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PwC mener – Redusert selskapsskatt er nødvendig, men det er et spørsmål om prinsippet om
samme sats for alminnelig inntekt bør forlates. Det er betydelige utfordringer forbundet med
flere av skatteskjerpelsene som skal finansiere lavere skatt på alminnelig inntekt

Hovedtrekk i Statsbudsjettet 2016 og Skattereformen

• Redusert selskapsskattesats: 25% i 2016 og 22% i 2018

• Kostnad 6 mrd i 2016 og 14 mrd for 2016-2018

• Pga nøytralitetsprinsippet reduseres satsen for skatt på Alminnelig inntekt tilsvarende

• Kostnad 21 mrd i 2016 og 53 mrd for 2016-2018

• Finansieres ved bruttoskatt for arbeidsinntekt og øket skatt på aksjeinntekt for privatpersoner – 17 mrd

• Erstatte Toppskatten med Trinnskatt for arbeidsinntekt. Innebærer en betydelig overføring fra netto- til
bruttobeskatning, med «omtrent» samme skattenivå i 2016

• Innebærer en indirekte reduksjon av skattefradrag ved at verdien av fradragene reduseres pga lavere
skattesats på alminnelig inntekt
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Statsbudsjettet 2016 og Skattereformen viderefører de grunnleggende prinsipp fra
dagens regime. Selskapsskatt/ alminnelig inntekt reduseres til 22% i 2018. Dette
finansieres ved skatteskjerpelser hovedsakelig for personlige skatteytere
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1. mars 2016

PwC mener – Redusert selskapsskatt er nødvendig, men det er et spørsmål om prinsippet om
samme sats for alminnelig inntekt bør forlates. Det er betydelige utfordringer forbundet med
flere av skatteskjerpelsene som skal finansiere lavere skatt på alminnelig inntekt

• Økt skattesats for Eierinntekter/Aksjeinntekter

• Aksjer og selskapsandeler skattlegges med 28,75% i 2016 og ca 32% i 2018

• Utvide området for skattlegging av aksjeutbytte

• Transaksjoner mellom selskap og aksjonær vil bli beskattet som utbytte

• Lån fra selskap til aksjonær, er utbytte fra 7. oktober 2015

• Skjermingsfradraget videreføres

• Formueskatten videreføres med mindre justeringer

• Satsen beholdes på 0,85%

• Bunnfradraget økes til 1,4 MNOK fra 1,2 MNOK

• Fortsatt lav verdsettelse av primærbolig, mens verdsettelse av sekundærbolig blir 80% av markedsverdi
mot 70% i 2015
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Skattesats-nivåer
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metoden
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Arv

Selskapsskatt
Alm.inntekt
Kapitalinntekt

Arbeidsinntekt
Virksomhetsinntekt
Aksjer (hensyntatt
beskatning i selskapet)
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Nye skatteregler for verdipapirfond. Skal i utgangspunktet skattlegges som om
investeringene var gjort direkte. Innebærer splitting av underliggende investeringer
mellom egenkapital- og fremmedkapitalinstrument både for fondet og investor

PwC mener – De nye reglene er en særnorsk ordning og som i mange tilfeller vil favorisere
utenlandske verdipapirfond.

Verdipapirfond – tidligere skatteregler

• Tidligere regler innebærer ulik skattlegging for aksjefond og obligasjonsfond

• Aksjefond (fondet eier én aksje eller flere) har en utvidet fritaksmetode, men skattlegges for renteinntekter
(skattelekkasje)

• Obligasjonsfond skattlegges for renteinntekter, men har fradragsrett for utdeling til investorene (skattelekkasje
unngås ved utdeling, hvor investorene skattlegges for renteinntekt). Akkumulerende obligasjonsfond vil imidlertid
ha skattelekkasje, og det er i praksis kun utenlandske akkumulerende obligasjonsfond i det norske markedet
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Nye skatteregler for verdipapirfond. Skal i utgangspunktet skattlegges som om
investeringene var gjort direkte. Innebærer splitting av underliggende investeringer
mellom egenkapital- og fremmedkapitalinstrument både for fondet og investor

PwC mener – De nye reglene er en særnorsk ordning og som i mange tilfeller vil favorisere
utenlandske verdipapirfond.

Verdipapirfond – nye skatteregler

• Nye skatteregler fra 1.1.2016

• Alle fond beskattes i utgangspunktet likt, men det må foretas splitting mellom fondets investeringer i egen- og
fremmedkapital-instrumenter

• Hvis verdien av fondets aksje-investeringer utgjør mer enn 80% av fondets samlede investeringer (unntatt
kontanter), vil alle inntekter i fondet omfattes av fritaksmetoden og investorenes investering i fondet anses som en
aksjeinvestering. Dette måles 1.1. hvert år

• Hvis aksjeinvesteringene utgjør under 20%, anses samtlige av fondets inntekter å være renteinntekter som er
skattepliktige og fradrag oppnås ved utdeling. Investorenes anses å ha investert i et fremmedkapital-objekt, og
utdeling/gevinst skattlegges som kapitalinntekt/rente

• Hvis aksjeinvesteringene ligger mellom 20-80%, skal fondets inntekter splittes etter verdien av egenkapital- og
fremmedkapitalinvesteringer. Renteinntekter er fradragsberettiget ved utdeling. Utdelinger til investor splittes
tilsvarende
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Nye skatteregler for verdipapirfond. Skal i utgangspunktet skattlegges som om
investeringene var gjort direkte. Innebærer splitting av underliggende investeringer
mellom egenkapital- og fremmedkapitalinstrument både for fondet og investor

PwC mener – De nye reglene er en særnorsk ordning og som i mange tilfeller vil favorisere
utenlandske verdipapirfond.

Verdipapirfond – nye skatteregler

• Gevinstbeskatning av investor

• Fritaksmetode/Aksjonærmodell (skjerming) for aksjefond eller aksjeandel av kombinasjonsfond

• Kapitalinntekt for obligasjonsfond eller rentedelen av kombinasjonsfond

• Aksjeandelen beregnes av gjennomsnittlig aksjeandel 1.1. i anskaffelsesåret og 1.1. i salgsåret

• Overgangsregel

• Andeler eiet før 7. oktober 2015 i det som etter dagens regler er aksjefond, settes inngangsverdien til 100% aksjer,
mens andeler anskaffet fra 7. oktober 2015 følger fondets aksjeandel pr. 1.1.2016

• Det er ingen overgangsregel for utgangsverdien. Dette samsvarer ikke helt med Proposisjonen, men
Finansdepartementet har muntlig presisert at dette er meningen
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Nye skatteregler for verdipapirfond. Skal i utgangspunktet skattlegges som om
investeringene var gjort direkte. Innebærer splitting av underliggende investeringer
mellom egenkapital- og fremmedkapitalinstrument både for fondet og investor

PwC mener – De nye reglene er en særnorsk ordning og som i mange tilfeller vil favorisere
utenlandske verdipapirfond.

Verdipapirfond – nye skatteregler

• Eksempel:

• Andel ervervet før 7.10.2015 for 100. Verdistigning 10, hvorav 3 fra obligasjoner og 7 fra aksjer. Aksjeandel 50%.

• Salg i 2015: Aksjefond i fritaksmetoden (0%) eller Aksjonærmodellen (27% skatt ekskl. skjerming=2,7 i skatt)

• Salg i 2016: Gevinsten anses 25% å være rente (2,5x25%=0,625) og 75% aksjeinntekt ekskl. skjerming
(7,5x28,75%=2,156). Total skatt for personlig investor: 2,781. Skatt for selskap som investor: 0,625

• Mer informasjon:

• http://www.pwc.no/no/nyheter/skatt/verdipapirfond-endring-av-skattereglene-fra2016.html
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Nye skatteregler for verdipapirfond gir endrede rapporertingsforpliktelser. Også for
utenlandske fond med norske investorer.

PwC mener – De nye reglene er en særnorsk ordning. Det oppstår til dels kompliserte
rapporteringsforpliktelser for investor og fond.

