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Casparij, Gensidig Forsikring.
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Side 5

Foreningen af gensidige og medlemsejede forsikringsselskaber

Gensidig Forsikring
- NY LOVGIVNING –
Ad 1: Forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder
Vedtaglese af lov om ændring af bl.a. lov om afgift af lønsum
Lovforslag vedtaget

Lovforslag 218 om ændring af bl.a. selskabsskatteloven og lov om afgift af lønsum blev
vedtaget i Folketinget den 27. juni 2013.

Baggrund

Som en del af Vækstplan DK sker der ved lovændringen en nedsættelse af skattesatsen for
selskaber, imens lønsumsafgiften for finansielle virksomheder forhøjes.

Selskabsskatten

Selskabsskatten sænkes gradvist til 22 pct. ved ændring af selskabsskattelovens § 17, stk. 1:

sænkes



24,5 pct. for indkomståret 2014,



23,5 pct. for indkomståret 2015 og



22 pct. for indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår.

Lønsumsafgiften

Lov nr. 466 af 22. maj 2006 om afgift af lønsum § 5, stk. 2 ændres, hvorefter afgiften for

forhøjes

virksomheder omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1 - finansielle virksomheder –bliver:
1) for kalenderåret 2014 11,4 pct. af virksomhedens lønsum,
2) for kalenderåret 2015 12,2 pct. af virksomhedens lønsum,
3) for kalenderåret 2016 13,6 pct. af virksomhedens lønsum,
4) for kalenderåret 2017 14,1 pct. af virksomhedens lønsum,
5) for kalenderåret 2018 14,5 pct. af virksomhedens lønsum,
6) for kalenderåret 2019 15,0 pct. af virksomhedens lønsum,
7) for kalenderåret 2020 15,2 pct. af virksomhedens lønsum og
8) for kalenderåret 2021 og fremefter 15,3 pct. af virksomhedens lønsum.«
Lønsumsafgiften forhøjes med forslaget yderligere i forhold til den seneste ændring, hvor det
blev vedtaget at forhøje lønsumsafgiften gradvist fra 11,1 i 2014 til 12,3 i 2021, jf.
Compliance-Nyhedsbrev 14-12.
Forhøjelsen medfører således en yderligere stigning på 3 procentpoint frem mod 2021.

Konsekvenser

Selskabsskatten sænkes til 22 pct. frem til 2016, og sænkes således 3 procentpoint.
Lønsumsafgiften forhøjes til 15,3 pct. frem til 2021, og stigere således yderligere 3
procentpoint i forhold til den seneste ændring.
Selskabsskattenedsættelsen neutraliseres altså for den finansielle sektor.
Reduktionen i selskabsskatteprocenten indfases dog hurtigere end stigningen i
lønsumsafgiften.

Ikrafttræden

Forhøjelsen af lønsumsafgiften har virkning fra 1. januar 2014.

Ad 2: Forsikringspligt for praktiserende læger og private klinikker mv.
Indførelse og udsættelse af ikrafttræden af forsikringspligt
Vedtaget lovforslag

Lovforslaget L 227 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang
indenfor sundhedsvæsnet - som bl.a. indfører erstatningspligt for praktiserende læger uden
ydernummer - blev vedtaget i Folketinget den 27. juni 2013.
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Forsikringspligt for

Vedtagelsen indfører en erstatnings- og forsikringspligt for alment praktiserende læger, der

praktiserende læger

ikke virker efter overenskomst mellem Regionernes Takst- og Lønningsnævn og
organisationer af sundhedspersoner repræsenterende almen medicin, idet dette er en
forudsætning for, at regionerne har erstatninspligt efter sundhedsloven § 227, stk. 1, jf. § 60,
stk. 1.

Ikrafttræden

1. september 2013

Udsættelse af

Forsikringspligten, som allerede er indført for private klinikker mv., jf. Compliance-

forsikringspligten for

Nyhedsbrev 14-12, pkt. 4 og 5-13, pkt. 2 bliver med vedtagelsen af lovforslaget ændret til

private klinikker mv.

også at træde i kraft den 1. september 2013, og ikke som ellers vedtaget 1. juli 2013.
Ikrafttrædelsen udskydes, således at forsikringsselskaber har bedre tid til at udvikle et
produkt, for at lægerne og klinikkerne kan opfylde deres forsikringspligt.

