
 

  Hvad er min afgift i 2021-priser?     

Paragraf   2016 2021 

361 1-1 Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring betaler 27.000 
kr. 

27.000 37.094 

361 1-2 Arbejdsmarkedets 
Tillægspension (ATP) betaler 
4.922.000 kr. 

4.922.000 6.762.046 

361 1-3 CO2-kvotebydere betaler 18.400 
kr. 

18.400 25.279 

361 1-4 Fælles datacentral med over 25 
ansatte betaler 119.000 kr. 

119.000 163.487 

361 1-4 Fælles datacentral med under 
25 ansatte betaler 2.200 kr. 

2.200 3.022 

361 1-5 Garantifonden for 
skadesforsikringsselskaber 
betaler 111.000 kr. 

111.000 152.496 

361 1-6 Hver finansiel 
holdingvirksomhed og 
forsikringsholdingvirksomhed 
betaler 11.000 kr. 

11.000 15.112 

361 1-7 Hver udsteder af collateralized 
mortgage obligations og ISPV-
obligationer og lignende 
virksomheder betaler 22.500 kr. 
pr. serie. 

22.500 30.911 

361 1-8 Pengeinstitutter, 
realkreditinstitutter og 
fondsmæglerselskaber I betaler 
samlet 3.350.000 kr. (3.869.139 
kr. i 2018). Minimumsafgift på 
4.400 kr. (5.082 kr. i 2018). 

4.400 6.044 

361 2-1 En operatør af et reguleret 
marked betaler 216.000 kr. 

216.000 296.750 

361 2-1 Pr. finansielt instrument, der er 
optaget til handel ved udgangen 
af året. 

1.300 1.786 

361 2-2 Et selskab, der driver en 
multilateral handelsfacilitet, 
betaler 162.000 kr. 

162.000 222.562 

361 2-2 Pr. finansielt instrument, der er 
optaget til handel ved udgangen 
af året. 

1.300 1.786 



361 2-3 Et selskab, der driver en 
organiseret handelsfacilitet, 
betaler 108.000 kr. 

108.000 148.375 

361 2-5 En systematisk internalisator 
betaler 54.000 kr. 

54.000 74.187 

361 2-5 Pr. finansielt instrument, som 
den systematiske internalisator 
forestod handel med 

1.300 1.786 

361 2-6 Værdipapircentraler (CSD’er) 
med tilladelse i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 909/2014 af 
23. juli 2014 om forbedring af 
værdipapirafviklingen i Den 
Europæiske Union og om 
værdipapircentraler, jf. § 211, 
stk. 2, nr. 7, i lov om 
kapitalmarkeder, betaler 
4.110.000 kr. 

4.110.000 5.646.487 

361 2-7 Udbydere af 
dataindberetningstjenester med 
tilladelse efter kapitel 26 i lov om 
kapitalmarkeder betaler 725.000 
kr. pr. type af 
datainbertningstjeneste 

725.000 996.035 

361 2-8 Centrale modparter (CCP’er) 
med tilladelse i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 648/2012 af 
4. juli 2012 om OTC-derivater, 
centrale modparter og 
transaktionsregistre, jf. § 211, 
stk. 2, nr. 4, i lov om 
kapitalmarkeder, betaler 
725.000 kr. 

725.000 996.035 



361 2-9 Finansielle virksomheder, 
finansielle holdingvirksomheder 
og 
forsikringsholdingvirksomheder, 
hvis omsættelige værdipapirer er 
optaget til handel på et reguleret 
marked, og hvis markedsværdi 
af de handlede omsættelige 
værdipapirer er på 1 mia. kr. 
eller derover ved udgangen af 
året, betaler 89.000 kr. 

89.000 122.272 

361 2-9 Finansielle virksomheder, 
finansielle holdingvirksomheder 
og 
forsikringsholdingvirksomheder, 
hvis omsættelige værdipapirer er 
optaget til handel på et reguleret 
marked, og hvis markedsværdi 
af de handlede omsættelige 
værdipapirer er på 250 mio. kr. 
og derover, men under 1 mia. kr. 
betaler 44.500 kr. 