Verdipapirfond – rapportering

• Alle relevante opplysninger for korrekt beskatning skal rapporteres i rett ligningsår

• Mye å holde kontroll på:

• Eierandel pr. 7. oktober 2015

• Verdier og forholdstall pr. 1. januar hvert år mellom anskaffelse og realisasjon

• FIFO-metoden og hver enkelt transaksjon inn/ut

• Konsekvenser av om verdien av underliggende aksjeandel endrer seg i forhold til 80%- eller 20%-regelen

• Manglende rapportering innebærer at inntektene anses som renteinntekter

• Gjelder dette også for:

1. Realisasjon med tap for selskapsinvestor (fradrag for tap utenfor fritaksmetoden)

2. Realisasjon med gevinst for privat investor (lavere skattesats)?
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• FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act - innført i Norge med virkning fra 1. juli 2014 etter at Norge inngikk en
bilateral avtale med USA (IGA-avtalen). Reglene ble inntatt i ligningsloven og samleforskriften

• Norge har videre inngått en multilateral avtale for å implementere OECDs standard for automatisk utveksling av
finansielle kontoopplysninger på skatteområdet med virkning fra
1. januar 2016; Common Reporting Standard (CRS)

• CRS bygger i stor grad på samme prinsipp som FATCA. Likevel er det enkelte forskjeller

Bakgrunn
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• Formålet med reglene er at de opplysningspliktige skal identifisere kunder som er
skattepliktige til andre land og at opplysninger om disse kundenes konti skal formidles til
de respektive land via rapportering til lokale myndigheter med utveksling av informasjon

Formål
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• Det er gjort endringer i ligningsloven og samleforskriften

• Det er lagt opp til å samle de ulike opplysningspliktene som finansielle institusjoner på et sted i
forskriften – både nasjonale rapporteringsplikter og det som følger av FATCA og CRS

• Reglene skal ha en selvstendig betydning og ikke være knytt opp til FATCA- eller CRS-avtalene.
Det er tatt inn direkte henvisinger til disse avtalene der det er nødvendig

• Det er fremdeles krav om at finansinstitusjoner skal registrere seg hos amerikanske
skattemyndigheter (IRS) og få tildelt et GIIN. Ikke tilsvarende plikt under CRS

Nytt ved innføring av CRS
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Reglene gjelder for finansielle institusjoner slik dette er nærmere definert i samleforskriften, jf § 5-3-30. Kort
oppsummert er dette

• innskuddsinstitusjoner;

• forvaringsinstitusjoner; enheter som oppbevarer eller forvalter finansielle instrumenter og andre
finansielle produkter for andres regning

• spesifiserte forsikringsselskaper; forsikringsselskaper og forsikringsselskapers holdingselskaper som
utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger etter en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi, eller til å
foreta utbetalinger etter en pensjonsavtale, en livrente, eller etter en annen avtale når tidsperioden for
utbetalingen er helt eller delvis bestemt under henvisning til en eller flere fysiske personers forventede
levealder

• investeringsenheter; enheter som gjennom sin virksomhet har meir enn 50 % av bruttoinntekt fra
investeringsaktiviteter på vegne av andre, samt enheter med inntekt som hovedsakelig kan knyttes til
investering, reinvestering eller omsetning av finansielle instrumenter eller andre finansielle produkt og
som forvaltes av en finansiell institusjon.

Hvem gjelder pliktene for?
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Pliktene gjelder for finansielle konti, jf forskriften § 5-3-32. Kort oppsummert er dette

• innskuddskonto

• finansielle instrumenter og andre finansielle produkter som holdes på konto

• andeler i verdipapirfond og andre investeringsenheter

• livrentekontrakt

• forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi

Hvilke konti er omfattet?
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• Finansielle institusjoner har plikt til å identifisere konti med utenlandske kontohavere og reelle
rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i en annen stat enn Norge,
amerikanske statsborgere og ikke-deltakende finansielle institusjoner slik dette er definert i
FATCA. Videre skal konti med reelle rettighetshavere bosatt i Norge identifiseres

• For å kunne oppnå dette, må finansielle institusjoner gå igjennom eksisterende konti samt ha
rutiner ved opprettelse av nye konti. Regler for krav til gjennomgang av eksisterende konti inkl
frister samt opprettelse av nye konti ved bla innhentelse av egenerklæring er inntatt i forskriften

• Det skal innhentes utenlandsk id-nummer for kontohavere og reelle rettighetshaverer, og konti,
kontohaver/reell rettihetshaver og id-nummer skal merkes med landkode

• Det skal rapporteres til norske skattemyndigheter. Hvilke opplysninger som skal gis er regulert i
forskriften § 5-3-21

Kort om pliktene



PwC

Nye konti:

• Innføre nye rutiner ved opprettelse av nye konti

• FATCA - 1. juli 2014

• CRS – 1. januar 2016

Gjennomgang av eksisterende personkonti **

• Gjennomgå personkonti med verdi over USD 1 000 000 per 31.12.2015 (CRS) / 30.06.2014 (FATCA)
herunder både elektroniske søk og søk i dokument som ikke er elektronisk søkbare

• FATCA - 30.06.2015

• CRS - 31.12.2016

• Gjennomgå andre personkonti per 31.12.2015 (CRS - ingen beløpsgrense for konti eid av fysiske
personer)/30.06.2014 (FATCA - konti med saldo over USD 50 000) ved elektronisk søk

• FATCA - 30.06.2016

• CRS - 31.12.2017

Frister FATCA og CRS (1 av 2)
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Gjennomgang av eksisterende konti som tilhører enheter **

• Gjennomgå konti per 31.12.2015 (CRS)/30.06.2014 (FATCA) når kontohaver er en enhet. Valgfritt dersom saldo
var under USD 250 000. Dersom saldo senere overstiger USD 250 000 må kontoen gjennomgås innen 12 måneder.
Fristen er likevel 6 måneder dersom saldo senere overstiger USD 1 000 000

• FATCA - 30.06.2015

• CRS - 31.12.2017

Innrapportering

• FATCA – første rapportering var i 2015 for 2014. I 2016 er fristen for 2015, 31.mars. I 2017 er fristen trolig 1.
februar.

• CRS – trolig 1. februar 2017: Første innrapportering av opplysninger til Skatteetaten via altinn

• NB! Også krav om «null-rapportering»

*Fristene under FATCA gjelder fremdeles, jf § 5-3-44

**For FATCA er skillet nye/eksisterende konti 1. juli 2014. For CRS er skillet 1. januar 2016. Det er adgang til å behandle alle konti opprettet mellom 1.juli 2014 til 31. desember 2015

som nye konti også etter CRS, jf § 5-3-92.

Det er også mulig å behandle konti opprettet av eksisterende kunder etter 1. januar 2016 som eksisterende konti på nærmere vilkår, jf § 5-3-90.

Frister FATCA og CRS (2 av 2)
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• Brudd på FATCA-avtalen vil kunne sanksjoneres av amerikanske myndigheter ved at det blir
trukket 30 % kildeskatt på betalinger med amerikansk kilde

• CRS-avtalen inneholder ikke tilsvarende sanksjonsmuligheter. Det er satt krav om at lokale
myndigheter følger opp etterlevelse hos finansnæringen

• SKD har opplyst at det p.t. ikke er vedtatt særskilte sanksjoner etter CRS i Norge, men at f.eks.
gebyr ved for sent leverte oppgaver etc. kan bli ilagt

Sanksjoner
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• Ved innføring av CRS har Norge valgt «wide approach»

• Blant annet skal utenlandsk id-nummer innhentes for alle kunder som er identifisert som
skattepliktig til et annet land enn Norge

• Dette medfører at også id-nummer skal innhentes for kunder som er skattemessig bosatt i land
som ikke har tiltrådt CRS

• Man unngår da at alle konti må gjennomgås på nytt hver gang et nytt land tiltrer CRS

«Wide approach»
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Land-for-land-rapportering

• Den 2. desember sendte Finansdepartementet på høring nye regler i ligningsloven med krav om «land-for-
land»-rapportering. Forslaget følger i all hovedsak Action 13 i BEPS-prosjektet

• Høringsfristen var 25. januar 2016

• Plikten gjelder etter forslaget for konsern med enheter i utlandet og en samlet inntekt på 6,5 mrd kroner
eller mer

• Det er det ultimate morselskapet som er pliktig til å sende inn rapporteringen til skattemyndighetene i sitt
hjemland. Norske selskaper med ultimat morselskap i utlandet vil ikke være pliktig til å rapportere til
norske skattemyndigheter

• Det er foreslått at reglene trer i kraft straks med virkning fra 1. januar 2016. Land-for-land-rapporten skal
leveres innen 31. desember i året etter regnskapsåret

BEPS Action 13: Guidance on TP Documentation and
Country-by-Country Reporting - forslag til norske
regler
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Land-for-land-rapportering (forts.)

• Rapporteringen skal inneholde inntekt, resultat før skattekostnad, betalt inntektsskatt, påløpt
inntektskatt, bokført egenkapital, akkumulert fortjeneste, antall ansatte og fysiske eiendeler
utenom kontanter og eiendeler tilsvarende kontanter. Opplysningene skal gis samlet i hver
kategori for alle foretak i hvert enkelt land der konsernet har økonomisk aktivitet. Videre skal det
gis opplysninger om hvert enkelt foretak i konsernet og hvor dette er hjemmehørende

• Land-for-land-rapporteringen skal utveksles automatisk mellom skattemyndighetene i alle land
hvor det multinasjonale selskapet har datterselskap eller et fast driftssted

• Rapporteringen vil gi skattemyndighetene ny informasjon om den globale virksomheten til
multinasjonale selskaper. Skattemyndighetene vil kunne bruke informasjonen til å velge ut
selskaper for nærmere kontroll

BEPS Action 13: Guidance on TP Documentation and
Country-by-Country Reporting - forslag til norske
regler



Nye regnskapsregler for leasing
under IFRS

Hva betyr dette for finansbransjen?

www.pwc.com
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Nye regnskapsregler for leasing fra 1. januar 2019

27

• Alle leieavtaler skal inn i
balansen med unntak av
kontrakter med løpetid
under 12 mnd eller
uvesentlig beløp

• Gjelder selskaper som følger
IFRS – men Norge tilpasser
seg IFRS

17
.
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Endringene er størst for leietaker – men vi forventer økte
noteopplysninger også for utleier

Resultat

Balanse Leierett til eiendel/
Leieforpliktelse

Avskrivning/nedskrivning
(Leierett til eiendel)

Rentekostnad
(Leieforpliktelse)

Variabel leie ikke del av forpliktelsen

Regnskapet til leietaker Regnskapet til utleier

Klassifisering

Underliggende eiendel

Fordring på leie
(netto investering/utlån)Finansiell leie

Operasjonell
leie

Ingen vesentlig endring

Risiko og avkastning
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Vi forventer betydelig økning i rapportert gjeldsgrad

19
.
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Men også betydelig økning i EBITDA og en annen profil
på driftsresultatet over tid
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Finansbransjen må starte arbeidet med å tilpasse seg nå

• Reglene trer i kraft 1. januar 2019 – gjelder ikke leieavtaler
som eksisterte på tidspunkt for nye regler

• Historiske tommelfingerregler må endres (Gjeld/EBITDA,
Sikkerhetsverdi, Selskapsverdi…)

• Covenantskrav eks. leasing?

