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Spørgsmål og svar om indberetning under solvens II 
Finanstilsynets ”Spørgsmål og svar om solvens II-indberetninger” angiver retningslinjer for forståelse og anvendelse af lovgivningen. Indholdet i dette dokument er 

ikke bindende for selskabet. 

 

 

Spørgsmål: 

Hvad er QRT indberetningsfristerne for henholdsvis solo/enkeltselskabs-indberetninger og gruppe/koncern-indberetninger gældende 

fra 1. januar 2016? 

 

 
Svar: 

Indberetningens 

referenceår 

Indberetningsskemaer Frist for 

solo-indberetning 

Frist for 

gruppe-indberetning 

2016 

Åbningsbalance 20 uger (20. maj 2016) 26 uger (1. juli 2016) 

Kvartalsvise 8 uger 14 uger 

Årlige 20 uger 26 uger 

 

2017 
Kvartalsvise 7 uger 13 uger 

Årlige 18 uger 24 uger 

 

2018 
Kvartalsvise 6 uger 12 uger 

Årlige 16 uger 22 uger 

 

2019 og frem 
Kvartalsvise 5 uger 11 uger 

Årlige 14 uger 20 uger 
 

Note: For yderligere information om tidsfristen for åbningsbalancen se Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 artikel 314 samt for koncerner se 

artikel 375 (tidsfristen for koncerner er i en opdatering af 30. september 2015 af forordning (EU) 2015/35 korrigeret til 26 uger).  

 

Vedrørende indberetningsfrister for de kvartalsvise og årlige solo-indberetninger se ”Bekendtgørelse om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-

forsikringsselskaber og koncerner” og Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009, artikel 308b, 7. og 5 og for koncern-indberetninger se artikel 373 i 

forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014. 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Spørgsmål: 

Hvor kan jeg finde solvens II QRT (quantative reporting templates) skemaerne? 
 

 Svar: 

QRT-skemaerne med tilhørende forklaringer findes på EIOPA’s hjemmeside via følgende link: 

 

https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Imple-

menting-Technical-Standards-(ITS)-and-Guidelines.aspx 

 

Hent under emnet ”Solvency II Implementing technical standards” og herunder ”Pillar 3” de såkaldte 

“Annexes”, som indeholder skemaerne med tilhørende forklaringer benævnt “logs”. 

4. dec. 

2015 

  

 

 Spørgsmål: 

Når en indberetningsdato ud fra de angivne uger efter udgangen af et kvartal eller et år falder på en 

weekend eller en helligdag, hvornår skal der så indberettes? 

 

 

 Svar: 

Når indberetningsdatoen falder på en dag, som ikke er en bankdag, indberettes der senest på førstkom-

mende hverdag. 
4. dec. 

2015 

  

 

https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-Standards-(ITS)-and-Guidelines.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-Standards-(ITS)-and-Guidelines.aspx
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

”0” eller blank celle? Spørgsmål: 

I de tilfælde hvor en celle ikke er relevant at rapportere, skal den i så fald udfyldes med ”0” eller skal 

cellen ikke udfyldes?  

 Svar: 

Finanstilsynets it-system kan skelne mellem ”blank” og ”0”. Derfor skal cellen i tilfælde, hvor den ikke er 

relevant at rapportere ikke udfyldes. 
4. dec. 

2015 

  

 

Forsikringsholding-

selskaber 

Spørgsmål:  

Skal der foretages indberetning for forsikringsholdingselskaber?  
 

 Svar: 

Hvis forsikringsholdingselskabet er øverste modervirksomhed i koncernen skal forsikringsholdingselska-

bet indberette på gruppe/koncern-niveau. 
4. dec. 

2015 

  

 

Solvens II åbnings-

balance og kvalitativ 

rapport 

Spørgsmål: 

Hvornår skal solvens II åbningsbalancen og den tilhørende kvalitative rapport indberettes, og hvad skal 

de indeholde?  
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Svar: 

Åbningsbalancen og den kvalitative rapport skal begge indberettes senest 20. maj 2016 eller 1. juli 2016 

for grupper. Referencedatoen for åbningsbalancen skal være den første dag i forsikringsselskabets regn-

skabsår med start den 1. januar 2016 eller senere, men før den 1. juli 2016. Den kvalitative rapport ind-

sendes i PDF-format og skal jf. forordning 2015/35 (EU) artikel 314, 1. (b) indeholde særskilte kvalita-

tive forklaringer for hver væsentlig klasse af aktiver og passiver af de vigtigste forskelle mellem de tal, 

der er angivet i åbningsværdiansættelsen, og de tal som er beregnet efter de tidligere solvensregler, 

hvilket vil sige de hidtil gældende danske regler om ensartet beskyttelse af forsikringstagerne. Samtidig 

med indberetningen af åbningsbalancen indberettes endvidere skemaerne for minimumskapitalkrav, sol-

venskapitalkrav og anerkendte kapitalgrundlag per. 1. januar 2016, jf. forordning 2015/35 (EU) artikel 

314, 1. (c). 

4. dec. 

2015 

  

 

Skema for SCR, 

MCR og kapital-

grundlag 

Spørgsmål: 

Fra 2016 skal der senest 20 arbejdsdage efter kvartalsudløb indberettes tal for SCR, MCR samt kapital-

grundlag, der kan anvendes til at dække SCR, samt kapitalgrundlag der kan anvendes til at dække MCR. 

Hvilket skema skal benyttes til denne indberetning? 

 

 Svar: 

Det nuværende TB-skema erstattes af et skema, som vil være identisk med QRT skemaet S.23.01.01 

Dette skema indeholder de fire poster, som skal indberettes. 
4. dec. 

2015 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

Indberetning af data 

for 4. kvartal 

Spørgsmål: 

Skal der ske særskilt indberetning for 4. kvartal eller bliver 4. kvartals indberetningen medtaget i ske-

maerne for årsindberetningen?  