44.500 61.136 

361 2-9 Finansielle virksomheder, 
finansielle holdingvirksomheder 
og 
forsikringsholdingvirksomheder, 
hvis omsættelige værdipapirer er 
optaget til handel på et reguleret 
marked, og hvis markedsværdi 
af de handlede omsættelige 
værdipapirer er på under 250 
mio. kr. betaler 22.250 kr. 

22.250 30.568 

361 2-9 Afdelinger af danske UCITS, 
som har udstedt andele, der er 
optaget til handel på et reguleret 
marked, betaler 11.125 kr. 

11.125 15.284 



361 2-10 Fysiske eller juridiske personer, 
som anmoder om 
Finanstilsynets godkendelse af 
et prospekt i henhold til kapitel 3 
i lov om kapitalmarkeder, betaler 
55.800 kr. i afgift pr. anmodning. 

55.800 76.660 

361 2-11 Udstedere, der efter egen 
anmodning har fået tilladelse til, 
at deres finansielle instrumenter 
optages til handel på et reguleret 
marked, en multilateral 
handelsfacilitet eller en 
organiseret handelsfacilitet i 
Danmark, betaler 15.200 kr. 

15.200 20.882 

361 2-12 Udstedere, som anmoder om 
Finanstilsynets officielle notering 
af aktier, aktiecertifikater eller 
obligationer, betaler 27.500 kr. i 
afgift pr. anmodning. 

27.500 37.781 

361 2-12 De pågældende udstedere 
betaler herefter 3.700 kr. årligt, 
så længe det finansielle 
instrument er officielt noteret. 

3.700 5.083 

361 2-13 Værdipapirhandlere, som er 
forpligtet til at indberette 
transaktioner med finansielle 
instrumenter til Finanstilsynet 
efter artikel 26 i Europa-
Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 600/2014 af 
15. maj 2014 om markeder for 
finansielle instrumenter, betaler 
508.000 kr. for over 1.000.000 
transaktioner 

508.000 697.911 



361 2-13 Værdipapirhandlere, som er 
forpligtet til at indberette 
transaktioner med finansielle 
instrumenter til Finanstilsynet 
efter artikel 26 i Europa-
Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 600/2014 af 
15. maj 2014 om markeder for 
finansielle instrumenter, betaler 
120.000 kr. for mellem 100.000 
og 1.000.000 transaktioner 

120.000 164.861 

361 2-13 Værdipapirhandlere, som er 
forpligtet til at indberette 
transaktioner med finansielle 
instrumenter til Finanstilsynet 
efter artikel 26 i Europa-
Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 600/2014 af 
15. maj 2014 om markeder for 
finansielle instrumenter, betaler 
18.400 kr. for mellem 10.000 og 
100.000 transaktioner 

18.400 25.279 

361 2-13 Værdipapirhandlere, som er 
forpligtet til at indberette 
transaktioner med finansielle 
instrumenter til Finanstilsynet 
efter artikel 26 i Europa-
Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 600/2014 af 
15. maj 2014 om markeder for 
finansielle instrumenter, betaler 
3.700 for op til 10.000 
transaktioner 

3.700 5.083 



361 2-14 Benchmarkadministratorer 
omfattet af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning 
2016/1011/EU af 8. juni 2016 
om indeks, der bruges som 
benchmarks i finansielle 
instrumenter og finansielle 
kontrakter eller med henblik på 
at måle investeringsfondes 
økonomiske resultater, betaler 
60.000 kr.og 1.500 kr. pr. 
benchmark, som 
benchmarkadministratoren har 
kontrol med leveringen af pr. 1. 
november i sin egenskab af 
benchmarkadministrator. 

60.000 82.430 

361 2-14 Benchmarkadministratorer 
omfattet af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning 
2016/1011/EU af 8. juni 2016 
om indeks, der bruges som 
benchmarks i finansielle 
instrumenter og finansielle 
kontrakter eller med henblik på 
at måle investeringsfondes 
økonomiske resultater, betaler 
60.000 kr.og 1.500 kr. pr. 
benchmark, som 
benchmarkadministratoren har 
kontrol med leveringen af pr. 1. 
november i sin egenskab af 
benchmarkadministrator. 