• Kunder som går i brudd med covenants som følge av nye
regler

• Vil leasing fremdeles være attraktivt?

• Forventninger til informasjon fra leasingselskaper?

21
.



Ny finansforetakslov

Praktiske spørsmål ved overgang til ny
lov

Advokat (H) Dag Saltnes
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Agenda

Innledning

Overgangsregler og forskrifter

Endringer i loven – hvilke endringer krever konkret handling?

Oppsummering

Spørsmål?
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1
Innledning
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Innledning

Reguleringen av bransjen var spredt på ulike lover, basert på foretaksform:

o Sparebankloven og forretningsbankloven (1961)

o Finansieringsvirksomhetsloven (1988)

o Banksikringsloven (1996)

o De foretaksrettslige deler av forsikringsvirksomhetsloven (2005)

Banklovkommisjonen har siden 1990 arbeidet for å skape mer oversiktlig, modernisert og
brukervennlig lovgivning for finansforetakene og offentlige myndigheter.

35



PwC

Innledning

o Finansforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2016

o Overgangsordning: 1 års oppfyllelsesfrist: 1. januar 2017

o Gjeldende foretaksspesifikk lovgivning er opphevd

o Loven er en systematisert videreføring av dagens materielle regler, men
med en rekke endringer og fornyelser. 270 forskriftshjemler.

o Samordning, modernisering og redaksjonell gjennomgang tilpasset
EU/EØS-regelverk

o Implementering av EU-direktiv: CRD IV og Solvency II

36
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Innledning

Nytt begrep: «Finansforetak», i stedet for «finansinstitusjon»

37

Omfattet Ikke omfattet, f.eks.

• Banker • Verdipapirforetak

• Kredittforetak • Sentrale motparter

• Finansieringsforetak • Verdipapirfond/-forvalter

• E-pengeforetak • AIF/forvalter av AIF

• Betalingsforetak • Regulert marked

• Forsikringsforetak

• Holdingforetak i finanskonsern

• Pensjonsforetak
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Hjelp å finne?
www.finanstilsynet.no
– pr. i dag

38



PwC

2
Overgangsregler og forskrifter …
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Overgangsregler

• Utgangspunkt: Foretakene har ett år på å implementere kravene som følger av loven,
jf. § 23-2, første ledd

• Mulige unntak: Departementet kan gi ytterligere overgangsregler etter § 23-2, fjerde
ledd

• Kan gå begge veier

• 9 nye forskrifter vedtatt i desember 2015:

• Ikrafttredelse

• Utfyllende Solvens II

• Kapitalkrav for holdingf.

• Delegert myndighet

• CRR/CRD IV

• Beregning av likvide eiendeler LCR

• Konsolidering i tverrsekt. Grupper

• Overgangsregler

• Godtgjørelse i finansinstitusjoner

• 70 tidligere forskrifter skal fortsatt gjelde

40
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Overgangsregler

41

Overgangsregler og -forskriften

• 1-årsregelen skal kun gjelde nye krav – videreføring av eksisterende krav skal gjelde
fra 1.1.2016

• Følgende kapitler gjelder fra 1.1.2016:
• 1-7, 10-15 og 18-23, § 16-10
• samt øvrige krav i loven som viderefører krav i lover som loven opphever, fra

lovens ikrafttredelse.
• Følgende gjelder om ett år:

• Kapittel 8 (Generalforsamling, styrings- og kontrollorganer mv),
• Kapittel 9 (Tillitsvalgte og ansatte)
• Kapittel 16 (Forholdet til kunder, markedsføring mv.)

• Kapittel 17 (Finanskonsern og samarbeidsavtaler)

• Dette innebærer at det er store deler av loven som har ikrafttredelse 1. januar 2016.
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Hva er gjeldende rett? Er det et helt nytt krav?
(ikke kun en utvidelse)

Kravet gjelder og må
gjennomføres innen 1.1.17

Hvor er kravet
hjemlet tidligere?

JaNei

I hvilken lov er
forskriften hjemlet?

Må innføres
innen 1.1.17

Lov

Forskrift

Men: Overgangsforskriften sier at
dette kun skal gjelde kap. 8, 9, 16 og
17 – øvrige gjelder fra 1.1.2016

Men: Finanstilsynet foreslår i høringsnotat at
allerede eksisterende krav må gjelde som før
fra 1.1.16

Kravet gjelder
som før (inntil
videre)

Spbl., Fbl eller
Finansvl.

Er loven
opphevet

(fra 1.1.16)?

Annen lov

Kravet gjelder
som før

Følg pil

Men: Finanstilsynet foreslår i høringsnotat videreføring av forskrifter med hjemmel i
banksikringsloven og (deler av) forsikringsvirksomhetsloven

Ja
Nei
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Et praktisk eksempel:

1. Finansforetaksloven § 8-16 fastsetter at alle finansforetak skal ha internrevisjon

- Dette er med andre ord en utvidelse fra dagens krav

2. Dagens hjemmel for krav til internrevisjon fremgår av internkontrollforskriften § 9. Denne gjelder
imidlertid kun for foretak med forvaltningskapital som overstiger NOK 10 mrd.

3. Ettersom internrevisjonsforskriften er gitt med hjemmel i bl.a. finansieringsvirksomhetsloven, vil denne
fortsatt være gjeldende etter finansforetaksloven § 23-2, andre ledd.

4. Ettersom finansforetaksloven § 8-16, tredje ledd fastslår at Finanstilsynet kan gjøre unntak for krav om
internrevisjon for bestemte grupper, vil någjeldende unntak i internkontrollforskriften fortsatt gjøre seg
gjeldende, også etter at finansforetaksloven trer i kraft.

Forskrifter
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• Tillitsvalgte og ansatte – ffl. Kap. 9

• Verv/stilling i andre finansforetak m.v. – §§ 9-1 flg

• Ansattes deltakelse i næringsvirksomhet – § 9-3

• Lån til ansatte og tillitsvalgte, samt nærstående – § 9-9: på vanlige kundevilkår, eller
foretakets regler for finansiell bistand til sine ansatte

• Hva med ansatt som også er tillitsvalgt?

• Spesielle unntak kan vedtas av styret med revisors bekreftelse for betryggende
sikkerhet

• Kjønnsrepresentasjon – § 8-4, 5. ledd

• For foretak som ikke er AS/ASA, skal følge ASA § 6-11a

Andre praktiske eksempler
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3
Endringer i loven – hvilke endringer krever
konkret handling?
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Sparebank-
stiftelser

46

Vedtektene/
interessegrupper

Eiere av
egenkapitalbevis

Ansatte – maks 25 %

Generalforsamling
(Forstanderskap)

Foretaksforsamling
(hvis mer enn 20o

ansatte)

Styret

Daglig leder/
Administrasjon

Revisor

(Kontrollkomitè)

Revisjonsutvalg

Risikoutvalg

GodtgjørelsesutvalgInternrevisjon

Risikokontroll

Compliance

«Organisasjonskart» - Sparebank



Generalforsamlingen (forstanderskapet) i sparebanker, § 8-1 flg.

Område Hva må gjøres?

Generalforsamlingen som øverste organ - Endre vedtektene

Generalforsamlingens sammensetning - Eventuelt endre vedtektene

Innkalling og innkallingsfrist - Krever litt lengre planleggingshorisont
- Eventuelt endringer i vedtektene

Ordinær generalforsamling, frist for avholdelse - Kortere frister kan forekomme for børsnoterte selskap

Møtet - Eventuelt endre vedtektene

Vedtak om vedtektsendring - Eventuelt endre vedtektene
- Det kan i vedtektene settes strengere krav enn 2/3

Funksjonstid - Undersøke forskrifter
- Eventuelt endre vedtektene

Valgkomité - Undersøke forskrifter
- Eventuelt endre vedtektene 47
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Representantskap/foretaksforsamling, § 8-15

Område Hva må gjøres?

