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iløring utk-ist tii fo7sInrift om ljennonifnring av Selvens

Vi viser til Fnaisd partementets brev av 19. februar 2015 vediaEt utkast til utkast til forsktift
orn gjennomferiAg av Solvens11.

Vi har ikke merknader til den forsikingsmessige siden vei.ibaringem.

Vi er av den oppfatning at den skattemessige behandlir.gen av forsikringsmessige avserni.nger
kan få konsekvenser for den sam1ede ressursbruken og for uorsice ,Ijensidige sjeforsikrere
brokere av deres tjeste,..r. Vi anmoder om at ev. en&inger i den skattemessige behandlingen
av bLa. forsikringsmessige avsetninger sendes på egen hering. Ved en slik horing annander
om at en ev. utredeT og tar bensyn ti.1 konekvenser for den sanilede verdiskapingen og de
økonomiske og konkurranse- og beredskapsmessige konsekvenser for twringslivet, herunder,
sjøfc.rsikrere ogbmkeie av deres tjenester. Vi vil anmode om å bb forelagt et ev.
børiugsutkast fP5r det seedes ui på ho-ring.

Norske nsid1ge doforsikrere er blant de ledende i verden og opererer i et globalt marked.
De  er en  viktig del av nor£.41k maritimt nærings1iv. Vi .ensker at sjøforsikringsvirksomhet
formatt skal ictixine drives fa Norge. Selskapew gir bei.rydelig verdiskaping og
kompetanseabeidsper i bLa. Oslo, Bergen og Arenda1,

Det er 41;zfor vil.;t5g at norsk forsikringsnæring som telge av giennomføring av EU-regelverk
om soliditet i forsikringsseIskap ikke skjerpede skattebelångelser som medfører

fOrverring av konktm-ansesituasjonen i forhold til utenlandske konkunentr somfår
videreført sine skattebedngelser

konsekvenser for muligheten for foltsatt drift av slik virk&onahet fra Norge
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svekkelse av selskapenes soliditet
ilvnstig effekt på filbudet av sjøforsikring for brakerne, som inkluderer bi.a.
skipsf-artsnæriagen, fiskeflåten, tilbydere av offsborerigger ete.

Eksisterende regleY•for d.m. skattemessige båndtering av ikkerhetsavsetninger bkria derfor
vider$fiexe:3 innfil det fullt ut er avklart hvordan betingets,,...ne er i aadre aktuelle land'der
virksorahet drives intemasjoaalt, herunder i Danmark, Sverige o torbrit2nnia. Næringen bar
selv opplyst at disse land videreferer de skattemessige avsetaingsregl e uendrt ved
gjeanoniferingen av Solvens 11. Det er derfor behov for avklaring av situasjonen på dette
onaridet

Vi vil oså gjøre særskilt oppmerksom på at norsk skipsfartswering  rjennore "Den Norske
K,rigsforsikring for skip" (DNK) bar tilgang til ulik spesialdekninger som ikke tilbys i det
kornme7sielle markedet (krigsforsikring, atomrisfico, kjemis.keibiologiske våpen, pirat etc.)„
Det er asikkert om disse dekningene kan opprettholdes ved en eventuell skjerpet skattlegg.
Dette vil være svært uheldig i disse nrolige tider med t-usler root skipsfart på flere fronter. -
Det er viktig at norske inyndigl,:eter legger til rette for ac denne viktige delen av maririm
næriagen fortsart skal ha ko*erransedyktige rammobetinelser i Norge og ikke naåbygges
ned eller flytte ut fr-a 'Norge.

Det vil ogsva paradoksalt orn en gjennomforing av regelverk som skal legge fd rette for
selskapenes soliditet evt. vil bidra til betydelig svekkelse av soliditeten gjennom skatte-
viriminr siik som onitalt på s. 27 i brev av 19,0635 fra Finaustilsynet.

På denne bakgrunn er det viktig at økonorniske, konktIrrause- og bered.skapsmessige
konsekvmser av evt, skattevrkninger knyttet til gjeanomforingen av Solvens LI utredes og tas
hensyn til, i tilstrekkelig zrad.
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