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Høring - forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies
av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 31. desember 2011 med tilhørende høringsnotat.

Finanstilsynet kommenterer ikke selve skattespørsmålet, men ønsker å opplyse noen effekter av
forslaget på konkurranseflaten mellom liv- og skadeforsikring slik det foreligger.

Finansdepartementet foreslår at fritaksmetoden ikke skal gjelde for aksjer mv. som eies av
livsforsikringsselskap og pensjonsforetak til dekning av kontraktsmessige forpliktelser.
Fritaksmetoden videreføres for skadeforsikringsselskap.

Forsikringslovgivningen åpner for at enkelte forsikringsprodukter og produktkombinasjoner kan
tilbys både av livsforsikrings- og skadeforsikringsselskap. Gruppelivsforsikringer og ettårige
dødsrisikoforsikringer er eksempel på livsforsikringsprodukter som skadeselskap kan tilby.
Yrkesskadeforsikring og kritisk sykdom defineres som skadeforsikring, men kan også tilbys av
livsforsikringsselskap. Gruppelivsforsikring og ettårige dødsrisikoforsikringer etablert i
livsforsikringsselskap kan i utgangspunktet forekomme både med og uten overskuddstildeling.
Tradisjonelt har denne type forsikringer vært solgt med overskuddstildeling i livselskapene. I de
senere årene har dette endret seg, slik at disse kontraktene nå så godt som uten unntak ikke gir rett
til andel av overskudd.

Finanstilsynet vil opplyse at ulik behandling av avkastning på produkter som ikke gir rett til andel
av overskuddet i liv- og skadeselskaper, kan gi endrede konkurranseforhold og motivere overføring
av slike produkter fra livsforsikring til skadeforsikring.
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Finanstilsynet stiller etter dette spørsmål ved om det i lovens § 2-38 syvende ledd eller i forskrift til
bestemmelsens åttende ledd bør inntas en bestemmelse som sikrer lik behandling av forsikrings-
produkter og produktkombinasjoner som kan tilbys i både liv- og skadeforsikringsselskap.
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