Krav til representantskap - Beslutte
- Eventuelt endre vedtektene

Antall medlemmer - Eventuelt endre vedtektene

Krav til sammensetningen - Eventuelt endre vedtektene

Valg - Endre vedtektene
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Område Hva må gjøres?

Styrets sammensetning - Endre styrets sammensetning dersom nødvendig
- Endre styreinstruks

Ansatterepresentasjon - Endre styrets sammensetning dersom nødvendig
- Endre styreinstruks

Representasjon av begge kjønn - Reglene om styresammensetning må hensyntas ved valg av
styremedlemmer

Kompetansekrav/egnethet - Må hensyntas ved valg av styremedlemmer og ledelse
- Rutine for meldeplikt til FT

Nye krav til styrets sammensetning, § 8-4 flg.
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Område Hva må gjøres

Styrets oppgaver - Endre/detaljere styreinstruksen

Styrets tjenestetid - Endre styreinstruksen

Styrets oppgaver - Møteplan med revisor
- Dersom man ikke ønsker møte med revisor hvert kvartal må det fremgå av

styreinstruks
- Kontrollere revisors uavhengighet
- Justere styreinstruks og instruks for daglig leder

Revisjonsutvalg
Risikoutvalg

- Vurdere sammensetningen av utvalg- Et samlet risiko- og revisjonsutvalg kan
være hensiktsmessig for mange (jf. kapitalforskriften del X)

- Beslutte
- Endre utvalgsinstruks og eventuelt styreinstruks

Nye krav til styrets oppgaver, §§ 8-6 og 8-7
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Område Hva må gjøres?

Daglig ledelse Egen leder for datterselskap (boligkredittforetak)

Endre/oppdatere instruks for daglig leder

Skriv eller månedlig styremåte

Eventuelt endre vedtektene

Lån til ansatte, styremedlemmer etc. Endring i rutiner
Rutine med godkjenning fra revisor dersom finansiering avviker fra
standardiserte ansattvilkår

Daglig ledelse, §§ 8-10 til 8-13

51



PwC

Område Ny lov

Gjensidig representasjon, jf. § 9-1 - Rammer ikke lenger leder/nestleder av forstanderskapet/representantskapet
– bør vedtektsfestes?

- Ikke videreføring av sparebankloven § 19 (3) om samtykke
- Fortsatt unntak

Verv eller stilling i annen næringsvirksomhet,
§ 9-2

- Utvidet unntak for daglig leder og andre som inngår i den faktiske ledelsen,
blant annet dersom forretningsforbindelsen er av begrenset omfang og styret
i finansforetaket godkjenner vervet eller stillingen

Deltakelse i annen næringsvirksomhet, § 9-3 - Daglig leder og andre som inngår i den faktiske ledelsen kan ikke drive eller
være ansvarlig deltaker i næringsvirksomhet eller være agent eller
kommisjonær for noen som driver slik virksomhet.

- Unntak hvis virksomheten er av begrenset omfang og styret har samtykket

Tillitsvalgte og ansatte – verv utenfor banken og
deltakelse i annen næringsvirksomhet
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• Skal foretaket ha internrevisjon, og eventuelt fra når?

• Oppfyller foretaket kravet til uavhengig kontrollfunksjon med ansvar for
risikostyring og compliance?

• Hvordan organisere styrearbeidet og arbeidet i de enkelte styreutvalg?

• Har foretaket styre med minst 5 medlemmer og korrekt
kjønnssammensetning, og oppfyller disse kompetanse- og egnethetskravene?

• Avvikling av kontrollkomiteen?

Sentrale spørsmål til foretakets organisering:
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I tillegg til dagens krav må følgende tas inn i vedtektene for finansforetak som
ikke organiseres som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap:
 Sammensetningen av generalforsamlingen, valg av leder og medlemmer, hvilke saker

som skal behandles av generalforsamlingen, samt de regler om stemmerett og
flertallskrav som skal gjelde for beslutninger,

 Antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer

 Hvordan overskudd skal anvendes og underskudd skal dekkes

 Hvordan foretaket skal avvikles og foretakets kapital disponeres ved avvikling

 Fremgangsmåten for opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Sparebankenes sjekkliste for vedtektsendringer:
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• Ytterligere presisering knyttet til oppfølgning mv. av godtgjørelsesordninger, samt
overordnet krav om redelighet og god forretningsskikk; § 13-5

• Krav til at forholdet mellom markedsrisiko og annen risiko knyttet til foretakets
beholdning av eierandeler og foretakets kjernekapital til enhver til er «forsvarlig»; § 13-11

• Mer detaljert direkte i loven om plikt til årlig risikoklassifisering av kredittengasjementer
og andre engasjementer. Retningslinjer fastsettes av styret; § 13-13 (1). Også krav til
dokumentert beslutningsgrunnlag; § 13-3 (2)

• Mer detaljert direkte i loven som plikt til vurdering av behov for avsetninger til dekning
av tap på engasjementer som er misligholdt eller for øvrig antas å være tapsutsatte.
Retningslinjer fastsettes av styret; § 13-14.

Alminnelige regler for virksomheten – viktige endringer
som følger av kap 13
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For samarbeidende grupper gis det regler på flere områder:

- Organisering, §§ 17-12, jf. 17-7 til 17-10

- Type foretak, organisering, samtykke/meldeplikt ved endringer, navnebruk

- Transaksjoner/engasjement, §§ 17-13, jf. 18-3

- Retningslinjer for korrekt fordeling av inntekter/utgifter, tap/gevinst, armlengdes avstand, bruk av meglerforetak i gruppen

- Lån og garantier, §§ 17-13, jf. 18-4

- Forsvarlighetskrav, meldeplikt ved mindre enn 5 % av ansvarlig kapital, begrensninger for forsikringsforetak som innskuddskunde

- Utveksling av kundeinformasjon, §§ 17-13, jf. 18-5

- Påkrevd styrings-, kontroll- eller rapporteringskrav, visse kundeopplysninger, taushetsplikt hos mottakeren

- Redusert terskel for konsolidering, § 17-13

- Forholdsmessig konsolidering uavhengig av eierandelens størrelse

- Gjensidig representasjon

- Tillitsvalgte og ansatte i eierbankene kan utgjøre inntil 75 % av styret i finansforetak

Nye regler for samarbeid utenfor konsernforhold, herunder
mellom finansinstitusjoner
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• Reglene for Sparebankstiftelsene fremgår av kapittel 12.

• Videreføring av innholdet i bestemmelsene i dagens
finansieringsvirksomhetslov.

• Enkelte språklige endringer om omstrukturering av plassering.

• Fortsatt anledning til å dele ut gaver til allmennyttige formål, inkludert andre
stiftelser med slikt formål. Ref. Stiftelsesforeningens høringsuttalelse datert
30. september 2015.

• «Sparebanktradisjonen» er et dynamisk begrep som må tolkes i tråd med
samfunnsutviklingen.

• Gjelder også for sparebankers grunnfond.

Sparebankstiftelser
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4
Oppsummering
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o Komplisert overgangsordning

o Ny begrepsbruk

o Ny regulering av finansforetaks navnebruk

o Endringer med hensyn til organisering

o Nye krav til bankens vedtekter

o Nye kapitalkrav for forsikringsforetak

o Krav til uavhengig kontrollfunksjon med ansvar for internrevisjon, risikostyring og
etterlevelse (compliance)

o Nærmere regulering for samarbeid utenfor konsernforhold

o Lovfesting av ulovfestede utgangspunkt

Oppsummering
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o Nye regler om utveksling av kundeinformasjon

o Plikt for banker til å motta/gjøre innskudd tilgjengelig i form av kontanter

o Merk at det må gjøres en vurdering av «kundenes forventninger og behov» og at det i
forarbeidene uttales at bankene ikke nødvendigvis må forestå kontanthåndteringen
selv.

o Nye regler knyttet til finansforetaks utkontraktering av virksomhet

o Nye krav til finansforetakets organisering av kundebehandling

o Mindre endringer i prosessuelle regler om foretaksendringer, avvikling og omdanning

…oppsummering forts.
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5
Spørsmål?
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De viktigste prosessene fremover innen regulering av kapital og likviditet:

• Baselkomitéeen («Basel 4»)

• Revidert standardmetode for kredittrisiko

• Ny metode for markedsrisiko

• Revidert metode for operasjonell risiko (basismetoden og sjablongmetoden)

• Kapitalgulv

• EU (EBA og EU-kommisjonen):

• NSFR og Leverage Ratio

• MREL

• Finanstilsynet:

• Pilar 2 beregningsmodeller

• Konsolidering av eierposter <20 % i samarbeidende gruppe

24

.
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«Basel 4» medfører store endringer i kapitaldekningsregelverket

25

.

Nye forslag fra Baselkomitéen i 2014-2015 (“Basel 4”)

Formål: “address excessive variability in risk-weighted asset calculations with the objective of improving
consistency and comparability in bank capital ratios, and thereby restoring confidence in risk-weighted capital

ratios.”

