
Fra: 1 - ERST Høring
Til: Morten Svane (FT)
Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og

følsomhedsanalyser (ERST Sagsnr: 2020 - 1808)
Dato: 28. februar 2020 10:55:18

Kære Finanstilsyn

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. bekendtgørelse om firmapensionskassers
indberetning og følsomhedsanalyser.

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i
høring.
 
OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt
bemærkninger til Finanstilsynets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering.
 
Administrative konsekvenser
OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.
 
OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for
erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres
nærmere.
 
Principper for agil erhvervsrettet regulering
Finanstilsynet har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet vurderet, at
principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i
bekendtgørelsesudkastet. OBR har yderligere ingen bemærkninger hertil.
 
Kontaktperson vedr. ovenstående oplysninger:
 
Nicolaj Sylvester Brarup
Fuldmægtig
Tlf. direkte: 35 29 16 96
E-post: NicSyl@erst.dk
 
Med venlig hilsen

Catharina Rude
Stud.jur.

ERHVERVSSTYRELSEN 
JURA

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291992
E-mail: CatRud@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om

mailto:hoering@erst.dk
mailto:MSV@FTNET.DK
mailto:NicSyl@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/


formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.
 

https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


 

FSR – danske revisorer 
Kronprinsessegade 8 
DK - 1306 København K  
 
Telefon +45 3393 9191 
fsr@fsr.dk 
www.fsr.dk 
 
CVR. 55 09 72 16 
Danske Bank 
Reg. 4183 

Konto nr. 2500102295 
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Høring over: 

- udkast til bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det 

tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser 

- udkast til bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i firmapen-

sionskasser og 

- udkast til bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning 

og følsomhedsanalyser 

 

Tak for muligheden for at kommentere udkastene.  

 

FSR – danske revisorers arbejdsgruppe for forsikring har gennemgået de frem-

sendte høringsudkast med henblik på kommentering af regnskabs- og revisions-

mæssige forhold og har ikke kommentarer til udkastene.  
 

Vi har dog konstateret, at udkast til bekendtgørelse om firmapensionskassers 

indberetning og følsomhedsanalyser er påtænkt at træde i kraft den 1. juli 2020, 

dvs. efter at indberetning ”1) 20 uger og 20 arbejdsdage efter regnskabsåret 

2019” i bekendtgørelsens § 6, stk. 6, skal være opfyldt. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Krath Jørgensen 

fagchef 

 

mailto:msv@ftnet.dk


Fra: Anders Nielsen
Til: Marianne Sommer Evind (FT); Morten Svane (FT)
Emne: Høring af forskellige bekendtgørelser om firmapensionskasser (SKM: 449231)
Dato: 19. februar 2020 14:00:56
Vedhæftede filer: Logo.png

Kære Morten Svane
 
Skatteministeriet har ingen bemærkninger til udkastene til bekendtgørelse om
firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser, bekendtgørelse om
pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser og
bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser.  
 

Med venlig hilsen

Anders Nielsen
CHKONS
Person og pension

Tlf. +45 72373328
Mail an@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

Mail skm@skm.dk
Web www.skm.dk

 

 

mailto:an@skm.dk
mailto:MSE@FTNET.DK
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mailto:
http://www.skm.dk/



Fra: Jeppe Hornemann Hunsdahl
Til: Morten Svane (FT)
Emne: Høring af udkast til bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser
Dato: 10. februar 2020 16:20:44

Kære Morten Svane
 
Forbrugerombudsmanden har ikke bemærkninger til ovenstående udkast.
 
 
Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne
 
Jeppe Hornemann Hunsdahl
Fuldmægtig, cand.jur. 
Direkte tlf.: +45 4171 5134
E-mail: jhh@forbrugerombudsmanden.dk

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5151
 
Se vores privatlivspolitik på www.forbrugerombudsmanden.dk/menu/privatlivspolitik/
 

mailto:jhh@forbrugerombudsmanden.dk
mailto:MSV@FTNET.DK
mailto:jhh@forbrugerombudsmanden.dk
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/menu/privatlivspolitik/


n DEN DANSKE 

AKTUARFORENING Den 27. februar 2020 

Høringssvar fra Den danske aktuarforening vedrørende udkast til bekendtgørelser om firma-
pensionskasser 

Den danske aktuarforening har 30. januar 2020 modtaget tre udkast til bekendtgørelser vedrørende firmapen-
sionskasser i høring. Det drejer sig om: 

• Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser 
• Bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser 
• Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag mv. for firmapensionskasser 

Foreningen takker for muligheden for at afgive høringssvar til de tre udkast, der er en videreførelse af gæl-
dende bekendtgørelser med enkelte tilretninger. 

Foreningen har følgende kommentarer til bekendtgørelserne: 

• Indledning i alle tre bekendtgørelser: Af hensyn til læserne anbefales det, at der i præambelen "I 
medføre af...." nævnes selve navnet på den lov, der henvises til (Lov om firmapensionskasser). 

• -Anvendelsesområde" i alle tre bekendtgørelser: Ordlyden i § 1 er forskellig i de tre bekendtgørelser. 
Hvis der ikke er en særlig grund til det, vil vi anbefale en ensretning. 

