
 

 

Til organisationer og myndigheder nævnt i vedlagte høringsliste 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om værdi-

ansættelse af pensionshensættelser og pensi-

onsordninger ved omvalg for firmapensions-

kasser   

 

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om værdiansættelse 

af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensi-

onskasser (herefter ”bekendtgørelsen”) i høring. 

 

Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte regler for, hvordan firmapen-

sionskasser skal opgøre værdien af pensionshensættelserne, og hvordan fir-

mapensionskasser skal opgøre værdien af et medlems eller en pensions-

modtagers produkt ved omvalg. 

 

Bekendtgørelsen er en del af implementeringen af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkeds-

relaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP 

II-direktivet). Bekendtgørelsen gennemfører delvist artikel 10, stk. 1, litra a og 

artikel 50, stk. 1, litra d, nr. ii, i IORP II-direktivet.  

 

Bekendtgørelsen er ny. Bekendtgørelsen viderefører i al væsentlighed reg-

lerne om opgørelse af værdien af pensionshensættelserne i den gældende 

bekendtgørelse nr. 1230 af 3. november 2015 om finansielle rapporter for 

firmapensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen videre-

fører desuden i al væsentlighed reglerne i bekendtgørelse nr. 382 af 9. april 

2015 opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg 

i en firmapensionskasse (omvalgsbekendtgørelsen). 

 

Sammenlignet med de allerede gældende regler, er der imidlertid lagt op til, 

at en række begreber forenkles. Desuden udgår nogle bestemmelser, fordi 

de ikke længere vurderes nødvendige eller relevante. 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019. 

20. november 2018 
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Høring 

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder. 

 

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen se-

nest den 6. december 2018. 

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på son@ftnet.dk eller pr. post til Finans-

tilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Simon Overballe-Nielsen. 

 

Kontaktperson: Simon Overballe-Nielsen 

Direkte tlf.nr.: +45 33 55 83 31 

 

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen. 

Svarene kan læses i 5 måneder efter høringsfristen er udløbet. 

 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets pri-

mære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager 

Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om 

den finansielle sektor. 
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