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Formandens forord  
              

2019 var et særligt travlt a r i Finans & Leasing. Som interesseorga-

nisation har vi som opgave at varetage vores medlemmers interes-

ser pa  det politiske niveau, og det har der i stor udstrækning været 

brug for i a ret, der gik.   

ÅOP-loft ude af proportioner 

Vi har intenst forsøgt at bidrage til udformningen af regeringens op-

gør med kvikla n. Trods vores store indsats pa  omra det, er vi des-

værre endt i en situation, hvor vi nu reelt oplever at fa  indført et Å OP-loft pa  25%, pa  grund af 

forbuddet mod markedsføring over dette niveau. Loftet vil pa virke en række af vores medlem-

mer og i særdeleshed de forbrugere, der ønsker finansiering over en kortere tidsperiode, hvor 

Å OP er særligt stærkt pa virket af etableringsomkostningerne. 

Finans & Leasing meldte sig allerede pa  banen i fora ret 2019, hvor vi støttede op om et Å OP-

loft for at bremse kvikla n med Å OP pa  op imod 7-800%. Vi foreslog et Å OP-loft pa  50%, hvilket 

effektivt ville bremse kvikla nene, samtidig med at det normale forbrugsla nemarked fortsat 

ville kunne eksistere. 

Vi har afholdt en lang række møder med politikere og embedsmænd for at na  frem til fornuf-

tige løsninger. Desværre er det vores oplevelse, at processen i højere grad har været præget af 

politiske hensyn end af sund fornuft, hvor alle forhold omkring forbrugerne tages med i be-

tragtning.  

Det er vores klare oplevelse, at resultatet af forhandlingerne er helt ude af proportioner, na r vi 

tænker pa , at det oprindelige forma l var et opgør med kvikla net.  

Til kamp mod vanvidsbilismen 

Ordet ”vanvidsbilisme” er desværre blevet en del af den offentlige debat i 2019. Der er tale om 

situationer, hvor en person fører et køretøj pa  en ma de, sa  det udsætter andre for fare og i vær-

ste tilfælde dræber eller skader andre mennesker.  

Vanvidsbilisme skal stoppes, og derfor har Finans & Leasing efterlyst redskaber fra myndighe-

dernes side, sa  vi kan gøre vores bedste for at tage del i bekæmpelsen af problemet.  

Vi tror pa , at f.eks. adgang til E-skat data samt adgang til oplysning om stja lne pas/kørekort vil 

stille vores medlemmer i en situation, hvor de langt bedre kan medvirke til at forebygge svin-

del. Derudover har vi ligeledes foresla et, at det skal være muligt for leasingselskaber at ud-

veksle oplysninger om en leasingtager, der har kørt vanvidskørsel. 

 

Regeringen har fremlagt en plan med ni hovedpunkter, der skal bekæmpe vanvidsbilismen, 



ÅRSBERETNING 2019 – FINANS & LEASING 

Side 2 

som blandt andet møder vores ønske om adgang til E-skat data, hvilket vi oplever som væ-

rende positivt og afgørende for vores branche. 

Planen indeholder blandt andet ogsa  et forslag om konfiskation af biler, der har været benyttet 

til vanvidskørsel, hvilket vi som brancheorganisation naturligvis støtter. Dog kan vi pa  ingen 

ma de støtte den del af forslaget der foreskriver, at leasede biler der benyttes til vanvidskørsel 

skal konfiskeres og sælges, samt at provenuet skal tilfalde staten.  

De leasede biler er leasingselskabets ejendom.  Vi foresla r i stedet en ordning, hvor leasingsel-

skabet fa r bilen tilbage og meddeler leasingtager, at aftalen er misligholdt. Pa  denne ma de vil 

den ”økonomiske straf” ramme det rigtige sted. 

God, stabil udvikling 

Medlemmernes samlede omsætning har været i fremgang i 2019, og medlemmerne af de fire 

sektorer omsatte tilsammen for mere end 216 mia. kr. sidste a r.  

Finans & Leasings medlemmer er pa  den ma de med til at finansiere ca. 15 % af det danske er-

hvervslivs a rlige investeringer.  

I a rsberetningen er der flere detaljer om medlemmernes omsætning og en beskrivelse af en 

række af de mange fokuspunkter, Finans & Leasing har arbejdet med. 

Sammen mod COVID-19 

Til slut vil jeg gerne adressere, hvad vi alle sammen er optaget af i skrivende stund, nemlig 

kampen mod COVID-19.  

Jeg oplever endnu ikke, at vi kender omfanget af de ændringer, sygdommen vil betyde for vores 

samfund. Men det vi ved, er, at alle gør det, de kan, for at skaderne skal blive sa  begrænsede 

som muligt.  

Det gælder regeringen og Folketinget, der efter min overbevisning har vist rettidig omhu ved 

at vedtage omfattende hjælpepakker til gavn for ba de lønmodtagere og virksomheder.  