1.500 2.061 

361 3-1 Betalingsinstitutter med 
transaktions grænse på 0 

25.000 34.346 

362 3-1 Betalingsinstitutter med 
transaktions grænse på 
250.000.000 

80.000 109.907 

363 3-1 Betalingsinstitutter med 
transaktions grænse på 
100.000.000.000 

500.000 686.921 

361 3-2 E-pengeinstitutter betaler 25.000 
kr. hvis der er udeståedne 
elektroniske penge på 0 kr. 

25.000 34.346 



362 3-2 E-pengeinstitutter betaler 80.000 
kr. hvis der er udeståedne 
elektroniske penge på 
250.000.000 kr. 

80.000 109.907 

363 3-2 E-pengeinstitutter betaler 
500.000 kr. hvis der er 
udeståedne elektroniske penge 
på 100.000.000.000 kr. 

500.000 686.921 

361 3-3 Virksomheder med begrænset 
tilladelse til at udbyde 
betalingstjenester betaler 11.100 
kr. 

11.100 15.250 

361 3-4 Virksomheder med begrænset 
tilladelse til udstedelse af 
elektroniske penge betaler 
13.000 kr. 

13.000 17.860 

361 3-5 Virksomheder med tilladelse til 
at udbyde 
kontooplysningstjenester betaler 
25.000 kr. 

25.000 34.346 

361 4-1 Ejendomskreditselskaber 
omfattet af lov om 
ejendomskreditselskaber betaler 
årligt et grundbeløb til 
Finanstilsynet på 30.300 kr. 

30.300 41.627 

361 5-1 Boligkreditformidlere betaler 
16.700 kr. 

16.700 22.943 

361 5-2 Virksomheder, der yder 
rådgivning om finansielle 
produkter til forbrugere, betaler 
26.800 kr. 

26.800 36.819 

361 5-3 Investeringsrådgivere betaler 
18.400 kr. 

18.400 25.279 

361 6-1 Virksomheder og personer 
omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8, 23 
og 24 i hvidvaskloven betaler 
4.400 kr. 

4.400 6.045 

361 6-2 Valutavekslingsvirksomheder 
betaler 28.100 kr. 

28.100 38.605 



361 7-1 Udenlandske forvaltere af 
alternative investeringsfonde 
omfattet af kapitel 17 i lov om 
forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v., som er 
meddelt tilladelse til at 
markedsføre en udenlandsk 
alternativ investeringsfond i 
Danmark, betaler 4.400 kr. pr. 
alternativ investeringsfond og 
4.400 kr. pr. afdeling i fonden. 

4.400 6.045 

361 7-2 Udenlandske forvaltere af 
alternative investeringsfonde fra 
et land inden for Den 
Europæiske Union eller et land, 
som Unionen har indgået aftale 
med på det finansielle område, 
og udenlandske forvaltere af 
alternative investeringsfonde fra 
et tredjeland, som Danmark er 
referenceland for, der er meddelt 
tilladelse til at forvalte danske 
alternative investeringsfonde, 
betaler 44.500 kr. 

44.500 61.136 

361 8-1 For hver meddelelse, 
anmeldelse eller ansøgning om 
grænseoverskridende 
markedsføring af andele i 
investeringsinstitutter, jf. § 27 i 
lov om investeringsforeninger 
m.v., betaler udenlandske 
investeringsinstitutter 5500 kr. 

5.500 7.556 

361 8-2 Udenlandske 
investeringsinstitutter omfattet af 
§ 27 i lov om 
investeringsforeninger m.v. 
betaler 17.500 kr. 

17.500 24.042 

361 9-1 Lønmodtagernes Dyrtidsfond 
betaler årligt et grundbeløb til 
Finanstilsynet på 314.000 kr. 

314.000 431.386 

361 10-1 Forbrugslånsvirksomheder 
omfattet af lov om 
forbrugslånsvirksomheder 
betaler årligt et grundbeløb til 
Finanstilsynet på 28.000 kr. 

28.000 38.468 



 

 


