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Brexit
Finansiella företag från Stor-
britannien är tredjelandsföretag
Den 31 december 2020 gick övergångs-
perioden ut för Storbritanniens utträde ur EU, 
vilket innebär att brittiska finansiella företag i 
Sverige och svenska finansiella företag etable-
rade i Storbritannien, sedan den 1 januari 2021, 
är tredjelandsföretag. 
Läs mer: 
Finansinspektionen – Nu är brittiska finansiella 
företag tredjelandsföretag

Coronaviruset
Riksdagen förlängde möjligheten 
att hålla bolags- och förenings-
stämmor digitalt och regeringen 
överväger ytterligare förlängning
Riksdagen röstade den 2 december 2020 
igenom regeringens förslag om att förlänga den 
tillfälliga lagen som gör det möjligt att hålla 
bolags- och föreningsstämmor utan fysiskt 
deltagande. Bestämmelserna innebar att en 
stämma kan hållas digitalt i kombination med 
poströstning, alternativt att aktieägare och 
medlemmar enbart deltar via poströstning. Den 
tillfälliga lagens giltighetstid förlängdes till den 
31 december 2021. Den 25 oktober 2021 beslöt 
regeringen att inte föreslå ytterligare 
förlängning av giltighetstiden, men redan den 
20 januari 2022 föreslog justitiedepartementet 
att den tillfälliga lagen ska återinföras.  
Läs mer: 
Riksdagens beslut – Förlängning av de tillfälliga 
åtgärderna för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor
Pressmeddelande - regeringen vill återinföra den 
tillfälliga stämmolagen 
Ikraftträdande: Den tillfälliga stämmolagen 
upphörde att gälla den 31 december 2021 men 
föreslås nu återinförd från och med den 1 mars 
2022. 

Finansinspektionen uppmanade 
till återhållsamhet med aktie-
utdelningar fram till och med 
30 september 2021
Med anledning av den ekonomiska osäkerhet 
som coronapandemin medför rekommenderade 
Finansinspektionen banker, kreditinstitut och 
andra finansiella företag, som försäkrings-
företag, att vara återhållsamma i beslut om 
aktieutdelningar och aktieåterköp fram till och 
med 30 september 2021. När det gäller banker 
har Finansinspektionen preciserat sin rekom-
mendation. Finansinspektionen 
förväntar sig att summan av utdelning och 
återköp i bankerna under denna tid inte ska 
överstiga 25 procent av det sammanlagda 
nettoresultatet för de två räkenskapsåren 
2019−2020. Rekommendationen gjordes mot 
bakgrund av att den europeiska systemrisk-
nämnden ESRB har fattat beslut om att 
uppdatera sin tidigare rekommendation om 
finansiella företags utdelning av kapital 
under coronapandemin. Eftersom den svenska 
ekonomin är inne i en tydlig återhämtningsfas 
och osäkerheten kring den ekonomiska 
utvecklingen minskat, har Finansinspektionen 
inte förlängt rekommendationen.
Läs mer: 
Finansinspektionen – Finansiella företag ska 
vara återhållsamma med utdelningar till och 
med september 2021
FI-stabiliteten i det finansiella systemet

Eiopa vill förbättra avbrotts-
försäkringar
Den 12 februari 2021 publicerade Eiopa ett 
dokument som innehåller förslag på åtgärder 
som kan förbättra möjligheterna att teckna 
avbrottsförsäkringar med anledning av de 
diskussioner som uppkommit om undantag för 
pandemier. Eiopa analyserar alternativa och 
förebyggande åtgärder för att minska förluster, 
risköverföring från kapitalmarknader och sam-
manlänkade lösningar för systemrisker. Eiopa 
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uppmärksammar även utmaningar i samband 
med modellering samt faktorer som utlöser 
försäkringar i samband med pandemier. 
Läs mer: 
Eiopa addresses measures to improve the insur-
ability of business interruption risk in light of 
pandemics

Brittisk dom om avbrotts-
försäkringar
Den 15 januari 2021 avgjorde brittiska 
högsta domstolen ett uppmärksammat mål 
där det fastslogs när företags avbrottsförsäk-
ringar ska gälla om affärsavbrottet orsakats 
av coronapandemin. Domen avgör inte hur 
mycket varje försäkringsgivare ska betala ut 
från sina avbrottsförsäkringar, men anvisar 
hur försäkringsgivarna ska bedöma olika fall. 
Domen beräknas kosta försäkringsbranschen 
någonstans mellan 39-84 miljarder kronor i 
försäkringsersättningar. Den brittiska tillsyns-
myndigheten, FCA, varnar för att domen även 
kan få långtgående konsekvenser som sträcker 
sig längre än pandemin, då den öppnar upp för 
en vidare tolkning av avbrottsförsäkringar 
som innebär att avbrott orsakade av större 
naturskador, såsom stormar och översväm-
ningar, kan komma att omfattas av ansvars-
försäkringen. FCA har därtill dels uppmanat 
försäkringsgivarna att skyndsamt kontakta sina 
kunder och betala ut försäkringsersättningar, 
dels publicerat ett utkast till en guide för hur 
försäkringstagare ska tyda försäkrings-
villkoren i sina avbrottsförsäkringar och vilka 
formuleringar de ska leta efter i villkoren för 
att försäkringen ska falla ut. 
Läs mer: 
Supreme Court Judgement 
FCA – Draft guidance: Business interruption 
insurance test case - proving the presence of 
coronavirus (Covid-19)

Svenska domar om avbrotts-
försäkringar
I flera tingsrättsdomar under 2021-2022 har 
de Svenska myndigheternas utfärdande av 
generella föreskrifter, istället för individuellt 
riktade beslut, ansetts leda till att det inte före-
ligger försäkringsfall enligt villkoren i avbrotts-
försäkringar. Således skriver t.ex. Stockholms 
tingsrätt i en dom den 20 april 2021 (Sturecom-
pagniet./.Gjensidige) att ”Vad Sturecompagniet 
påstått om att epidemiavbrottsförsäkringen med 
Gjensidiges tolkning blir verkningslös i den nu 
uppkomna pandemin, där myndigheters åtgärder 
för att förhindra smittspridning främst sker 
genom generellt tillämpliga föreskrifter snarare 
än riktade beslut, utgör inte skäl för att tolka 
villkoren på annat sätt än vad som angetts”. I 
en dom som meddelades den 12 januari 2022 
(sju restauranger./.Länsförsäkringar) skriver 
Göteborgs tingsrätt att ”formuleringen ”gen-
om att myndighet med stöd av lag ingriper mot 
verksamheten” ska förstås som att det krävs ett 
myndighetsbeslut som riktats särskilt mot den 
försäkrade verksamheten. Föreskrifterna och 
Förordningen utgör inte myndighetsbeslut som 
har riktats särskilt mot någon av Kärandenas 
verksamheter. Det föreligger därmed inte något 
försäkringsfall”. Flera av domarna har överk-
lagats och det återstår därför att se hur hovrät-
terna kommer att bedöma saken.
Läs mer: 
Gjensidige vann mot Sturecompagniet  
LF vann i Corona-tvist mot sju restauranger 
Trygg-Hansa vann mot Brasseriet 