 Svar: 

Der skal både foretages en indberetning for 4. kvartal og indberetning for året. Skemaerne S.06.02, 

S.08.01 og S.08.02 skal dog kun indberettes for 4. kvartal og skal ikke medtages i indberetningen for 

året. 

4. dec. 

2015 

  

 

Objektive kontroller Spørgsmål: 

Hvilke objektive kontroller vil QRT data blive tjekket for, når de uploades til FIONA-systemet. 
 

 Svar: 

Valideringskontrollerne ”List of validations” kan findes på EIOPA’s hjemmeside via følgende link: 

 

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format 

 

4. dec. 

2015 

  

 

ECB-skemaer Spørgsmål: 

Skal danske selskaber indberette på de såkaldte ECB add-ons skemaer? 
 

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Svar: 

Danske selskaber skal ikke indberette på ECB-skemaerne. 4. dec. 

2015 

  

 

Rapportering til brug 

for finansiel stabili-

tet 

Spørgsmål: 

Hvilke selskaber skal indberette på skemaer til brug for finansiel stabilitet? 
 

 

Svar: 

Kun visse selskaber med en balancestørrelse på mere end 12 mia. euro er omfattet af finansiel stabilitet 

rapporteringskravet (de berørte selskaber bliver direkte informeret herom). 
4. dec. 

2015 

 

 

 

Aflevering af kvalita-

tive rapporter 

Spørgsmål: 

Det angives i § 283 i lov nr. 308 af 28. marts 2015 om ændring af FIL, at gruppe 1-selskaber årligt skal 

indsende en uddybende rapport til Finanstilsynet om dets solvens og finansielle situation. Er det korrekt 

forstået, at det drejer sig om den regelmæssige tilsynsrapport som omhandlet i forordning (EU) 2015/15 

af 10. oktober 2014 i artikel 304 stk. (b)?  

Hvis svaret på dette spørgsmål er ja, er det så korrekt forstået, at danske gruppe 1-selskaber ikke skal 

indsende den rapport, som angives i førnævnte forordnings artikel 312 stk. 3 ? 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Svar: 

Svaret på begge spørgsmål er ja.  4. dec. 

2015 

  

 

Realkreditobligatio-

ner i S.02.01 

Spørgsmål: 

Hvor skal realkreditobligationer placeres i skema S.02.01 ? 
 

 Svar: 

Realkreditobligationer indplaceres under CIC gruppe 27, dvs. under corporate bonds. 4. dec. 

2015 

  

 

Udenlandsk forret-

ning i S.05.02, 

S.12.02 og S.17.02 

Spørgsmål: 

Hvornår skal der for S.05.02, S.12.02 og S.17.02 ikke rapporteres for udenlandsk forretning? 
 

 Svar: 

Har et selskab 90 pct. eller derover af sin forretning i Danmark, skal der ikke rapporteres for den uden-

landske forretning. 
4. dec. 

2015 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

Gennemlysning af 

investeringsforenin-

ger i S.06.03 

Spørgsmål:  

Der skal ske en gennemlysning af beholdningen af investeringsforeningsandele i skemaer med navn be-

gyndende med S.06.03. Hvordan skal en evt. difference mellem summen af de underliggende aktiver i 

investeringsforeningen, og selve værdien af andelene i investeringsforeningen grundet omkostninger i 

investeringsforeningen håndteres? 

 

 Svar: 

I log til skema S.06.03 findes en linjeopdeling, hvor aktiver og andet kan specificeres. Investeringsfor-

eningens omkostninger anføres i en række benævnt ”liabilities” (passiver) i kolonne C0030, således at 

værdien af investeringsforeningsandele stemmer overens med værdien af de underliggende aktiver fra-

trukket omkostningerne. 

4. dec. 

2015 

  

 

Skema S.08.01, 

åbne derivatkon-

trakter 

Spørgsmål: 

Er det kun direkte ejede derivater, som skal medtages i skemaet? Skal rapporteringen i dette skema in-

deholde forventet recovery?  

 Svar: 

Ja, kun direkte ejede derivater medtages i skemaet.  

Ja, forventet recovery skal indgå i de celler, hvor det er relevant. 
4. dec. 

2015 

  

 

S.12.01.01 Spørgsmål: 

Kan der i skema S.12.01.01 undlades at udfylde cash flows for unit-linked forsikring, når disse ikke inde-

holder nogen garantier?  
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Svar: 

Nej, der skal også rapporteres cash flows for unit-linked forsikring. 4. dec. 

2015 

  

 

S.14.01.01 Spørgsmål:  

I skemaet S.14.01.01 ”Life obligations analysis” skal der rapporteres pr. produkt og homogene risiko-

grupper. Hvad menes der med produkter?  

Selskabets produkter skal i kolonne C0100 ”Product classification” (produktklassifikation) inddeles i en af 

fem produktklasser. Hvad betyder produktklasserne, og hvordan skal danske produkter indpasses i kate-

gorierne? 

 

 

 Svar: 

 

Produkter er faktiske produkter, der tilbydes kunder/medlemmer. Skemaet er bygget op, således at sel-

skaberne definerer sine produktgrupper. Inden for hver produktgruppe underinddeles produktet i homo-

gene risikogrupper, hvor selskaberne fx kan anvende kontributionsgrupperne. 

 

De fem kategorier i kolonne C0100 indbefatter følgende: 

 

1 - single life: denne kategori benyttes, hvis der er én forsikret på policen 

 

2 – joint life: denne kategori benyttes, hvis der er flere forsikrede på policen 

 

3 - collective: benyttes ved fx arbejdsmarkedspensioner og gruppeliv 

 

4 – pension entitlements: benyttes ved rene opsparingsprodukter 

 

4. dec. 

