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Høringssvar - Kontributionsbekendtgørelsen 

Forsikring & Pension har modtaget Bekendtgørelse om kontribution (kontributi-

onsbekendtgørelsen) i høring. Vi takker for muligheden for at kommentere på 

bekendtgørelsen. 

 

Overordnet er Forsikring & Pension tilfredse med ændringerne i § 2, stk. 2, som 

nu er udtryk for en korrekt opgørelse af det realiserede resultat. 

 

Forsikring & Pension har kommentarer til 

 § 3, stk. 2 – sproglig præcisering 

 § 7, stk. 4 – bør udgå og udredningsarbejde iværksættes 

 § 13 – ny kontra gammel gæld til egenkapitalen 

 ____  

 

Ad. § 3, stk. 2 

Vi mener, at sætningen  

”..gruppens akkumulerede værdiregulering, samt fortjenstmargen, der ikke er 

indeholdt i retrospektive hensættelser hørende til gruppen” 

Bør ændres til  

”..gruppens akkumulerede værdiregulering, herunder fortjenstmargen, der ikke 

er indeholdt i retrospektive hensættelser hørende til gruppen” 

Årsagen til forslaget er, at fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive 

hensættelser, indgår i den akkumulerede værdiregulering. 

 

Ad. § 7, stk. 4 

I Finanstilsynets fortolkningsbidrag af 20. maj 2016 (Opgørelse og udskillelse af 

fortjenstmargen efter regnskabsbekendtgørelsen og kontributionsbekendtgørel-

sen) refereres der til kontributionsbekendtgørelsens § 7, stk. 4 om, at "bereg-

ning og ændring af fortjenstmargen ikke må medføre en omfordeling af betyde-

lig økonomisk størrelse mellem forsikringer inden for en gruppe…". 

 

I fortolkningsbidraget udmøntes dette ved, at fortjenstmargen for gennemsnits-

renteprodukter skal opgøres på police-niveau for at sikre rimelighed. En police 

kan finansiere fortjenstmargen i det omfang, den har individuelt bonuspotentia-

le. Policer uden tilstrækkeligt individuelt bonuspotentiale kan finansiere for-



 

 

Forsikring & Pension 

Vores ref. JTR/jtr 

Sagsnr. GES-2014-00312 

DokID 379987 

 

Side 2 

tjenstmargen med deres forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale 

beregnet med metoden angivet i omvalgsbekendtgørelsen.  

 

Fortolkningsbidraget knæsætter et princip om individualisering af policer inden 

for en kontributionsgruppe som krav for at kunne opgøre fortjenstmargen for 

gennemsnitsrenteprodukter. Dette er bekymrende, fordi  

 det er i modstrid med gennemsnitsrenteproduktets DNA, som er, at kunderne 

indgår i et investerings- og risikofællesskab. Dette betyder bl.a., at policer i 

samme kontributionsgruppe får tilskrevet samme kontorente. Denne grund-

læggende egenskab ved det kollektive produkt kan fortolkningsbidraget øde-

lægge, og dermed kan bidraget få utilsigtet karakter af produktregulering; 

 Det betyder, at danske selskaber får dårligere muligheder for at lade  for-

tjenstmargenen indgå i selskabernes solvensmæssige basiskapital end sel-

skaber i andre lande, der er underlagt Solvens II. Hermed udfordrer den dan-

ske regulering et af de grundlæggende mål med Solvens II om at sikre ”level 

playing field”; 

 Det kan betyde, at danske selskaber får dårligere mulighed for at opkræve ri-

sikoforrentning. 

 

Det er Forsikring & Pensions opfattelse, at § 7 stk. 4 er kommet ind i kontributi-

onsbekendtgørelsen udstedt d. 23. november 2015 uden, at Forsikring & Pensi-

on eller andre høringsberettigede parter i den offentlige høring har haft mulig-

hed for at forholde sig hertil. Dette er ekstra kritisk i lyset af den betydelige 

principielle rækkevidde af § 7 stk. 4, jf. oven for.  

 

På den baggrund opfordrer vi Finanstilsynet til at fjerne § 7 stk. 4 fra kontributi-

onsbekendtgørelsen og igangsætte et udredningsarbejde sammen med bran-

chen, for at afdække, om og under hvilke omstændigheder beregning af for-

tjenstmargen kan medføre en omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mel-

lem forsikringer inden for en kontributionsgruppe. Dette arbejde kan give en in-

dikation af, om der er behov regulering. 

 

Subsidiært opfordrer vi Finanstilsynet til at udvise stor lydhørhed over for de 

problemer, som branchen har med fortolkningsbidraget af 20.maj.  Herunder at 

afholde sig fra tilsynsreaktioner over for enkeltselskaber, der ikke følger fortolk-

ningsbidraget, indtil sagen er blevet forelagt Finanstilsynets bestyrelse.  

 

Ad. § 13 

Forsikring & Pension finder det problematisk, at kontributionsbekendtgørelsen 

stiller gæld til egenkapitalen, opstået før og efter 1. januar 2016, forskelligt. Da 

årsagerne til gældens opståen ikke er væsentlig ændret som følge af indførelsen 

af Solvens II, bør selskabernes mulighed for at indhente gælden heller ikke på-

virkes. 

 

Derfor bør § 13, stk. 1 udgå, så al gæld til egenkapitalen og særlige bonushen-

sættelser omfattes af § 13, stk. 2, hvilket muliggør at gælden kan indhentes i et 

positivt realiseret resultat uden begrænsning på 5 år. 

 

Med venlig hilsen 

Jenny Maria Thers Rée 


