
Lov om finansiel virksomhed 
Kapitel 22 
Afgifter 

 
§ 360 Finanstilsynets bevilling i finansloven tillagt forventede udgifter til 
advokater og fratrukket salg af varer og tjenesteydelser opkræves som 
afgift fra de virksomheder, som er omfattet af Finanstilsynets tilsyn, jf. §§ 
361-370. 
 Stk. 2. Opgaver, som Finanstilsynet udfører i henhold til § 344, stk. 5, 
mod betaling, faktureres særskilt og medregnes ikke i afgiftsopkræv-
ningen efter stk. 1. 
  Stk. 3. Finanstilsynet opkræver Finansiel Stabilitets bevilling på 
finansloven fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmægler-
selskaber I. Afgiften fordeles i forhold til den enkelte virksomheds andel 
af de i 1. pkt. omfattede virksomheders samlede bogførte balancesum. Der 
pålægges altid en minimumsafgift på 2.000 kr. 

§ 361 Følgende fysiske og juridiske personer omfattet af lov om finansiel 
virksomhed betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet: 
1) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler 27.000 kr. 
2) Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) betaler 4.922.000 kr. 
3) CO2-kvotebydere betaler 18.400 kr. 
4) En fælles datacentral betaler 119.000 kr. Har en fælles datacentral i et 
regnskabsår gennemsnitligt færre end 25 fuldtidsansatte, betaler den 
fælles datacentral dog 2.200 kr. 
5) Garantifonden for skadesforsikringsselskaber betaler 111.000 kr. 
6) Hver finansiel holdingvirksomhed og forsikringsholdingvirksomhed 
betaler 11.000 kr. 
7) Hver udsteder af collateralized mortgage obligations og ISPV-
obligationer og lignende virksomheder betaler 22.500 kr. pr. serie. 
8) Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I betaler 
samlet 3.350.000 kr. Afgiften fordeles i forhold til den enkelte 
virksomheds andel af de omfattede virksomheders samlede bogførte 
balancesum. Der pålægges altid en minimumsafgift på 4.400 kr. 
 
  Stk. 2. Følgende fysiske og juridiske personer omfattet af lov om 
kapitalmarkeder betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet: 
1) En operatør af et reguleret marked betaler 216.000 kr. samt 1.300 kr. 
pr. finansielt instrument, der er optaget til handel ved udgangen af året. 
Afgiften kan dog højst udgøre 5.415.000 kr. 
2) Et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, betaler 162.000 
kr. samt 1.300 kr. pr. finansielt instrument, der er optaget til handel ved 
udgangen af året. Afgiften kan dog højst udgøre 1.462.000 kr. 
3) Et selskab, der driver en organiseret handelsfacilitet, betaler 108.000 
kr. samt 1.300 kr. pr. finansielt instrument, der er optaget til handel ved 
udgangen af året. Afgiften kan dog højst udgøre 758.000 kr. 
4) En operatør af et reguleret marked, der har tilladelse til at drive en CO2-
auktioneringsplatform, betaler ud over afgiften efter nr. 1 54.000 kr. 
5) En systematisk internalisator betaler 54.000 kr. samt 1.300 kr. pr. 
finansielt instrument, som den systematiske internalisator forestod handel 
med ved udgangen af året. Afgiften kan dog højst udgøre 325.000 kr. 
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. 
7) Udbydere af dataindberetningstjenester med tilladelse efter kapitel 26 
i lov om kapitalmarkeder betaler 725.000 kr. pr. type af 
dataindberetningstjeneste, der udbydes 
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. 
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. Er markedsværdien af de handlede 
omsættelige værdipapirer på 250 mio. kr. og derover, men under 1 mia. 
kr., ved udgangen af året, betales 44.500 kr. Er markedsværdien af de 
handlede omsættelige værdipapirer på under 250 mio. kr. ved udgangen 
af året, betales 22.250 kr. Afdelinger af danske UCITS, som har udstedt 
andele, der er optaget til handel på et reguleret marked, betaler 11.125 kr. 
10) Fysiske eller juridiske personer, som anmoder om Finanstilsynets 
godkendelse af et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages 
til handel på et reguleret marked, betaler 55.800 kr. i afgift pr. anmodning. 

