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Høringsuttalelse - Forskrift om gjennomføring av Solvens II  
 

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) består av sjøassurandører basert i de nordiske 
land. Medlemmene er engasjert i kaskoforsikring (kystkasko og internasjonal kasko), P&I forsikring, 
transportforsikring, legal defence (FD&D), krigsforsikring, offshore energiforsikring og 
byggerisikoforsikring. 

Innledningsvis vil vi understreke at Cefor støtter den foreslåtte innføringen av Solvens II. Når det 
gjelder gjennomføringen i norsk rett, slutter vi oss til Finans Norges uttalelse til høringsnotatet der 
den har relevans for våre medlemmer.  

I det påfølgende kommenteres et særlig forhold i forbindelse med gjennomføringen:  

Cefors norske medlemmer har påpekt at det eksisterer en usikkerhet om hvorvidt innføringen av 
Solvens II regelverket kan få utilsiktede skattemessige konsekvenser for gjensidige foreninger med 
hovedsete i Norge.  

De gjensidige foreningene dekker risiko knyttet til blant annet skip og oljeinstallasjoner over hele 
verden. Tap og skader i forbindelse med slik virksomhet er uregelmessige både i frekvens og 
omfang. Dette gjør det vanskelig å beregne slik risiko ved bruk av vanlige aktuarmessige prinsipper. 
De gjensidige foreningene har derfor store sikkerhetsavsetninger som skal beskytte 
forsikringstakerne (medlemmene) mot uregelmessigheter i risikobildet som er særegent for deres 
virksomhet. Sikkerhetsavsetningene blir bokført som en gjeldspost i balansen til den enkelte 
gjensidige forening.  
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I henhold til gjeldende regulering er forsikringstekniske avsetninger fullt ut fradragsberettiget med 
hjemmel i Skattelovens § 8-5. De gjensidige foreningene har betydelige sikkerhetsreserver for å 
beskytte forsikringstagerne (medlemmene) mot uforholdsmessig store tap som kan oppstå i 
katastrofesituasjoner. Ved innføringen av Solvens II-regelverket endres definisjonen av hva som 
skal regnes som forsikringsselskapers gjeld ved beregningen av forsikringsselskapets soliditet. 
Samtidig er Skattelovens bestemmelse uendret. Den regulatoriske endringen har derfor medført 
usikkerhet knyttet til den skattemessige behandlingen av sikkerhetsavsetninger.  

Det er viktig å få avklart at nye krav til klassifisering av forsikringsgjelden ikke skal få betydning for 
gjeldende fradragsrett i skattelovgivningen. Det er et ønske at dagens skatteregelverk for de 
gjensidige foreningene forblir uendret selv om solvenskravene og kravene til sammensetningen av 
solvenskapitalen endres. Det sikrer forutsigbarhet omkring kapitalnivå og uendrede 
konkurranseforhold.  

Vi er nær implementeringsdato for det nye regelverket og endringer som kan medføre særegne 
belastninger for selskaper som er basert i Norge er problematiske. Dersom innføringen av nytt 
regelverk skulle medføre at fradragsretten for sikkerhetsavsetninger bortfaller, vil de foretatte 
avsetningene bli reversert for skatteformål. Dette vil lede til en betydelig skattebelastning, som vil 
gå ut over soliditeten til de gjensidige foreningene. Dette er også påpekt i Finanstilsynets brev til 
Finansdepartementet av 19. juni 2014, hvor Finanstilsynet understreker at en ny og endret 
praktisering av Skatteloven som følge av Solvens II ville innebære en ”betydelig skatteskjerpelse” for 
norske skadeforsikringsselskaper med høye sikkerhetsavsetninger. Finanstilsynet påpekte også at 
innføringen av Solvens II regelverket i seg selv ikke tilsier endringer i den skattemessige 
behandlingen av sikkerhetsavsetningen. Dette er vurderinger Cefor slutter seg til. Solvens II 
reduserer ikke behovet for kapital.  Det ville være paradoksalt om Solvens II, som har til hensikt å 
sikre solide forsikringsselskaper, fører til en svekket kapitalsituasjon i de gjensidige foreningene. 

Cefor anmoder om at Finansdepartementet på egnet måte bekrefter at innføringen av Solvens II 
ikke vil få skattemessige konsekvenser for de gjensidige foreningene. Vi står selvsagt til disposisjon 
dersom det er behov for videre utdypning av dette. 
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