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Kommentarer til forsiag til forskrift om gjennomføring av Solvens II

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 19. desember 2014 og vii med dette avgi en
uttalelse pa vegne av Assuranceforeningen Gard — gjensidg (heretter kalt <<Gard>> eller
<<Foreningen>>).

Kort om Gard

Foreningen er en del av Gard-gruppen og en global aktør innenfor maritim ansvarsforsikring
(i bransjen kalt Protection & Indemnity (P&T) forsikring) som tilbys rederier, operatører og
befraktere av skip. Gard er tilsiuttet International Group of P&I Clubs (<<Gruppen>>) som er en
bransjeorganisasjon for de ledende P&I assurandØrer pa global basis. Foreningene tilsiuttet
Gruppen dekker Ca. 90% av verdens handelsflâte.

Foreningene, eller kiubbene som er bransjebetegnelsen, tiisiuttet Gruppen samarbeider om
deiing av ansvar innenfor visse beløpsgrenser og videre om koliektivt innkjøp av markeds
reassuranse. Gjennom dette samarbeidet oppnâr skipsfartsnring en ansvarsdekning som
bade i omfang og pris er gunstig for rederiene og for de som er berørt av større havarier og
ulykker iii sjøs i form av effektiv kravhàndtering og Økonomisk sikkerhet for betaling av
erstatninger.

Samtlige foreninger tilsiuttet Gruppen er gjensidige foreninger. Et felles tekk ved dem er
videre at de ikke har egenkapital i sin balanse. Gard og Skuld som de to norske foreninger er
ved enkeltvedtak gitt dispensasjon fra forsikringsvirksomhetslovens krav til egenkapital.
Sáledes medgàr i dag aile eiendeler i Foreningens balanse til dekning av pàregnelig
forsikringsteknisk ansvar.

StØtter impiementering av Solvens II

Gard støtter den foreslátte implementering av Soivens Iii norsk rett. De nye reglene vii
innebere en mer robust regulering av forsikringsvirksomhet og vil skape like
konkurransevi1kir for forsikring innenfor hele EU og E0S omràdet. Dette vii styrke Gards
muligheter til a konkurrere i utenlandske forsikringsmarkeder.
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Skattemessige konsekvenser

I forbindeise med gjennomføringen av Solvens II bar vi imidiertid behov for a fâ stadfestet at
implementering av nye kapital- og soivenskrav ikke vii fà utilsiktede skattemessige
konsekvenser i god tid fØr Solvency II trer i kraft 1. januar 2016. Vi viser i den anledning til
felles høringsuttaieise sendt av advokatfirmaet Thommessen pa vegne av
Assuranceforeningen Skuid, Den Norske Krigsforsikringen for Skib Gjensidig forening og
Assuranceforeningen Gard og til høringsuttalelse avgitt av The Nordic Association of Marine
Insurers datert 19. mars 2015.

Gard har behov for forutsigbarhet on*ring kapitalnivâ og uendrede konkurranseforhoid. Det
er derfor viktig A fA bekreftet at innføringen av nye krav tii kiassifisering av forsikringsgjeld i
et reguiatorisk perspektiv, ikke skal fA betydning for fradragsretten i gjeidende
skatteiovgivning. Det er et Ønske at dagens skatteregeiverk for Gard og tilsvarende foreninger
forbiir uendret seiv om solvenskravene og kravene til sammensetningen av solvenskapitaien
endres. NAr det gjeider skattespørsmAlet for øvrig viser vi til advokatfirmaet Thommessen
brev til Finanstiisynet datert 12. juii 2012.

Dersom innfØringen av Soivens Il-regeiverket mot formodning skulie medføre at
fradragsretten for kapitaibufferen som i fremtiden reeit sett vil ha samme funksjon som
dagens sikkerhetsavsetning bortfalier, vii de eksisterende avsetninger bli reversert for
skatteformAl. Dette vii iede til en betydeiig skattebelastning som vii svekke soliditeten til
Foreningen.

I tiiiegg vii fremtidig kapitaiinnhenting bli skattlagt. Premieinnbetaling fra medlemmene er
den eneste kapitaikilden Gard bar. I praksis betyr dette at dersom det skuile were behov for
rekapitalisering vii kapitalinnskuddet skje gjennom tiiskuddspremie. Slik premieinnbetaling
vil bli bokført som skattepiiktig inntekt. Dette vii were inkonsekvent i lys av at
tiiskuddspremie tii P&I kiubber kan medregnes som ansvariig kapitai (Tier 2) for
regulatoriske formAl, jf. artikkei 74 punkt g i ‘Delegated Act’ til Solvency II-direktivet.

Styrets involvering i forbindelse med godkjenning av internmodeller

I forbindelse med kravet til styrets involvering i forbindelse med interne modeller for
beregning av soivenskapitaikravet synes det som om man gAr lenger i høringsnotatet enn hva
som er uttrykt i seive forskriften og EU Direktivet.

I 5.5.4 i høringsnotatet star føigende:

<Finanstilsynet legger til grunn at intern revisjonen minst drug vurderer om modellen
og bruken av den er i samsvar med kravene og utarbeider en rapport som behandles
av styret. Styrebehandlet intern-re visjonsrapport md inngd i
sØknadsdokumentasjonen. >

I henhoid til forskriftsutkastet ( 12) og direktiv bestemmeisene (artikkei 116 og artikkei
120) skal styret godkjenne sØknad om bruk av internmodell og stØrre endringer i modeiien.
Det er ikke lagt opp til en Arlig styrebehandling og etterføigende godkjenning av modelien
om det ikke er gjort stØrre endringer. I iys av dette synes vi formuieringen i høringsnotatet er
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misvisende. Det kan synes som om det skal were en ârlig godkjennelsesprosess for
internmodellen hvilket vi som beskrevet legger til grunn ikke er tilfellet.

Med hilsen

Eivindstad
Chief Legal Counsel