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. 
12) Udstedere, som anmoder om Finanstilsynets officielle notering af 
aktier, aktiecertifikater eller obligationer, betaler 27.500 kr. i afgift pr. 
anmodning. De pågældende udstedere betaler herefter 3.700 kr. årligt, så 
længe det finansielle instrument er officielt noteret. 
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 følgende: 
a) 3.700 kr. for op til 10.000 transaktioner. 
b) 18.400 kr. for mellem 10.000 og 100.000 transaktioner. 
c) 120.000 kr. for mellem 100.000 og 1 million transaktioner. 
d) 508.000 kr. for over 1 million transaktioner. 
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. 
  Stk. 3. Følgende fysiske og juridiske personer omfattet af lov om 
betalinger betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet: 
1) Betalingsinstitutter betaler følgende: 
    a) 25.000 kr., når instituttets samlede gennemførte 
betalingstransaktioner i 2. halvår af det foregående kalenderår og 1. halvår 
af det indeværende kalenderår er mindre end 250 mio. kr. 
    b) 80.000 kr., når instituttets samlede gennemførte 
betalingstransaktioner i 2. halvår af det foregående kalenderår og 1. halvår 
af det indeværende kalenderår er mellem 250 mio. kr. og 100 mia. kr. 
    c) 500.000 kr., når instituttets samlede gennemførte 
betalingstransaktioner i 2. halvår af det foregående kalenderår og 1. halvår 
af det indeværende kalenderår er større end 100 mia. kr. 
2) E-pengeinstitutter betaler følgende: 
    a) 25.000 kr., når summen af instituttets gennemsnitlige udestående 
elektroniske penge og instituttets samlede gennemførte 
betalingstransaktioner i 2. halvår af det foregående kalenderår og 1. halvår 
af det indeværende kalenderår er mindre end 250 mio. kr. 
    b) 80.000 kr., når summen af instituttets gennemsnitlige udestående 
elektroniske penge og instituttets samlede gennemførte 
betalingstransaktioner i 2. halvår af det foregående kalenderår og 1. halvår 
af det indeværende kalenderår er mellem 250 mio. kr. og 100 mia. kr. 
    c) 500.000 kr., når summen af instituttets gennemsnitlige udestående 
elektroniske penge og instituttets samlede gennemførte 
betalingstransaktioner i 2. halvår af det foregående kalenderår og 1. halvår 
af det indeværende kalenderår er større end 100 mia. kr. 
3) Virksomheder med begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske 
penge eller til at udbyde betalingstjenester betaler 11.100 kr. 
4) Virksomheder med tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester 
betaler 25.000 kr. 
  Stk. 4. Ejendomskreditselskaber omfattet af lov om ejendomskredit-
selskaber betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet på 30.300 kr. 
  Stk. 5. Følgende fysiske og juridiske personer omfattet af lov om 
finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere 
betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet: 
1) Boligkreditformidlere betaler 16.700 kr. 1. pkt. finder ikke anvendelse 
på virksomheder med tilladelse som finansiel rådgiver, jf. § 3 i lov om 
finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. 
2) Virksomheder, der yder rådgivning om finansielle produkter til 
forbrugere, betaler 26.800 kr. 
3) Investeringsrådgivere betaler 18.400 kr. 
  Stk. 6. Følgende fysiske og juridiske personer omfattet af hvidvaskloven 
betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet: 
1) Virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8, 23 og 24 i hvid-
vaskloven betaler 4.400 kr. 
2) Valutavekslingsvirksomheder betaler 28.100 kr. 
  Stk. 7. Følgende fysiske og juridiske personer omfattet af lov om 
forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. betaler årligt et 
grundbeløb til Finanstilsynet: 
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. 
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. 
  Stk. 8. Følgende fysiske og juridiske personer omfattet af lov om 
investeringsforeninger m.v. betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet: 
1) For hver meddelelse, anmeldelse eller ansøgning om grænse-
overskridende markedsføring af andele i investeringsinstitutter, jf. § 27 i 
lov om investeringsforeninger m.v., betaler udenlandske investerings-
institutter 5.500 kr. 
2) Udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 27 i lov om 
investeringsforeninger m.v. betaler 17.500 kr. 
  Stk. 9. Lønmodtagernes Dyrtidsfond betaler årligt et grundbeløb til 
Finanstilsynet på 314.000 kr. 
  Stk. 10. Forbrugslånsvirksomheder omfattet af lov om forbrugslåns-
virksomheder betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet på 28.000 kr. 
  Stk. 11. Grundbeløb, jf. stk. 1-10, er angivet i 2016-niveau og reguleres 
årligt svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven. 
 