Flytträtt
Avgifter vid återköp och flytt av 
fond- och depåförsäkringar
Den 10 februari 2021 godkände riksdagen 
regeringens proposition Avgifter vid återköp 
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och flytt av fond- och depåförsäkringar (prop. 
2020/21:33). Riksdagens beslut innebär att 
försäkringsföretag bara får ta ut avgift för den 
direkta kostnaden för administrationen av 
återköpet eller flytten till ett annat försäkrings-
företag. Avgiften ska högst få uppgå till ett 
belopp som motsvarar 0,0127 prisbasbelopp. 
Om försäkringens värde uppgår till högst ett 
prisbasbelopp ska försäkringsföretaget 
däremot inte få ta ut någon avgift alls. Syftet 
är att effektivisera rätten till återköp och flytt 
av individuella livförsäkringar som är fond- 
eller depåförsäkringar.
Läs mer: 
Riksdagens beslut – Sänkta avgifter vid återköp 
och flytt av vissa livförsäkringar
Proposition – Avgifter vid återköp och flytt av 
fond- och depåförsäkringar
Ikraftträdande: Lagändringarna började gälla 
den 1 april 2021 och omfattar försäkringsavtal 
som har ingåtts från och med den 1 juli 2007.

En utvidgad rätt till 
återköp och flytt av fond- 
och depåförsäkringar
Regeringen överlämnade i maj 2019 
propositionen En effektivare flytträtt av 
försäkringssparande (prop. 2018/19:124) 
till riksdagen. I propositionen föreslogs lag
ändringar som syftade till att effektivisera 
möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) 
livförsäkringar. Riksdagen antog regeringens 
förslag men uttalade samtidigt i ett
tillkännagivande 

(bet. 2019/20:FiU14 punkt 2, rskr. 2019/20:28) 
att regeringen skyndsamt skulle återkomma 
med ett lagförslag som bl.a. skulle tydligt skilja 
fond- och depåförsäkringar från traditionella 
livförsäkringar när det gäller vilka avgifter som 
får tas ut vid flytt och återköp samt att fond- 
och depåförsäkringar tecknade före den 1 juli 
2007 bör omfattas av motsvarande flytträtt 
som försäkringar tecknade därefter, dock under 
förutsättning att inte avgörande skäl talade mot 
detta.
     Den 16 december 2021 fullgjorde regeringen 
riksdagens tillkännagivande genom att 
överlämna propositionen En utvidgad rätt till 
återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar 
(prop. 2021/22:74). I propositionen föreslås att 
den lagstadgade rätten till återköp och flytt ska 
gälla oavsett när ett fond- och depåförsäkring-
savtal har ingåtts. Det föreslås vidare att bestäm-
melserna i försäkringsrörelselagen om avgifter 
vid återköp och flytt av fond- och depåförsäk-
ringar ska tillämpas även i fråga om sådana 
försäkringsavtal som har ingåtts före 
den 1 juli 2007.
Läs mer: 
Proposition - En utvidgad rätt till återköp och 
flytt
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda
i kraft den 1 juli 2022.
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Fonddistribution
Gränsöverskridande distribution 
av fonder
EU-rättsligt styrs distributionen av fonder 
huvudsakligen av två rättsakter, direktiv 
2009/65/EG (UCITS-direktivet) och direk-
tiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet). I Sverige 
har dessa rättsakter genomförts främst i lagen 
(2004:46) om värdepappersfonder och lagen 
(2013:561) om förvaltare av alternativa inves-
teringsfonder. 
Genom direktiv (EU) 2019/1160 (Ändringsdi-
rektivet), vilken kompletterar förord-
ningen (EU) 2019/1156 (EU:s förordning om 
gränsöverskridande distribution av fonder), 
har bl.a. UCITS-direktivet och AIFM-
direktivet ändrats vad gäller gränsöverskridan-
de distribution av fonder. Regeringen har därför 
den 27 januari 2022 överlämnat en proposition 
(2021/22:102) om Gränsöverskridande 
distribution av fonder. Propositionen innebär 
i huvudsak att fondföretag, förvaltningsbolag 
och AIF-förvaltare som marknadsför en alter-
nativ investeringsfond till icke-professionella 
investerare i Sverige ska tillhandahålla funk-
tioner för att bl.a. behandla order om att teckna 
och lösa in andelar och göra utbetalningar till 
andelsägarna i fondföretaget eller den 
alternativa investeringsfonden. Fondbolag 
och AIF-förvaltare ska lämna viss ytterligare 
information när de bedriver gränsöverskridan-
de verksamhet inom EES. När fondföretag och 
utländska EES-baserade AIF-förvaltare upphör 
att marknadsföra andelar i företaget eller i en 
alternativ investeringsfond i Sverige ska de bl.a. 
lämna ett allmänt erbjudande om inlösen utan 
avgift av andelar i fonden som innehas av 
investerare här i landet. Vidare införs en regler-
ing om s.k. sonderande marknadsföring.
Läs mer: 
Proposition - Gränsöverskridande distribution 
av fonder 
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås 
huvudsakligen träda i kraft den 1 april 2022.

Försäkringsdistribution
Försäkringsföretagens distribution
Både EIOPA och Finansinspektionen har 
publicerat rapporter om effekterna av de nya 
reglerna om försäkringsdistribution. FI:s 
kartläggning visar att försäkringsföretagen har 
gjort flera förändringar i sina ersättnings-
system, framför allt för lämnade provisioner 
och ersättningar till anställda inom företagens 
distribution. Bland annat har de tagit bort så 
kallade up front-provisioner och storleken på 
provisioner till mellanhänder, som försäkrings-
förmedlare, beror i huvudsak inte på vilka inves-
teringsalternativ som försäkringstagarna väljer 
inom en fond- och depåförsäkring. Dessutom får 
anställda inte längre rörlig ersättning i samma 
utsträckning som tidigare. Försäkringsföretagen 
har dock inte genomfört lika stora förändringar 
vad gäller de fondprovisioner som de tar emot 
inom fond- och depåförsäkring. Kartläggningen 
visar också att antalet indexfonder har ökat både 
i försäkrings-företagens utbud och som andel av 
distributionen inom fond- och depåförsäkring. 
Färre företag erbjuder strukturerade produk-
ter och distributionen av dessa produkter har 
minskat.
Läs mer: 
FI - uppföljning av de nya reglerna om 
försäkringsdistribution
EIOPA publishes report on the application of the 
Insurance Distribution Directive