Det gælder ogsa  vores medlemmer, der gør alt, hvad der sta r i deres magt, for at hjælpe de kun-

der, der ma tte befinde sig i en vanskelig situation.  

Uanset hvad der bliver resultatet af denne krise, sa  er jeg stolt over at se, hvordan alle i den her 

svære tid udviser samfundssind. Det, tror jeg, kommer til at bære os langt i tiden efter COVID-

19. 

God læselyst! 

 

Pa  bestyrelsens vegne 

Christian Jensen, 

Formand  
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Bestyrelsens sammensætning 

Finans & Leasings bestyrelse består af 

følgende medlemmer: 

Christian Jensen (formand), Nordea Finans 

Bo Jakobsen, Santander Consumer Bank 

Jes Rosendal, Jyske Finans 

John Poulsen, Ekspress Bank 

Kurt Madsen, Leasing Fyn Bank 

Lars Rasmussen, SG Finans 

Michael Juncker, Toyota Finans  

Søren Larsen, Midt Factoring 
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Udvalgte fokuspunkter 

Hvidvaskloven  

Finans & Leasing deltager fremadrettet i 

det udvidede ”Hvidvaskforum Plus”, foran-

kret i Finanstilsynet. Der har siden opret-

telsen været afholdt tre møder, hvoraf de to 

første har besta et i præsentation af de 

mange forskellige deltagende organisatio-

ner og deres arbejde med at forhindre 

hvidvask/terrorfinansiering.  

Finans & Leasing har desuden præsenteret 

Finanstilsynets Fintech-kontor for en 

række muligheder for at bruge offentlige 

data til brug for KYC. 

Finans & Leasing deltager i en proces hos 

Finanstilsynet om at tilrette hvidvaskvej-

ledningen til de nye bestemmelser, der føl-

ger af 5. hvidvaskdirektiv.  

Bekæmpelse af svindel 

  

Finans & Leasing arbejder pa  en lang 

række felter for at skabe bedre muligheder 

for foreningens medlemmer for at undga  

og bekæmpe svindel. Det er vigtigt, ikke 

bare for medlemmerne, men ogsa  for, at de-

res kunder undga r at blive snydt.  

Finans & Leasing har efter lang ventetid 

fa et et ikke særligt konkret svar fra Datatil-

synet om muligheden for at kunne dele 

personoplysninger pa  tværs af medlems-

kredsen om svindel eller forsøg pa  svindel, 

for dermed at kunne undga  svindel. Det 

kunne fx være for at advare imod, at en 

vanvidsbilist, som er blevet stoppet af poli-

tiet, ga r til et andet leasingselskab for at 

lease en ny bil. 

Finans & Leasing har hjulpet Rigspolitiet 

med at skabe sig overblik over svindel med 

leasede biler.  

Finans & Leasing har en dialog med Motor-

styrelsen og Færdselsstyrelsen om grænse-

overskridende svindel og kloning af biler, 

særligt med fokus pa  den nytte vi kan have 

at større brug af det internationale bilregi-

ster EUcaris. Og samarbejdet herom imel-

lem EU-landene.  

Desuden arbejder foreningen sammen med 

SKÅT om at bekæmpe svindel med falske 

lønsedler og andre falske indberetninger til 

SKÅT som ga r videre til foreningens med-

lemmer via Eskatdata-ordningen 

Finans & Leasing arbejder sammen med 

LCIK (Rigspolitiets Landscenter for Inter-

net Kriminalitet) i en gruppe under FIT-

netværket for at udveksle erfaringer med 

andre brancher og myndigheder om anti-

svindel. Gruppen arbejder bl.a. med mulig-

hed for udveksling af (offentlige/pri-

vate) data for at bekæmpe svindel samt 

mulighed for bedre sikkerhed ved udste-

delse af digitale identiteter.   
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Finans & Leasing har dialog med Digitalise-

ringsstyrelsen om muligheder for at øge 

sikkerheden i NemID, f.eks. ved at brugeren 

fa r adviseringer, na r der sker ændringer i 

vedkommendes NemID/Nemkonto-oplys-

ninger, men ogsa  at virksomheder kunne fa  

oplyst, om Nemkonto er skiftet for nyligt.  

 

 

Kommission for grøn omstilling af per- 

sonbiler  

Den tidligere regering har nedsat en kom-

mission for grøn omstilling af personbiler, 

som bl.a. skal levere en strategi for, hvordan 

regeringens ma lsætning om et stop for salg 

af nye benzin- og dieselbiler fra 2030 bedst 

muligt kan realiseres.  