§ 362 Fondsmæglerselskaber betaler årligt 10,5 promille af deres 
omkostninger til løn, provision og tantieme. Der pålægges altid en 
minimumsafgift på 15.000 kr. 
  Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskaber betaler årligt 10,5 promille af 
deres omkostninger til løn, provision og tantieme. Forvaltere af 
alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, der er 
meddelt tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, betaler 
årligt 10,5 promille af deres omkostninger til løn, provision og tantieme. 
Der pålægges altid en minimumsafgift på 20.000 kr. 
  Stk. 3. Forvaltere med registreret hjemsted i Danmark, der af 
Finanstilsynet er registreret som forvalter af europæiske sociale 
iværksætterfonde eller som forvalter af kvalificerede 
venturekapitalfonde, betaler årligt 10,5 promille af deres omkostninger til 
løn, provision og tantieme. Der pålægges altid en minimumsafgift på 
5.000 kr. 
  Stk. 4. Genforsikringsformidlere, jf. lov om forsikringsformidling, 
betaler årligt et beløb på 33.500 kr. til Finanstilsynet. 
  Stk. 5. Forsikringsformidlere, jf. lov om forsikringsformidling, betaler 
årligt 3,0 promille af deres provision og andre vederlag, jf. dog stk. 6 og 
7. Der betales altid en minimumsafgift på 2.000 kr. 
  Stk. 6. En forsikringsformidler, jf. lov om forsikringsformidling, der 
betaler afgift efter §§ 363 eller 363 a, skal ikke betale afgift efter stk. 5. 
  Stk. 7. En forsikringsformidler, jf. lov om forsikringsformidling, som er 
det administrerende selskab i et forsikringsadministrations-fællesskab, 
skal ikke betale afgift efter stk. 5. 
 
§ 363 Pengeinstitutter, virksomheder omfattet af lov om et 
skibsfinansieringsinstitut og andre sparevirksomheder end de i § 361, stk. 
1, nr. 4, nævnte betaler årligt 49,4 pct. af di ferencen mellem 
Finanstilsynets udgifter og afgiften betalt efter §§ 361 og 362. 
  Stk. 2. Afgiften fordeles i forhold til den enkelte virksomheds andel af 
de af stk. 1 omfattede virksomheders samlede gælds- og garanti-
forpligtelser. Der pålægges altid en minimumsafgift på 2.000 kr. 
 
§ 363 a Filialer her i landet af udenlandske virksomheder, der er meddelt 
tilladelse til at udøve den virksomhed, som er nævnt i 
§§ 7-11, i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som 
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, betaler årligt 
en afgift til Finanstilsynet på 15 pct. af, hvad virksomheder af tilsvarende 
art og størrelse med dansk tilladelse skal betale efter § 363-366. Der 
pålægges altid en minimumsafgift på 2.000 kr. 
  Stk. 2. Er der etableret et tilsynskollegium, betaler filialer af udenlandske 
forsikringsselskaber 20 pct. af, hvad virksomheder af tilsvarende art og 
størrelse med dansk tilladelse skal betale efter §§ 365 og 366. 
  Stk. 3. Er der etableret et tilsynskollegium, betaler filialer af udenlandske 
kreditinstitutter 50 pct. af, hvad virksomheder af tilsvarende art og 
størrelse med dansk tilladelse skal betale efter §§ 363 og 364. 
  Stk. 4. Overstiger filialens balance, filialens udlån i Danmark eller 
filialens indlån i Danmark en eller flere af indikatorerne i § 308, stk. 2, 
betaler filialer af udenlandske kreditinstitutter 80 pct. af, hvad 
virksomheder af tilsvarende art og størrelse med dansk tilladelse skal 
betale efter §§ 363 og 364. Dette gælder også for udenlandske koncerner 
med flere filialer af kreditinstitutter her i landet, hvor der er etableret et 
tilsynskollegium, og hvor summen af filialernes balancer, udlån i 
Danmark eller indlån i Danmark overstiger en eller flere af indikatorerne 
i § 308, stk. 2. Tilsvarende gælder det for kreditinstitutfilialer i 
udenlandske koncerner med en eller flere filialer og med et eller flere 
penge- eller realkreditinstitutter her i landet, hvor der er etableret et 
tilsynskollegium, og hvor summen af filialernes og penge- og 
realkreditinstitutternes balancer, udlån i Danmark eller indlån i Danmark 
overstiger en eller flere af indikatorerne i § 308, stk. 2. 

 
§ 364 Realkreditinstitutter betaler årligt 13,2 pct. af di ferencen mellem 
Finanstilsynets udgifter og afgiften betalt efter §§ 361 og 362. 
  Stk. 2. Afgiften fordeles i forhold til den enkelte virksomheds andel af 
de af stk. 1 omfattede virksomheders samlede bogførte balancesum. Der 
pålægges altid en minimumsafgift på 2.000 kr. 
 
