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Erhvervsministeriet 

13. november 2017 

Svar på brevet om overimplementering 

 

Dansk Erhverv takker for den tilsendte oversigt over overimplementeringer på Erhvervsministeri-

ets område. I den vedhæftede liste udpeger vi yderligere overimplementeringer, som Dansk Er-

hverv mener, skal tilføjes til listen. Som medlem af Implementeringsrådet har vi tidligere sendt en 

række af disse problemstillinger til Rådet. Nedenstående lister indeholder kun de sager, som ikke 

har fundet en løsning i Rådet. Ligeledes er der nye sager på listen, som vi endnu ikke har sendt til 

Rådet.  

 

Dansk Erhverv ønsker desuden at understrege, at vi ikke har ressourcerne til at gå hvert enkelt 

stykke lovgivning på Erhvervsministeriet område igennem, og slet ikke hver enkelt bekendtgø-

relse. Vores medlemmer gør os løbende opmærksomme på problemer med overimplementering 

som vi spiller ind til Implementeringsrådet. Som det fremgår af Implementeringsrådets arbejde 

de seneste to år, kommer der hele tiden nye problemer frem, som vi ikke var opmærksomme på, 

da Rådet startede. Dansk Erhverv sætter stor pris på Implementeringsrådets arbejde og mulighe-

den for løbende at spille sager ind.  

 

Dansk Erhverv er således af den opfattelse, at det ville være formålstjenesteligt, at man på det er-

hvervspolitiske område i samtlige ministerier fik gået lovgivningen, herunder bekendtgørelser 

igennem, for overimplementeringer jf. regeringens fem principper for overimplementering. Dette 

vil samtidig kunne være med til at svare fyldestgørende på udvalgsspørgsmål 83 fra Folketinget.  

Med venlig hilsen 

 

Kasper Ernest 

Chef, EU og International afdeling 

Dansk Erhverv 
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Liste over overimplementeringer på Erhvervsministeriets område 

 

Lov om en indskyder- og investorga-

rantiordning Bekendtgørelse nr. 1483 

af 2016 om en indskyder- og investor-

garantiordning som implementerer 

følgende direktiver 

 

Direktiv 94/19/EF om indskudsgaran-

tiordninger Direktiv 97/9/EF om inve-

storgarantiordninger Direktiv 

2014/49/EU om indskudsgarantiord-

ninger 

Beskrivelse: 

Reglerne for Garantiformuen indebærer en unødven-

dig dobbelt afdækning – og dermed dobbelt bidrags-

betaling – vedrørende risikoen for tab af ”værdipapi-

rer deponeret andetsteds”.   

  

Dette er udtryk for en overimplementering af de bag-

vedliggende EU-regler og er ikke nødvendigt for at 

opnå formålet med reglerne. EU-reglerne stiller ikke 

krav om, at der for værdipapirer deponeret andet-

steds skal ske en dobbelt risikoafdækning i regi af Ga-

rantiformuen.   

  

Formålet med Garantiformuen er – inden for visse 

grænser – at yde dækning for kontante indskud og for 

tab i forbindelse med manglende tilbagelevering af 

værdipapirer, hvis et institut går i rekonstruktionsbe-

handling eller konkurs.  

  

Fondsmæglerselskaber er omfattet af Garantiformu-

ens Fondsmæglerselskabsafdeling. Penge- og realkre-

ditinstitutter er omfattet af henholdsvis Garantifor-

muens Pengeinstitutafdeling og realkreditafdeling.   

  

Fondsmæglerselskabsafdelingens midler består af bi-

drag og indeståelser på tilsammen mindst 10 mio. kr., 

jf. lovens § 7 a, stk. 2. Fordelingen fastsættes af Fi-

nansiel Stabilitet, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 5.   

  

For Fondsmæglerselskabsafdelingen opkræves der 

blandt andet bidrag vedrørende to typer værdipapi-

rer, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 3: 1. Værdipapirer, 

som er i depot i fondsmæglerselskabet, og 2. Værdi-

papirer, som er i depot et andet sted, men som fonds-

mæglerselskabet har kundens samtykke til at dispo-

nere over.   