2015 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

5 – other: Denne kategori benyttes, hvis flere af ovenstående fire kategorier passer på produktet. Dog 

skal en af de overstående fire kategorier benyttes, hvis én af disse kategorier er klart mere væsentlig 

end de øvrige kategorier. Endvidere placeres annuiteter stammende fra skadesforsikring også under 5 – 

other. 

  

 

Underwriting year 

eller accident year 

og earned premium 

eller written pre-

mium 

Spørgsmål: 

Hvornår skal der benyttes underwriting year fremfor accident year og earned premium fremfor written 

premium?  

 Svar: 

For livsforsikringsselskaber benyttes underwriting year og written premium, mens der for skadesforsik-

ringsselskaber benyttes accident year og earned premium. 
4. dec. 

2015 

  

 

S.21.03 Spørgsmål: 

Der henvises i logfilen til ”First category: LOBs (brancher) that are compulsory for all member states”. Her 

nævnes 4 brancher. Derudover henvises i logfilen til ”Second category: LOBs that are compulsory at the 

discretion of each individual NSAs”. Her nævnes 8 brancher. Har Finanstilsynet taget stilling hvilke bran-

cher, som skal indberettes. 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 

Svar: 

Selskaberne skal fra begyndelsen kun indberette data for de 4 brancher i første kategori. Finanstilsynet 

forbeholder sig dog ret til på et senere tidspunkt at udvide antallet af brancher, hvis der viser sig et be-

hov herfor. 

4. dec. 

2015 

S.21.01 og S.21.03 Spørgsmål: 

I skema S.21.01 Loss distribution risk profile og skema S.21.03 Non-life distribution of underwriting risks 

– by sum insured skal Finanstilsynet definere rapporteringsintervaller, som selskaberne skal benytte for 

hver rapporteret line of business (branche). Hvorledes er disse rapporteringsintervaller defineret af Fi-

nanstilsynet? 

 

 Svar: 

 

Det enkelte skadesselskab skal for hver branche vælge én intervalinddeling, som er mest hensigtsmæs-

sig set i relation til størrelsen af selskabets skader (S21.01) eller forsikringssum (S21.03): 

 

Til skema S.21.01 er der følgende fem intervalinddelinger: 

 

1. 20 intervaller af 50.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 1.000.000 kr. 

2. 20 intervaller af 100.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 2.000.000 kr. 

3. 20 intervaller af 250.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 5.000.000 kr. 

4. 20 intervaller af 500.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 10.000.000 kr. 

5. 20 intervaller af 1.000.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 20.000.000 kr. 

 

Til skema S.21.03 er der yderligere tre store intervalkategorier, så der er otte følgende kategorier: 

 

6. 20 intervaller af 50.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 1.000.000 kr. 

7. 20 intervaller af 100.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 2.000.000 kr. 

8. 20 intervaller af 250.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 5.000.000 kr. 

9. 20 intervaller af 500.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 10.000.000 kr. 

10. 20 intervaller af 1.000.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 20.000.000 kr. 

11. 20 intervaller af 5.000.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 100.000.000 kr. 

12. 20 intervaller af 10.000.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 200.000.000 kr. 

13. 20 intervaller af 25.000.000 kr. plus et åbent interval for skader ≥ 500.000.000 kr. 

4. dec. 

2015 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

  

 

S.22.01 Spørgsmål: 

I skema S.22.01 skal udfyldes, hvor meget LTG measures (dvs. volatilitetsjustering og matchtilpasning) 

og overgangsbestemmelserne på technical provisions (hensættelserne) og renten betyder for hensættel-

serne. Skal der angives effekt på selskabets samlede hensættelser eller kun på de dele, der er berørt af 

LTG og overgangsbestemmelserne. 

 

 Svar: 

Det er selskabets samlede hensættelser, som er relevante i skemaet. 4. dec. 

2015 

  

 

Skemaer og felter 

som knytter sig til 

overgangsregler, fx 

S.22.04.01 

Spørgsmål: 

Skal der fx rapporteres på skemaet S.22.04.01 ”Information on the transitional on interest rates calcula-

tion”, når overgangsbestemmelserne ikke bruges?  

 Svar: 

Skemaer og felter relateret til overgangsregler, som ikke benyttes, skal ikke udfyldes. 4. dec. 

2015 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

S.23.01.01 

 

Spørgsmål: 

Skal der i række R0220 i skema S.23.01.01 indgå nedskrivning af aktiver, fx nedskrivning af immateri-

elle aktiver?  

 Svar: 

Nej, nedskrivning af immaterielle aktiver mv. skal indgå i skemaets ”reconciliation reserve”. 4. dec. 

2015 

  

 

S.29.01 til S.29.04, 

”variation analysis” 

skemaer 

Spørgsmål:  

Gælder det fortsat, at der først skal rapporteres på disse skemaer fra 2018? 
 

 Svar:  

Ja. Det skyldes, at skemaerne vedrører ændringer fra år til år i overskydende aktiver set i forhold til 

størrelsen af passiverne. 

 

4. dec. 

2015 

  

 

Medtagelse af volati-

litets- 

justering i  

følsomhedsanalyser 

Spørgsmål: 

Hvordan skal der tages hensyn til eventuel godkendt volatilitetsjustering i indberetningen af følsomheds-

analyser (senest 20 arbejdsdage efter kvartalsudløb) til Finanstilsynet?  



 

14 

 

Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Svar: 

Den af Finanstilsynet godkendte volatilitetsjustering skal benyttes i beregningen af følsomhedsoplysnin-

ger. 
4. dec. 

2015 

  

 

Beregning af MCR Spørgsmål: 

Ved beregningen af MCR kommer vi frem til, at MCR-bidraget fra ugaranterede gennemsnitsrenteordnin-

ger bliver negativt. Har vi gjort noget galt?  

 Svar: 

Det er tilsigtet, at ugaranterede gennemsnitsrenteordninger (TP(life,2)) bidrager negativt til MCR.  4. dec. 