Kommissionen skal udarbejde konkrete 
forslag til, hvordan ma lsætningen bedst 
kan fremmes ved hjælp af fx afgiftssyste-
met, infrastrukturtilpasninger, energiforsy-
ning samt andre konkrete virkemidler. Fi-
nans & Leasing deltager som medlem af en 
følgegruppe, der skal ra dgive kommissio-
nen. Vi har bl.a. peget pa , at kommissionen 
i sit arbejde ogsa  bør have fokus pa  varebi-
ler, hvor der er lavthængende frugter at 
plukke. 

 

Finans & Leasings medlemmer arbejder 

med verdensmålene 

Pa  foreningens medlemsmøde i november 

var verdensma lene det centrale punkt pa  

dagsordenen. Den finansielle sektor er en 

vigtig brik i arbejdet med at fa  FN’s ver-

densma l til at leve og fa  dem omsat til prak-

sis. Prof. Steen Hildebrandt indledte med et 

helikopter-perspektiv om verdensma lenes 

helt grundlæggende betydning for verdens-

ordenen de kommende mange a r.    

Pa  denne klangbund var der derefter ind-

læg fra Banco Santander og BMW om, hvor-

dan de løbende arbejder med at integrere 

verdensma lene i deres virksomhed. Ålt 

med henblik pa  at inspirere foreningens 

medlemmer til deres fortsatte fokus pa  

dette vigtige aspekt. 
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Adgang til bedre/flere data til brug for 

kreditværdighedsvurdering efterlyses  

Der er stor beva genhed fra myndigheder-

nes side pa , om kreditgiverne foretager en 

ordentlig kreditværdighedsvurdering, sa le-

des som man er forpligtet til det efter kre-

ditaftaleloven. Det er fuldt forsta eligt. Og i 

overensstemmelse med sa vel den enkelte 

la ntagers, som kreditgivers og samfundets 

overordnede interesse i at undga  over-

gældssætning.  

Eskatdata 

Finans & Leasing har ved flere lejligheder 

efterlyst, at myndighederne og det politiske 

system sa  til gengæld lytter til branchens 

ønsker om adgang til gode, objektive data 

til brug for dette arbejde. Det er til tider en 

noget træg proces. Dog med enkelte lys-

punkter, fx Ekstadata, som Skatteministe-

ren har bebudet bliver a bnet op til brug for 

leasingselskaber bl.a. for at undga  stra -

mandskonstruktioner ved leasing af sa -

kaldte ”puljebiler” (se nærmere i afsnittet 

om ”vanvidsbilisme”) 

Koordinering via Erhvervsministeriet 

Vi sa  gerne, at Erhvervsministeriet, som an-

svarlig for Forbrugerombudsmanden og Fi-

nanstilsynet, som fører tilsyn med, at der 

foretages en ordentlig kreditværdigheds-

vurdering, satte sig i spidsen for et samar-

bejde med branchen, hvor man kan disku-

tere, hvilke data det er relevant at fa  ad-

gang til. Og hvor vi sa  kunne fa  ministeriets 

opbakning og støtte til at ga  i dialog med 

andre fagministerier. Data til brug for kre-

ditværdighedsvurdering vil i mange til-

fælde ogsa  lappe ind over andre 

beskyttelsesværdige forma l som fx at have 

et bedre kundekendskab og dermed kunne 

undga  hvidvask og terrorfinansiering samt 

generelt svindelforebyggelse.  

KreditStatus 

Vi har et godt samarbejde med Experian 

om KreditStatus - Danmark første og hidtil 

eneste 

positive 

kredit-

oplys-

ningssy-

stem, 

hvor 

man med kundens udtrykkelige samtykke 

kan se kundens eksisterende la n og der-

med undga  overgældssætning af den en-

kelte.  

Vi har forventninger til, at systemet vil 

blive udbygget i den kommende tid dels 

med flere tilknyttede kreditgivere dels med 

oplysninger om restancer pa  allerede eksi-

sterende la n. Det er helt oplagt et godt 

værktøj til at undga , at en person bliver 

overforgældet som følge af mange forskel-

lige la n hos mange udbydere. Branchen gør 

sa ledes selv meget for at skabe et bedre 

grundlag for kreditværdighedsvurderingen.  

Det er ærgerligt og meget vanskeligt at for-

sta , hvorfor Datatilsynets tilladelse til 

denne oplagte forbedring har skulle tage to 

a rs sagsbehandling. 

Open Banking 

For tiden er der blandt medlemmerne stor 

fokus pa , hvilke oplysninger om kundens 

økonomi særligt pa  udgiftssiden 
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kreditværdighedsvurderingen kan beriges 

med via PSD2-løsninger (Open Banking). 

Det er et omra de, som vi forventer os me-

get af med henblik pa  at gøre kreditværdig-

hedsvurderingen endnu skarpere 

Insolvenserklæringer til brug for kreditvær-

dighedsvurdering 

Vi har igennem nu mange a r haft en dialog 

med Justitsministeriet og Domstolsstyrel-

sen om adgang til insolvenserklæringer til 

brug for kreditværdighedsvurderingen. Er 

det relevant? Man sla r vel bare op i RKI, 

spørger mange. Men ja, det er yderst rele-

vant, da der er et meget stort mørketal, idet 

insolvens hos den enkelte person ikke nød-

vendigvis rapporteres videre til Experian 

og dermed ikke fremga r af RKI.  

