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1 Bakgrunn

Solvens II-regelverket trådte i kraft 1. januar 2016. Hovedbestemmelser i Solvens II-
direktivet (direktiv 2009/138/EF), omtalt som nivå 1-bestemmelser, er tatt inn i lov om
finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), mens mindre sentrale
direktivbestemmelser reguleres i forskrift (Solvens II-forskriften), begge med ikrafttredelse
1. januar 2016. Dette regelverket er supplert med forskrift om utfyllende regler til Solvens II-
forskriften, som gjennomfører regler tilsvarende nivå 2-bestemmelsene i
kommisjonsforordning (EU) 2015/35.

EU-kommisjonen har i tillegg vedtatt EØS-relevante tekniske standarder som er publisert i
"Official Journal of the European Union". Rundskriv 15/2015 inneholder omtale av de 13
tekniske standardene som var publisert før 18. desember 2015. Dette rundskrivet inneholder
omtale av ytterligere tekniske standarder som er publisert før 31. januar 2016. Finanstilsynet
forventer at foretak under tilsyn forholder seg til disse og vil i sin tilsynsmessige oppfølging
legge disse tekniske standardene til grunn.

2 Tekniske standarder

2.1 Teknisk standard om skjemaer for innrapportering av
informasjon til tilsynsmyndighetene (forordning 2015/2450)

I henhold til Solvens II-forskriften §§ 7 og 21 skal forsikringsforetak beregne
solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav og rapportere resultatene av disse beregningene til
Finanstilsynet, henholdsvis hvert år og hvert kvartal. Den årlige og kvartalsvise
rapporteringen omfatter i tillegg kvantitativ informasjon knyttet til øvrige deler av regelverket
og foretakets virksomhet, herunder informasjon om investeringer, forsikringstekniske
avsetninger, ansvarlig kapital og premier. Krav til rapportering følger av vedlegg til forskrift
om utfyllende regler til Solvens II-forskriften, artikkel 304 og 312 314 (for rapportering på
foretaksnivå) og artikkel 372 377 (for rapportering på gruppenivå). Kravene til den
kvantitative rapporteringen spesifiseres i denne tekniske standarden. Standarden angir
skjemaer for innrapportering av informasjonen fra forsikringsforetak og -grupper til
Finanstilsynet, samt utfyllende informasjon om hvordan disse skal fylles ut. Det angis også
hvilke skjemaer som skal benyttes for henholdsvis årlig og kvartalsvis innrapportering og for
rapportering av åpningsinformasjon (dag 1-rapportering), samt rutiner for innrapportering for
foretak som benytter interne modeller.

2.2 Teknisk standard om skjemaer og struktur for
offentliggjøring av spesifikk informasjon av
tilsynsmyndighetene (forordning 2015/2451)

Den tekniske standarden angir hvilken informasjon som skal offentliggjøres av Finanstilsynet,
og hvordan dette skal gjøres, jf. også artikkel 315 317 i vedlegg til forskrift om utfyllende
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regler til Solvens II-forskriften. Det angis skjemaer for offentliggjøring, samt utfyllende
informasjon om hvordan disse skal fylles ut. Den tekniske standarden omfatter kun
informasjon som skal offentliggjøres av Finanstilsynet, og berører ikke forsikringsforetakenes
plikter.

2.3 Teknisk standard om prosedyrer, formater og skjemaer for
forsikringsforetaks rapport om solvens og finansiell stilling
(forordning 2015/2452)

I henhold til finansforetaksloven § 14 12, med utfyllende bestemmelser i Solvens II-
forskriften §§ 33, 34 og 51, skal forsikringsforetak og forsikringsgrupper minst én gang i året
offentliggjøre en rapport om sin solvens og finansielle stilling. Kravene til denne rapporten er
nærmere spesifisert i vedlegg til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften,
artikkel 290 304 (for offentliggjøring på foretaksnivå) og artikkel 359 371 (for
offentliggjøring på gruppenivå). Den tekniske standarden angir prosedyrer og formater for
hvordan slike rapporter skal utformes for forsikringsforetak og -grupper. Standarden angir
skjemaer for offentliggjøring av kvantitativ informasjon, samt utfyllende informasjon om
hvordan disse skal fylles ut.

Kontaktpersoner:
Hanne Husebø Hagen: Tlf. 22 93 99 37
Gry Hege Karlsen (teknisk løsning): Tlf. 22 93 98 52.
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