2015 

  

 

Beregning af opera-

tionelle risici 

Spørgsmål: 

I artikel 204 i forordningen opereres der i flere formel-elementer med ”livsforsikringsaftaler, hvor inve-

steringsrisikoen bæres af forsikringstagerne”. Kan sidstnævnte formulering betragtes bredt i forhold til 

ugaranterede produkter eller er formuleringen begrænset til unit-linked/klasse III-forsikringer? 

 

 Svar: 

Formuleringen indbefatter kun unit-linked/klasse III-forsikringer. 4. dec. 

2015 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

Placering af invalide-

renter 

Spørgsmål: 

Hvor skal invaliderenter tegnet som komplementære forsikringer til forsikringsklasse I placeres? Og 

hvilke stress-tests skal udføres?  

 Svar: 

Forsikringsrisiko skal indregnes i det risikomodul, der bedst afspejler de underliggende risicis karakter. 

Derfor bør invaliderenter tegnet i tilknytning til livsforsikring placeres under livmodulet. I forhold til de 

stresstests, der skal udføres, kan selskaberne tage udgangspunkt i nedenstående tabel. 

 

Tabel.  

Livprodukter Modul/Undermodul 

Invaliderente Livsforsikringsrisici 

Gruppeliv Livsforsikringsrisici 

Begravelseshjælp Livsforsikringsrisici 

Syge- og ulykkesprodukter Modul/Undermodul 

Tab af erhvervsevne Sygeforsikring SLT 

Kritisk sygdom Sygeforsikring NSLT 

Sundhedssikring Sygeforsikring SLT 

Gruppeinvalidesum Sygeforsikring NSLT 
 

4. dec. 

2015 

  

 

Overgangsreglen for 

aktiestød 

Spørgsmål: 

Hvordan skal den 7-årige overgangsregel for aktiestød forstås? 
 

 Svar: 

Den 7-årige overgangsregel skal forstås sådan, at man for type 1 aktier starter med et stød på 22 % og 

ender på 39 % i stød  + den anticykliske aktiejustering.  

 

4. dec. 

2015 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

For type 2 aktier er det samme princip, at man starter på 22 % i stød og ender på 49 % i stød + den an-

ticykliske aktiejustering. 

 

 

I mellemtiden er stødet for type 1 aktier (1-vægt) x 22 % + vægt x (39 % + anticyklisk aktiejustering).  

 

og i mellemtiden for type 2 aktier er stødet (1-vægt) x 22 % + vægt x (49 % + anticyklisk aktiejuste-

ring). 

 

 

Hvor vægten starter på nul januar 2016 og derefter øges lineært med mindst 1/7 hvert år (mindst fordi 

man har lov til at øge stødet hurtigere end 1/7), idet der 1. januar 2023 skal være fuld indfasning 

  

 

Registrerede aktiver Spørgsmål: 

Hvorfor ændres skemaet for registrede aktiver, og hvilke ændringer bliver der tale om? 
 

 Svar: 

Skemaet for registrerede aktiver ændres næste år, da de nuværende placerings- og spredningsregler 

bortfalder i 2016. De nuværende ”faner” PP01 og PP02 ændres ikke, mens PP03 og PP04 erstattes af ne-

denstående skema, som inddeler aktiver efter de overordnede solvens II CIC klassifikationskoder:  

 

Aktiv-kategori 
Markedsværdi, 

1.000 kr. 

Investeringsaktiver opdelt efter overordnet CIC-kode 0 til 9:  

1 - Statsobligationer  

2 - Erhvervsobligationer  

Opda-

teret 5. 

feb. 

2016 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

3 - Kapitalandele  

4 - Kollektive investeringsinstitutter  

5 - Strukturerede værdipapirer  

6 - Sikrede værdipapirer  

7 - Kontanter og indskud  

8 - Lån, herunder realkreditlån  

9 - Materielle anlægsaktiver  

0 - Øvrige investeringer  

I alt registrerede investeringsaktiver   

  

Genforsikringskontrakter og tilgodehavender hos genforsikringsselskaber  

PAL-skatteaktiv medregnet i de registrerede aktiver 1)  

  

I alt registrerede aktiver  

- heraf placeret i strategiske aktieinvesteringer  
 

1) Værdien af et medregnet PAL-skatteaktiv kan kun udfyldes, hvis Finanstilsynet har meddelt virksom-

heden en konkret dispensation, jf. tilsynets principielle afgørelse af 26. februar 2009. 

 

Balanceskema 

S.02.01 

Spørgsmål: 

Skal der i balance-skemaet S.02.01 ses igennem (look-through) til de underliggende aktiver i investe-

ringsfonde mv.?  

 Svar: 

Nej, der benyttes ikke look-through i balance-skemaet S.02.01. Det eneste QRT skema, hvor der skal 

anvendes look-through er i skemaet S.06.03 ”Collective investment undertakings – look-through ap-

proach”, jf. også spørgsmål/svar nedenfor. 

5. feb. 

2016 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

  

 

S.06.02/S.06.03, 

S.07.01, S.08.02 og 

S.09.01 

Spørgsmål: 

 

Er det korrekt, at der i skema S.06.02 – list of assets (liste over aktiver), S07.01 – structured products 

(strukturerede produkter), S.08.01 - open derivatives (åbne derivater), S.08.02 - derivatives transac-

tions (derivattransaktioner) og S.09.01 – income/gains and losses in the period (indtægter/gevinster og 

tab i perioden) kun skal angives oplysninger vedrørende aktiver, som selskabet ejer direkte på egen bog, 

således at der ikke skal foretages gennemlysning (look-through) af aktiverne?  

 

 Svar: 

 

Ja, i de nævnte skemaer angives det direkte ejerskab af aktiverne, således at ejerskabet af fx investe-

ringsforeningsandele i S.06.02 angives ved beholdningen af de konkrete investeringsforeningsandelene, 

og ikke ved det indirekte ejerskab af aktiver gennem investeringsfonde mv. Kun i skemaet S.06.03 – 

collective investment undertakings – look-through approach “ses igennem” til de evt. underliggende ak-

tiver. 