Det er efter vores opfattelse helt klart rele-

vant som kreditgiver at fa  adgang til denne 

information, og dermed undga  at yde la n til 

kunder, der i forvejen er i bundløs gæld. 

Hvorfor spørger I ikke bare kunden selv? 

Bliver vi tit mødt med. Men sagen er jo 

netop, at en sa dan negativ oplysning for det 

første ikke kan dokumenteres af de kunder, 

som ikke har afgivet insolvenserklæring, og 

for det andet vil vi ikke kunne lægge ud-

sagn fra de kunder, der har afgivet insol-

venserklæring, til grund. Her kræves ogsa  

efter EU-domstolens retspraksis mere ob-

jektive data.  

Vi presser derfor fortsat pa  overfor Justits-

ministeriet, som senest har overtaget sagen 

fra Domstolsstyrelsen, med henblik pa  en 

vurdering af forholdet til persondataretten 

og hjemmelsspørgsma l for domstolene til 

at udlevere data til private virksomheder.  

Adgang til ludomaniregistret 

Der har de senere a r været stor fokus pa  

spilafhængighed. Senest er der indga et po-

litisk forlig om et totalforbud mod mar-

kedsføring af la n i forbindelse med rekla-

mer for spil (Lovforslag L 149). Vi har i den 

forbindelse foresla et erhvervsministeren, 

at man giver kreditgivere adgang til ludo-

maniregisteret ROFUS. Selvsagt med la ne-

ansøgers samtykke. Vi ønsker at undga  at 

give la n til kunder, der er sa  spilleaf-

hængige, at de har foretaget en selvregi-

strering i ROFUS for at undga  at falde i 

”spillefælden” igen. Vores tanke er, at vi vil 

beskytte den spilleafhængige mod at op-

tage la n til spil uautoriserede steder, som 

ikke er omfattet af ROFUS-registreringen. 

Og dermed supplere selvregistreringen i 

ROFUS.  

Vi ha ber, at spillemyndigheden vil ga  i dia-

log herom i a ret, der kommer. 

Evaluering af CCD 

Kommissionen er pa  vej med en evaluering 

af forbrugerkreditdirektivet fra 2008. Di-

rektivet ligger til grund for vores kreditaf-

talelov og er dermed helt grundlæggende 

for mange af foreningens medlemmer.  

Det er nok ikke mange uden for sektoren 

som tænker over, at forbrugeren med dette 

direktiv er sikret en beskyttelse, som ikke 

findes magen til andre steder ved køb af va-

rer eller tjenesteydelser. Der er bl.a. infor-

mationskrav pa  tre niveauer: I reklamer, in-

den kontraktindga else og i selve kontrak-

ten. Hertil kommer 14 dages gratis fortry-

delsesret (uanset om aftalen er indga et ved 

fjernsalg eller ej), ret til førtidig indfrielse 
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og krav om kreditværdighedsvurdering af 

hver enkelt kunde. Sa  forbrugerbeskyttel-

sen er altsa  allerede pa  et meget højt ni-

veau. 

Det er vores opfattelse, at direktivet over-

ordnet set har virket godt og efter hensig-

ten. Denne opfattelse deles i øvrigt af Kom-

missionen. Men tilretninger i takt med ti-

den er naturligt, blandt andet i forhold til 

den vældige digitale omstilling, vi har set i 

perioden (Forbrugerkreditdirektivets 

grundsten blev lagt helt tilbage i 2001)  

Der bør ses pa  mere smidige regler for op-

fyldelse af informationskravene, som sikrer 

et bedre samspil med de teknologiske mu-

ligheder, der er i dag, og de platforme for-

brugeren benytter sig af. Groft sagt sker 

der i dag en overinformation i reklamer og 

i kontrakter, og det er vanskeligt græn-

sende til umuligt at opfylde kravene, na r 

kunden anvender sin telefon. I fremtiden 

bør informationsstrømmen være mere 

ma lrettet i forhold til, hvilke informationer, 

der er relevante for forbrugeren i den pa -

gældende situation. Og det ma  sikres, at in-

formationskravene rent faktisk kan opfyl-

des pa  de platforme, forbrugerne benytter 

sig af. 

I forhold til Kommissionens fokus pa  

yderligere harmonisering af kravene til 

kreditværdighedsvurdering vil vi fra for-

eningens side lægge vægt pa  yderligere ad-

gang til relevante data for at kunne opfylde 

dette krav, hvor der er meget store forskel-

lige blandt landene. Hvis vi bare kigger 

over vandet til Sverige, er der her en helt 

anden tradition for a benhed om data til 

dette brug.  