Provision och oberoende 
rådgivning
Finansinspektionen och EIOPA har även 
publicerat rapporter om hur värdepappersinsti-
tut och försäkringsförmedlare hanterar provi-
sioner. FI:s kartläggning visar att samtidigt som 
värdet på hushållens finansiella tillgångar har 
ökat kraftigt de senaste åren, har totala mot-
tagna provisioner bland de tillfrågade företagen 
endast ökat marginellt. Det innebär att mottag-
na provisioner har minskat i relation till värdet 
av hushållens finansiella tillgångar. Särskilt på 
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strukturerade produkter har provisionsnivåer-
na minskat kraftigt. De lägre provisionsnivåer-
na har dock ersatts av högre avgifter riktade 
direkt mot kund. Flera bolag uppger även att de 
slutat sälja dessa produkter. Up front-
provisioner har upphört helt bland de till-
frågade företagen. Vad gäller utbudet av obero-
ende rådgivning och rådgivning grundad på 
opartisk och personlig analys visar kartläggnin-
gen att det bara är ett fåtal företag som erbjuder 
sådan rådgivning. Trots att de flesta företagen 
inte erbjuder oberoende rådgivning uppger 
många att de skickar vidare hela eller delar av 
mottagen provision till kund om det rör fon-
dandelar. 
Läs mer:
FI - uppföljning av de nya reglerna om provision 
och oberoende rådgivning
EIOPA publishes report on the application of the 
Insurance Distribution Directive

Försäkringsföreningar
Möjligheten för försäkrings-
föreningar att tillämpa anpassade 
rörelseregler
Försäkringsföreningar är små icke-
kommersiella försäkringsgivare, många av 
dem mycket gamla, som meddelar försäkringar 
för en begränsad krets personer, exempelvis 
i form av sjuk- och olycksfallsförsäkring-
ar eller livförsäkringar som endast omfattar 
begravningskostnader. Den 1 augusti 2020 
infördes särskilda, förenklade regler för 
försäkringsföreningar. En förutsättning för att 
en förening skulle omfattas av de förenklade 
reglerna var att den inte meddelar tjänstep-
ensionsförsäkringar. Enligt lagändringar som 
trädde i kraft den 1 maj 2021 ska med tjänstep-
ensionsförsäkring även avses försäkringar som 
tecknas av en egenföretagare för egen räkning. 
Bland de understödsföreningar som ansökte 
om att få driva verksamhet enligt de förenklade 
reglerna fanns sådana föreningar som meddelar 

tjänstepensionsförsäkringar, och vars medle-
mmar typiskt sett är eller har varit egenföre-
tagare. Den 14 december 2021 antog riksdagen 
därför regeringens propositionen En möjlighet 
för vissa försäkringsföreningar att tillämpa an-
passade rörelseregler (prop. 2021/22:37). Enligt 
den beslutade lagändringen får de aktuella 
föreningarna tillämpa de förenklade reglerna 
även om de meddelar tjänstepensionsförsäk-
ringar för egenföretagare.
Läs mer: 
Proposition - En möjlighet för vissa försäkrings-
föreningar att tillämpa anpassade rörelseregler 
Finansutskottets betänkande 
Ikraftträdande: Lagändringen träder i kraft 
den 1 mars 2022.

Hållbarhet
EU:s hållbarhetsförordningar
Förordning (EU) 2020/852 om inrättande av 
en ram för att underlätta hållbara investeringar 
och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EU:s gröna taxonomiförordning), innehåller 
kriterier för att avgöra om en ekonomisk verk-
samhet ska anses miljömässigt hållbar i syfte 
att fastställa i vilken grad en investering är 
miljömässigt hållbar. Förordningen innehåller 
vissa nya krav, bl.a. för försäkringsföretag som 
tillhandahåller en försäkringsbaserad inves-
teringsprodukt (insurance-based investment 
product, Ibip), som rör standarder, upplysning-
ar och redovisning. På vissa punkter komplet-
terar EU:s gröna taxonomiförordning de krav 
som fastställs i förordning (EU) 2019/2088 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar som 
ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn 
(EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade 
upplysningar). Förordningen ställer krav på 
finansmarknadsaktörer (bl.a. försäkringsföre-
tag) och finansiella rådgivare (bl.a. försäkrings-
förmedlare) som tillhandahåller invester-
ingsrådgivning eller försäkringsrådgivning 
avseende Ibip. Dessa aktörer och rådgivare ska, 
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oavsett den finansiella produktens utformning 
och målmarknaden, offentliggöra skriftliga pol-
icyer om hur hållbarhetsrisker integreras och 
säkerställer transparens i fråga om integrerin-
gen av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut. 
     EU-kommissionen har vidare beslutat om 
två förordningar som kompletterar EU:s gröna 
taxonomiförordning och om ändringar av två 
förordningar som kompletterar IDD. Förord-
ning (EU) 2021/2139 reglerar tekniska gransk-
ningskriterier för när en ekonomisk verksamhet 
ska anses bidra väsentligt till begränsningen 
av eller anpassningen till klimatförändringarna 
och när den ekonomiska verksamheten inte 
orsakar någon betydande skada för något av 
de andra miljömålen (Do No Significant harm, 
DNSH). Förordning (EU) 2021/2178 reglerar 
hur stora företag ska utforma sin hållbarhetsre-
dovisning enligt bestämmelserna i årsredo-
visningslagen som genomför EU:s direktiv 
om icke-finansiell redovisning (Non Finan-
cial Reporting Directive, NFRD). Förordning 
(EU) 2021/1257 ändrar förordningarna (EU) 
2017/2358 och (EU) 2017/2359. Förordningarna 
kompletterar IDD och ändringarna innebär att 
hållbarhetsfaktorer ska beaktas vid produkt-
styrning och för försäkringsbaserade invester-
ingsprodukter.
Läs mer: 
Se nedan
Ikraftträdande: EU:s gröna taxonomiförord-
ning, liksom DNSH och NFRD tillämpas från 
och med 1 januari 2022. EU:s förordning om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar tillämpas 
från och med den 10 mars 2021. Ändringarna 
av förordningarna som kompletterar IDD ska 
tillämpas från oktober 2022.

Lagstiftningsåtgärder med 
anledning av EU:s gröna 
taxonomiförordning 
Den 1 december 2021 beslöt riksdagen om 
vissa lagändringar (prop. 2020/21:66, bet. 
2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189) för att 
genomföra EU:s gröna taxonomiförordning. 

Lagändringarna innebär att fondförvaltare och 
andra finansmarknadsaktörer tydligare ska 
redogöra för hur miljömässigt hållbara deras 
finansiella produkter är. Upplysningar om detta 
ska exempelvis finnas i informationsbroschyrer 
och årsberättelser. Vissa större företag ska 
lämna ytterligare information i sina hållbar-
hetsrapporter. Fondförvaltare ska även lämna 
upplysningar om miljömässig hållbarhet till 
Pensionsmyndigeten så att informationen når 
fram till pensionsspararna.
Läs mer: 
Proposition - Lagstiftningsåtgärder med anled-
ning av EU:s gröna taxonomiförordning 
Finansutskottets betänkande 
FI - Två förordningar kompletterar EU:s tax-
onomiförordning 
Ikraftträdande: Lagändringarna trädde i kraft 
den 1 januari 2022, vilket är den tidpunkt då 
EU:s gröna taxonomiförordning började tilläm-
pas i de delar som gäller förordningens klima-
trelaterade miljömål.

Lagstiftningsåtgärder med 
anledning av EU:s förordning 
om upplysningar
Den 10 februari 2021 beslöt riksdagen om 
vissa lagändringar (prop. 2020/21:66, bet. 
2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189) för att 
genomföra EU:s förordning om hållbarhets-
relaterade upplysningar. Lagändringarna inne-
bar att då gällande bestämmelser om hållbar-
hetsinformation i lagen om värdepappersfonder 
och lagen om förvaltare av alternativa 

Lagändringarna innebär 
att fondförvaltare och andra 
finansmarknadsaktörer 
tydligare ska redogöra för hur 
miljömässigt hållbara deras 
finansiella produkter är.