5. feb. 

2016 

  

 

Aktivernes anskaf-

felsespriser i 

S.06.02, deriva-

transaktioner i 

S.08.02 og opdeling 

i hhv. realiserede,  

og urealiserede 

kursgevinster i 

S.09.01 

Spørgsmål: 

 

I skema S.06.02 skal der indberettes værdien af aktivets anskaffelsespris, i S.08.02 indberettes afvik-

lede (lukkede) derivathandler, mens der i skema S.09.01 skal foretages en opdeling på hhv. realiserede 

og urealiserede kursgevinster.  

 

Disse oplysninger kan for historiske handler være en udfordring at opgøre, hvordan skal vi håndtere 

dette? 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Svar: 

 

I de tilfælde hvor selskabet ved tidspunktet for første indberetning ikke ligger inde med historiske oplys-

ninger for aktivets anskaffelsespris, for afviklede derivathandler eller opdelingen på realiserede og ureali-

serede kursgevinster, indberettes de historiske tal i ovennævnte skemaer på ”best effort”/ bedst muligt 

basis. 

5. feb. 

2016 

  

 

S.06.03 og derivater Spørgsmål: 

Kan vi udelukkende indberettte oplysninger om derivater i skema S.06.03 og undlade at benytte S.08 

derivat-skemaerne?  

 Svar: 

Nej, S.06.03 skemaet benyttes kun til opgørelsen af ejerskabet af underliggende ejerandele i kollektive 

investeringsinstitutter, som kan inkludere derivater. Direkte ejede derivater skal indberettes i henholds-

vis S.08.01 – åbne derivater og i S.08.02 – derivattransaktioner. 

5. feb. 

2016 

  

 

S.25.01 Spørgsmål: 

 

Hvordan skal vi i forhold til i indberetningen af SCR-skemaet S.25.01  

1) Håndtere eventuelle justeringer for PAL-skat i scenarier, hvor basiskapitalen dækker tab i kontri-

butionsgrupper, der betyder, at bruttostødene skal justeres for forskelle i hhv. PAL-satserne på 

basiskapitalen og den pågældende kontributionsgruppe. 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

2) Håndtere tabsabsorbering i forbindelse med ”future management actions” (på dansk: ”Indregning 

af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller ud-

skudte skatter”) i solvens-opgørelsen? 

 

 Svar: 

ad 1) Korrektionen for forskelle i skat på hhv. tab i kontributionsgrupper og på basiskapitalen lægges ind 

under posten ”Loss-absorbing capacity of deferred taxes” (på dansk: ”Udskudte skatters tabsabsorbe-

rende evne”). 

 

ad 2) Tabsabsorbering i forbindelse med ”future management actions” indregnes i S.25.01 under posten 

”Net future discretionary benefits” (på dansk: ”Fremtidige diskretionære nettoydelser”). 

5. feb. 

2016 

  

 

Klassificering af in-

vesteringer i inve-

steringsforeninger 

Spørgsmål: 

 

Finanstilsynet har tidligere, dvs. forud for CRR og implementeringen af CRD-IV anset investeringsfor-

eninger for finansieringsinstitutter (på bankområdet er der foretaget en ny vurdering, som blev publice-

ret 31. marts 2015). Konsekvensen har tidligere været, at disse investeringer skulle fradrages i kapital-

grundlaget efter reglerne herfor.  

 

Hvorledes skal investeringer i investeringsforeninger behandles under solvens II? 

 

 Svar: 

Investeringsforeninger skal under solvens II klassificeres under kollektive investeringsinstitutter (CIU), 

som indebærer, at solvenskapitalkravet beregnes på grundlag af de underliggende aktiver, jf. aktikel 84 i 

forordning (EU) 2015/35. 

5. feb. 

2016 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

S.26.01 og bereg-

ning af renterisiko 

Spørgsmål: 

 

I visse tilfælde vil EIOPA’s valideringskontroller angive fejl i data, som følge af at vi i Danmark har kon-

tributionsprincippet.  

 

EIOPA’s valideringskontrol for beregningen af renterisiko kontrollerer for, om det indberettede tal for 

renterisiko stemmer overens med summen af renterisikoen for hhv. passiver og aktiver henover alle 

kontributionsgrupper lagt sammen.  

Beregnes renterisikoen derimod ved at summere renterisikoen indenfor hver kontributionsgruppe for 

hhv. passiver og aktiver, kan dette føre til en anden opgørelse af renterisikoen, som i så fald vil slå ud 

som en fejl i valideringskontrollen.  

 

Hvorledes skal vi forholde os til dette? 

 

 

 Svar: 

 

Selvom en EIOPA valideringskontrol ”slår ud” for visse indberettede data, vil Finanstilsynet alligevel 

modtage alle data. I det konkrete tilfælde som ovennævnte, hvor der eksisterer en legitim forklaring på, 

at en given valideringskontrol slår ud, vil det som udgangspunkt ikke være problematisk. 

5. feb. 

2016 

  

 

Grænser for væ-

sentlig risikokoncen-

tration og væsent-

lige koncerninterne 

transaktioner 

Spørgsmål: 

 

Hvad er grænserne for koncerners "significant risk concentrations"/væsentlig risikokoncentration og "sig-

nificant intergroup transactions"/væsentlige koncerninterne transaktioner i henhold til direktivets artikel 

244 og 245, som er relevant i forhold til visse indberetningsskemaer? 

 

 Svar: 

 

Grænsen for væsentlig risikokoncentration for koncerner er fastlagt til 10 pct. af koncernens SCR.  

 

17. 

marts 

2016 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

Grænsen for væsentlige koncerninterne transaktioner (IGT) er fastlagt til større end eller lig med 5 pct. 

som andel af det laveste SCR blandt de selskaber, som er involveret i transaktionen. 