Vi vil ogsa  have fokus pa  en rimelig grad af 

proportionalitet, sa  der ikke stilles de 

samme krav til et mindre forbrugsla n fx til 

finansiering af ny cykel, vaskemaskine eller 

PC som til et større boligla n eller realkre-

ditla n.  

Godkendelse af forbrugslåneselskaber  

Under den borgerlige regering gennemfør-

tes med et bredt flertal i Folketinget sidste 

sommer nye krav om licens for sa kaldte 

”forbrugsla neselskaber”. Forma let var at 

stramme op pa  tilsynet med kvikla nesel-

skaber med la n med Å OP´er pa  flere hund-

rede procent og sikre, at deres forretnings-

model var afstemt med kundernes inte-

resse (krav til produktgodkendelse), og at 

de foretager en ordentlig kreditværdig-

hedsvurdering. 

Ingen af Finans & Leasings medlemmer var 

i ma lgruppen, dels fordi foreningens for-

brugsla neselskaber har rentevilka r, der 

matcher fullservice-banker, dels fordi de 

alle har banklicens. Men med i slipstrøm-

men kom - formentlig utilsigtet - alle de af 

vores medlemmer, som udbyder bilfinan-

siering, da de typisk har status af finansie-

ringsselskab som datter af en bank eller en 

producent.  
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Disse billa neselskaber har derfor haft et 

stort arbejde med at udarbejde beskrivel-

ser af deres forretningsmodel m.v. til brug 

for ansøgning hos Finanstilsynet om tilla-

delse efter den nye Lov om Forbrugsla ne-

selskaber. I skrivende stund afventes tilsy-

net reaktion pa  alle disse ansøgninger. 

ÅOP-loft 

Østre Landsrets dom i starten af 2019, der 

meget overraskende godkendte et kvikla n 

med en Å OP pa  over 700 pct. og en a rlig no-

minel rente pa  flere hundrede procent, vi-

ste, at der er behov for ved lov at fastsætte 

en grænse for helt urimeligt høje la neom-

kostninger. Den grundlæggende tankegang 

bag regeringens forlig før jul om et indgreb 

imod disse kvikla n, som blev indga et med 

et bredt flertal i Folketinget, har Finans & 

Leasing derfor støttet op om. Men den tek-

niske udformning er desværre pa  flere af-

gørende punkter kuldsejlet i den politiske 

proces.  

Lovudkastet har da ogsa  fa et massiv kritik 

fra mange forskellige høringsparter ikke 

bare den finansielle sektor men ogsa  Kon-

kurrencestyrelsen og Danske Ådvokater.  

Der foresla s et Å OP-loft pa  35%. Det er 

temmelig lavt i forhold til FinansDanmarks 

udmelding pa  50%, som vi ogsa  gik pa  ba-

nen og støttede.  

Oven i det foresla s sa  en markedsføringsbe-

grænsning pa  25% Å OP. Dermed vil Å OP-

loftet de facto være helt nede pa  25%, og 

dermed lavere end de omkringliggende 

lande, vi normalt sammenligner os med.  

Det er meget vanskeligt at følge, hvorfor la n 

i intervallet 25-35% Å OP ikke skal kunne 

markedsføres. Det har jo intet at gøre med 

den massive markedsføring af meget dyre 

kvikla n, som man gerne vil skride ind over 

for. Disse meget dyre kvikla n vil allerede 

som følge af den civilretlige begrænsning 

pa  35% Å OP være helt væk fra markedet. 

Særligt ved mindre la n i detailhandlen er 

der meget stor forskel pa  25 og 50% Å OP, 

og det vil gøre det vanskeligt at finansiere 

aktiver i størrelsesordenen 5-10.000 kr. I 

hvert fald uden at skulle forlænge løbetiden 

og dermed gøre de samlede kreditomkost-

ninger højere end ved en lavere løbetid. Det 

skyldes kort sagt, at der er de samme udgif-

ter til at oprette et la n uanset la nestørrelse, 

hvorfor stiftelsesomkostninger forholds-

mæssigt vejer meget tungere pa  et lille end 

et stort la n. Stiftelsesomkostningerne er i 

øvrigt i vidt omfang forbundet med offent-

lige krav til kreditværdighedsvurdering, 

tjek af kundens identitet jf. hvidvaskloven, 

opslag i RKI og CPR-registret, opslag i 

Eskatdata, KreditStatus m.v. 