Markedsrisiko

Ny standard vedtatt 14. januar 2016
(“Fundamental review of the trading

book”). Mulig innføring av
renterisiko i bankboken som Pilar 1-

krav, har vært på høring i 2015

Operasjonell risiko

Forslag til endringer i basismetoden
og sjablongmetoden har vært på

høring i 2015

Kredittrisiko

Revidert standardmetode har vært
på høring i 2015. Forslaget har møtt

stor motstand fra bransjen mtp.
databehov og

implementeringskostnader.

Kapitalgulv

Innføring av permanent overgangsregel / “Basel I-gulv” har vært på høring i 2015
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Endelig utforming av NSFR, Leverage Ratio og MREL ventes bestemmes i EU
i løpet av året:

• NSFR: EU-kommisjonen skal fremme et lovforslag for innføring av NSFR innen 31.12.2016. NSFR ventes innført i EU f.o.m. 2018.

• Leverage Ratio: EU-kommisjonen skal levere en rapport innen 31.12.2016 som viser hensiktsmessigheten av å innføre et Leverage
Ratio krav under Pilar 1. Dersom kommisjonen anser det som hensiktsmessig skal også rapporten inneholde et lovforslag for innføring
av et Leverage Ratio krav, evt. med ulike nivåer for ulike typer forretningsmodeller. Et Leverage Ratio krav ventes innført tidligst i
2018.

• Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) – minimumsnivå av ansvarlig kapital og «kvalifisert
gjeld» som fastsettes individuelt for hver bank av tilsynsmyndigheten (del av krisehåndteringsdirektivet BRRD). EU-kommisjonen
foreslo i desember flere justeringer til forskriftsforslaget (RTS) fra EBA.

26
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Finanstilsynet har bedt om innspill på Pilar 2 beregningsmodeller fra Finans
Norge

• Brev sendt 18.2.2016 der tilsynet ber Finans Norge komme med innspill på beregningsmodeller for Pilar 2 kapitalbehov benyttet av tilsynet som del av SREP-
prosessen.

• Pilar 2 krav innen kredittrisiko:

• Konsentrasjonsrisiko (enkeltengasjement- og bransjekonsentrasjon)

• Avvikende utlånsvekst

• Avvikende porteføljekvalitet

• Underestimering av kapitalbehov ved 0% KF

• Pilar 2 krav innen markedsrisiko:

• Renterisiko.

• Kredittspreadrisiko

• Aksjerisiko

• Eiendomsrisiko

• Valutarisiko

• Konsentrasjon, likviditet, styring og kontroll

• Fraviker enkelte steder prinsippet om at man skal holde kapital ift rammer for risiko, flere av beregningene blir nå basert på faktisk eksponering + evt påslag for
ubenyttet del av ramme.

27
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Konsolidering av eierposter i samarbeidende gruppe

. •

Område Gjeldende lovverk Nytt lovverk Hva må gjøres? Hjemmel

Konsolidering • Full konsolidering av
datterselskap (>50
%)

• Forholdsmessig
konsolidering av
eierandeler mellom
20-50 %. FT kan
pålegge forholdsvis
konsolidering av
eierandeler mellom
10-20 %.

Videreføring av dagens regelverk, men med
særskilte regler for samarbeidende grupper
(f.eks. Eika-selskapene, Frende forsikring
m.m.):

Følgende gjelder i overgangsperioden
fra 1.1.2017 - 31.12.2017:
• Forholdsmessig konsolidering av eierandel i

kredittforetak og andre selskap i
samarbeidende gruppe, med eierandel over
10 %

Følgende gjelder fra 31.12.2017:
• Forholdsmessig konsolidering av eierandel i

kredittforetak, uansett eierandel
• Forholdsmessig konsolidering av eierandel i

andre selskap, der man har eierandel over 10
% (gitt at man får dispensasjon fra
Finansdep.)

For banker med eierandeler mellom 10-
20 %:
• Må innhente informasjon til offentlig

rapportering - Kapitaldekning,
Uvektet Kjernekapitalandel, LCR,
NSFR, Store Engasjement,
Sikkerhetsstilte eiendeler etc.

For banker med eierandeler mellom 10-
20 %:
• Følge opp søknad om dispensasjon fra

konsolidering av andre selskap enn
kredittforetak med Fin.Dept. / FT frem
mot 31.12.2017

Administrasjonen i selskaper omfattet av
samarbeidende grupper (Eika, Frende
osv.):
• Lage rapporteringspakker for å

forenkle rapportering for eierbankene

§§ 17-13(2)
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1. Innledning – Hvem gjelder standarden for og når trer den i kraft?

2.Klassifisering og måling

3.Ny nedskrivningsmodell

4.Sikringsbokføring

5.Hvordan kan PwC bistå

Agenda

IFRS 9: Financial Instruments
30

.
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Oversikt og status for IFRS 9



PwC

IFRS 9 erstatter IAS 39. Hovedendringer innen tre
områder:

IFRS 9: Financial Instruments

2. Ny
nedskrivning

s-modell

3. Sikrings-
bokføring

1.
Klassifikasjo
n og måling

32
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Implementeringsdatoen kan virke langt unna, men de
fleste større banker er allerede i gang

Modellutvikling
• Utvikling av modeller
• Testing og validering av

modeller
• Implementering

Parallellkjøring
• Paralellkjøring av ende-til-ende

prosess for utlånsboken
• Justering av modeller,

organisering og rutiner før de går
live

Q3
2014

Q4
2014

Q1
2015

Q2
2015

Q3
2015

Q4
2015

Q1
2016

Q2
2016

Q3
2016

Q4
2016

Q1
2017

Q2
2017

Q3
2017

Q4
2017

Q1
2018

Q2
2018

Anbefalt
tidslinje

Implementeringsdato

Forstudier
• Gap-analyser
• Gjennomgang av rutiner og lage utkast til

løsningsbeskrivelser
• Gjennomgang og ferdigstillelse av

løsningsbeskrivelser

Endelig
standard klar

Forventet
godkjenning

i EU

33
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Finanstilsynet sendte 28. mars 2012 på høring forslag til IFRS-tilpasning for unoterte
banker

• Ett av hovedmomentene var å tilpasse reglene for vurdering av finansielle instrumenter
til IAS 39

• På grunn av at IFRS 9 da var ventet allerede å gjelde fra 1.1.15 (nå 1.1.18) var en rekke
høringsinstanser skeptiske til innføringen av måleregler i samsvar med IAS 39

• Finansdepartementet valgte derfor på det tidspunktet å la være å implementere
forslagene til IFRS-tilpasning

• Finanstilsynet har nå fått mandat fra Finansdepartementet til å utrede nye IFRS-
tilpassede regler for finansforetak

Reglene kan også komme til å gjelde institusjoner som
benytter NGAAP

34
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IFRS 9 for forsikringsselskap
– 3 muligheter

Adopting IFRS
9

‘Overlay approach’

Implementere IFRS 9 i 2018,
men velge å legge effekt av
overgang fra IAS 39 til OCI for
forsikringseiendeler klassifisert
som FVPL under IFRS 9, men
ikke under IAS 39

‘Temporary exemption’

Tillater ‘hovedsakelig
forsikringsselskap’ å utsette
implementeringsdato til
1.1.2021.

Sannsynligvis tillater dette at
IFRS 9 og IFRS 4.2 kan
implementers samtidig.

‘Full adoption’

Forsikringsselskap kan fortsatt
velge å tilpasse seg til IFRS 9
1.1.2018 (gitt EU-godkjennelse
av standarden)

Tidlig tilpasning også mulig

35
.



PwC

Klassifisering og måling av gjeldsinstrumenter

76
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Vurdering av forretningsmodell
for fordringsinstrumenter

Vurdering #1: forretningsmodell - overordnet

Kreditt- eller
investerings-

porteføljer

Handels-
porteføljer

Likviditets-
porteføljer

Analyser
karakteristikaene
til instrumentet

Analyser
karakteristikaene
til instrumentet

Restkategori

Amortisert kost
Virkelig verdi over

resultatet

Virkelig verdi over
utvidet resultat

(OCI)

Holde for å inndrive
kontraktsfestede
kontantstrømmer

Holde for å inndrive
kontraktsfestede
kontantstrømmer
og for å selge

For å selge

JA JAJA

N
E

I

N
E

I

Viktig spørsmål! Hvor skal skillet mellom de ulike porteføljene trekkes?
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Ny nedskrivningsmodell



PwC

Scope:

• Finansielle eiendeler til amortisert kost

• Finansielle eiendeler
(fordringsinstrumenter) til virkelig verdi
over utvidet resultat (FVOCI)

• Lånetilsagn

• Finansielle garantier

• Leasingfordringer og handelsfordringer

Ny nedskrivningsmodell: fra ‘Incurred Loss’ til ‘Expected Loss’

Incurred loss model Expected loss model

Påvirkning:

• Økning i nedskrivninger, stor dag-1 effekt på EK

• Reduksjon i CET1 for banker som benytter
standardmetoden, relativt uendret for IRB-bankene

• Økt volatilitet i nedskrivninger (og i P&L)
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.
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Expected credit losses
Generell modell

Effective interest on gross
carrying amount

12 month expected
credit losses

Recognition of expected credit losses

Interest revenue

Change in credit quality since initial recognition

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Performing
(Initial recognition*)

Underperforming
(Assets with significant

increase in credit risk since
initial recognition*)

Non-performing
(Credit impaired assets)

Effective interest on gross
carrying amount

Lifetime expected
credit losses

Effective interest on amortised
cost carrying amount

(i.e. net of credit allowance)

Lifetime expected
credit losses

*Except for purchased or originated credit impaired assets
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IFRS 9 Model

IFRS 9: Financial Instruments

Forecast
realisation

values in the
event of default

Forecast
collateral

indexation

Current collateral
value

Forecast
collateral values

Apply realisation
assumptions, e.g.

haircut

Forecast 12
months and
life-time PD

Point-in-Time 12
Month PD

Forward Looking
Macro-Economic

Model

Life time PD
curve

Align first 12
months of Life

Time PD

12 month and
Life time PD for

all accounts

PD

LGD

Forecast EAD
Amortisation

profile
Current balanceEAD

Forward Looking
Macro-Economic

Model
LGD

Future draw-
downs on

undrawn exp.