“
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https://www.regeringen.se/4a7e88/contentassets/40f9ced4df14484fa027b2e2d3bb5af8/lagstiftningsatgarder-med-anledning-av-eus-grona-taxonomiforordning-prop.-20212211.pdf
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investeringsfonder togs bort, eftersom de er-
satts av förordningen. Till följd av detta gjordes 
en ändring i socialförsäkringsbalken som 
innebär att en fondförvaltare ska lämna och 
åta sig att lämna sådan information som avses 
i EU-förordningen för att få ingå fondavtal 
med Pensionsmyndigheten. Även försäkrings-
förmedlare och värdepappersbolag med färre 
än tre anställda omfattas av EU-förordningen.
Läs mer: 
Proposition - Nya bestämmelser om hållbarhets-
relaterade upplysningar 
Finansutskottets betänkande 
Ikraftträdande: Lagändringarna trädde i kraft 
den 10 mars 2021, vilket är då EU-förordningen 
i huvudsak började tillämpas.

Eiopa anser att klimatrisk
scenarier ska ingå i försäkrings-
företags ORSA 
Den 19 april 2021 presenterade Eiopa sina 
åsikter om huruvida försäkringsföretag bör 
ta upp olika scenarier för klimatrisker i deras 
egna risk- och solvensbedömning (ORSA). 
Rapporten är grundad på Eiopas mandat enligt 
förordning (EU) nr 1094/2010 att avge yttran-
den till behöriga nationella myndigheter. Eiopa 
anser att de nationella myndigheterna bör krä-
va att sådana scenarier tas upp i försäkrings-
företagens ORSA. Riskerna bör enligt Eiopa 

bedömas på såväl kort som lång sikt. Viktiga 
klimatförändringsrisker borde bedömas uti-
från åtminstone två långsiktiga scenarier: dels 
en global temperaturökning på under 2 grad-
er, helst under 1,5 grader i enlighet med EUs 
åtaganden, dels en global temperaturökning på 
mer än 2 grader. 
Läs mer: 
EIOPA - EIOPA issues Opinion on the supervi-
sion of the use of climate change risk scenarios 
in ORSA
Ikraftträdande: Eiopa kommer att börja över-
vaka de nationella myndigheternas tillämpning 
av yttrandet i april 2023. 

Konsumentskydd
Ett moderniserat konsumentskydd
I en lagrådsremiss, som publicerades den 28 
januari 2022, föreslår regeringen åtgärder som 
innebär en modernisering och anpassning 
till den ökade digitaliseringen på konsu-
mentskyddsområdet. Förslagen innebär bl.a. 
att det ställs krav på information om vilka 
kriterier som främst bestämmer rankningen 
av digitalt presenterade produkter och om, 
och i sådana fall på vilket sätt, det säkerställs 
att konsumentrecensioner kommer från kon-
sumenter. Förslagen innebär också att om en 
produkt tillhandahålls med angivande av att 
priset har sänkts ska uppgift om det tidigare 
priset anges. Distansavtalslagens tillämpning-
sområde föreslås justeras till att omfatta avtal 

http://vinge.se
https://www.regeringen.se/4af74c/contentassets/5ea021718ca84a2faa8b9c1d93831158/nya-bestammelser-om-hallbarhetsrelaterade-upplysningar-for-vissa-aktorer-pa-finansmarknadsomradet-prop.-20202166.pdf
https://www.regeringen.se/4af74c/contentassets/5ea021718ca84a2faa8b9c1d93831158/nya-bestammelser-om-hallbarhetsrelaterade-upplysningar-for-vissa-aktorer-pa-finansmarknadsomradet-prop.-20202166.pdf
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som innebär betalningsförpliktelser och vissa 
fall där personuppgifter tillhandahålls. Vissa 
bestämmelser om ångerrätten i distansavtals-
lagen föreslås också ändras, bl.a. när det gäller 
digitalt innehåll och digitala tjänster. Lagråds-
remissen innehåller också förslag om att 
möjligheterna att påföra marknadsstörnings-
avgift ska utvidgas och att det ska införas en 
möjlighet att påföra en näringsidkare en sank-
tionsavgift vid överträdelser av avtalsvillkorsla-
gen. För försäkringsföretags del är det fram-
förallt de moderniserade bestämmelserna om 
otillbörlig marknadsföring och bestämmelser 
om sanktionsavgift i avtalsvillkorslagen som 
kan vara av intresse. Förslagen i lagrådsrem-
issen genomför direktiv (EU) 2019/2161 om 
bättre upprätthållande och modernisering av 
unionens konsumentskyddsregler och innebär 
lagändringar i avtalsvillkorslagen, prisinforma-
tionslagen, distansavtalslagen och marknads-
föringslagen.
Läs mer: 
Ett moderniserat konsumentskydd 
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 juli 2022

Retail Investment Strategy
Kommissionen har bett om råd från de euro-
peiska tillsynsmyndigheterna med anledning 
av en kommande strategi för konsument - och 
investerarskydd (Retail Investment Strategy). 
Det övergripande syftet med Kommissionens 
strategi, som är en del av planen för kapital-
marknadsunionen, är att förbättra skyddet för 
konsumenter och samtidigt öka konsumenters 
delaktighet på finansmarknaden. Eiopa  har 
den 28 januari 2022 publicerat en webbenkät 
om konsument- och investerarskyddsfrågor 
som ska besvaras senast den 25 februari 2022. 
Myndigheten uppmanar alla intressenter, som 
konsumentorganisationer, den akademiska 
världen, branschföreningar, försäkringsföretag 
och försäkringsförmedlare att besvara enkäten. 
Resultatet av webbenkäten ska ligga till grund 

för det råd som Eiopa ska lämna till EU-kom-
missionen den 30 april 2022, därför är tidsfris-
ten fyra veckor. Utöver webbenkäten kommer 
Eiopa att arrangera en offentlig utfrågning den 
18 februari, där registrering om medverkan är 
öppen fram till den 11 februari.
Läs mer: 
FI - Webbenkät från Eiopa 

Obligatorisk försäkring för 
estetiska kirurgiska ingrepp
Riksdagen beslöt den 5 maj 2021 
(2020/21:SoU22) att anta regeringens 
proposition 2020/21:57 Lag om estetiska kirur-
giska ingrepp och estetiska injektionsbehand-
lingar. Den nya lagen innebär att de mest 
riskfyllda estetiska behandlingarna omfattas 
av tydligare regler, i syfte att stärka skyddet för 
individens liv och hälsa. Lagförslaget innehåller 
bland annat bestämmelser som uppställer krav 
på att verksamheter som utför dessa behandl-
ingar har en patientförsäkring enligt patients-
kadelagen.
Läs mer: 
Proposition – Lag om estetiska kirurgiska in-
grepp och estetiska injektionsbehandlingar
Ikraftträdande: Den nya lagen trädde i kraft 
den 1 juli 2021.

