МОТИВИ
към
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за
начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на
активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за
покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване
на резервите за гарантиране на минималната доходност
Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 92 от 2017 г.) бяха извършени промени в уредбата на минималната доходност,
която трябва да бъде постигната при управлението на фондовете за допълнително
задължително пенсионно осигуряване, включително че редът и начинът за
освобождаване на средства от резерва в пенсионноосигурителното дружество за
гарантиране на минималната доходност се уреждат с наредба на Комисията за финансов
надзор (КФН). Във връзка с това с проекта на наредба се предвижда, че
пенсионноосигурителното дружество може да освобождава средства от резерва, когато
той надвишава минималния размер, посочен в закона (1 на сто от нетните активи на
съответния пенсионен фонд, намалени със средствата на резерва за гарантиране на
минималната доходност във фонда), като в този случай, с цел сигурност, че е спазено
законовото изискване, се извършва ново преизчисляване на размера на резерва към
предходния работен ден. Когато резервът надвишава максималния размер, определен в
Кодекса за социално осигуряване (3 на сто), привеждането му в съответствие със закона
посредством освобождаването на средства се извършва в срок 5 работни дни от
преизчисляването, при което е констатирано превишението. Съгласно проекта
освобождаването на средства от резерва и в двете разгледани хипотези се извършва след
определяне на размера на освободените средства с решение на управителния орган на
пенсионноосигурителното дружество или на неговите управляващи и представляващи,
което гарантира правна сигурност при операциите със суми от резерва. С оглед
обезпечаване на надзора за спазване на предвидените изисквания се предвижда заедно с
ежемесечната справка за формиране на резерва да бъде представено в КФН решението
за освобождаване на средства от него.
С промените в Кодекса за социално осигуряване също така е предвидено, че
когато средствата в резерва във фонда за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и в резерва в дружеството са недостатъчни, то покрива разликата до
минималната доходност със собствени средства. С оглед на това с проекта на наредба се
регламентира начинът на определяне на техния размер. В Наредба № 12 на КФН са
извършени и други изменения, свързани с актуализация на нейните разпоредби с
настъпилите промени на законово ниво.
Осигуряването на прилагането на наредбата не е свързано с допълнителни
разходи за пенсионноосигурителните дружества извън необходимите за съобразяване на
настъпилите промени в Кодекса за социално осигуряване. Проектът на наредба няма
пряко отражение върху държавния бюджет и бюджета на КФН, като спазването на
нормативните изисквания ще се контролира в рамките на системата за осъществяване на
надзор над дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

