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Høring — begrensning av fritaksmetoden for livforsikringsselskaper
og pensjonsforetak

Det vises til Finansdepartementets forslag om at fritaksmetoden ikke skal gjelde for aksjer
mv. i livsforsikringsselskap og pensjonsforetak som inngår i kollektiv- og
investeringsporteføljen. Endringen foreslås å tre i kraft allerede fra 1. januar 2012.

NI-10 har forståelse for at det som reelt er avkastning på livselskapenes egenkapital i
prinsippet skal beskattes som alminnelig inntekt på linje med skatt på andre selskapers
overskudd, men det er meget viktig at dette skjer på måter som ikke beskatter avkastningen
på kundenes pensjonskapital som forvaltes av livselskapet.

Videre mener NI-10 at tidspunktet for skattemessi2 innstramning for livselskaper er meget
uheldig. De står i en vanskelig situasjon der lengre levealder innebærer at premiereservene
må økes med store beløp. Dette blir belastet kundene fordi selskapene ikke har tilstrekkelig
kapital til å følge opp forpliktelsene. I tillegg vil snart nye krav til egenkapital og solvens
innføres, og disse krever ytterligere konsolidering av livselskapenes økonomi. Samtidig er
rentenivået lavt, har vært det i lengre tid og forventes fortsatt å holde seg lavt en god stund
fremover, og livselskapene har forpliktelser til å oppfylle garantert renteavkastning som ble
satt i en tid med noe høyere rentenivå. Denne garanterte renteforpliktelsen gjelder i lang tid
fremover for en stor del av prerniereservene.

En såpass viktig endring i rammebetingelsene bør ikke komme brått med tilbakevirkende
kraft, der forpliktelsene er meget langsiktige. Det bør være større forutsigbarhet for denne
type virksomhet.
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