Riksdagsbeslut om skadestånd vid 
finansiell rådgivning 
Riksdagen beslutade den 11 februari 2021 
(2020/21:CU15) att godkänna regeringens 
proposition 2020/21:50 Skadeståndets omfat-
tning vid finansiell rådgivning. Beslutet innebär 
att lagen om finansiell rådgivning till konsu-
menter ändras och förtydligas. Banker och 
andra näringsidkare som erbjuder finansiell 
rådgivning är sedan tidigare, i vissa fall, skyld-
iga att ersätta en konsument som förlorat 
pengar på grund av att rådgivaren varit 
oaktsam eller orsakat skadan med flit (ren 
förmögenhetsskada). Ändringarna innebär att 

http://vinge.se
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lagen mer tydligt ska ange att näringsidkaren 
ska betala full ersättning för skadan i sådana 
situationer, vilket till exempel innebär att 
ersättning för utebliven vinst ska betalas ut.
Läs mer: 
Riksdagens beslut – Skadeståndets omfattning 
vid finansiell rådgivning
Proposition – Skadeståndets omfattning vid 
finansiell rådgivning 
Ikraftträdande: Lagändringen började gälla 
den 1 april 2021.

Försäkringsföretagens 
klagomålshantering
Finansinspektionen har genomfört en 
kartläggning av klagomålshanteringen hos 
20 försäkringsföretag. Inspektionen anser att 
försäkringsföretagen överlag hanterar klagomål 
väl, men att det finns utrymme för förbätt-
ringar. 
Läs mer:
FI - Försäkringsföretagens klagomålshantering

Molntjänster och 
informationssäkerhet
Försäkringsföretag hoppfulla 
om att uppfylla regler 
om molntjänster 
Den 9 februari 2021 redovisade Finans-
inspektionen resultaten av den enkät som, inför 
ikraftträdandet av Eiopas riktlinjer om 

uppdragsavtal med molntjänstleverantörer (EIO 
PA-BoS-20-002), skickades ut till försäkrings-
företagen under hösten 2020. Riktlinjerna gäller 
från och med den 1 januari 2021 för försäkrings- 
och återförsäkringsföretag i förhållande till alla 
uppdragsavtal om molntjänster som ingås eller 
ändras på eller efter detta datum, men med en 
övergångsperiod som upphör den 31 december 
2022. Finansinspektionens uppfattning är att 
bolagen inom övergångstiden bör se till att efter-
leva riktlinjerna. I enkäten har företagen därför 
ombetts uppskatta när de kommer att uppfylla 
riktlinjerna. En majoritet av försäkringsföretagen 
har uppgivit att de kommer att behöva ta hela 
övergångsperioden i anspråk för att anpassa sig 
till de nya riktlinjerna. Flera företag har dock 
flaggat för att det kommer bli en utmaning att 
genomföra revisioner på plats hos relevanta 
molntjänstleverantörer innan övergångsperioden 
den 31 december 2022 löper ut.
Läs mer:
Finansinspektionen – Försäkringsföretag hoppful-
la om att följa regler om molntjänster
Eiopa guidelines on outsourcing to cloud service 
providers

Motorfordonsförsäkring
EU:s motorfordonsförsäkrings-
direktiv
Den 21 oktober 2021 antog Parlamentet ett 
nytt motorfordonsförsäkringsdirektiv (direktiv 
2021/2118) som ändrar det tidigare direktivet 
2009/103/EC (Motor Insurance Directive, MID). 
Syftet med revideringen av direktivet är att öka 
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skyddet för trafikskadade i hela EU. Skyddet 
ska även gälla om ett försäkringsbolag går i 
konkurs, om man blir påkörd av en person 
från ett annat EU-land, om man skadas av ett 
oförsäkrat fordon med mera. Utöver tävlings-
fordon, undantas ett stort antal fordon från 
direktivets tillämpning, t.ex. trädgårdstraktorer, 
gräsklippare. elcyklar, elsparkcyklar och alla 
fordon som är långsammare än 14 km/h.
Läs mer: 
Parlamentet godkänner motorfordons-
försäkringsdirektivet 
Direktivet 
Ikraftträdande: Direktivet ska tillämpas från 
och med den 23 december 2023.

Open Finance
Open Insurance
Likt open banking och regelverket PSD2, finns 
en pågående utredning av EIOPA om regler-
ing av delning av försäkringsdata. I ett di-
skussionspapper från EIOPA den 28 januari 
2021 (Open Insurance: Accessing and Sharing 
Insurance-related Data) lyfts konsumentnyttan 
härav fram, liksom aspekten att försäkrings-
branschen med hjälp av Open Insurance får 
stöd att underlätta innovation och en ökad 
rörlighet vid anpassning till konsumenternas 
förändrade behov.
Läs mer: 
Eiopa - konsultation 
Så kan open insurance göra dig till en vinnare

Digital Finance Strategy
EU är också på väg att ta fram en strategi för 
digitalisering inom finans, med sikte på att 
säkra att EU:s regelverk är anpassat till den 
digitala utvecklingen. Ett första förslag till en 
sådan strategi publicerades den 24 september 
2020 (Digital Finance Strategy). Den 2 februari 
2021 begärde Kommissionen teknisk rådg-
ivning från EBA, Eiopa och Esma och den 10 
december 2021 publicerade Eiopa sin Digital 

Transformation Strategy.
Läs mer: 
Digital Finance Package 
Call for advice 
Eiopa - Digital Transformation Strategy 

Artificiell intelligens 
Eiopa har den 17 juni 2021 publicerat en rap-
port om styrande principer inom den Europeis-
ka försäkringssektorn för en etisk och tillförlit-
lig artificiell intelligens (AI). Den expertgrupp 
som tagit fram rapporten lyfter fram den ökade 
användningen av AI inom försäkringsbran-
schen, och rapporten pekar på såväl de fördelar 
som de problem som kan uppstå vid använd-
ning av AI. Rapporten erbjuder vägledning på 
området och är inte bindande. 
Läs mer: 
Eiopa - EIOPA publishes report on artificial 
intelligence governance principles

Penningtvätt
Nya föreskrifter om penningtvätt
Den 15 december 2021 beslöt Finansinspek-
tionen att ändra inspektionens föreskrifter 
(FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism och Finansin-
spektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om 
skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om 
handel med vissa finansiella instrument. Gen-
om ändringarna utökas tillämpningsområdet 
för penningtvättsföreskrifterna. 
Läs mer: 
FI – Beslut om ändringar 
Ikraftträdande: De ändrade föreskrifterna 
trädde i kraft den 1 januari 2022.