 

  

 

Skemaet for stan-

dardmodellen og 

selskaber med tillla-

delse til (partiel) in-

tern model 

Spørgsmål: 

 

Skal selskaber, der har fået tilladelse til at benytte en (partiel) intern model også indberette for skemaet 

for standardmodellen, S.25.01.XX ? 

 

 Svar: 

 

Nej, disse selskaber er ikke forpligtede til også at indberette på skemaerne S.25.01.XX.  

 

Selskaberne skal dog fortsat have et systemmæssigt setup, som med kort varsel gør dem i stand til at 

beregne kapitalkravet i henhold til standardmodellen. Herunder fx i forbindelse med inspektioner, møder 

med Finanstilsynet om interne modeller eller såfremt Finanstilsynet i øvrigt finder det nødvendigt at et 

givent selskab med kort varsel indberetter sit solvenskapitalkrav i henhold til standardmodellen, jf. også 

§4 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1671 om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Fi-

nanstilsynet godkendt intern model. 

17. 

marts 

2016 

  

 

Overgangsregler for 

aktiestress 

Spørgsmål: 

 

Hvornår forventes overgangsreglerne for aktiestresset i SCR godkendt og kan et selskab agere, som om 

de vil være gældende til Q1 rapporteringen?  
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Svar: 

 

Overgangsreglerne kan ikke benyttes, før de er officielt godkendt af EU-kommissionen. Det vides ikke 

præcist hvornår godkendelsen sker (i forventeligt foråret 2016), men selskaberne opfordres til at følge 

med på Europa-Kommissionens hjemmeside: 

 

http://ec.europa.eu/finance/insurance/index_en.htm 

 

17. 

marts 

2016 

  

 

NACE-kode Spørgsmål: 

I skema S.06.02 skal der indsættes en NACE-kode for udstedersektor, som består af et bogstav og en 

efterfølgende 4 cifret kode. Da den 4 cifrede kode er unik, kan det undlades at indberette bogstavet i 

NACE-koden? 

 

 Svar: 

Nej, bogstavet i NACE-koden skal også indberettes. 17. 

marts 

2016 

  

 

S.25.02 og S.25.03 Spørgsmål: 

I skemaet for opgørelse af solvenskapitalkravet (SCR) for selskaber med en (partiel) intern model 

S.25.02.XX og S.25.03.XX skal i kolonne C0030 angives SCR for et givent modul. Skal dette tal være et 

brutto eller et netto-tal? (dvs. solvensbehovet før eller efter tabsabsorbering)  

 

http://ec.europa.eu/finance/insurance/index_en.htm
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Svar: 

I kolonne C0030 angives solvensbehovet brutto, dvs. før tabsabsorbering. 17. 

marts 

2016 

  

 

S.26.01 Spørgsmål: 

I skemaerne S.26.01.XX skal i kolonne C0020 og C0030 oplyses værdien af henholdsvis selskabets akti-

ver og passiver før et chok. Hvad skal angives i de tilhørende rækker?  

 Svar: 

I kolonne C0020 angives den totale værdi af aktiver, som er følsomme over for en given type chok, som 

angivet i rækkerne (rentechok, aktiechok mv.). I kolonne C0030 angives selskabets samlede passiver 

inklusive eventuelle buffere.  

17. 

marts 

2016 

SCR beregning for 

arbejdsskade i mo-

dulet for sygeforsik-

ringsrisici 

Spørgsmål: 

 

Hvordan skal præmien og erstatningshensættelsen i arbejdsskade stresses i sygeforsikringsmodulet?  

 

 

 Svar: 

 

Hele arbejdsskadepræmien skal stresses i delmodulet for NSLT-sygeforsikringsrisici.  

Hensættelsen til afgjorte og midlertidig afgjorte løbende ydelser skal stresses i delmodulet SLT-sygefor-

sikringsrisici. 

 

Resten af hensættelserne skal stresses i delmodulet for NSLT-sygeforsikringsrisici 

 

17. 

marts 

2016 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

  

 

S.33.01.04 Spørgsmål: 

Koncerner der udelukkende anvender metode 1 (dvs. ikke metode 2 eller en kombination af metode 1 og 

metode 2) og ikke har datterselskaber uden for EØS skal ikke udfylde kolonnerne fra C0060 til C0260. 

Betyder det at koncernen kan undlade at udfylde skemaet? 

 

 Svar: 

 

Ja i så tilfælde skal koncernen ikke udfylde skemaet. 

17. 

marts 

2016 

  

 

Adgang til proportio-

nal begrænsning af 

regelmæssig tilsyns-

indberetning 

Spørgsmål: 

Hvor implementeres artikel 35, stk. 6-8, samt artikel 254, stk. 2, i solvens II-direktivet, hvorefter Fi-

nanstilsynet kan meddele lempelse af et selskabs indberetningsforpligtelser?  

 Svar: 

Artikel 35, stk. 6-8, i solvens II-direktivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 791 af 23. 

juni 2016 om proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringssel-

skaber m.fl., der træder i kraft 1. juli 2016 (herefter proportionalitetsbekendtgørelsen). Herefter kan Fi-

nanstilsynet under visse nærmere betingelser træffe afgørelse om begrænsning af såkaldt regelmæssig 

tilsynsindberetning.  

Opda-

teret 5. 

juli 

2016 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

Adgang til proportio-

nal begrænsning af 

regelmæssig tilsyns-

indberetning 

Spørgsmål: 

Hvilke indberetninger kan der søges om proportional lempelse af i henhold til proportionalitetsbekendt-

gørelsen?   

 Svar: 

Adgangen til at søge om lempelse af indberetningsforpligtelserne har aktuelt relevans for indberetning 

iht. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015 (herefter gennem-

førelsesforordningen).  

