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Høring  -  om endringer i forskrifter om årsregnskap m.m. for banker,
finansieringsforetak ,  samt for forsikringsselskap

Vi viser til telefonsamtale med Finansdepartementet 22. desember hvor
departementet ble informert om at våre kommentarer ville bli noen dager
forsinket på bakgrunn av et behov for å koordinere synspunkter.

Våre kommentarer er knyttet til høringsnotatets kapittel 6 om filialer av
utenlandske selskaper.

Utgangspunktet etter EØS-avtalen er at rapportering skal skje til hjemstaten. Det
å pålegge en filial plikter i vertslandet som dupliserer plikter i hjemlandet kan
under gitte omstendigheter være i strid med avtalen.

Kredittilsynets høringsnotat er mangelfullt da dette ikke berører
problemstillingen om endringene er i tråd med EØS-avtalen. Dette styrkes ved at
Kredittilsynets forslag også innebærer en endring ved at filialene også
underlegges kravet om å utarbeide delårsregnskap.

Den generelle begrunnelse i høringsnotatet oppsummeres slik.

"Utenlandske forsikringsselskapers filialer i Norge har til nå ikke  hatt noen
likt til å ra ortere re nska so  l snin  er til Kredittils  net (med unntak

av If Skadeforsikring). Innføring av ny lov om tjenestepensjon vil gi en ny
mulighet  for filialer av utenlandske livsforsikringsselskaper til å vokse
ytterligere. Kredittilsynet  har nå inngått en avtale  med de utenlandske
filialene,  som årlig  rapporterer til Statistisk sentralbyrå (SSB), om åfå
tilgang til den sammen informasjonen. Forslaget  om at  filialene av
utenlandske finansinstitusjoner skalfølge regnskapsforskriften gir
Kredittilsynet mulighet til å kontrollere rapporteringen til SSB. Videre vil
det være viktig åfå tilgang til delårsregnskapene for åfå oversikt over den
totale utviklingen  av forsikringsmarkedet  gjennom året. "

Dette ønsket om rapporteringsplikt til Kredittilsynet går i motsatt retning av EUs
femårsplan for finansielle tjenester hvor kommisjonen skriver:

"The Commission considers that the time has come to work towards truly
common data and reporting requirements - and where necessary -
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common supervisory databases .  The level -3 committees should now begin
work in earnest to devise simplified common data and reporting templates,
underpinned by real information sharing between national supervisors. The
Commission expects  delivery of these  important  efficiency  gains  by 2008.
From 2009 all  EU banks  insurance and ma  or  investment com anies
should be able to ul it their re ortin re uirements b sendin onl one
coin  lete re ortin acka e to the com etent su ervisor at consolidated
level. "

Kravet om innrapportering av regnskapsopplysninger til Kredittilsynet kan
allerede være i strid med hva vertslandet kan gjøre innenfor dagens rammeverk,
og vil sannsynligvis i alle tilfelle bli det i løpet av de nærmeste år. En innføring
av en slik regel virker lite fremtidsrettet.

I høringsnotatet begrunnes  behovet for  delårsregnskap slik:

"Forslaget om å kreve delårsregnskap har sin bakgrunn i atfilialene utgjør
en stor andel av det norske finansmarkedet og i behovet for jevnlig
overvåking av store aktører i det norske markedet uavhengig av om aktøren
er norskregistrert selskap eller filial av utenlandsk finansinstitusjon "

Den overvåking som her beskrives er en overvåking som klart hører hjemlandet
til. Vi tviler på om det er anledning til å avkreve filialene delårsregnskap, og vil
om dette blir fastsatt, vurdere om det er hensiktmessig å få dette prøvet.

De EØS-rettslige kommentarer vi her har fremmet er overhodet ikke berørt i
høringsnotatet. På denne bakgrunn finner vi det vanskelig å støtte at endringen får
virkning for 2005. Etter vårt syn bør saken utsettes frem til disse spørsmål er
utredet på en tilfredsstillende måte.
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