Ny  branschvägledning om 
penningtvätt
Svenska institutet mot penningtvätt (SIMPT) 
har i november 2021 publicerat en tredje 
upplaga av branschvägledningen om regelver-
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ket mot penningtvätt och terrorismfinansier-
ing. Vägledningen har nu i delar kompletterats, 
utvecklats och uppdaterats. Det handlar bland 
annat om vägledning i frågor om personup-
pgiftsbehandling, avsluta affärsförbindelse och 
verklig huvudman. Även den branschspecifika 
vägledningen har utvecklats, t.ex. när det gäller 
kundkännedom på försäkringsförmedlarområ-
det.
Läs mer:
Simpt Vägledning
Svensk Försäkring - Vägledning 

EU:s nya penningtvättsregelverk
Den 20 juli 2021 presenterade Kommissionen 
ett lagstiftningspaket som innebär grundläg-
gande förändringar på penningtvättsom-
rådet. Regler som försäkringsföretag och 
andra verksamhetsutövare ska tillämpa ska 
enligt förslagen finnas i en direkt tillämplig 
EU-förordning och reglerna kommer därmed 
inte längre att finnas i nationell lagstiftning. 
Regelverket föreslås också bli mera detaljerat. 
Kommissionen vill även inrätta en ny EU-myn-
dighet med ansvar för penningtvättfrågor. Den 
nya myndigheten föreslås bland annat utöva 
direkt tillsyn över vissa verksamhetsutövare 
med gränsöverskridande verksamhet och höga 
penningtvättsrisker.
Läs mer: 
Beivrande av ekonomisk brottslighet (europa.eu) 
Svensk Försäkrings yttrande 
Ikraftträdande: Det nya regelverket beräknas 
börja tillämpas tidigast 2025.

Utredningen om stärkta åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism, SOU 2021:42 
Den 31 maj 2021 lämnade utredningen om 
Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism sitt slutbetänkande (SOU 
2021:42). Utredningen föreslår åtgärder för att 
förbättra förutsättningarna för Finans-
inspektionen att effektivt utöva tillsyn vad 

gäller åtgärder mot penningtvätt och finansier-
ing av terrorism. Vidare föreslås åtgärder för 
att öka informationsutbytet mellan relevanta 
aktörer och åtgärder för att bemöta vad som i 
rapporten anses utgöra brister i tillsynsstruk-
turen. Remisstiden utgick den 16 september 
2021. 
Läs mer: 
SOU - Stärkta åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism
Regeringen - Remiss av SOU 2021:42 Stärkta 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 juli 2022. Enligt statsrådsberednin-
gens propositionsförteckning avser regeringen 
dock att först i juni 2022 överlämna en prop-
osition om effektivt informationsutbyte vid 
samverkan mot penningtvätt och finansiering 
mot terrorism. Riksdagsbehandling kan således 
inte ske förrän efter sommaren.

Redovisning 
Ny redovisningsstandard för 
försäkringsavtal (IFRS 17 och 
IFRS 4)
Organisationen IASB har publicerat en ny 
internationell redovisningsstandard för 
försäkringsavtal, IFRS 17 Försäkringsavtal 
(Insurance Contracts). Standarden är avsedd 
att gälla för räkenskapsår som börjar den 
1 januari 2023 eller senare men får tillämpas 

Den nya myndigheten 
föreslås bland annat utöva
 direkt tillsyn över  vissa 
verksamhetsutövare med 
gränsöverskridande 
verksamhet och höga 
penningtvättsrisker.

“
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tidigare. Standarden ersätter IFRS 4 
Försäkringsavtal som då upphör att gälla. Ett 
företag som tillämpar IFRS 17 i förtid ska inte 
tillämpa IFRS 4. Med anledning härav har 
Finansinspektionen föreslagit ändringar av 
inspektionens föreskrifter och allmänna 
råd FFFS 2019:23 om årsredovisning i 
försäkringsföretag och tjänstepensions-
företag, FFFS 2011:27 om förenklad årsredo-
visning i försäkringsföretag som har undan-
tag och FFFS 2008:25 om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag.
Läs mer: 
IFRS – IASB issues amendments to IFRS 17 
Insurance Contracts to help companies with 
implementation
FI – Förslag till ändringar 
Ikraftträdande: Standarden och de ändrade 
föreskrifterna ska börja tillämpas från och 
med 1 januari 2023.

Sjukvårdsförsäkring
Reglering av privata sjukvårds-
försäkringar
I september 2021 presenterade Utredningen 
om privata sjukvårdsförsäkringar betänkan-
det Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar 
– ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80). 
I betänkandet lämnas författningsförslag 
som innebär begränsningar av när hälso- 
och sjukvården får finansieras privat. Vidare 
lämnar utredningen författningsförslag som 
innebär att regionerna ska vara skyldiga att 
i avtalen med de privata vårdgivarna reglera 
att de offentligfinansierade patienterna inte 
påverkas av en privat vårdgivares övriga up-
pdrag.
Läs mer: 
SOU 2021:80 
Ikraftträdande: Författningsförändringar-
na föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
Förordningsändringarna kan träda i kraft ti-
digare. Vissa övergångsbestämmelser föreslås.

Skatt
Begreppet helt försäkringsbestånd
Efter påstötningar från främst Folksam Liv, 
har Finansdepartementet den 17 februari 2022 
i lagrådsremissen Innebörden av begreppet helt 
försäkringsbestånd (Fi2021/03609) föreslagit 
ett tillägg till innebörden av begreppet helt 
försäkringsbestånd i 39 kap. 12 § inkomsts-
kattelagen (1999:1229) och i 9 § femte sty-
cket lagen (1990:661) om avkastningsskatt 
på pensionsmedel. Tilläggen innebär att ett 
försäkringsföretag kan överlåta samtliga tjän-
stepensionsförsäkringar och därmed samman-
hängande verksamhet till ett annat försäkrings-
företag utan inkomstskattekonsekvenser och 
med skattemässig kontinuitet avseende avkast-
ningsbeskattade tillgångar. Det övertagande 
företaget inträder i det överlåtande företagets 
skattemässiga situation. Som förutsättning 
gäller dock att överlåtelsen görs som ett led i att 
tjänstepensionsverksamheten ska bedrivas av 
ett tjänstepensionsföretag. Svensk Försäkring 
anser att de föreslagna reglerna har avgränsats 
så snävt att de inte är konkurrensneutrala och 
att delar av förslaget kan få långtgående negati-
va konsekvenser för hela försäkringsbranschen.
Läs mer:
Lagrådsremiss – Innebörden av begreppet helt 
försäkringsbestånd
Remissvar Svensk Försäkring 
Ikraftträdande: Ändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 juli 2022 och upphöra att gälla 
den 1 januari 2023. De nya bestämmelserna får 
tillämpas på överlåtelser av försäkringsbestånd 
som genomförs under kalenderåret 2022.