Der er pa  denne ma de skudt en hel del over 

ma let i forhold til den oprindelige opgave 

med at sætte en grænse for helt urimeligt 

dyre kvikla n. Man griber nu i stedet direkte 

ind i et velfungerende marked. Det er kort 

sagt en ommer! Hvilket vi vil vende tilbage 

til under den aftalte evaluering om 1 a r, i 

det omfang forslaget ikke bliver justeret 

under den kommende Folketingsbehand-

ling (verserende i skrivende stund)  

Vi vil arbejde for at markedsføringsbe-

grænsningen ændres, sa  Å OP-loftet i det 

mindste bliver hævet til 35%.  
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Der bør ogsa  ske en tilretning af omkost-

ningsloftet pa  100 %, sa  loftet kun omfatter 

den aftalte periode og ikke omkostninger 

ved misligholdelse sa  som morarente m.v. 

Ellers vil det være til stor skade for befolk-

ningens generelle betalingsmoral.  

Endelig bør ba de Å OP-loftet og omkost-

ningsloftet gøres afhængig af den fremti-

dige renteudvikling og ikke som foresla et 

være statisk. Det tjener ba de kreditgiver og 

forbrugers interesse.  

Eskatdata åbnes op over for leasingsel-

skaber og udbredes til personligt ejede 

virksomheder 

Finans & Leasings medlemmer er storbru-

gere af data fra Eskatdata til brug for kre-

ditværdighedsvurdering hvad anga r for-

brugsla n og billa n. Det er et system, der 

fungerer vældig godt og giver adgang til en 

mængde meget relevante data fx lønoplys-

ninger.  

Mange af foreningens medlemmer udbyder 

ba de billa n og privatleasingaftaler. Det er i 

den relation ret paradoksalt, at Eskatdata 

ikke kan anvendes ved kreditvurderingen 

af en leasingtager. Til skade ba de for lea-

singtageren og leasingselskabet. Særligt 

na r selskabet har adgang til at bruge Eskat-

data, hvis blot kunden i stedet havde valgt 

et la neprodukt.  

Der er ikke nogen god forklaring pa  denne 

forskel, da hensynet til kunden tilsiger, at 

der foretages den samme effektive kredit-

vurdering, uanset om kunden vælger et la n 

eller en leasingaftale. I begge tilfælde er der 

tale om en økonomisk forpligtelse for kun-

den, som kræver, at kunden kan servicere 

aftalen hver ma ned. Ellers bliver det en 

da rlig forretning ba de for leasingselskabet 

og kunden. 

Vi er derfor meget tilfredse med, at Skatte-

ministeren tidligere pa  a ret i forbindelse 

med regeringens udspil om tiltag imod sa -

kaldt ”vanvidsbilisme” bebudede, at Eskat-

data vil blive a bnet op for leasingselskaber. 

Det arbejde vil vi følge nøje i tiden, der 

kommer. 

Vi deltager ogsa  i en arbejdsgruppe sam-

men med SKÅT og FinansDanmark med det 

forma l at kunne anvende Eskatdata i for-

hold til de mange personligt ejede enkelt-

mandsvirksomheder. Det vil kunne gøre 

kreditvurderingen af disse virksomheder 

langt mere digital og effektiv.  

Ordningen om Eskatdata er i øvrigt et ek-

sempel pa  et godt samarbejde mellem det 

offentligt og den private sektor til efterle-

velse andre steder i den offentlige sektor! 

Indgreb mod firmabilisterne 

Et bredt flertal i Folketinget vedtog før jul 

et indgreb imod firmabilisterne, idet man 

nu skal lægge leasingselskabets genbereg-

nede værdi af bilen efter senest fire mdr. til 

grund for en ændring af firmabilbeskatnin-

gen. En væsentlig driver var et skønnet 

provenu pa  100 mio. kr. a rligt (na r ordnin-

gen er fuldt indfaset) 
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Indgrebet skete meget mod Finans &Lea-

sings vilje, bl.a. fordi det er meget uhen-

sigtsmæssigt og stridende imod alminde-

lige retsprincipper, at firmabilisten ikke 

kender sin beskatning allerede fra dag et.  

Vi pegede - bl.a. ved foretræde for Folketin-

gets Skatteudvalg - ogsa  pa , at indgrebet ef-

terlader en ladeport af et hul i systemet, 

ved at virksomheder kan fravælge leasing-

løsninger og i stedet selv købe deres firma-

biler. I det tilfælde skal registreringsafgif-

ten nemlig ikke genberegnes og firmabilbe-

skatningen bliver dermed heller ikke be-

rørt. 

Sidst men ikke mindst gjorte vi opmærk-

som pa , at timingen i indgrebet var uheldig, 

da vi formentlig sta r overfor fundamentale 

ændringer af registreringsafgiftssystemet 

meget snart som følge af Eldrup-udvalget 

om omlægning til grønne motorkøretøjer.  

Ændringen af bilbeskatningen som medfø-

rer meget store administrative omstillings-

omkostninger vil dermed højest sandsyn-

ligt kun blive sta ende i meget kort tid og 

burde derfor helt have været undladt.  Ord-

ningen na r aldrig at blive indfaset, staten 

fa r ikke de beregnede indtægter og tilbage 

sta r blot en masse administrative omkost-

ninger for alle parter – vores medlemmer, 

firmabilisterne og deres arbejdsgivere samt 

SKÅT selv. 

