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Høringssvar vedr. udkast til forslag om ændring af lov om finansiel virk-

somhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre 

love 

Lovforslaget gennemfører bl.a. en række af de anbefalinger, som ar-

bejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering afgav i sin rapport 

"Eftersyn af den finansielle regulering", der blev offentliggjort d. 27. april 

2018. 

Nationalbanken deler arbejdsgruppens vurdering af, at den skærpede 

finansielle regulering efter finanskrisen, herunder rammerne for håndte-

ringen af nødlidende kreditinstitutter, generelt er velbegrundet og bi-

drager til at sikre et velfungerende og robust finansielt system. 

Nationalbanken støtter initiativerne til at lette institutternes administrati-

ve byrder, så længe det fortsat sikres, at institutterne er underlagt til-

strækkelige kapital- og likviditetskrav, og at der om nødvendigt kan ske 

afvikling uden brug af offentlige midler. 

Forslag til FIL §§ 24, stk. 1 og 26, stk. 3 – Accessorisk virksomhed og til-

ladte aktiviteter udover accessorisk virksomhed 

I ændringsforslagene til lov om finansiel virksomhed indsættes der bl.a. 

et nyt afsnit i lovens § 24, stk. 1, som udvider rammerne for accessorisk 

virksomhed, således at det for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og 

forsikringsselskaber bliver tilladt at udvikle og tilbyde digitale løsninger 

og services, der er i naturlig forlængelse af deres virksomhed. 

Nationalbanken støtter, at finansielle virksomheder kan udvikle og tilbyde 

nye digitale løsninger og services, der er i naturlig forlængelse af deres 

virksomhed. Det er dog ikke klart, hvilke digitale aktiviteter finansielle 

virksomheder vil være i stand til at udøve inden for lovens rammer. 
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Manglende forsigtighed ved anvendelse af bestemmelsen vil ultimativt 

kunne have betydning for den finansielle stabilitet.  

Samtidig åbner lovforslaget i en ny § 26, stk. 3 op for, at pengeinstitutter 

kan udøve visse aktiviteter, der ligger ud over accessorisk virksomhed, i 

et selvstændigt kapitaliseret datterselskab, såfremt en række betingelser 

er opfyldt. Det følger af bemærkningerne til lovforslaget, at aktiviteterne 

skal ligge i forlængelse af instituttets bankdrift eller udnytte instituttets 

særlige kompetence inden for et bestemt område.  

Nationalbanken finder som nævnt, at der i praksis bør udvises forsigtig-

hed omkring anvendelsen af § 24, stk. 1 med særlig fokus på, hvilke typer 

af digitale løsninger og services der kan anses at være i naturlig forlæn-

gelse af virksomheden. En forsigtig tilgang vil sikre, dels at de tilladte ak-

tiviteter efter § 24, stk. 1 afgrænses, og dels at øvrige aktiviteter med til-

knytning til bankdrift udøves efter § 26, stk. 3 i et datterselskab, hvor risi-

ciene er indkapslede, og som er selvstændigt kapitaliseret. Forslagets     

§ 26, stk. 3 bør i øvrigt anvendes snævert, således at bestemmelsen ude-

lukkende omfatter aktiviteter med reel tilknytning til bankdrift og ikke 

bruges til at drive anden form for erhvervsvirksomhed. 

Forslag til FIL § 308, stk. 2, nr. 3 – Ændring af SIFI-indikatoren for indlån 

Lovforslaget lægger op til en tilpasning af indlånsindikatoren for udpeg-

ning af SIFI'er. Dette skal sikre, at de institutter, som kan have en betyde-

lig indvirkning på samfundsøkonomien, fordi de forvalter de største an-

dele af de danske husholdningers og danske virksomheders indskud, om-

fattes af regler for SIFI'er. 

Nationalbanken støtter forslaget om, at indlånsindikatoren på 5 procent 

sættes ned til 3 procent. Den nye procentsats vil betyde, at det vil blive 

lettere at kategorisere institutter som SIFI'er og dermed være med til at 

understøtte, at systemiske risici kan håndteres bedst muligt, herunder så 

disse institutter bliver omfattet af de kapitalbufferkrav, der gælder for SI-

FI'er.  

 

Med venlig hilsen 

 
Karsten Biltoft 