Solvens II
Genomförande av ändringar i 
Solvens II-direktivet
Den 2 juni 2021 beslöt riksdagen att anta
regeringens proposition om Genomförande av 
ändringar i Sovens II-direktivet 
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(prop. 2020/21:129, bet. 2020/21:FFiU47). 
Beslutet innebär att de ändringar i Solvens 
II-direktivet som har gjorts genom ett än-
dringsdirektiv som antogs i december 2019, 
genomförs i svensk rätt. Vidare genomförs 
lagändringar med anledning av ändringar i 
Eiopaförordningen som också de antogs i 
december 2019. Ändringarna i de aktuella 
EU-rättsakterna utgör ett led i en översyn 
av det europeiska systemet för finansiell till-
syn, den s.k. ESA-översynen. Lagändringarna 
syftar till att stärka informationsutbytet och 
samarbetet inom försäkringsområdet mellan 
Finansinspektionen, andra nationella tillsyn-
smyndigheter inom EES och Eiopa. Bl.a. ska 
Finansinspektionen få möjlighet att inrätta 
en samarbetsplattform med berörda tillsyns-
myndigheter när ett försäkringsföretag driver 
verksamhet i mer än ett land inom EES. Finan-
sinspektionen får också utökade skyldigheter 
i fråga om underrättelser och uppgiftsläm-
nande vid tillsynen över försäkringsföretag och 
EES-försäkringsgivare som driver verksamhet 
i Sverige. Slutligen antogs även vissa lagänd-
ringar som på några punkter kompletterar och 
förtydligar tidigare genomförande i svensk rätt 
av Solvens II-direktivet.
Läs mer:
Proposition – Ändringar i Solvens II-direktivet 
Finansutskottets betänkande 
Ikraftträdande: Lagändringarna trädde i kraft 
den 30 juni 2021.

Kommissionens förslag på 
ytterligare ändringar i Solvens II-
regelverket och införande av IRRD
Som led i den s.k. 2020-översynen, har Kommis-
sionen i september 2021 presenterat förslag till yt-
terligare förändringar i Solvens II-regelverket. Des-
sutom föreslog Kommissionen ett helt nytt direktiv 
för återhämtning och resolution av försäkringsföre-
tag (Insurance Recovery and Resolution Directive, 
IRRD. Svensk Försäkring är starkt kritisk mot båda 
förslagen. 
Läs mer:
Svensk Försäkring - Kritik 

Tillsyn och rapportering
Säkerhet och företagsstyrning 
avseende information och 
kommunikation
Den 12 oktober 2020 publicerade Eiopa riktlinjer 
för säkerhet och företagsstyrning avseende infor-
mations- och kommunikationsteknik. Riktlinjerna 
syftar till att skapa tydlighet och transparens för 
marknadens aktörer om minimikrav för informa-
tions- och cybersäkerhet, undvika eventuellt 
regelarbitrage och att främja konvergens bland 
tillsynsmyndigheterna. Finansinspektionen har i 
maj 2021 underrättat Eiopa om att myndigheten 
avser att tillämpa riktlinjerna.
Läs mer: 
Eiopa - Riktlinjer 
FI - bekräftelse
Ikraftträdande: Riktlinjerna gäller för försäkrings- 
och återförsäkringsföretag från och med den 
1 juli 2021.
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Finansinspektionen har 
förtydligat krav på rapportering 
av regelbunden tillsynsrapport 
(RSR) 
Finansinspektionen har i januari 2021 för-
tydligat de krav som gäller när försäkrings- och 
återförsäkringsföretag samt grupper ska lämna 
en regelbunden tillsynsrapport (RSR) till 
Finansinspektionen. Kraven innebär bland 
annat att en fullständig RSR ska upprättas vart 
tredje år och däremellan en förkortad RSR. 
För det fall Finansinspektionen identifierar 
försäkringsföretag eller grupper med högre risk 
kan dock en fullständig RSR begäras in oftare. 
Vidare ska ett företag eller en grupp som börjar 
bedriva försäkringsverksamhet rapportera en 
fullständig RSR för sitt första räkenskapsår. Ra-
marna för RSR uppställs i artikel 312.2 i Solvens 
II-förordningen.
Läs mer:
Finansinspektionen – FI förtydligar krav på rap-
portering av regelbunden tillsynsrapport (RSR)

Finansinspektionens nya rutiner 
för ökad öppenhet
Sedan den 1 januari 2021 tillämpar Finansins-
pektionen nya rutiner för hur information ska 
presenteras om påbörjade och avslutade till-
synsundersökningar. Information som pub-
liceras ska innehålla uppgift om vilken typ av 
undersökning som startas samt namnen på de 
företag som berörs. Informationen publiceras 
på Finansinspektionens webbplats klockan 
10.00 varje dag. För de företag som står under 
tillsyn innebär detta att Finansinspektionen 
publicerar information dagen efter att företa-
gen har meddelats om att en undersökning har 
påbörjats eller avslutats. 
Läs mer:
Finansinspektionen – Nya rutiner för ökad 
öppenhet

Öppet samråd: ingen mer makt 
åt Eiopa?   
EU-kommissionen genomförde mellan den 12 
mars och den 21 maj 2021 ett öppet samråd 
om tillsynskonvergens och en enhetlig regel-
bok. Såväl Insurance Europe som Pensions 
Europe meddelade i sina svar att Eiopa inte 
behöver mer makt. Även Finansinspektionen 
gav sina synpunkter och anförde att det är för 
tidigt att inleda en ny process för att förändra 
de europeiska tillsynsmyndigheternas styrning 
och ansvarsområden, mot bakgrund av att en 
sådan process nyligen avlutats. FI hänvisade till 
att myndigheterna bör ges tid att anpassa sin 
verksamhet och sin organisation efter de regel-
förändringar som trädde i kraft 2020. 
Läs mer: 
EU-kommissionen – Targeted consultation 
on the supervisory convergence and the single 
rulebook
Insurance Europe – Response to ESAs on su-
pervisory convergence and the single rulebook 
Pensions Europe – Targeted consultation on su-
pervisory convergence and the single rulebook
Finansinspektionen – Samrådssvar: EU-kom-
missionens samråd om tillsynskonvergens och 
en enhetlig regelbok

Maiden Life får varning och 
sanktionsavgift 
Enligt Finansinspektionen hade Maiden Life 
Försäkrings AB inte uppfyllt kravet på att ett 
försäkringsföretag ska ha sitt huvudkontor i 
Sverige. Bolaget hade inte heller uppfyllt krav 
som gäller för utlagd verksamhet, oberoende 
i centrala funktioner, intressekonflikter samt 
en sund och ansvarsfull styrning. Bristerna var 
sådana att inspektionen ansåg att det fanns 
skäl att ingripa mot Maiden Life samt anled-
ning att överväga att återkalla bolagets till-
stånd. Maiden Life hade dock vidtagit åtgärder 
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för att rätta till alla brister samt gjort föränd-
ringar i bolagets styrelse och ledning. Finansin-
spektionen fann därför att det var tillräckligt att 
meddela bolaget en varning i förening med en 
sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor. Beslutet 
meddelades den 23 juni 2021.
Läs mer: 
FI:s beslut om varning och sanktionsavgift för 
Maiden Life

Tjänstepension
EU:s förordning om PEPP – En 
paneuropeisk privat pensionspro-
dukt 
EU:s förordning (EU) 2019/1238 om en 
paneuropeisk privat pensionsprodukt 
(PEPP-förordningen) antogs den 20 juni 2019. 
Genom förordningen fastställs enhetliga regler 
för  registrering, utveckling, distribution och 
tillsyn när det gäller privata pensions-
produkter som distribueras inom Europeiska 
unionen under beteckningen paneuropeisk 
privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). 
Med PEPP-produkt avses en individuell pen-
sionsprodukt som inte är tjänstepensions-
baserad och som en PEPP-sparare frivilligt 
tecknar sig för i pensionssyfte. Produkten ska 
möjliggöra en långsiktig ackumulering av 
kapital med det uttryckliga syftet att 
tillhandahålla inkomst vid pensionering och 
med begränsade möjligheter till förtida uttag. 
Läs mer: 
Förordningen 
Ikraftträdande: Förordningen trädde i kraft 
den 14 augusti 2019 och ska tillämpas fr.o.m. 
den 22 mars 2022.

