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og aflønning

28.02.2022

F&P

F&P har den 14. februar 2022 modtaget høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber,
forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser. F&P takker for
muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet.
Vi er i F&P glade for at kunne konstatere, at reglerne i aflønningsbekendtgørelsen nu tilpasses med henblik på at gøre reglerne i FIL § 77 d, stk. 4 gældende for forsikringsselskaber. Det betyder, at forsikringsselskaberne nu ligestilles med andre finansielle virksomheder ved at få hjemmel til at sikre en
tidssvarende tilpasning til GDPR-reglerne. Vi har tidligere påpeget nødvendigheden af denne ændring af aflønningsbekendtgørelsen i forbindelse høringen over med lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger
m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Vi bakker derfor
op om hensigten med forslaget.
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F&P har herudover følgende bemærkning til udkastet:
Ikrafttrædelsestidspunkt
Med den nuværende formulering af ikrafttrædelsesbestemmelsen er der
uklarhed om hvilke årsrapporter, som er omfattet af ændringen. Vi finder
derfor, at ikrafttrædelsesbestemmelsen bør præciseres.
Det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt rammer midt i regnskabsaflæggelsen for 2021. Flere selskaber har allerede aflagt årsrapport for 2021 og en del
er i slutfasen med at færdiggøre deres 2021 årsrapporter. Med den indikerede
ikrafttrædelse den 15. marts, er der skabt usikkerhed om hvilket regelsæt, der
skal aflægges regnskab efter. Det vil være en usikkerhed, der vil eksistere
frem til den faktiske udstedelse af bekendtgørelsen finder sted. Det er en vanskelig position at stille virksomhederne i, og derfor bør den nye regel som
udgangspunkt gælde for årsrapporterne for 2022. Der er imidlertid også

Brancheorganisation
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nogle virksomheder, som først afslutter deres regnskabsproces lidt senere på
foråret. Nogle af disse vil have mulighed for at tilpasse sig den nye regel. For
at tilgodese begge disse hensyn foreslår vi følgende formulering af bekendtgørelsens § 3:
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”Stk. 1 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2022. § 2 finder anvendelse på årsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2022.
Stk. 2 Bestemmelsen i § 2 kan anvendes første gang i årsrapporter, der vedrører regnskabsåret 2021.”
Har I spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er I meget velkomne til
at tage fat på mig.

Med venlig hilsen
Caroline Simone Evers
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