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HØRINGSSVAR
Den Danske Aktuarforening takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovennævnte forslag til ændrede bekendtgørelser. Foreningen har ingen bemærkninger til bekendtgørelse om pensionskassevirk-

somhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser, men et par enkelte til bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser:
1) PAL-FRITAGNE ANDELE
Efter den hidtidige bestemmelse i bilag 5, nr. 5 skulle forpligtelser, der var pal-pligtige, opgøres
med rentekurven reduceret med pal-satsen, mens øvrige forpligtelser skulle opgøres uden reduktion.
Efter ordlyden til ny paragraf 50, stk. 4 skal alle forpligtelser opgøres med rentekurven reduceret
med pal-satsen.
Aktuarforeningen kan ikke se at stramningen er motiveret. Det må være mest retvisende, at skatteeffekten indregnes så præcist som muligt for bedst muligt at opgøre værdien af forpligtelserne. Aktuarforeningen anbefaler, at det hidtidige princip opretholdes.
Det skal bemærkes, at nogle firmapensionskasser har en relativ høj andel af skattefrie andele, idet
pensionskasserne har været under afvikling i mange årtier. Stramningen vil derfor betyde en del
højere hensættelser i disse pensionskasser. Merhensættelserne vil dække en skattebetaling, som ikke
vil skulle finde sted pga. skattefritagelserne.
2) LØBETIDSUAFHÆNGIGE DISKONTERINGSSATSER
Efter den hidtidige bestemmelse i bilag 5, nr. 4 var det tilladt at anvende en løbetidsuafhængig diskonteringssats. Dette synes ikke opretholdt i udkastet til den nye paragraf 50.
Aktuarforeningen kan ikke af høringen se, at denne afskaffelse er fremhævet og baggrunden herfor.
Skulle der være firmapensionskasser som anvender denne regel, vil afskaffelse heraf medføre store
stigninger i de administrative byrder ved at regne hensættelserne. Det vil heller ikke kunne udelukkes, at disse pensionskasser vil opleve markante ændringer i værdien af forpligtelserne.
Aktuarforeningen vil endvidere påpege, at i udkastet til bilag 5 (tidligere bilag 6) bliver der i sidste
punktum henvist til reglen med løbetidsuafhængige satser, hvilket forekommer inkonsekvent, hvis
reglen afskaffes.
KONTAKT
Disse bemærkninger er forberedt af foreningens regnskabsudvalg. Hvis ovenstående giver anledning til
spørgsmål, eller der er forhold, I måtte ønske uddybet, er I velkommen til at kontakte Steen Ragn
(ragn@sbaktuar.dk), medlem af for aktuarforeningens regnskabsudvalg.
Med venlig hilsen
Den Danske Aktuarforenings bestyrelse
Den Danske Aktuarforening,
e-mail sekretaer@aktuarforeningen.dk

