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HØRINGSSVAR OM LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EN GARANTIFOND 

FOR SKADESFORSIKRINGSSELSKABER, LOV OM INVESTERINGSFORENIN-

GER MV., HVIDVASKLOVEN OG FORSKELLIGE ANDRE LOVE  

Finanstilsynet har den 30. oktober 2020 sendt udkast til forslag til lov om 

ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om 

investeringsforeninger mv., hvidvaskloven og en række andre love i hø-

ring.  

Udkastet til lovforslaget har bl.a. til formål at afklare tvivlsspørgsmål ift. 

afviklingen i betalings- og værdipapirafviklingssystemer mod en delta-

gers insolvens samt styrke bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af 

terrorisme.  

Ændringer som følger af finalitydirektivet 

Afviklingen af værdipapirhandler på det danske værdipapirmarked er 

blevet tilsluttet TARGET2-Securities (T2S), som drives af Eurosystemet 

herunder Den Europæiske Centralbank ECB. T2S er en fælleseuropæisk 

afviklingsplatform, hvis formål er at forbedre den grænseoverskridende 

afvikling af værdipapirhandler.  

Tilslutningen er gennemført ved, at den danske værdipapircentral VP Se-

curities A/S outsourcer afviklingen af værdipapirhandler til T2S, mens del-

tagerne, f.eks. et pengeinstitut, har adgang til at betale for værdipapir-

handlerne via en dedikeret afregningskonto i Nationalbanken.  

I henhold til nye fælles procedurer for afviklingen på T2S er Nationalban-

ken forpligtet til at lade en deltagers indestående på afregningskontoen 

forblive til rådighed for betalingen af værdipapirhandler til udløbet af en 

afviklingsdag, selv om der er opstået en insolvenssituation. Som følge 

heraf er der opstået tvivl om, hvorvidt den beskyttelse af afviklingen i be-

talings- og værdipapirafviklingssystemer mod en deltagers insolvens, 
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som gælder efter kapitalmarkedslovens § 163, også vil omfatte indestå-

endet på den dedikerede afregningskonto i Nationalbanken. 

Ændringsforslaget implementerer artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rå-

dets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalings-

systemer og værdipapirafviklingssystemer (finalitydirektivet) i kapital-

markedsloven og genskaber dermed et velfunderet juridisk grundlag for 

afviklingen i betalings- og værdipapirafviklingssystemer. 

Ændringsforslaget bidrager positivt til den finansielle stabilitet.  

Forslag om ændring af hvidvaskloven 

I ændringsforslaget til hvidvaskloven foreslås det at udvide lovens an-

vendelsesområde til at omfatte flere typer af "udbydere af tjenester med 

virtuel valuta" samt nedsætte grænsen for kontantforbuddet fra 50.000 

kr. til 20.000 kr. Ændringerne har bl.a. til formål at begrænse adgangen til 

hvidvask af udbytte fra kriminelle handlinger samt at gennemføre FATF 

anbefalingerne om regulering af "udbydere af tjenester med virtuelle va-

lutaer" i dansk ret. 

Det er positivt, at lovgivningen løbende revideres på linje med de sene-

ste internationale standarder.  

 

Med venlig hilsen 

Karsten Biltoft 

 


