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Stadgar för Svenska Livförsäkringsbolags
Skattenämnd
Stadgar för Svenska Livförsäkringsbolags Skattenämnd, antagna av styrelsen för
Sveriges Försäkringsförbund den 17 mars 2006 att tillämpas från och med den 1
april 2006. Ändrade vid styrelsens sammanträde den 2 juni 2010. Senast ändrade
vid styrelsens sammanträde den 8 juni 2011, att tillämpas från och med den 8 juni
2011.

Inledande bestämmelser
1§
Huvudman för nämnden är Svensk Försäkring.
2§
Nämnden är ett gemensamt organ för de till Svensk Försäkring anslutna bolag som
bedriver försäkringsrörelse avseende personförsäkring. Även andra
försäkringsbolag som bedriver personförsäkringsverksamhet kan efter medgivande
av Svensk Försäkrings styrelse ansluta sig till nämndens verksamhet.
Anslutet bolag kan frånträda sin anslutning vid kalenderårs slut. Uppsägning ska
ske till styrelsen för Svensk Försäkring minst tre månader före kalenderårets
utgång.

Verksamhet
3§
Nämndens uppgift är att vara beslutande organ beträffande frågor som avser
återköp av försäkring.
4§
Nämnden avger yttrande på begäran av försäkringstagare, efter tillstyrkan av
försäkringsgivaren, i ärenden rörande återköp av pensionsförsäkring tecknad före
1976 samt sådana kapitalförsäkringar som inte berättigar till omedelbart återköp.
Nämnden äger rätt att avvisa en begäran om yttrande för det fall det bedöms att
ärendet inte kan inrymmas inom nämndens verksamhetsområde. Vidare äger
nämnden avvisa en begäran om yttrande för det fall sökanden har förelagts att
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komplettera sin begäran med erforderlig utredning men inte efterkommit denna
begäran.
Nämnden har rätt att debitera en avgift som bestäms med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet.

Ledamöter
5§
Nämnden ska bestå av tre till fem beslutande ledamöter med mångårig erfarenhet
av de frågor som faller inom nämndens verksamhetsområde.
6§
Nämndens ledamöter utses, sedan nämnden har beretts tillfälle att yttra sig, av
Svensk Försäkrings styrelse för en tid av ett år. Av nämndens ledamöter ska en
vara ordförande. Nämnden utser inom sig ordförande och sekreterare.
Avgår ledamot under tid för vilken han utsetts skall ny sådan utses för återstående
tid. Vid långvarigt förfall för ledamot äger Svensk Försäkrings styrelse utse
ersättare för denne.

Sammansättning och beslut m.m.
7§
Nämnden är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande.
Som nämndens mening gäller den mening varom flertalet ledamöter förenar sig.
Vid lika röstetal gäller som nämndens mening den mening ordföranden biträder.
Efter nämndens beslut om delegation äger ordföranden i ärenden av enkel
beskaffenhet fatta slutligt beslut. Sådant beslut skall anmälas vid nämndens
nästkommande sammanträde.
8§
Vid nämndens sammanträden skall protokoll föras.
Protokollet skall uppta:
1.
Tid och ställe för sammanträdet.
2.
Närvarande ledamöter.
3.
Kort redogörelse för behandlade ärenden.
4.
Nämndens yttrande, om detta inte uppsätts särskilt.
5.
De beslut som skall anmälas enligt § 9.
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Protokollet, innefattande nämndens yttrande om detta inte meddelats tidigare, skall
upprättas inom en månad efter sammanträdet.
Protokollet förs av sekreteraren och justeras av ordföranden.

Redogörelse för verksamheten
9§
Nämnden ska senast den 1 april varje år lämna en skriftlig redogörelse för
föregående kalenderårs verksamhet till Svensk Försäkrings styrelse.

Kostnader
10 §
Kostnaderna för nämndens verksamhet under ett kalenderår fördelas mellan de
försäkringsföretag som deltar i verksamheten i förhållande till antalet inkomna
ärenden från respektive företag under kalenderåret.

Ändring av stadgar
11 §
Ändring av stadgarna beslutas av Svensk Försäkrings styrelse
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