.
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Nøkkelspørsmål for implementering av IFRS 9

Enklere, mer prinsippbasert tilnærming

- Men fortsatt mange ting for banker å ta hensyn til

IFRS 9
nedskrivninger

Hvodan definere
signifikant økning I

kredittrisiko?

Hvilke databehov har
jeg for modellestimater
og rapporteringskrav?

Hvordan vil den nye
nedskrivnings-

modellen påvirke
bokførte

nedskrivninger og
egenkapital?

Hvordan kan jeg bruke
modellene jeg allerede
har til å beregne ECL

over løpetiden?

Hvordan kan jeg linke
denne modellen til

Basel III?
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Sikringsbokføring

IFRS 9: Financial Instruments
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• Dagens standard er kritisert for å være for kompleks og regelbasert, og at regnskapet
derfor ikke reflekterer bankers risikostyringsaktiviteter.

• Den nye standarden inneholder flere prinsippbaserte regler og tillater at flere hedging-
forhold kan kvalifisere til sikringsbokføring. Dette kan føre til økt bruk av
sikringsbokføring fremover.

• Det kan derfor være lurt å gjennomgå hedgingstrategier og regnskapsrutiner i forbindelse
med overgang til ny standard.

IFRS 9 gjør at sikringsbokføring sammenfaller bedre
med bankenes risikostyringsaktiviteter

.
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Hvordan kan PwC hjelpe?
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For rådgivningskunder kan vi bistå i hele prosjektet –
fra gap-analyser til implementering

Teknisk bistand DataModellering

Systemutviking

Prosjektstyring og kvalitetssikring

Løpende kommunikasjon

Prosjektledelse

1. Tekniske regnskapsspørsmål
2. Modellering – vi har laget IRB-modeller tidligere
3. Data- og systemimplementering
4. Styring og kontroll
5. Prosjektledelse
6. Strategi og påvirkning på forretningsmodeller

Hvordan kan PwC
hjelpe?
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For våre revisjonskunder tilbyr vi proaktiv revisjon for
å sikre problemfri revisjon i 2018

Continuous methodological
review

• On-going review of
methodology/assumptions.

• Continually challenge key
interpretations made
during model build.

• Review and challenge data
quality/appropriateness.

• Review and challenge
documentation.

Model review
• Carry out detailed reviews of

underlying models.

• Includes methodology, data,
assumptions and governance.

• Depth of review varies by

significance of model in line
with our risk based audit
approach.

• Form conclusions on

appropriateness of models.

Controls testing
• Review current range of

controls in place.

• Perform gap assessment to identify
key IFRS9 control gaps.

• Provide advice to help optimise
controls framework.

Regulatory and

industry guidance
• Review and challenge

application of key
regulatory guidance.

• Provide real-time
updates from latest
industry or regulatory
forums.

Proactive
assurance

1. Proactive audit testing:
Perform a large amount of audit test work as early as
possible to allow time to remediate potential weaknesses

2.On-going technical challenge:
Provide continuous review across the build phase and real-
time input around latest external guidance
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Kontaktpersoner

Jon HaugervågRune Strømsnes

Marius Kaland-OlsenJan-Magnus Moberg

Stian PedersenMagnus Robberstad

Rådgivning Revisjon

.
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Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)
trådte i kraft i 2007 og ble implementert i Norge ved endringer i verdipapirhandelloven (nov. 2007)

• Investorbeskyttelse

• Sørge for ordnet, sikker og effektiv handel i finansielle instrumenter

• Harmonisering og samhandling i det europeiske markedet

MiFID hadde tre hovedmålsetningner

• Egnethet og hensiktsmessighet

• Beste resultat

• Kundeklassifisering

• Håndtering av ordre

• Interessekonflikter

• Transaksjonsrapportering

• Godtgjørelser

• Informasjon til kunde

• Utkontraktering

• God forretningsskikk

• Dokumentasjon

• Kunderapportering

• Oppbevaring av kundemidler

• Rapportering til markedet
(pre- and post-trade)

• Krav til organisering av vp-foretak

• “Passporting” innen EU/EØS

aktiviteter:
Direktivet dekker følgende tjenester og

aktiviteter:

• Ordremottak- og formidling i finansielle
instrumenter;

• Utførelse av ordre på vegne av kunde;

• Aktiv forvaltning;

• Investeringsrådgivning;

• Plassering av offentlige tilbud og emisjoner samt
fulltegningsgaranti

• Omsetning av finansielle instrumenter for egen
regning

• Drift av multilateral handelsfasilitet

• Tilknyttede tjenester

T
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Det er tre hovedårsaker til revisjonen av MiFID

MålsetningerÅrsaker

Finanskrisen

Teknologiske
fremskritt

EU integrasjon

• Erkjennelse av infrastrukturen i markedet trenger å styrkes for

å redusere systemrisiko

• Finanskrisen fikk frem svakheter i reguleringen av andre

instrumenter enn aksjer

• Økningen i automatisert (algoritmebasert) handel og «high

frequency trading»

• Nye handelsplattformer og produkter

• Ta høyde for kommende innovasjoner mht teknologi

• «Single rule book» og felles tilnærming fra tilsynsmyndigheter

i EU

• Regulere markeder som idag ikke regulert (OTC)

• Øke gjennomsiktigheten i markedet

• Styrke tilliten til markedet

• Styrke investorbeskyttelse

• Øke harmoniseringen av regulatoriske regelverkene innenfor EØS.

• Gi økt myndighet til tilsynsmyndigheter

En rekke store forandringer har skjedd i markedet siden 2007 og foranlediget forslag om revisjon av MiFID I og introduksjon av ny forordning: Markets in Financial

Instruments Regulation (MiFIR). Revisjonen av MiFID I og den nye forordningen blir samlet kalt MiFID II.



PwC

Siste oppdaterte tidslinje for innføringen

2016 2017 20182014 2019

10 Februar
2016:
Kommisjonen
annonserer et
års utsettelse av
ikrafttredelse

Utlimo Mars
2016:
Kommisjonen
antas å vedta
Delegated Acts

April 2016:
Kommisjonen
antas å vedta RTS

3 Juli 2016:
Medlemslandenes
frist for
“vedtakelse” av
MiFID II direktivet

3 Juli 2016:
Market Abuse
Regulation trer i
kraft i EU

Oct/Nov 2016:
Parlamentet og
Rådet antas å vedta
Delegated Acts and
RTS

Høst 2017
Antatt
ikrafttredelse av
IDD direktivet i EU

3 Januar 2017:
MiFID II
opprinnelig
ikrafttredelsesdato
c

3 Januar 2018:
MiFID II
sannsynlig
ikrafttredelsesdato

Januar 2018:
Mulig dato for
ikrafttredelse
(EU): Benchmark
forordningen

3 Mars 2020:
Kommisjonen leverer
rapport Parlamentet og
Rådet om innføringen av
MiFID II

2 Juli 2014:
MiFID II vedtatt

31. Desember
2016:
PRIIPs direktivet
trer ikraft i EU
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MiFID II regulerer flere av markedsaktørene og flere av produktene enn MiFID I

Aktører som påvirkes:

• Forretningsbanker

• Sparebanker

• Verdipapirforetakene

• Børsene og andre markedsplasser

• Tjenesteytere, eksempelvis leverandører av markedsdata

• Energi- og råvaretradere

• Forvaltere

Produkter som reguleres:

• Aksjer, og…

• OTC derivater (inkl. råvarer)

• Renteprodukter (inkl strukturerte produkter)

• (Derivativer av) utslippstillatelser

MiFID II… aims to change how trillions of euros-worth of stocks and bonds, derivatives and commodities are traded,
cleared and reported. The consequences are likely to be as sweeping and unpredictable as those of its predecessor» (Kilde: The economist)
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Regelverket som følger MiFID II direktivet og MiFIR er omfattende

Forordningen (‘MiFIR’)Direktivet (‘MiFID II’)