Ad 3: Høringer, der følges
Implementering af SII

Officielt forventes Solvens II tidligst vedtaget 2016. EIOPA har tilkendegivet overfor de

/ ”Ensartet

nationale tilsyn, at de anbefaler, at dele af Solvens II-systemet (governancebestemmelser,

beskyttelse af

risk management systemet inkl. ORSA, rapportering mv.) præimplementeres 1. januar 2014,

forsikringstager”

jf. vedr. EIOPA Guidelines i næste afsnit.
Finanstilsynet har taget initiativ til implementering af en række regler under et udspil kaldet
”ensartet beskyttelse af forsikringstagere”. Vi forventer at få disse regler i høring medio juli
og forventes endeligt vedtaget i efteråret. Arbejdet omkring ovenstående følges i
arbejdsgrupper og udvalg i F&P, hvor Susan Lund er repræsenteret.
Seneste status på ”ensartet beskyttelse af forsikringstager” er udsendt som F&P Information
58/13 og 59/13, hvor Finanstilsynets status er vedlagt.

EIOPA Guidelines

EIOPA sendte den 27. marts 2013 en række guidelines (retningslinjer) i offentlig høring.
Det drejer sig om retningslinjer til forberedelse af Solvens II, herunder retningslinjer til
governance, vurdering af virksomhedens egen risiko (ORSA), rapportering og interne
modeller.
Retningslinjerne skal finde anvendelse over for de nationale myndigheder – i Danmark
Finanstilsynet – fra den 1. januar 2014. Finanstilsynet skal vurdere, hvordan det vil overholde
retningslinjerne, enten ved national lovgivning eller ved at indarbejde retningslinjerne i deres
tilsyn.
EIOPA’s guidelines kan findes på EIOPA’s hjemmeside (klik HER).
Høringsfristen udløb den 19. juni 2013.
Ifølge F&P vil EIOPA offentliggøre de endelige retningslinjer i efteråret 2013.
Medlemsmødet i F&P vedr. EIOPA’s retningslinjer den 2. maj 2013 bød ikke på noget
uddybende om retningslinjerne og Solvens II, som vi ikke allerede vidste og løbende har
informeret om.
Susan Lund deltager i udvalg i F&P, hvor de beskæftiger sig med retningslinjerne.

Ændring af FIL

Finanstilsynet har den 28. juni 2013 sendt udkast til ændring af bl.a. FIL i høring. Ændringen

(NYT)

skaber bl.a. bedre rammer for udviklingen af markedet for erhvervsobligationer. Da vi ikke
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har indtryk af, at medlemskredsen har særlige ønsker til udstedelse af erhvervsobligationer,
vil vi ikke gå mere ind i forslaget, med mindre vi hører andet. Der kan læses mere om
forslaget på høringsportalen (klik HER) eller i F&P Information 79/13 (klik HER). Høringsfrist:
12. august 2013.
Regnskab

IASB (International Accounting Standards Board) har sendt et forslag til en international

(NYT)

regnskabsstandard for forsikringskontrakter (ED IFRS 4 fase II) i høring.
Forslaget indeholder en række byggeklodser, herunder fremtidige pengestrømme,
diskontering, risikomargin og en servicemargin (forskellen mellem byggeklodserne og
præmien). Bl.a. opgørelsen af hensættelser ændres ved standarden.
Høringsfristen er den 25. oktober 2013.
Læs mere om forslaget i KPMG’s opsummering af indholdet i IFRS Exposure Draft vedr.
”Forsikringskontrakter” (ED/2013/7), klik HER.
F&P informerer i 80/13, at standarden forventes udstedt i andet halvår af 2014, og at
ikrafttræden vil være 3 år herefter, dvs. i 2018, dog med mulighed for førtidig
implementering. Vi formoder dog ingen ændring i regnskabsreglerne i 2014.

Revisionsbekendt-

Finanstilsynet har den 27. maj 2013 sendt en ændring af bekendtgørelse om revisions

gørelsen

gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner
(revisionsbekendtgørelsen) i høring. Formålet med ændringen er at styrke kvaliteten af den
udførte revision og rapportering heraf til bestyrelsen i finansielle virksomheder.
Ændringen indeholder bl.a. et nyt bilag 2, som udgør en beskrivelse af de minimumsarbejdshandlinger revisor forventes at indgå, for at denne kan give de i bekg.’en krævede
konklusioner og oplysninger overfor bestyrelsen.
F&P har ved høringssvar af 10. april (ved præ-høringen) i forbindelse med det nye bilag 2
bemærket, at Finanstilsynet bør præcisere, at det fortsat er risiko og væsentlighed, der er
afgørende for vurderingen, hvilket Finanstilsynet ifølge F&P har imødekommet.
Høringsfristen udløb den 24. juni 2013.
Bekendtgørelsen forventes at få virkning for revisionsprotokollater, der vedrører regnskabsår,
som påbegyndes den 1. januar 2013 eller senere.
Læs mere om forslaget på høringsportalen, klik HER.

