stor administrativ

avtal ska

börda förenad

med höga

att ingå dessa uppdragsavtal.

Egen risk- och solvensbedömning
Enligt 9 kap. 20 E3i den föreslagna
riskprofil

och de antaganden

kapitalkravet.

Dessa antaganden

har efterfrågats

att de framgår

dock bara de faktiska

till grund

göras av skillnaderna

om risker som legat till grund

på s 85 i remisspromemorian
framgår

lagen ska en bedömning

för beräkningen

i tidigare

remissvar

av 7 kap i föreskrifterna.

kapitalkraven

i detta

kapitel

mellan

företagets

av det riskkänsliga

och Finansinspektionen
Enligt förbundets

och ingenting

skriver

bedömning

om de antaganden

som ligger

för dessa.

EIOPA-rapportering
Det är fortfarande

många detaljer

underlätta

om anvisningarna,

mycket

att de valideringar

premiebestämda

-

sidnumrerades.

Det är också av vikt

inte blir så strikta

Det skulle förenkla

i anvisningarna

finns rubriken

Exempelvis
(DB) och

mycket

om det i

för att inte få

anges nedan.

Kompletterande

uppgifter.

uppenbarinrapporteringsmalI

kan anges men inget om vilka alternativ
till PF 06.02.30

försäkringar

Det är oklart

för detta.

var dessa

Det står också att

det är som avses.

som dock inte finns

i EIOPA-paketet

utan är en ECB-add

gör det förvirrande.

Enligt anvisningen

kan en rimlig

föreslår

fördelning

inte heller

anges som en blandad

Poster som rör uppdragsgivarens
har ett flertal

dessa uppgifter.

av DB och DC göras efter

dock att det av proportionaIitetsskäl

DB och DC om någon av dessa endast

generellt

på förmånsbestämda

som måste överensstämma

på oklarheter

det inte finns någon

På s 2 görs en hänvisning

Förbundet

-

uppgifter

att det blir svårt att rapportera.

(DC) leda till valideringsproblem.

anvisningen

ett alternativ

on vilket

Det skulle också

av olika

Några exempel

Längst ner på sid li

endast

i anvisningarna.

kan anges vilka delar av rapporten

ska in eftersom

-

uppdelning

försäkringar

valideringsproblem.
-

förtydligas

och alla andra anvisningar,

som måste uppfyllas

kan en schablonmässig

anvisningarna

som skulle behöva

inte ska behövas

någon särredovisning

en ringa del av verksamheten.

plan i RO100 på sid 4 eftersom
ekonomiska

uppdragsgivare

Det kan förmodas

utgör

deras andel av FTA.

skulle

redovisning:

endast

Planen ska i dessa fall

det ger fel bild.

I och med att tjänstepensionskassorna

det bli administrativt

att dessa frågor

av

mycket

rör stiftelser,

krävande

att få fram

men det bör i så fall

förtydligas.
-

Det är oklart

var infrastrukturfonder

ska hamna - under fastigheter

eller under

andra

värdepappersfonder?
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Tjänstepensiansförbundet
Member of PensionsEutope

Det är oklart
svenska

vad

som avses med lagstadgade

reserver

R0350 och Fria reserver

R0360 enligt

förhållanden?

Information om tillgångar: Anvisningen
som ska fyllasi
Förändring

medan

behöver

justeras

i och med att det står CO110 i tabellen

det står COO10 i anvisningen.

i försäkringstekniska

avsättningar:

Oklart

vad som avses, exemplifiera

gärna för att

tydliggöra.
Uppgifter

om försäkrade:

Mycket

oklart

vad som avses. Vad innebär

DB o DC om alla har DB och sen har några dessutom
Summa

anslutna

kan bli högre

än faktiska

DC? Totalen

p g a aktiva

t ex lämplig

fördelning

mellan

kan då inte vara DB+DC.

kan få sjukpension

och därmed

hamna

i2

kategorier.

ECB
Även här finns fortfarande

-

F o G: Det är väldigt

en del oklarheter
oklart

där några exempel

hur det funkar

anges nedan.

med de olika dimensionerna.

Det behövs

en tydligare

förklaring.
-

-

H Skulder 13.1
I Uppgift

Bara FTA för ålderspension

om pensionsrätter

per land är mycket

rensat sina DW så att de inte innehåller
pensioner

Föreskrift

skulle vara mycket

enklare

svårt att få fram eftersom

personuppgifter.

En approximation

många

p g a GDPR har

baserad

på utbetalade

att få fram.

om årsredovisning:

S 26, 39 det är bara försäkringsföretag
Omräkning:

följande

understödsföreningar,

Stockholm

eller al1t?

den 1l

tillägg

till förslaget

som ska offentliggöra
behövs:...

som har omvandlat

september

en SFCR.

ska inte tillämpas

av försäkringsföretag,

eller

sig till ett tjänstepensionsföretag...

2019

Kjell Norling
Ordförande
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