MiFIR - hovedsakelig regler for markedet

• Offentliggjøring av handelsdata

• Transaksjonsrapportering til tilsynsorgan

• Krav til derivathandel på organisert handelsplass

• Ikke-diskriminerende adgang til clearing and ikke-
diskriminerende adgang til handel i «benchmarks»

• Nasjonal Tilsynsmyndighet og ESMA/EBA gis adgang til å stanse
handel i enkeltprodukter

• ESMA gis myndighet i forhold til «position management/
position limits»

MiFID II - hovedsakelig investorbeskytetlse

• Vilkår for konsesjon som verdipapirforetak

• Organisatoriske og forretningsmessige krav til foretakene

• Organisatoriske og forretningsmessige krav til handelsplassene

• Krav som stilles til «data service providers»

• Tilbydere fra land utenfor EU / EEA

• Krav til konsesjon for handel med råvarederivater, «position

limits» og rapporteringskrav

• 20 Delegated acts (gjennomføringsbestemmelser) fra
Kommisjonen (EC)

• 23 Regulatory Technical Standards (RTS) – Forslag til
rammeverk fra ESMA til Kommisjonen

• 14 Implementing Technical Standards (ITS) – Forslag til
rammeverk fra ESMA til Kommisjonen

• 9 policy packages

• 12 delegated acts (gjennomføringsbestemmelser) fra
Kommisjonen (EC)

• 24 Regulatory Technical Standards (RTS) – forslag til rammeverk
fra ESMA til Kommisjonen

• 1 policy package

10 Policy Packages

14 Implementing Technical Standards

47 Regulatory Tecnical Standards

32 Delegated Acts
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MiFID II utvider virkeområdet og stiller strengere krav på en rekke områder

Verdipapirforetak og banker

Rapporteringskrav
(pre og post trade)

“Position limits” for commodity derivatives

Algoritmehandel og high frequency trading

Krav til at aksje- og derivathandel skjer på
handelsplattormer

Virkeområdet utvides – tjenester og instrumenter

Endringer mht kundeklassifiering

Tilsynsmyndigheter kan stanse handel i
enkeltinstrumenter

Økt transaksjonsrapportering

Higher sanctions for misconduct

Økte krav til “beste resultat” og informasjon til kunde

Økte krav til datalagring

Strengere krav til ansatte, ledelse og compliance

Regler for tilbydere fra land utenfor EU / EEA

Markedene

Strengere krav til dokumentasjon ved råd

Nye krav til dokumentasjon av ordre

Økte krav til beskyttelse av kundemidler

Godtgjørelser og avlønning

Strengere krav til produktkontroll

Innsnevret område for “execution only”

Strengere krav til informasjon til kunde
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Godtgjørelser fra andre enn kunden

Uavhengig Ikke-uavhengig

Ordreformidling («execution-
only»)

Uendret Uendret

Investeringsrådgivning Videreføres kunde eller «minor non-
monetary»

Uendret
- «egnet til å forbedre kvaliteten på

tjenesten» og
- ikke svekker foretakets evne til å

opptre i kundens beste interesse

Aktiv forvaltning Videreføres til kunde eller «minor non-
monetary»

n/a
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Utsatt implementering av regelverket – ikke behov for å gjøre noe
ennå?

Det ble nylig klart at EU kommisjonen ber om at MiFID II utsettes til januar 2018.

Fra kommisjonens pressemelding: This is to take account of the exceptional technical implementation challenges faced by
regulators and market participants.

Vår oppfatning: Det er grunn til å starte forberedelser allerede nå. Mange foretak vil ha behov for betydelige prosesser for å tilpasse seg. Foretakene som
starter tidlig vil også kunne gjennomføre prosessen på en mer strategisk fornuftig måte.

I Norge er verdipapirlovutvalget nedsatt for å foreslå regelverksendringer for gjennomføringen i norsk rett. Utvalget skal også vurdere om det er
hensiktsmessig med ytterligere nasjonal regulering for å sikre investorbeskyttelse. Utvalgets utredning knyttet til MiFID II / MiFIR og MAR
(markedsmisbruk) skal leveres innen 24. juni i år.
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MiFID II – skisse til prosjektgjennomføring

Definere omfang av
prosjektet:

- Juridiske enheter

- Forretningsområder som
påvirkes

- Kartlegging av krav

Identifisere områder hvor
dagens praksis ikke møter
minimumskrav etter nytt
regelverk

Definere påkrevde endringer
hensyntatt analyse i forrige
fase.

Definere funksjonelle
endringer på utførelsesnivå
basert på forrige fase

Definere ansvar og roller for
nye prosesser og
kontrollfunksjoner,
samhandling mellom
enheter og støttefunksjoner.
Sette opp rammeverk som
sørger for korrekt
gjennomføring

Oppstart og
definere omfang

Analyse av
påkrevde endringer
og strategisk
påvirkning

Krav til endringer
Funksjonelle
endringer

Plan for
gjennomføring

MiFID Theme Level 1 Title
Level1 Chapter/

Section
Level1 Article

S pecific Level 1

Reference

Level 1 Published Text

(in both blue and white rows)
Level2 RTS / Ti tle

Level2 Chapter /

S ection
Level 2 Article

Specific Level2

Reference
Topic

Applicable Entity

Type

Authorisation & Title I I - Authorisation

and Operat ing

Conditi ons for

InvestmentFirm s

Chapter 1 -

Condi tions and

procedures for

authori sat ion

Artic le 05 -

Requirem ent for

authorisation

MiFID IIArt

05(01)

1. Each Member State shall require that the provis ion of investm ent services and/or the perform ance of i nvestm entact ivities as a regular

occupation or busi ness on a profess ional bas is be subject to priorauthorisation in accordance with this Chapter.S uch authorisati on shall

be granted bythe home Member State competentauthori tydes ignated in accordance with Artic le 67.

Authorisation -

investment f irm

Investment firm Each member state shall requi re f irm s thatprovide or carryout investment

services and/or i nvestm entacti vities as a regul aroccupation or on a profess ional

basi s are subject to priorauthorisation.This shall be granted bythe home

Mem berS tate com petent authorit y.

Authorisation & Title I I - Authorisation

and Operat ing

Conditi ons for

InvestmentFirm s

Chapter 1 -

Condi tions and

procedures for

authori sat ion

Artic le 05 -

Requirem ent for

authorisation

MiFID IIArt

05(02)

2. Bywayofderogati on from paragraph 1, Mem ber States shall authorise anym arket operator to operate an MTF or an OTF,subject to the

prior veri ficat ion of their com pliance with thi s Chapter.

Authorisation -

MTF/OTF

Investment

firm/ trading venue

Mem berstates shall authorise anym arket operator to operate an MTF oran OTF,

subj ect to prior verification of their com pliance with Ti tle II ,Chapter 1 of the

Directive.

Authorisation & Title I I - Authorisation

and Operat ing

Conditi ons for

InvestmentFirm s

Chapter 1 -

Condi tions and

procedures for

authori sat ion

Artic le 05 -

Requirem ent for

authorisation

MiFID IIArt

05(03)

3. Mem ber S tates shal l regi ster all investment f irms.The regi stershall be public lyaccess ible and shal l contain inform ation on the servi ces

or act iviti es forwhich the investment f irm is authorised. It shall be updated on a regul arbas is .E veryauthorisation shall be notifi ed to ESMA.

E SMA shall es tablish a lis t ofall investment fi rm s in the Union.That lis t shal l contain i nform ation on the servi ces or activi ties for whi ch each

i nvestm ent fi rm is authori sed and it shal l be updated on a regular bas is . ESMA shal l publish and keep up-to-date that l is ton its webs ite.

Where a competentauthori tyhas withdrawn an authorisation i n accordance with points (b), (c ) and (d) ofArticl e 8, thatwithdrawal shall be

published on the li st for a period of five years.

Authorisation -

publ ic regis try

Investment firm 3.Member States shall regis ter all investm ent firms. The regis ter shal l be publ icl y

access ible and shall contain informati on on the services or act iviti es forwhich the

investment firm i s authorised. It shall be updated on a regularbas is . Every

authorisati on shall be noti fied to E SMA.

ESMA shall es tablish a l is tofal l investment firms in the Union. That l is t shall

contain i nform at ion on the servi ces or activi ties for whi ch each i nvestm ent firm is

authorised and it shall be updated on a regul ar bas is .E SMA shall publ ish and

keep up-to-date that l is ton it s webs ite.

Where a com petent authority has withdrawn an authorisat ion in accordance with

points (b), (c )and (d) of Art icle 8, thatwithdrawal shall be published on the li st for

a peri od of five years.

Authorisation & Title I I - Authorisation

and Operat ing

Conditi ons for

InvestmentFirm s

Chapter 1 -

Condi tions and

procedures for

authori sat ion

Artic le 07 -

P rocedures for

granting and

refus ing

requests for

authorisation

MiFID IIArt

07(04)

4. ESMA shall develop draft regulatory techni cal s tandards to spec ify:

(a) the information to be provided to the competentauthori ties under paragraph 2 of this Artic le inc ludi ng the program me of operations;

(b) the requirements applicabl e to the m anagementof investment f irm s under Artic le 9(6) and the informati on forthe noti ficat ions under

Artic le 9(5);

(c )the requirem ents appl icable to sharehol ders and members with qualifyi ng holdings,as well as obstacl es which maypreventeffec tive

exercise of the supervisory functi ons of the competent authority, under Art icl e 10(1) and (2).