Revision

F&P Information 16/12 informerede om EU-kommissionens forslag til ændringer til
revisionsreglerne, herunder krav til revisionsudvalg og medlemmer heraf.
Det er endnu uklart, hvad der kommer til at gælde, og for hvem, men forslaget er en del af
Solvens II-processen, som Susan Lund følger igennem F&P, og derigennem Finanstilsynet.
Den 18. marts 2013 sendte Finanstilsynet et forslag i præhøring, som pt behandles i F&P.
Yderligere information følger, når vi har haft lejlighed til at se på reglerne, og disse er drøftet
i F&P.

Forældelse

F&P har fået et lovforslag fra Justitsministeriet vedr. forældelse af udestående
selskabsindskud i høring.
Forslaget ændrer forældelsen af kapitalindskudskrav, således at forældelsesfristen først
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begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor selskabet beslutter at indkalde indskuddet.
Forældelsesfristen begynder dog først at løbe 10 år efter det tidspunkt, hvor selskabet tidligst
kunne have krævet indskuddet betalt, dvs. 10 år fra fra selskabets stiftelse. Ændringen har til
formål at lette administrationen omkring indkrævning af kapitalindskud, således at selskabet
ikke skal afbryde forældelsen hver 3. år.
Forslaget er endnu ikke fremsat i Folketinget, men forventet ikrafttræden er 1. januar 2014.
Forslaget formodes derfor fremsat når Folketinget igen samles.

- TIL ORIENTERING –
Ad 4: Ændring af forretningsgang for god skik
Forståelsesmæssig ændring
Ændring

Efter en henvendelse vedr. en uklar passage i forretningsgang for god skik har vi valg at
omformulere afsnittet vedr. skriftlig bekræftelse af væsentlige aftaler.
Det præciseres, at væsentlige, mundtlige aftaler skal bekræftes skriftligt.
Der er altså ingen indholdsmæssige, men kun denne præciserende ændring.
Forretningsgangen er uploadet på intranettet under Bibliotek / dokumentkrav /
Forretningsgange. Ændringerne er markeret med gult.

Ad 5: Kreditaftaleloven
Opsamling på diskussion
Baggrund

En medlemshenvendelse har givet anledning til en diskussion i juridisk forum vedr.
kreditaftaleloven, herunder i hvilket omfang selskaberne er omfattet af reglerne i
kreditaftaleloven i tilfælde af, at selskabet indgår aftale om afbetaling af præmie med en
kunde i tilfælde af henstand/restance, og hvorvidt selskaberne er omfattet af reglerne om
oplysningspligt i den forbindelse.

Kreditaftaleloven

Ifølge KAL skal en kreditgiver give kreditmodtager en lang række oplysninger inden indgåelse

(KAL)

af en kreditaftale, såfremt kreditaftalen ikke er undtaget heraf.
Ifølge KAL § 3, stk. 1 er følgende kreditaftaler undtaget fra KAL, herunder oplysningspligten:
1) Kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit og uden andre omkostninger
2) Kreditaftaler, ifølge hvilke kreditten skal betales tilbage inden 3 måneder, og som kun er
forbundet med ubetydelige omkostninger
3) Kreditaftaler, som vedrører henstand uden omkostninger med betalingen af en
eksisterende gæld (aftale om henstand med betaling af allerede stiftet gæld må således
ikke føre til højere renter)
4) Kreditaftaler, som er resultatet af et forlig indgået for retten (aftalt i fogedretten)
Et selskab kan således efter vores vurdering blive omfattet af reglerne i KAL som kreditgiver,
herunder oplysningspligten, såfremt kreditten ikke er omfattet af de i KAL § 3 nævnte
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undtagelser.
Praksis i selskaberne

Ved diskussionen har det imidlertid vist sig, at praksis i de i diskussionen deltagene selskaber
er, at der ikke påløber renter, når selskabet indgår en aftale med en kunde om at betale
præmien i afdrag.
Selskaberne kræver typisk præmien betalt indenfor max 3 måneder.
Selskaberne kræver heller ikke renter af tredjepartsudeståender, herunder fx
stormflodsafgift, lystfartøjsforsikringsafgift mv.
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