Lagstiftningsåtgärder med 
anledning av PEPP-förordningen
PEPP-Förordningen innehåller bestämmelser 
om vad som ska gälla för en PEPP-produkt. 
Förordningen behöver dock kompletteras med 
nationella bestämmelser, bl.a. om villkor för 

in- och utbetalningar och om Finansinspek-
tionens tillsyn och ingripandemöjligheter. Den 
18 november 2021 publicerade finansdeparte-
mentet därför promemorian En paneuropeisk 
pensionsprodukt (Fi2021/03722) I promemorian 
lämnas förslag till nationella svenska bestäm-
melser. Det lämnas även förslag till hur ett 
sparande i en PEPP-produkt ska beskattas. De 
nya bestämmelserna föreslås ingå i en ny lag 
med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning. Därutöver föreslås ändringar i flera 
lagar främst på familjerättens och skatterättens 
områden samt på finansmarknadsområdet. 
Läs mer: 
Finansdepartementets promemoria 
Ikraftträdande: Den nya lagen och övriga 
lagändringar föreslås i promemorian träda i 
kraft den 1 juli 2022. Av statsrådsberedningens 
propositionsförteckning 2022-01-11 framgår 
dock att regeringen för närvarande avser att 
lämna en proposition i juni, för riksdagsbehan-
dling efter sommaren.

Riktlinjer för tillsynsrapportering 
om PEPP-produkter publicerade 
av Eiopa
Eiopa har den 4 juni 2021 publicerat riktlin-
jer för tillsynsrapportering om PEPP-pro-
dukter. Riktlinjerna riktar sig mot behöriga 
myndigheter samt PEPP-sparinstitut enligt 
PEPP-förordningen och syftar till att säker-
ställa en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av tillsynsrapporteringen om 
PEPP-produkter. Riktlinjerna styr intervaller 
för regelbunden tillsynsrapportering, tidsfrister 
för rapporteringen, innehållet i tillsynsrap-
porten och viss information som de aktuella 
sparinstituten ska rapportera. 
Läs mer: 
EIOPA – Guidelines on PEPP supervisory re-
porting
Ikraftträdande: Riktlinjerna gäller från och 
med den 22 mars 2022.

http://vinge.se
https://fi.se/contentassets/20a72ece7f92431989c64646b8dec790/sanktionsbeslut_ml_20-1343.pdf
https://fi.se/contentassets/20a72ece7f92431989c64646b8dec790/sanktionsbeslut_ml_20-1343.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32019R1238
https://www.regeringen.se/4ac781/contentassets/f4481a66f69a4882baf03aa7d20372f8/en-paneuropeisk-privat-pensionsprodukt.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/guidelines-pepp-supervisory-reporting_en
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/guidelines-pepp-supervisory-reporting_en
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Läs mer: 
Proposition – En översyn av regleringen för 
tjänstepensionsföretag 
Finansutskottets betänkande 
Ikraftträdande: Lagändringarna trädde i kraft 
den 1 maj 2021 med en övergångsbestämmelse 
för investeringar som företag har gjort före 
ikraftträdandet.

Ändrade föreskrifter för 
tjänstepensionsföretag
I maj 2021 fattade Finansinspektionen beslut 
om nya regler för tjänstepensionsföretag. 
Reglerna gäller dels kapitalkrav för tjänstepen-
sionsföretag, dels rapportering av händelser av 
väsentlig betydelse. Vad gäller rapportering av 
händelser av väsentlig betydelse har FI beslutat 
om nya allmänna råd som ersätter de gamla 
allmänna råden, FFFS 2018:5. De nya allmänna 
råden ska dock inte gälla för tjänstepensions-
företag. Vad gäller kapitalkraven har FI beslutat 
om ändringar i föreskrifterna och allmän-
na råden om tjänstepensionsföretag, FFFS 
2019:21. Ändringarna innebär att ett särskilt 
kapitalkrav införs för tjänstepensionsföretag 
som investerar i tillgångar med direkt exponer-
ing mot bostadskrediter som uppfyller vissa 
villkor. 
Läs mer: 
Finansinspektionen – FFFS 2021:2
Finansinspektionen – FFFS 2019:21
Ikraftträdande: Såväl de nya allmänna råden 
som ändringarna trädde i kraft den 1 juni 2021. 

Pensionsgruppen har kommit 
överens om att arbetslivet måste 
bli mer hållbart och förlängas 
succesivt, i takt med att medel-
livslängden blir längre. 

“

Riktåldern för pension 67 år
Den 27 maj beslutade regeringen om en förord-
ning som fastställer riktåldern för pension för 
2027 till 67 år. Beslutet är ett led i att riktåldern 
ska fastställas årligen och sex år innan den 
aktuella riktåldern tillämpas. Pensionsgruppen 
har kommit överens om att arbetslivet måste 
bli mer hållbart och förlängas succesivt, i takt 
med att medellivslängden blir längre. 
Läs mer: 
Regeringen - Förordning om riktålder för pen-
sion beslutad

Ändrade lagregler för tjänste-
pensionsföretag
Den 24 mars 2021 antog riksdagen 
(2020/21:FiU18) regeringens propositionen 
2020/21:82 En översyn av regleringen för tjänste-
pensionsföretag med ändringar i regleringen för 
tjänstepensionsföretag, pensionsstiftelser och 
utländska tjänstepensionsinstitut som bed-
river verksamhet i Sverige. Ändringarna avsåg 
i huvudsak att tillgodose de fyra tillkännag-
ivanden som riksdagen tidigare hade lämnat 
till regeringen i samband med sin behandling 
av regeringens förslag till ny reglering för 
tjänstepensionsföretag (lagen (2019:742) om 
tjänstepensionsföretag, LTF). Lagändringarna 
innebar bland annat att investeringar utanför 
EES underlättas för tjänstepensionsföretag 
och pensionsstiftelser, att infrastrukturinves-
teringar som uppfyller grundläggande krav på 
miljömässig hållbarhet stimuleras för tjänste-
pensionsföretag, samt att avtalsfrihet införs 
för information som ska lämnas om kollek-
tivavtalsgrundad tjänstepension. Därtill ska 
försäkringar som egenföretagare tecknar för 
egen räkning hos tjänstepensionsföretag och 
utländska tjänstepensionsinstitut räknas som 
tjänstepensionsförsäkringar. Slutligen gjordes 
också vissa justeringar avseende kapitalbas och 
kapitalkrav vad gäller tilläggsförsäkringar.

http://vinge.se
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/01/prop.-20202182/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/01/prop.-20202182/
https://data.riksdagen.se/fil/AD9624CA-8844-4C0B-A126-D1FD52BC164A
https://www.fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2021/20212/
https://www.fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2019/201921/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/forordning-om-riktalder-for-pension-beslutad/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/forordning-om-riktalder-for-pension-beslutad/
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