  

Om bidragene for 2016 har Finansiel Stabilitet den 

21. november 2016 oplyst følgende: ”Ved seneste bi-

dragsopkrævning i 2016 er bidragsnøgler fastsat på 

følgende vis: - 20 % af kontante midler, - 4 % af vær-
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dipapirer deponeret i selskabet - 1,6 % af værdipapi-

rer deponeret andetsteds samt - 5,579 kr. pr. ansat 

(residual)”  

  

Der er – i forhold til fondsmæglerselskaber – alene en 

relevant risiko i forhold til Garantiformuen, når vær-

dipapirerne opbevares hos det enkelte fondsmægler-

selskab (nr. 1 ovenfor). Det er kun disse værdipapirer, 

der er i fondsmæglerselskabets besiddelse og vil ”for-

svinde”, hvis fondsmæglerselskabet går konkurs.   

  

Når værdipapirerne opbevares i depot andetsteds (nr. 

2 ovenfor), er der ikke en (yderligere) risiko for ga-

rantiordningen. Det depotførende selskab (typisk en 

bank) er allerede omfattet af garantiordningen, hvor-

for værdipapirerne allerede er sikret, og den samme 

risiko for manglende tilbagelevering afdækkes to 

gange.   

  

På trods heraf opkræves senest for 2016 et bidrag sva-

rende til 40 % (1,6 % ctr. 4 %) af det bidrag, der op-

kræves for værdipapirer i depot hos fondsmæglersel-

skabet.   

  

Da der reelt ikke er tale om en risiko hos fondsmæg-

lerselskabet, og denne risiko er afdækket via det de-

potførende institut, er dette udtryk for en unødvendig 

meromkostning og administrativ byrde.  

  

Baggrunden for, at Finansiel Stabilitet opkræver bi-

drag for depoter andetsteds, er – efter det for Fonds-

mæglerforeningen oplyste – en slags rådgiveransvar: 

tilfælde hvor fondsmæglerselskabet skulle have fore-

taget en ”forkert” handel med tab til følge for kunden. 

Et bidrag på denne eller lignende risici afdækker 

imidlertid en ikkeeksisterende risiko i forhold til ga-

rantiordningen og opfylder ikke formålet med den 

bagvedliggende lovgivning. 

 

Forslag til ændring: 

Ophævelse af bidragspligten for de værdipapirer, der 

er deponeret andetsteds, men som selskabet har kun-

dens samtykke til at disponere over. Dette kan ske via 

en ændring af bekendtgørelsens § 19, stk. 3.   
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En ophævelse af bidragspligten vil indebære sparede 

omkostninger og en mere effektiv drift af selskaberne 

i Fondsmæglerselskabsafdelingen.   

  

Disse besparelser vil komme såvel selskaberne som 

deres kunder (private og institutionelle investorer) til 

gode. 

Regnskabsbekendtgørelsens bilag 10 

og en nedskrivningsvejledning hertil. 

 

EU forordning 1606/2002 (IAS-for-

ordningen) og alle EU-endosserede 

IFRS standarder 

Beskrivelse  

 

Overimplementeringen består i, at Finanstilsynets 

danske nedskrivningsregler i regnskabsbekendtgørel-

sens bilag 10 og i nedskrivningsvejledningen indehol-

der anvisninger til indregnings- og målingsmetoder 

(værdiansættelse), der ikke er konforme med den 

IFRS praksis, som anvendes af pengeinstitutter i det 

øvrige EU, herunder pengeinstitutter i det øvrige 

Nordeuropa . Regnskabsbekendtgørelsen er udstedt i 

medfør af § 196 i lov om finansiel virksomhed. Denne 

bekendtgørelse har skullet anvendes af alle ikke-børs-

noterede institutter, samt fra og med 2012 også af de 

børsnoterede institutter i deres moderselskabsregn-

skaber.   

