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Nr. 11                         15. desember 2008 

 

Kunngerð  

um  

innanhýsis samtøkuflytingar 

(Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner)  

 

Við heimild í § 109, stk. 1, og § 215, stk. 2 og 3, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008 um tryggingar-

virksemi verður ásett: 

 

Anvendelsesområde  

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt 

hjemsted på Færøerne. 

Stk. 2. Ved forsikringsselskaber forstås i denne bekendtgørelse: 

1) Skadesforsikringsselskaber (aktieselskaber og gensidige selskaber). 

2) Genforsikringsselskaber. 

3) Captive genforsikringsselskaber. 

4) Livsforsikringsselskaber (aktieselskaber og gensidige selskaber). 

5) Tværgående pensionskasser. 

6) Firmapensionskasser. 

 

Koncerninterne transaktioner  

§ 2. Ved en koncernintern transaktion forstås en transaktion af enhver art, herunder 

administrationsaftaler, der indgås mellem et forsikringsselskab, og 

a) virksomheder, der direkte eller indirekte er forbundet med forsikringsselskabet som 

dattervirksomheder, associerede virksomheder, modervirksomheder eller som modervirksomhedens 

associerede virksomheder og øvrige dattervirksomheder,  

b) virksomheder eller personer, der er forbundet med forsikringsselskabet gennem snævre 

forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 7, i ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi”, eller  

c) virksomheder, der ikke er omfattet af a og b, hvor personerne i virksomhedernes ledelse for 

flertallets vedkommende er de samme, eller hvor virksomhederne er underlagt en fælles ledelse i 

medfør af en aftale eller vedtægtsbestemmelser herom.  

Stk. 2. I det omfang transaktionerne er ubetydelige, finder §§ 4-6 ikke anvendelse.  

 

§ 3. Koncerninterne transaktioner skal indgås på et skriftligt grundlag. 

 

§ 4. Koncerninterne transaktioner skal indgås på markedsbaserede vilkår. Hvis et egentligt marked 

ikke forefindes, skal der i stedet anvendes et begrundet skøn.  

Stk. 2. I det omfang de koncerninterne transaktioner vedrører fælles koncernopgaver, administration 

eller fælles funktioner i øvrigt, kan omkostningsdækkende basis anvendes. Omkostningerne og 

omkostningsfordelingen må ikke begunstige en finansiel virksomhed eller en virksomhed omfattet 

af § 2 på bekostning af en anden finansiel virksomhed eller en anden virksomhed omfattet af § 2. 

Tilsvarende gælder for skift mellem anvendelsen af markedsvilkår og omkostningsdækkende basis 

samt ved ændring af omkostningsfordelingsmetode.  

Stk. 3. Fastsættelsen af prisen eller omkostningerne for den enkelte transaktion skal fremgå af 

bilaget til transaktionen eller andet skriftligt grundlag. 
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Retningslinier  

§ 5. Forsikringsselskabet skal udfærdige skriftlige, generelle retningslinier for koncerninterne 

transaktioner.  

Stk. 2. Retningslinjerne skal godkendes af forsikringsselskabets bestyrelse.  

 

Forretningsgange  

§ 6. Forsikringsselskabet skal udarbejde skriftlige forretningsgange for koncerninterne 

transaktioner, der som minimum skal indeholde oplysninger om,  

1) hvilke virksomheder eller personer forsikringsselskabet har den i § 2 angivne forbindelse med,  

2) vilkårene for transaktionerne, jf. § 4, herunder beregning af pris for hver enkelt type transaktion,  

3) omkostningsfordelingsmetode og  

4) øvrige forhold af væsentlig betydning.  

Stk. 2. Forretningsgangene skal sikre, at  

1) transaktionerne indgås på skriftligt grundlag,  

2) transaktioner efterfølgende kan fremfindes og dokumenteres,  

3) der kan foretages revision af transaktionerne og dokumentationen herfor, og  

4) overholdelse af retningslinjerne kan efterprøves. 

 

Straf  

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-6 straffes med bøde.  

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel.  

 

Ikrafttræden  

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.  

 

Tryggingareftirlitið, 15. desember 2008 

 

Jógvan Thomsen 

/ Katrina Maria Johannesen 