§ 365 Forsikringsselskaber, der udøver livsforsikringsvirksomhed og 
firmapensionskasser betaler årligt 18,3 procent af di ferencen mellem 
Finanstilsynets udgifter og afgiften betalt efter §§ 361 og 362. 
  Stk. 2. Afgiften opdeles i to lige store dele. Den ene del af afgiften 
fordeles i forhold til den enkelte virksomheds andel af de af stk. 1 
omfattede virksomheders samlede bruttopræmier og medlemsbidrag. Den 
anden del af afgiften fordeles i forhold til den enkelte virksomheds andel 
af de af stk. 1 omfattede virksomheders samlede balance reduceret med 
kapitalgrundlaget for gruppe 1-forsikringsselskaber og basiskapitalen for 
gruppe 2-forsikringsselskaber og firmapensions-kasser. Der pålægges 
altid en minimumsafgift på 2.000 kr. 
 
§ 366 Forsikringsselskaber, der ikke udøver livsforsikringsvirksomhed, 
betaler årligt 14,7 pct. af differencen mellem Finanstilsynets udgifter og 
afgiften betalt efter §§ 361 og 362. 
Stk. 2. Afgiften fordeles i forhold til den enkelte virksomheds andel af de 
af stk. 1 omfattede virksomheders samlede direkte og indirekte 
bruttopræmieindtægter plus bruttoerstatninger, idet der ses bort fra 
negative præmieindtægter. Der pålægges altid en minimumsafgift på 
2.000 kr. De forsikringsselskaber, som er omfattet af § 294, betaler dog 
en minimumsafgift på 800 kr. 
 
§ 367 Danske UCITS og forvaltere af alternative investeringsfonde med 
tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde efter § 11 i lov om 
forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. betaler årligt 4,4 pct. af 
differencen mellem Finanstilsynets udgifter og afgiften betalt efter §§ 361 
og 362. 
  Stk. 2. Afgiften fordeles mellem virksomhederne med 10.000 kr. pr. 
danske UCITS og med 10.000 kr. pr. alternativ investeringsfond, der 
forvaltes af en forvalter af alternative investeringsfonde omfattet af stk. 
1. Endvidere skal danske UCITS betale 3.000 kr. pr. afdeling i hver 
UCITS, og forvaltere af alternative investeringsfonde omfattet af stk. 1 
skal betale 2.000 kr. pr. afdeling i hver alternativ investeringsfond. Den 
resterende afgift fordeles i forhold til den enkelte virksomheds andel af 
de af stk. 1 omfattede virksomheders samlede balance. 
 
§ 368 Beregning af afgifter fra virksomheder omfattet af § 360, stk. 3, og 
§§ 362-367 foretages på grundlag af oplysninger i den for seneste 
regnskabsår aflagte årsrapport eller i mangel af en sådan den senest 
indsendte regnskabsindberetning. For så vidt angår forsikringsformidlere, 
foregår beregningen på grundlag af den senest indsendte 
indtægtsspecifikation. 
  Stk. 2. Fuld afgiftspligt påhviler enhver virksomhed, der har været under 
tilsyn en del af det pågældende kalenderår. Afgiftsbetalingen afventer den 
samlede afgiftsberegning. 
  Stk. 3. Hvis to eller flere virksomheder under Finanstilsynets tilsyn 
sammenlægges, betaler den fortsættende virksomhed den ophørte 
virksomheds afgift. 
  Stk. 4. Hvis en virksomhed ophører med at være under tilsyn på anden 
måde end ved sammenlægning, fastsættes afgiften for det kalenderår, 
hvori virksomheden ophører, på følgende måde:    
1) Virksomheder omfattet af § 361 betaler grundbeløbet. 
2) Virksomheder omfattet af § 362 betaler den fastsatte promille i forhold 
til afgiftsgrundlaget i det foregående års årsrapport eller indtægts-
specifikation. Hvis ikke det foregående års årsregnskab eller indtægts-
specifikation er indsendt til Finanstilsynet på ophørstidspunktet, beregnes 
afgiften i forhold til afgiftsgrundlaget i den seneste regnskabsindberetning 
eller indtægtsspecifikation. 
3) Virksomheder omfattet af §§ 363-367 betaler procenten fra den seneste 
afgiftsopkrævning i forhold til afgiftsgrundlaget i det seneste års 
årsrapport. Hvis ikke det seneste års årsrapport er indsendt til 
Finanstilsynet på ophørstidspunktet, beregnes afgiften i forhold til 
afgiftsgrundlaget i den seneste regnskabsindberetning. 
  Stk. 5. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde nedsætte afgiften. 
 
§ 369 Afgifterne for det pågældende år opkræves primo december med 
betalingsfrist ultimo året. 
 
§ 370 Overskud og underskud reguleres over en opsparingskonto. 
  Stk. 2. En eventuel difference mellem den opkrævede afgift og den 
faktisk indbetalte afgift overføres som et samlet beløb til afgifts-
opkrævning det efterfølgende finansår. 