Vanvidsbilisme 

Der har i den seneste tid været meget fokus 

pa  det, der i pressen, er blevet døbt ”van-

vidsbilisme”, hvorved forsta s helt uaccepta-

bel kørsel til fare for andre mennesker. 

Mange gange i leasede biler, der bliver la nt 

ud til andre (sa kaldte ”puljebiler”), hvorved 

politiet har særligt vanskeligt ved at straf-

forfølge køreren og konfiskere køretøjet, da 

det er leasingselskabets ejendom. 

Finans & Leasing har været meget aktive i 

debatten ba de i pressen og pa  møder med 

Justitsministeriet og Skatteministeriet for 

at gøre opmærksom pa , at foreningens 

medlemmer gør alt, hvad der sta r i deres 

magt for at undga , at der bliver leaset biler 

til personer, som opfører sig uansvarligt i 

trafikken, eller som alene har til hensigt at 

være stra mand for en puljebil. Det er i øv-

rigt ikke første gang, vi har taget denne dia-

log. Det gjorde vi ogsa  under den tidligere 

borgerlige regering tilbage i 2017.  

Vi har bragt ønsket om at give leasingsel-

skaber adgang til Eskatdata pa  bordet, idet 

det alt andet lige vil give leasingselska-

berne et meget tættere og præcist billede af 

nye kunder. Stra mænd for sa kaldte ”pulje-

biler”, kan i dag slippe igennem systemet 

baseret pa  falske lønsedler. Det vil opslag i 

Eskatdata, hvor man har arbejdsgivers kor-

rekte lønindberetning, eller kan se hvis 

personen i virkeligheden lever af offentlige 

ydelser, opfange. Det er derfor meget posi-

tivt, at Skatteministeren har meldt ud, at 

der nu arbejdes pa  en sa dan ændring. 
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I regeringens udspil fremgik det, at man 

over en bred kam ville konfiskere leasede 

biler, hvis der blev kørt vanvidskørsel i 

dem, med den virkning, at provenuet fra 

salg af bilen skal ga  direkte i statskassen. 

Det blev dog fulgt op af en undtagelse ga -

ende pa  leasingselskaber, som ikke har væ-

ret bekendt med den uretmæssige brug af 

køretøjet og i øvrigt har gjort, hvad man 

kan for at undga  det ved indga else af lea-

singaftalen. 

 

Det er afgørende for Finans & Leasing, at 

denne undtagelse bliver beskrevet meget 

nøje i et kommende lovforslag til imple-

mentering af regeringens udspil. Det skal 

sikres, at foreningens medlemmer ikke bli-

ver straffet i form af konfiskation af deres 

ejendom i tilfælde af leasingtagers vanvids-

kørsel, som de ikke er herrer over. Ellers 

kommer man til at straffe de forkerte, og 

det vil være et efter vores vurdering ulov-

ligt indgreb i ejendomsretten jf. grundlo-

vens § 73. Selvsagt under forudsætning af 

at leasingselskabet har gjort hvad der sta r i 

dets magt herunder ved tjek i Eskatdata for 

at undga  det.  

I det tilfælde foresla r vi i stedet en ordning, 

hvor leasingselskabet fa r bilen tilbage og 

meddeler leasingtager, at kontrakten be-

tragtes som misligholdt. Det vil have den 

følge, at bilen ikke udleveres til leasingtage-

ren, som i stedet skal betale for den mislig-

holdte kontrakt. Dermed sikres det, at den 

rette straffes rent økonomisk, og at van-

vidsbilisten ikke kan køre videre i det pa -

gældende køretøj.  

Det ville ogsa  være et særdeles nyttigt 

værktøj, hvis Datatilsynet kunne sige god 

for, at leasingselskaber kan dele informa-

tion om hvilke personer, der enten har væ-

ret leasingtagere for puljebiler anvendt til 

vanvidskørsel eller selv har kørt vanvids-

kørsel og er blevet pa grebet af politiet, med 

andre leasingselskaber. Pa  den ma de kunne 

man i alles interesse sikre sig, at stra man-

den eller vanvidsbilisten, der er blevet pa -

grebet af politiet, ikke dagen efter henven-

der sig til et andet leasingselskab og fa r ad-

gang til en ny bil. 

Finans & Leasing finder det samlet set me-

get positivt, at regeringen har taget initiativ 

til foranstaltninger imod vanvidskørsel, og 

vi er i vidt omfang enige i regeringens ud-

spil. Det forudsætter dog, at det bliver præ-

ciseret, at leasingselskaber, som har været i 

”begrundet god tro” ikke fa r frataget ejen-

domsretten til deres biler. 
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Internationalt samarbejde 

Finans & Leasings arbejdsomra der spæn-

der vidt, og de ga r helt naturligt ud over 

landets grænser. Derfor arbejder vi ogsa  in-

ternationalt med at søge indflydelse pa  be-

slutningerne i EU.  