  

I forbindelse med overgangen i 2005 til IFRS for 

børsnoterede kreditinstitutters koncernregnskaber 

besluttede Finanstilsynet med opbakning fra sekto-

ren, at reglerne i Finanstilsynets regnskabsbekendt-

gørelse skulle være forenelige med IFRS for så vidt 

angår indregning og måling (værdiansættelse). IFRS-

forenelighedsprincippet indebærer, at der ikke i be-

kendtgørelsen foreskrives indregnings- og målings-

metoder, som ikke tilsvarende vil kunne anvendes un-

der IFRS. Omvendt indeholder IFRS en række valg-

muligheder, som ikke findes i Regnskabsbekendtgø-

relsen.  

  

Såfremt et børsnoteret institut anvender indregnings- 

og målingsmetoder i sit IFRS koncernregnskab, som 

ikke kan anvendes i henhold til regnskabsbekendtgø-

relsen, skal instituttet i sin årsrapport specificere 

dette i en afstemning og forklare, hvorfor der anven-

des principper, som Finanstilsynet ikke har indført. 

Det har den konsekvens, at institutterne ligeledes 

vælger at følge Finanstilsynets anvisninger i deres 

koncernregnskaber aflagt efter IFRS.   
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Regnskabsbekendtgørelsens nedskrivningsregler er 

betydeligt mere detaljerede og restriktive end IFRS. 

Det vurderes derfor, at de danske nedskrivningsregler 

indebærer, at danske institutter har en relativt større 

andel af deres udlån markeret med objektiv indika-

tion for værdiforringelse (OIV). Herudover skal der 

foretages større nedskrivninger end en normal anven-

delse af IFRS tilsiger. Samlet set medfører dette, at 

danske institutter kommer til at fremstå svagere end 

boniteten af udlånsporteføljerne berettiger til med re-

lativt højere fundingomkostninger til følge. 

 

Forslag til ændring: 
Ændring af § 183 i lov om finansiel virksomhed:  

- Genindførelse af mulighed for, at danske kredit-
institutter med værdipapirer optaget til handel 
på et reguleret marked, som skal anvende IFRS i 
deres koncernregnskaber i henhold til IAS-for-
ordningen fra 2002, tilsvarende får mulighed 
for at anvende IFRS i deres moderselskabsregn-
skaber. 

Ændring af regnskabsbekendtgørelsen inklusive bilag og 
vejledninger: 

- Gennemskrivning af de danske nedskrivnings-
regler på baggrund af IFRS 9 og supplerende eu-
ropæiske og internationale retningslinjer i form 
af  

 IASB’s application guidance, 
guidance on implementing, il-
lustrative examples mv. til IFRS  

 fortolkninger fra IASB’s Imple-
mentation Transition Group on 
IFRS impairment (ITG)  

 Basel-komiteens retningslinjer 
om “credit risk and accounting 
for expected credit losses”  

 kommende retningslinjer fra 
EBA baseret på Basel-komite-
ens retningslinjer  

så det sikres, at  
- der ikke gives anvisninger, der er i strid med 

IFRS-forenelighedsprincippet, og at   
- der ikke gives anvisninger, som indebærer, at 

der ikke kan anlægges en nordeuropæisk kon-
form praksis.  

  

Gennemskrivningen af det danske regelsæt under hen-

syntagen til IFRS-forenelighedsprincippet og mulighe-

den for at kunne anlægge en nordeuropæisk konform 
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praksis vil sikre, at der uden videre kan foretages sam-

menligning på tværs af danske institutter, uanset om de 

følger IFRS eller det danske regelsæt i form af regn-

skabsbekendtgørelsen.  

  

Herudover vil ændringerne medføre, at danske institut-

ter meningsfuldt vil kunne sammenlignes med øvrige 

nordeuropæiske institutter.  

  

Ændringerne foreslås gennemført i H2-16 eller H1-17 i 

forbindelse med implementering af IFRS 9 og med 

ikrafttrædelse den 1. januar 2018, hvor IFRS 9 træder i 

kraft i hele EU. Der vil således ikke opnås konformitet 

med den gældende nordeuropæiske IFRS praksis, men 

konformitet med den kommende nordeuropæiske prak-

sis under IFRS 9. 