• Bekendtgørelse om indberetning og følsomhedsanalyser: Bekendtgørelsen lægger op til en uændret 
videreførelse af trafiklysindberetningerne. Foreningen vil kraftigt anbefale, at man benytter lejlighe-
den til at indføje - Kreditrisiko" på listen over risikokategorier i § 4. Hvis ikke kreditrisiko adresseres 
kan det give anledning til en uheldig incitamentsstruktur ved valg af investeringsaktiver. Som model 
kan foreslås de gamle trafiklysregler for livsforsikring og tværgående pensionskasser. I den model 
indgik kreditrisiko (og modpartsrisiko) med 8 pct. af risikovægtede aktiver i både rødt og gult lys. 
Opgørelsen af risikovægtede aktiver er forholdsvis ukompliceret, men beregningen vil kunne simpli-
ficeres, hvis det er et ønske. 

• Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag mv. for firmapensionskasser:  
Det anbefales, at tilsynet genovervejer behovet for § 15 stk. 1 og 2, der udtaler sig om, hvad der kan 
stå i et pensionsregulativ. Regulativbestemte ydelser bør principielt være afspejlet i pensionskassens 
tekniske grundlag. Hvis det ikke er tilfældet, vil en højere regulativbestemt ydelse give anledning til 
højere pensionshensættelser, jf. bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser mv. § 3 
stk. 3. Bortfald af' 15 stk. 1 ændrer ikke på det. Tilsvarende vil et bortfald af § 15 stk. 2 ikke forhin-
dre, at der tilbydes en højere ydelse mod et engangsindskud fra sponsor. 

0000000 

Høringssvar er udarbejdet på baggrund af input fra udvalgte aktuarer, der arbejder med Firmapensionskasser: 
Peter Melchior og Steen Ragn. 
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hg liilse 

tte Lundin andqvis 
ormand — Den danske aktuarforening 

jette.sandqvistpwc.com  
61 55 11 34 

Cl DEN DANSKE 

AKTUARFORENING Den 27. februar 2020 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, eller er der behov for en uddybning, kan næstformand i forenin-
gen, Merete Lykke Rasmussen,  mIrIpb.dk  — 23 26 41 97, eller undertegnede kontaktes. Ligeledes er I vel-
komne til at kontakte ovennævnte medlemmer direkte eller via formand og næstformand, som kan formidle 
kontakten. 
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Fra: Camilla Christin Rotevatn Knutsen
Til: Morten Svane (FT)
Cc: Simen Karlsen; 1-DEP Høringer
Emne: SV: Høring (høringsfrist 28. februar 2020) - Bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og

følsomhedsanalyser
Dato: 5. februar 2020 13:13:39

Kære Morten Svane
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henviser til Finanstilsynets ”Høring over bekendtgørelse om
firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser.”
 
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har på det foreliggende grundlag ikke bemærkninger til
høringen.  
 
Med venlig hilsen
 
Camilla  Rotevatn Knutsen
Fuldmægtig/Head of Section
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ 
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5145
E-mail ccrk@kfst.dk

Følg os: LinkedIn, Twitter, Facebook

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000

 
Vi arbejder for velfungerende markeder.
Se vores privatlivspolitik på kfst.dk.
 

 

Fra: Marianne Sommer Evind (FT) <MSE@FTNET.DK> 
Sendt: 30. januar 2020 13:49
Til: EVM NH Revisornævnet <revisor@revisornaevnet.dk>; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse
<kfst@kfst.dk>; skm@skm.dk; fp@forsikringogpension.dk; 1 - KFST Forbrugerombudsmanden
(KFST) <FORBRUGEROMBUDSMANDEN@forbrugerombudsmanden.dk>; letbyrder@erst.dk; BM
Postkasse <BM@bm.dk>; pote@atp.dk; aes@atp.dk
Emne: Høring (høringsfrist 28. februar 2020) - Bekendtgørelse om firmapensionskassers
indberetning og følsomhedsanalyser
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og
følsomhedsanalyser i høring.
 
Ændringerne har til formål at lovfæste en indberetningspligt for firmapensionskasserne som
følge af krav fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og
Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) samt at sikre overensstemmelse mellem lov om
firmapensionskasser og reglerne i bekendtgørelsen efter implementeringen af IORP II-direktivet.
Bekendtgørelsen viderefører derudover i al væsentlighed den gældende bekendtgørelse nr. 15 af
4. januar 2019 om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser.
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Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 28. februar
2020.
 
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade
110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.
 
 
Med venlig hilsen
 
Marianne Sommer Evind
sekretær
 
Kontor for livsforsikringsselskaber og
Kontor for pensionskasser og interne modeller
______________________________________________ ____

Århusgade 110, 2100 København Ø 
Tlf.: +45 33 55 82 82
Direkte tlf.: +45 33 55 82 58
mailto: mse@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk
 
_____________________________________________ ____

Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan
læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside
https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik

 
Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige.
Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl, bedes du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at
besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har
modtaget denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller
distribution af denne e-mail være ulovlig.

 
[din signatur]
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