Pa  internationalt plan er vi derfor medlem 

af en sammenslutning af nationale leasing-

branche-foreninger, kaldet Leaseurope.  

Tilsvarende er vi medlem af Eurofinas, der 

fokuserer pa  forbrugsfinansiering. 

Og endelig er vi medlem af EU- Federa-

tion – en sammenslutning af europæiske 

foreninger for factoringerhvervet,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålle disse pan-europæiske brancheforenin-

ger har meget naturligt til huse i Brussels.  

Gennem disse medlemskaber har vi mulig-

hed for at øve indflydelse pa  lovarbejdet i 

EU, som har en helt grundlæggende betyd-

ning for finansieringsvirksomhed i Dan-

mark. 

Finans & Leasings direktør er formand for 

Leaseeuropes juridiske udvalg og medlem 

af Eurofinas bestyrelse, mens direktør Pe-

ter Hupfeldt, Nordea Finans, er medlem af 

bestyrelsen for Leaseeurope og her repræ-

senterer de nordiske og baltiske lande.  

 

 

 

 

 

  

http://www.eurofinas.org/
http://www.euf.eu.com/
http://www.euf.eu.com/
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Finans & Leasing i tal  

 

 

UDVIKLING I OMSÆTNINGEN BLANDT FINANS & LEASINGS MEDLEMMER 

 

Figur 1 og 2 (ovenfor) viser en moderat samlet vækst i medlemmernes omsætning. Således er der en lille nedgang i nye leasingkontrakter: 

(2%) fra 46,6 til 45,5 mia. kr., hvorimod der er øget vækst i foreningens tre andre sektorer; hhv. stigning i factoring: (1%) 138 til 139 mia. kr., 

stigning i lån mod sikkerhed: (3%) 19,6 til 20,3 mia. kr. samt stigning i forbrugslån og kreditkort: (9%) 10.5 til 11,5 mia. kr.  
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Figur 4 viser, at Finans & Leasings medlemmer samlet via leasing og la n til erhvervsdrivende og private finansie-

rer 125.565 biler ud af 225.636 nyindregistrerede biler i Danmark i 2019. Dette svarer til ca. 56 %. Tallene i ko-

lonnen ”Åntal biler (stk.) hele DK” stammer fra Danmarks Statistik. Der er en lille ma leusikkerhed ift. privatlea-

sing, der gør at F&Ls medlemmer har et større antal biler end ma lt af Danmarks Statistik. 

 

Figur 3 viser størrelsen af de bruttoinvesteringer, der foretages af Finans & Leasings medlemmer i forhold 

til de samlede bruttoinvesteringer i samfundet.  

        

 

ERHVERVSLIVETS BRUTTOINVESTERINGER FINANSIERET AF FINANS & LEASINGS MED-
LEMMER I 2019 

FINANS & LEASINGS MEDLEMMERS FINANSIERING AF NYINDREGISTREREDE BILER I 2019 
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Figur 5 viser hvor stor en andel privatleasing udgør af nyregistrerede personbiler. Som det ses, er det 

ved udgangen af 2019 ca. 22 % af alle nyregistrerede biler til private, der finansieres via privatleasing. 

Vi er altsa  tilbage ved samme niveau som før indgrebet med L 4 i eftera ret 2017, hvor leasingselska-

berne blev forpligtet til at foretage en genberegning af registreringsafgiften efter 4 mdr. 

 

PRIVATLEASINGS ANDEL AF NYINDREGISTREREDE BILER TIL PRIVATE 
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Repræsentationer 

Ankenævnet vedrørende finansieringssel-

skaber 

EU-specialudvalget, Erhvervsministeriet 

Fintechudvalg, Finanstilsynet 

Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen 

Følgegruppe E-skatdata, Skattestyrelsen 

Følgegruppen for digital tinglysning, Dom-

stolsstyrelsen/Justitsministeriet 

Følgegruppen for NemID, Digitaliserings-

styrelsen 

Følgegruppen om Retsplejerådet, Retsple-

jerådet/Justitsministeriet 

Følgegruppen til kommission for grøn om-

stilling af personbiler, Skatteministeriet 

Hvidvaskforum Plus, Finanstilsynet 

Kreditregisteret, Nationalbanken 

Kundepanel, Motorstyrelsen 

Motorkontaktudvalget, Motorstyrelsen 

Netværket for øko-it-kriminalitet (FIT), Rigs-

politiet 

Niveaulisteudvalget, Motorstyrelsen 

Rigspolitiets Landsventer for Internet Krimi-

nalitet, Rigspolitiet 

Uddannelsesudvalget vedr. forsikringsfor-

midling, Finanstilsynet 

 