 

Som udgangspunkt kan der søges om lempelse for indberetning af alle skemaer i gennemførelsesforord-

ningen, dog vil skemaer med oplysning om indberetningens indhold og grundlæggende oplysninger altid 

skulle indberettes.  

Opda-

teret 5. 

juli 

2016 

  

 

Adgang til proportio-

nal begrænsning af 

regelmæssig tilsyns-

indberetning 

Spørgsmål: 

Hvilke oplysninger skal afgives i forbindelse med ansøgning om lempelse af et selskabs indberetningsfor-

pligtelser i henhold til proportionalitetsbekendtgørelsen?  

 Svar: 

Ansøgningen skal foretages i overensstemmelse med ansøgningsskema, der fremgår på Finanstilsynets 

hjemmeside: https://www.finanstilsynet.dk/da/Lovgivning/Solvens/Forsikringsomraadet/Solvens%20II/God-

kendelsesprocedurer%20under%20Solvens%20II 
 

5. juli 

2016 

  

 

https://www.finanstilsynet.dk/da/Lovgivning/Solvens/Forsikringsomraadet/Solvens%20II/Godkendelsesprocedurer%20under%20Solvens%20II
https://www.finanstilsynet.dk/da/Lovgivning/Solvens/Forsikringsomraadet/Solvens%20II/Godkendelsesprocedurer%20under%20Solvens%20II
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

Adgang til proportio-

nal begrænsning af 

regelmæssig tilsyns-

indberetning 

Spørgsmål: 

Hvordan kan selskabet afklare om det ligger under markedsandelskravet og dermed kan komme i be-

tragtning til en lempelse af indberetningsforpligtelserne i henhold til proportionalitetsbekendtgørelsen?  

 Svar: 

Muligheden for i henhold til proportionalitetsbekendtgørelsen at komme i betragtning til en begrænsning 

af indberetningsforpligtelserne efter Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. de-

cember 2015 gælder kun de selskaber, hvis sammenlagte markedsandel – på henholdsvis skades- og 

livsforsikringsområdet – talt fra det mindste selskab og op ikke overstiger 20 pct. Selskaberne nævnt 

nedenfor placerer sig under denne grænse. Listen gælder året ud samt for 2017. Der vil til oktober 2017 

blive offentliggjort opdateret oversigt gældende for 2018. 

 

Det er herudover en grundlæggende forudsætning for at der kan meddeles lempelse, at Finanstilsynet 

vurderer, at indberetningen af de givne oplysninger vil være uforholdsmæssigt byrdefuld i forhold til ar-

ten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til selskabets virksomhed. Herudover skal 

yderligere betingelser være opfyldt for at opnå en begrænsning af indberetningspligten, jf. i det hele 

proportionalitetsbekendtgørelsen. 

 

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser: 

Forsikrings-Aktieselskabet ALKA Liv II 

Nykredit Livsforsikring A/S 

PKA+Pension Forsikringsselskab A/S 

Norli Pension Livsforsikring A/S 

Arkitekternes Pensionskasse 

Pensionskassen for Farmakonomer 

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger 

Alm. Brand Liv og Pension A/S 

Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører 

Bankpension - Pensionskasse for finansansatte 

PenSam 

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 

Skandia Link Livsforsikring A/S 

Pensionskassen for Sundhedsfaglige 

Opda-

teret 

okto-

ber 

2016 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

Topdanmark Livsforsikring A/S 

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og kontorpersonale 

Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 

 

Skadesforsikringsselskaber: 

Forsikringsaktieselskabet K.a.B. International 

Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring 

United Insurance A/S 

Lundbeck Insurance 

Dansk Jagtforsikring A/S 

Global Dental Insurance A/S 

Dansk Søforsikring G/S 

Carlsberg Insurance A/S 

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S 

Dansk Fartøjsforsikring A/S 

Agro Reinsurance A/S 

Skibsforsikringen Frederikshavn G/F 

TDC Reinsurance A/S 

Gefion Insurance A/S 

Danish Crown Insurance A/S 

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart G/S 

HF-FORSIKRING G/S 

Fri Forsikring A/S 

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S 

Forsikringsselskabet Trafik G/S 

Storstrøms Forsikring G/S 

D.S. Forsikring A/S  

MELES Insurance A/S 

Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 G/S 

DSV Insurance A/S 

ETU Forsikring A/S 

Bornholms Brandforsikring A/S 

Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

Borealis Insurance A/S 

Aros Forsikring G/S 

Gartnernes Forsikring G/S 

NEM Forsikring A/S 

Forsikringsselskabet Himmerland G/S 

DONG Insurance A/S 

Popermo Forsikring G/S 

Vestjylland Forsikring G/S 

Concordia Forsikring A/S 

PenSam Forsikring A/S 

Lokal Forsikring G/S 

Europæiske Rejseforsikring A/S 

Thisted Forsikring A/S 

Sønderjysk Forsikring G/S 

Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 

Tryg Garantiforsikring A/S 

Mølholm Forsikring A/S 

Maersk Insurance A/S  

Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S 

Købstædernes Forsikring, gensidig 

Nykredit Forsikring A/S 

Alpha Insurance A/S 

Qudos Insurance A/S 

GF Forsikring A/S 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

Intern godkendelse 

af åbningsbalance, 

regelmæssig tilsyns-

rapport og årlige 

QRT-skemaer 

Spørgsmål: 

I henhold til retningslinje 37 – ”Godkendelse af oplysninger indsendt til tilsynsmyndighederne” i EIOPA-

dokumentet ”Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse”, bør Forsikrings- og genforsikringssel-

skaber sikre, at overgangsoplysningerne, den regelmæssige tilsynsrapport og de årlige kvantitative ind-

beretningsskemaer er blevet godkendt af AMSB, før de indgives til tilsynsmyndigheden. 

 

Betyder det, at åbningsbalancen, den regelmæssige tilsynsrapport og de årlige QRT-skemaer skal god-

kendes af bestyrelsen? 