 

Finanstilsynets tilsynspraksis vedrø-

rende udmøntning af bestemmelserne 

om fastsættelse af tilstrækkeligt kapi-

talgrundlag og solvensbehov i henhold 

til § 124 i lov om finansiel virksomhed 

som implementerer artikel 62 (1) (d) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 om ka-

pitalkrav til kreditinstitutter (CRR) 

Beskrivelse: 

I medfør af artikel 62, stk. 1, litra d, i CRR kan kredit-

institutter, der anvender den interne ratingbaserede 

metode (IRB-metoden) til opgørelse af kapitalkravet 

til kreditrisiko, medregne overskydende nedskrivnin-

ger i forhold til de beregnede forventede tab til virk-

somhedens supplerende kapitalposter.  

  

Finanstilsynet pålægger kreditinstitutter, der anven-

der denne EU-forordningsregel, at indregne et tillæg 

til solvensbehovet svarende til tillægget, som institut-

ter har medregnet i den supplerende kapital.   

  

Finanstilsynets praksis indebærer, at danske kreditin-

stitutter reelt er udelukket fra at anvende de fælles 

EU-bestemmelser på dette område. 

 

Forslag til ændring: 

At Finanstilsynet indstiller denne særlige danske 

praksis for krav om tillæg til solvensbehovet, hvor in-

stitutter anvender EU-forordningens regel om tillæg 

til supplerende kapitalposter. 

Vedrører tilsynspraksis ift. artikel 113, 

stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013 

om kapitalkrav til kreditinstitutter 

(CRR) 

Beskrivelse: 

Artikel 113, stk. 6, i kapitalkravsforordningen (CRR) 

bemyndiger kompetente myndigheder til at give kre-

ditinstitutter godkendelse til at nulvægte koncernin-

terne eksponeringer i forbindelse med kapitaldæknin-

gen, såfremt fem specificerede betingelser er opfyldt.  
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Finanstilsynet administrerer denne bemyndigelse så-

ledes, at tilladelse til nulvægtning af koncerninterne 

eksponeringer som udgangspunkt ikke gives, selvom 

at de specificerede betingelser for godkendelse af nul-

vægtning i forordninger er opfyldt.   

  

Ifølge Finanstilsynet kan godkendelse dog komme på 

tale, hvis instituttet – ud over opfyldelse af de specifi-

cerede betingelser for godkendelse i forordningen – 

supplerende kan godtgøre over for Finanstilsynet, at 

risikoen forbundet med de pågældende eksponeringer 

i det konkrete tilfælde er så ubetydelig, at en undta-

gelse rimeligt afspejler den faktiske risiko. Finanstil-

synet har ikke oplyst, hvilke supplerende forhold, 

man vil lægge vægt på, skal være opfyldt ud over de 

kriterier, der allerede er specificeret i forordningen.  

  

Det er Rådets vurdering, at den Europæiske Central-

bank i bankunionen og andre landes tilsynsmyndig-

heder som udgangspunkt tillader nulvægtning af kon-

cerninterne eksponeringer, når instituttet kan godt-

gøre, at man opfylder de i forordningen fastsatte be-

tingelser for nulvægtning.  

  

Det fremgår således ikke af forordningen, at de kom-

petente myndigheder alene er bemyndiget til at give 

godkendelse ”i særlige tilfælde”, og forudsat at de spe-

cificerede betingelser i artikel 113, stk. 6, er opfyldt. 

Ligeledes fremgår det af den Europæiske Central-

banks (ECB) vejledning til institutter, der søger om 

nulvægtning af koncerninterne eksponeringer, jf. ne-

denfor, hvilke elementer der vil indgå i vurderingen 

af, om betingelserne i forordningen er opfyldt, samt 

hvilken dokumentation institutterne skal indsende til 

brug for denne vurdering.  

  

Rådet vurderer således, at Finanstilsynets praksis ad-

skiller sig fra praksis i andre EU medlemsstater, hvor 

udgangspunktet er, at godkendelse kan gives, når til-

synsmyndigheden vurderer, at betingelserne i artikel 

113, stk. 6, er opfyldt. 

