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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 juli 2019 beretts tillfälle att avge 

yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet 

för tjänstepensionsföretag samt tillhörande remisspromemoria.  

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslaget till nya föreskrifter och 

allmänna råd eller mot innehållet i promemorian. Advokatsamfundet är positivt till att 

bestämmelserna samlats i en huvudföreskrift där proportionalitetshänsyn i möjligaste mån 

beaktats. 

 

Advokatsamfundet vill dock lämna följande synpunkter.   

 

Synpunkter 

 

Ringa andel övrig försäkringsverksamhet 

 

Det är viktigt att gränsdragningen mellan vad som kan anses utgöra tjänstepensionsförsäk-

ring och vad som ska anses utgöra övrig försäkring inte görs för snävt så att sådana 

försäkringar som enligt direktivets och lagstiftningens ordalydelse är 

tjänstepensionsförsäkring av Finansinspektionen klassas som övrig försäkring.  

 

Vid den kommande tillståndsprövningen är det därför angeläget att Finansinspektionen 

vid sin bedömning inte gör klassificeringen efter den skattemässiga definitionen av 

försäkringen, vilken enligt direktivets ordalydelse är ovidkommande. I stället bör 

Finansinspektionen göra en bedömning av försäkringen från fall till fall mot bakgrund av 
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lag- och direktivtext. Exempelvis skulle en K-klassad försäkring mycket väl kunna 

sorteras in under definitionen i 1 kap. 4 § i den föreslagna lagen om tjänstepensionsföretag 

som varandes en tjänstepensionsförsäkring. Finansinspektionen måste således göra en 

bedömning av varje enskild försäkring för att avgöra hur den ska klassas. Om 

Finansinspektionen inte har tillräckliga resurser för att göra sådana bedömningar är 

alternativet att förlita sig på tjänstepensionsföretagets klassificering. 

 

Först efter att en sådan bedömning av aktuellt bestånd skett kan det avgöras hur stor andel 

av beståndet som är tjänstepensionsförsäkring och hur stor andel som är övrig försäkring. 

Därefter har Finansinspektionen att ta ställning till om den del som inte kan anses utgöra 

tjänstepensionsförsäkring utgör en ringa andel. 

 

Advokatsamfundet har inga invändningar mot att utgångspunkten för bedömningen om 

övrig försäkring utgör en ringa andel av den totala verksamheten utgår från övrig 

försäkrings andel av tjänstepensionsföretagets totala kapital. Finansinspektionen måste 

dock vara medvetet om att indelningen som gjorts i tjänstepensionsverksamhet och övrig 

försäkring historiskt kan vara felaktig med hänsyn till den strikta tolkning som hittills gällt 

i Sverige av vad som är att anse som tjänstepension. 

 

Förslagets konsekvenser 

 

Advokatsamfundet anser att Finansinspektionen underskattat timarvodet för konsulter. 

Advokatsamfundet vill i sammanhanget uppmärksamma om att de timarvoden som 

uppges i remisspromemorian förutsätts innefatta moms, eftersom momsen inte är 

avdragsgill för berörda företag. 
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