 

 Svar: 

 

AMSB dækker over alle de forskellige ledelsesstrukturer, som findes i Europa, og det er op til det natio-

nale tilsyn at fortolke, om AMSB skal forstås som fx bestyrelse eller direktion. 

 

Det vil være Finanstilsynets praksis, at der kun er krav om, at direktionen skal godkende åbningsbalan-

cen og de årlige kvantitative skemaer, og det er således ikke nødvendigt at disse informationer bestyrel-

sesgodkendes.  

 

Derimod skal bestyrelsen godkende rapporten om solvens og finansiel situation (SFCR) og den regel-

mæssige tilsynsrapport (RSR). 

 

Opda-

teret 

17. maj 

2016 

  

 

Solvensmæssig be-

handling af datter-

selskaber 

Spørgsmål: 

 

1) Må der ved beregningen af solvenskapitalkravet ved brug af standardformlen anvendes look-through 

for (investerings-) datterselskaber? 

 

2) Kan investeringsdatterselskaber komme i betragtning som strategiske selskaber? 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Svar: 

ad 1) Jf. artikel 84 stk. 4 i forordning 2015/35 må der ikke anvendes gennemlysning (look-through) for 

tilknyttede selskaber ved opgørelsen af solvenskapitalkravet for solo-selskaber, medmindre det tilknyt-

tede selskab kan klassificeres som et institut for kollektive investeringer (UCITS/AIF) eller andre investe-

ringer pakket som fonde. 

 

For koncerner, der anvender metode 1 (konsolidering) til solvensberegningen, skal der anvendes gen-

nemlysning af datterselskaber. 

 

ad 2) Ja, investeringsdatterselskaber kan komme i betragtning som strategiske selskaber, såfremt sol-

vens II-kravene til strategiske aktieinvesteringer er opfyldt. 

Opda-

teret 

1. juli 

2016 

  

 

 Spørgsmål: 

Skal der indsendes en kvalitativ rapport sammen med åbningsbalancen for koncerner, nu hvor der ikke 

tidligere er blevet indberettet et solvensbehov for koncerner og således ikke umiddelbart er et sammen-

ligningsgrundlag? 

 

 Svar: 

Nej, der skal ikke indsendes en kvalitativ rapport i forbindelse med åbningsbalancen for koncerner. Der 

skal således kun indsendes en kvalitativ rapport i forbindelse med åbningsbalancen for solo-selskaber. 
17. Maj 

2016 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Spørgsmål: 

Hvor skal den kvalitative rapport sendes til og i hvilket format? 
 

 Svar: 

 
Den kvalitative rapport indsendes til Finanstilsynet i PDF-format til følgende email-adresse:  

 

finanstilsynet@ftnet.dk  

 

med angivelse af ”solvens II åbningsbalance-rapport” i email’ens emnefelt  

 

17. maj 

2016 

  

 

 Spørgsmål: 

Skal der i forbindelse med opgørelsen af kapitalgrundlaget for koncerner foretages en særskilt klassifice-

ring af tilknyttede virksomheders kapitalgrundlag, når virksomheden er en UCITS eller en AIF?  

 Svar: 

Nej, der skal som følge af gennemlysning, jf. forordning 2015/35 artikel 84 stk. 1, ikke foretages en 

særskilt klassificering af tilknyttede virksomheders kapitalgrundlag, når virksomheden er en UCITS eller 

en AIF. 

1. juli 

2016 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Spørgsmål: 

Skal indirekte investeringer i ejendomme medregnes ved opgørelsen af ejendomsrisiko? 
 

 Svar: 

Ja, der skal som udgangspunkt benyttes gennemsigtighedsmetode for indirekte eksponeringer mod ejen-

domme, jf. forordning 2015/35 artikel 84, stk. 2. Er der dog tale om tilknyttet selskab, som ikke kan 

klassificeres som et institut for kollektive investeringer eller andre investeringer pakket som fonde, må 

der ikke gennemlyses, jf. forordningens artikel 84, stk. 4  

1. juli 

2016 

  

 

 Spørgsmål: 

Kan investeringer i skov medgå ved opgørelsen af ejendomsrisici? 
 

 Det vil afhænge af en konkret vurdering i det enkelte selskab, om den pågældende investering vurderes 

at kunne klassificeres som en ejendom, eller om investeringen snarere bør risikovægtes svarende til 

en type 2-aktie. 
1. juli 

2016 

  

 

Anden adgang til be-

grænsning af regel-

mæssig tilsynsind-

beretning? 

Spørgsmål: 

Er det muligt at undgå at skulle indberette oplysninger i henhold til Kommissionens gennemførelsesfor-

ordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015, selvom der ikke kan opnås en lempelse af indberetnings-

kravene efter proportionalitetsbekendtgørelsen. 
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Emne/ QRT skema Spørgsmål/svar 

Dato 

for 

svar 

 Det følger af bilag II og III (S.01.01) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. 

december 2015, at det er muligt at angive, at en post ikke er indberettet ”af anden årsag”. I givet fald 

skal der gives en særlig begrundelse, hvilket dog ikke skal ske i indberetningsskemaet, men i forbindelse 

med den løbende dialog mellem selskabet og Finanstilsynet.  

 

Da direktivet har fastsat rammerne – der er implementeret i proportionalitetsbekendtgørelsen – for mu-

ligheden for at lempe i tilfælde, hvor en indberetningsforpligtelse vurderes byrdefuld vil adgangen til ikke 

at indberette ”af anden årsag” ikke finde anvendelse i forhold til indberetninger, der af selskabet opleves 

som byrdefuldt.  

 

Efter Finanstilsynets opfattelse kan muligheden for ikke at indberette ”af anden årsag” anvendes, hvor 

Finanstilsynet er enig med et selskab i at indberetning af konkrete oplysninger savner mening henset til 

en konkret vurdering af selskabets forhold. 

5. juli 

2016 

 