 

Forslag til ændring: 
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At Finanstilsynet anvender samme praksis for god-

kendelse af nulvægtning af koncerninterne ekspone-

ringer som vore nabolande, hvor tilladelse som ud-

gangspunkt gives, hvis de i forordningen fastsatte be-

tingelser for nulvægtning er opfyldt. 

Lov om Finansiel Virksomhed (FIL) § 

126 g. samt Bekendtgørelse om føl-

somhedsanalyser for gruppe 1- forsik-

ringsselskaber som implementerer 

Solvens II art.34.4 

Beskrivelse: 

92 gruppe 1-forsikringsselskaber har siden 22. okto-

ber 2014 udarbejdet og indrapporteret kvartalsvise 

følsomhedsanalyser til Finanstilsynet, som led i tilsy-

nets test af gruppe 1-selskabernes økonomiske Sol-

vens II-parathed.  

  

Efter overgangen til Solvens II har Folketinget beslut-

tet, at de eksisterende følsomhedsberegninger skal 

fortsætte som følge af et udkast til en ny bekendtgø-

relse herom med hjemmel i § 126 g i FIL.  

  

Implementeringsrådet anskuer udkastet til bekendt-

gørelsen om følsomhedsanalyser som et udtryk for 

overimplementering, eftersom:  

  

• Det oprindelige formål med at introducere krav om 

følsomhedsberegninger var at teste gruppe 1-selska-

bernes økonomiske Solvens II-parathed.  

  

Udkastet til bekendtgørelsen har den negative konse-

kvens, at den skaber usikkerhed hos de omfattede sel-

skaber om, hvornår og hvordan Finanstilsynet vil ef-

fektuere tilsynsreaktioner i forhold til overholdelse af 

de forskellige kapitalkravsgrænser. Under Solvens II 

skal et selskab styre efter at overholde solvenskapital-

kravet, men det er oplevelsen hos Forsikring & Pensi-

ons medlemmer, at resultaterne fra følsomhedsanaly-

serne ligger til grund for afgørelser og derved tilside-

sætter Solvens II’s formål.  

  

• De analyser, som Finanstilsynet ønsker at videre-

føre, indeholder udvidede krav til beregningerne.  

  

Arbejdsomfanget af følsomhedsanalysen er øget, da 

alle stress på selskabets risikoeksponeringer skal reg-

nes som initialstød på balancen.  
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• Indberetningsfristen for analyserne bliver skærpet 

fra 30 dage (indtil 2. kvartal 2016) til 20 arbejdsdage 

(fra 3. kvartal 2016)  

  

Selskaberne har tidligere haft 30 arbejdsdage til at 

indberette følsomhedsanalyserne i. Den kortere ind-

beretningsfrist gør, at det kræver flere ressourcer at 

nå at udarbejde både regnskaber og SCR-opgørel-

serne tidligere, så selskaberne kan nå at sende føl-

somhedsanalyserne ind til Finanstilsynet inden for 

indberetningsfristen.  

  

• Solvens II direktivets artikel 34 (4) lægger ikke op til 

direkte kvartalsvise test, men snarere test ved siden af 

Solvens II efter behov  

  

Både kravet om følsomhedsanalyser og deadline på 

20 dage har hjemmel i FIL § 126 g. § 126 g er tilføjet 

til FIL i forbindelse med implementeringen af Solvens 

II og Omnibus II-direktivet i foråret 2015.  

  

§ 126 g fastsætter, at selskaberne skal foretage føl-

somhedsanalyser af, hvordan ændringer i væsentlige 

risici påvirker deres opgjorte kapitalgrundlag, hen-

holdsvis solvenskapitalkravet (SCR) og minimumska-

pitalkravet (MCR). Følsomhedsanalyserne består i at 

bestemme størrelsen af det stress på en lang række 

områder, der bringer selskabets solvenskapitalkrav og 

minimumskapitalkrav ned på hhv. 125 pct. og 100 

pct. 

 

Forslag til ændring: 

Udmøntningen af følsomhedsanalyser, refereret til i 

art. 34 (4) i Solvens II direktivet, bør være i overens-

stemmelse med den relevante EU-lovgivning og den 

overordnede udmøntning i EU-medlems-landene. 