E SMA shall subm it those draft regulatory technical s tandards to the Comm iss ion by3 July 2015.

P ower is delegated to the Comm iss ion to adopt the regulatory techni cal s tandards referred to i n the firs t subparagraph in accordance wi th

Artic les 10 to 14 ofRegulation (EU)No 1095/2010.

RTS 01 -Draf t

regulatory

technical

standards under

Arti cle 7(4)of

MiFIDI I

Arti cle 01 -

General

information to

be provided as

part of the

authorisation

process

RTS 01 Art01 Authorisation -

appl icati on

Investment firm As part of its authorisation process, the appl icant i nvestm ent firm shal l provi de to

the com petent authorit y the following general i nform ation:

(1) Name of the investment f irm (including i ts legal name and anyother trading

name to be used by it ); legal s truc ture (inc luding information on whether the

investment firm will be a legal person or,where allowed bynational legis lati on, a

natural person), address of the head of fice and, forexi st ing com panies,

regis tered office;contactdetails ; its national i denti ficat ion num ber, where

available;and,where relevant, t he fol lowi ng inform ation on domestic branches

and tied agents:

(a) for domestic branches: information on where the branches wi ll operate; and

(b) for ti ed agents : the firm shall inform the com petentauthorit yof the hom e

Mem berS tate of i ts intention to use ti ed agents .

(2) The lis t of investm ent services and activit ies for which authorisation i s required

as wel l as ancill aryservices and fi nanc ial ins truments ,and whether customers ’

assets and/or m oneywill be held (even on a tem porarybasi s orwithoutbearing

risks).

(3) Corporate documents and evidence of regis tration with the Regis ter of

Com pani es (e.g. authenticated copyof the ins trum entof incorporat ion,by-laws

and the art icles of associ ation;copyof regis tration of the company in the Regis ter

ofCompanies), where appl icable.

Aggregated half-
year trading data

per legal entity

Equities and
equity-like

instruments

Total trading
activity in EU on

any trading venue
or OTC

Variable input data

Bonds

Structured
finance products

Derivatives

Emission
allowances

Asset classes Frequent and systematic?

> 0.4% total
activity in EU?

>2-3% total
activity in EU?

>3-5% of total
activity in EU?

>2-3% of total
activity in EU?

>3-5% of total
activity in EU?

>15% firm turnover or 0.4%
EU turnover?

>25% firm turnover or 0.5-
1.5% EU turnover?

>30% firm turnover or 1.5-
3% EU turnover?

>25% firm turnover or 0.5-
1.5% EU turnover?

>30% firm turnover or 1.5-
3% EU turnover?

AND Substantial?

SI
determination

YES

YES

YES

YES

YES

NO

Desk-by-desk
analysis of client

orders executed on
own account

MiFID2/R Requirements by Global Markets Focus Area or Workstream

(2) Trading venue requirements

275

11*

New

0

Enhanced

11

Requirements applicable to Global Markets

(4) Client Orders/
Best Execution

62

New

36

Enhanced

12

L1

11

L2

0

L1

29

L2

7

L1

12

L2

0

62

Existing

14

Breakdown of total MiFID2/R articles (Level 1
& 2) categorised into independent
requirements and identification of total
number of specific requirements for Global
Markets will allow estimation of
implementation effort and planning

Extent of Gaps for each focus area will depend
on the number of applicable requirements.
Whilst some MiFID2/R requirements build on
MiFID or existing ESMA guidelines, most
requirements are either new or significantly
enhanced. Depth of analysis is influenced by
level of details available through Level 2 text
and information available from the businesses.

*Assumptions: Below thresholds, not OTF, existing SI
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Risk
Mana ge ment

Pay ments

Set tlements
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PwC

Hva kan PwC hjelpe med

• MiFID II er et satsingsområde for PwC internasjonalt

• Samarbeid med ESMA

• PwC har ferdigstilt eller pågående 77 MiFID II-prosjekter i 16 forskjellige europeiske land.

• Vi samarbeider tett mellom landene, og ettersom regelverket er felles for EU og EØS landene, er internasjonalt samarbeid meget
effektivt.

• PwC kan bidra til gjennomføring av hele prosessen,

• Analyse av hvilke endringer som påvirker foretaket

• Analyse av kommersiell påvirkning

• Planlegging av tiltak

• Teknisk implementering.

• Egenutviklet «Compass tool» for gjennomføring av prosessen



PwC

SPØRSMÅL?



Lean på 1-2-3

www.pwc.com



PwC

Min filosofi er…

«Vi kan alltid bli litt bedre….

både som individer…



PwC
april 2015

… og som organisasjoner



PwC

Lean handler om:

«Det finnes kun en sjef,
og det er kunden»

-Sam Walton

å maksimere verdien for kunden



PwC

…så Lean handler i hovedsak om to ting

Verdi
Kan kun defineres av kunden

(det kunden er villig til å betale for)

Sløsing
Alle aktiviteter som ikke bidrar til å øke

produktets eller tjenestens verdi



Lean-filosofien kommer fra
bilindustrien.

…som har krevd , og krever
kontinuerlig fokus på
kostnader og innovasjon

2 Title goes here

~ 1900
1900Standardisering og

samlebånd.

1945 ~
Toyota Production

System

1970-1980
LEAN introduseres

som begrep

2002 ~
LEAN Manufacturing

2010 ~
LEAN Tjenesteytende
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PROSESSER

ADFERD

MÅLSTYRING

RAMME-
BETINGELSER

KUNDEVERDI

Skape flyt i prosessene

Endre tankesett og
adferd til fokus på
kontinuerlig forbedring

Tilpasse
organisasjonsstruktur og
kapabiliteter

Gode og nøyaktige måltall
som er tett knyttet til
strategien

LEDELSE

Tydeliggjøre visjon og strategi, veilede medarbeiderne

Hvordan lykkes med Lean og kontinuerlig forbedring?
Vårt rammeverk

01

02 04

03

05
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PwC

Et typisk leanprosjekt strekker seg over 5 faser og
varer i
ca. 2-4 måneder
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Et typisk leanprosjekt strekker seg over 5 faser og
varer i
ca. 2-4 måneder

Svakheter

Styrker



PwC

Et typisk leanprosjekt strekker seg over 5 faser og
varer i
ca. 2-4 måneder

Quick-wins: Implementer enkle
men viktige utfordringer



PwC

Et typisk leanprosjekt strekker seg over 5 faser og
varer i
ca. 2-4 måneder

Implementeringsplan Gevinstrealisering

Tid

Gjennomsnitt

Kundens krav



PwC

Et typisk leanprosjekt strekker seg over 5 faser og
varer i
ca. 2-4 måneder

Før

Etter

Verdiskapende arbeid

Ikke verdiskapende arbeid



PwC

Opplæring er forutsetningen for å lykkes

Delprosjektledere,
evt. andre som
som ønsker det

Avdelingsledere

Alle involverte

Ledergrupper

Introduksjon til
Lean Forankring og opplæring i nye prosesser i organisasjonen i forbindelse

med implementering

Lean strategi Lean analyse og
virksomhetsstyring

Verktøy del 2

Variasjon og SPC

Problemløsning og
analyse

Prosessforbedring og
VSM

Ledelse av Lean prosjekter

Ledelse av Lean / kont.
forb. prosjekter

Fasilitering av
prosessworkshops

Verktøy del 1

Fase 1
Definere

Fase 3
Analysere

Fase 4
Implementere

Fase 5:
Kontroll

Fase 2
Måle



PwC

Og resultatene?

• Antall feil i prosessene redusert med 90%

• Økt medarbeidertilfredshet med 40%

• Saksbehandlingstid redusert med 35%

• Økt produktivitet på 65%

• Økt evne til å gjennomføre Lean på egen hånd gjennom opplæring og kompetanseheving

• Ledetid i et akuttmottak redusert fra 70 minutter til 16 minutter



PwC

Vi har et kompetent og bredt team som leverer tjenester innen
Lean og kontinuerlig forbedring, her er noen eksempler;

Helene Kubon
Skulstad

- Lean tjenesteansvarlig

André
Gill

Ingeborg Faye
Vågsholm

Gro
Skog

Henna
Lappi

Christina
Iversen

John
Wickstrøm

Christian
Aanstad

Mari
Rørvik

Kjartan
Vestbø

Jan-Petter
Abelsen

Jon
Buchvold
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Bli en «Lean Thinker»



PwC

Oppsummering - hva lærte vi?

On-the-job training er bra

Vi kan få til mye med det vi har

Endringer innebærer risiko

Reparasjoner er "drepen"

Aldri tro du er lean "nok"

Det er bare å prøve – fungerer det ikke, prøv noe annet

Du må måle for å vite noe om prestasjon

Benchmarks kan gi det rette pushet

Ideene kommer fra teamet

Det er morsomt å få til forbedringer


