
Skattedirektoratet SaksbehandlerDeres datoVår dato

Kari Rønning24.10.201105.01.2012

TelefonDeres referanseVår referanse
22 07 72 8509/50262011/1065771

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Utkast til lovregler - Solvens II

Vi viser til Deres brev av 24. oktober 2011, der det bes om innspill til det materielle innholdet i
Finanstilsynets høringsnotat av 12. august 2011 hvor det er utarbeidet utkast til lovregler som
gjennomfører EØS-regler som svarer til EU's nye soliditetsregelverk for forsikringsselskaper.

De endringene som foreslås i det oversendte høringsnotat berører primært det forsikringstekniske
regelverket. Vi ser imidlertid at endringene som inngår under pilar 1, og som innebærer at
selskapene skal etablere en separat balanse basert på vurderingsprinsipper som vil gjelde under
Solvens II, kan reise enkelte spørsmål av skattemessig betydning. Vi viser her til side 8 og side 9 i
høringsnotatet hvor det bl.a fremgår at det etter dagens regelverk er en tett kobling mellom
forsikringstekniske avsetninger beregnet som grunnlag for soliditetskravene og avsetningene i
finansregnskapet. Videre at det for livsforsikring har vært en tett kobling mellom den enkelte
kundes premiereserve og det samlede krav til selskapets avsetning. Finanstilsynet har lagt til grunn
at kundens premiereserve skal holdes uforandret ved den fremtidige innføringen av Solvens II, noe
som tilsier at koblingen mellom forsikringstekniske avsetninger i solvensberegningen og kundens
kontoførte verdi må opphøre.

Det følger av skatteloven § 8-5 første ledd at det gis fradrag for avsetninger "for å dekke eller sikre
kontraktsmessige overtatte forpliktelser overfor de forsikrede". Det kan etter dette være et spørsmål
om avsetninger skal baseres på kundens kontoførte verdier eller de forsikringstekniske avsetninger i
solvensberegningen. På bakgrunn av den ovennevnte endringen vil det, slik vi ser det, være en
mulighet for at vi kan få ulike størrelser på de forsikringstekniske avsetninger avhengig av om man
ser det fra kundens side eller tar utgangspunkt i soliditet. Dersom dette er tilfellet bør det etter vår
mening klarlegges hvordan fradragsretten etter skatteloven § 8-5 skal forstås.

For øvrig har vi ingen merknader.
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Med hilsen r---
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