Denne fortolkning af EU-reguleringen bør derfor fjer-

nes i FIL, og udkastet til bekendtgørelsen bør frafal-

des. 

Lov om finansiel virksomhed § 158 

som implementerer solvens II-direkti-

vet 

Beskrivelse 

Solvens II-direktivet om forsikringsselskabers sol-

vensopgørelse, ledelse mm. indeholder regler for in-

vestering af aktiver, det såkaldte prudent person-

princip. Investeringsreglerne er implementeret i Lov 

om Finansiel virksomhed § 158. Reglerne skal sikre, 
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at selskabernes investeringsstrategi afspejler de ydel-

ser, som kunderne er stillet i udsigt.  Samtidig skal in-

vesteringerne ske således, at de forsikredes interesser 

varetages bedst muligt.   

  

Solvens II-direktivet fastlægger ikke præcist, hvad der 

er i de forsikredes bedste interesse.  

  

Finanstilsynets udmøntning af prudent person-prin-

cippet og Solvens IIinvesteringsreglerne i forhold til 

livsforsikrings- og pensionsselskaber går på følgende 

væsentlige punkter videre end direktivets krav:  
- Finanstilsynet stiller uhjemlet krav til pensi-

onsprodukternes, fordi Finanstilsynet egen-
hændigt har defineret ”stabilitet, forudsigelig-
hed og inflationssikring” som værende i de 
forsikredes bedste interesse. Denne fortolk-
ning indebærer væsentlige begrænsninger i 
selskabernes muligheder for at tilrettelægge 
produkter og investeringsstrategier, der pas-
ser til forbrugere med andre målsætninger. 
Finanstilsynets fortolkning kan således for-
hindre selskaberne i at investere på en måde, 
så alle de forsikredes interesser varetages 
bedst muligt – fx de forsikrede, der ikke øn-
sker inflationssikring af udbetalingsprofilen.  

  
- I forhold til metoder til risikostyring stiller Fi-

nanstilsynet også uhjemlede krav. Finanstil-
synet opstiller således krav om, at selskaberne 
benytter bestemte metoder (vedrørende vur-
dering af investeringsporteføljens likviditets-
mæssige egenskaber og risici) for at leve op til 
prudent person-princippet. Disse metoder be-
tegnes af Finanstilsynet som ”god praksis”. 
Ved at definere hvilke metoder, der er ”god 
praksis”, fratages det enkelte selskab mulig-
heden for at efterleve investeringsreglerne 
ved brug af de metoder, selskabet finder mest 
egnede. Solvens II-direktivet definerer ikke 
”god praksis” på dette område.   

  

Fastlæggelse af god praksis er efter Implementerings-

rådets opfattelse ikke omfattet af Finanstilsynets be-

føjelse til at føre tilsyn med overholdelsen af prudent 

personprincippet, idet det er overholdelsen af prin-

cippet, ikke hvordan overholdelsen finder sted, der er 

omfattet af tilsyn. Kritikken kan sammenfattes ved, at 

Finanstilsynet sætter ”skøn under regel”. 
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Forslag til ændring  

Det vil være en forenkling og en efterlevelse af reg-

lerne, såfremt Finanstilsynet alene fokuserer på at 

sikre, at det enkelte selskab opfylder Solvens II-direk-

tivets krav i deres investeringsstyring og afholder sig 

fra at fastlægge de mål, selskabet skal styre efter og de 

metoder, selskabet skal benytte. 

Af lov om finansiel virksomhed § 198 

fremgår det, at finansielle virksomhe-

der, herunder kreditinstitutter, skal fo-

retage regnskabsindberetninger i hen-

hold til skemaer og vejledninger ud-

færdiget af Finanstilsynet. 

 

Børsnoterede kreditinstitutkoncerner, 

som aflægger koncernregnskab efter 

de internationale regnskabsstandar-

der, IFRS, skal på koncernniveau fore-

tage indberetning af FINREP (den Eu-

ropæiske Banktilsynsmyndigheds 

(EBA) regnskabsindberetninger) i hen-

hold til kapitalkravsforordningen 

(CRR), artikel 99. 

Beskrivelse  

Overimplementeringen består i, at de ca. 15-20 kre-

ditinstitutter, der i forvejen skal foretage regnskabs-

indberetninger på koncernniveau i henhold til FIN-

REP (FINREPinstitutter), jf. ovenfor, ikke undtages 

fra de danske regnskabsindberetninger på koncernni-

veau.  

  

Endvidere består overimplementeringen i, at FIN-

REP-institutterne på moderselskabsniveau ikke kan 

foretage indberetning i henhold til FINREP, men skal 

anvende de danske indberetninger, selvom institut-

terne har indsamlet FINREP-data på moderselskabs-

niveau i forbindelse med opgørelsen af koncerntal. 

 

Forslag til ændring 

Implementeringsrådet finder ikke, at FINREP skal 

indføres for alle danske institutter, men at Finanstil-

synet bør give FINREP-institutterne, jf. ovenfor, mu-

lighed for alene at anvende FINREP – såvel på kon-

cern- som på moderselskabsniveau.  

  

Undtagelsen fra at skulle følge de danske regnskabs-

indberetninger, hvis der i forvejen indberettes FIN-

REP på koncern- og moderselskabsniveau, vil kunne 

indarbejdes som nyt stk. 3 i § 198 i lov om finansiel 

virksomhed. 

Lov om finansiel virksomhed § 124, 

stk. 2, samt Finanstilsynets notat af 12. 

maj 2015, jf. følgende link: 

https://www.finanstilsynet.dk/~/me-

dia/Temaer/2015/Solvens/Lbe-

tid%20M.ashx 

Disse implementerer artikel 162, stk. 4 

i forordning (EU) nr. 575/2013 om ka-

pitalkrav til kreditinstitutter (CRR) 

Beskrivelse  

Artikel 162, stk. 4, i kapitalkravsforordningen (CRR) 

giver mulighed for, at avancerede IRB-institutter for 

visse erhvervseksponeringer kan anvende samme reg-

ler for opgørelse af løbetiden, som gælder for IRB-in-

stitutter, der ikke anvender avancerede metoder, dvs. 

2,5 år. Det gælder erhvervseksponeringer, hvor mod-

parten har en årlig omsætning og balance, der ikke 

overstiger € 500 mio. (€ 1000 mio. hvis der er tale 

om lån med pant i fast ejendom).  

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Temaer/2015/Solvens/Lbetid%20M.ashx
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Temaer/2015/Solvens/Lbetid%20M.ashx
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Temaer/2015/Solvens/Lbetid%20M.ashx
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Finanstilsynet har imidlertid i notat fra 12. maj 2015 

om løbetid for særlige eksponeringer under IRB-me-

toden tilkendegivet, at Finanstilsynet ikke forventer, 

at danske kreditinstitutter som hovedregel for er-

hvervseksponeringer med en reel løbetid over 2,5 år 

benytter muligheden for at fastsætte løbetiden til 2,5 

år. Løbetiden skal i stedet fastsættes som den faktiske 

løbetid i overensstemmelse med artikel 162, stk. 2, i 

CRR. Hvis et institut alligevel skulle vælge generelt at 

fastsætte løbetiden til 2,5 år i stedet for den faktiske 

løbetid på de enkelte udlån, forventer tilsynet, at in-

stituttet ved opgørelse af sit solvensbehov forholder 

sig til, om de 2,5 år undervurderer den reelle risiko på 

lånet.   

Overimplementeringen vedrører Finanstilsynets 

håndhævelse af EU-reguleringen. Finanstilsynet bør 

forholde sig neutralt til de valgmuligheder, som EU-

reguleringen giver institutter, som er omfattet af re-

guleringen. Hvis institutter vælger en lovlig frem-

gangsmåde, der kan indebære en væsentlig undervur-

dering af instituttets risici, da fremgår det allerede af 

lovgivningen, at dette forhold skal indgå i instituttets 

vurdering af sit solvensbehov og eventuelle supple-

rende solvenstillæg, der kan fastsættes af Finanstilsy-

net. 

Forslag til ændring 

Ophævelse af de særlige danske krav i Finanstilsynets 

notat af 12. maj 2015. 

 

 

 


