Forbud mod markedsføring af
visse kreditaftaler og
forbrugslåns virksomheder - §§
11a og b

Lov 2020-0609 nr. 810
BERLINGSKE 20. juli 2021

”Flere politikere har råbt op om en »syg«
arbejdskultur på Christiansborg, hvor
lovgivningsprocessen går alt for hurtig og
derfor ofte munder ud i dårlige og
halvfærdige beslutninger. Professor i
statskundskab er bekymret for udviklingen,
men har svært ved at se, hvordan man kan
gøre noget ved problemet.”
”Der bliver vedtaget alt for meget lovgivning,
som de ansvarlige politikere ikke har sat sig
nok ind i. Det mener flere politikere samt en
professor i statskundskab”
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Stk. 1. Forbud mod markedsføring af (1) kreditaftaler, hvis
forbrugerlånsvirksomheden udbyder kredit med ÅOP på 25 %
eller derover.
Stk. 2. Undtagelse - Markedsføring af boligkreditaftaler

§ 11a

Stk. 3. Undtagelse – 1) På forbrugslånsvirksomhedens
forretningssted. 2) På forbrugslånsvirksomhedens hjemmeside
eller i et system til brug for fjernsalg, som drives af
forbrugslånsvirksomheden.3) Hvis kredit udbydes med henblik på
køb af en specifik vare eller tjenesteydelse , hvorefter
a) køberen efter aftale med sælgeren har fået henstand med
betaling af købesummen eller en del af denne eller købesummen
helt eller delvis dækkes ved lån indrømmet køberen af en
tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og
sælgeren ,
b) kreditaftalen markedsføres på sælgerens forretningssted eller
hjemmeside eller i et system til brug for fjernsalg, som drives af
sælgeren, og
c) markedsføringen sker i tilknytning til oplysningen om varens
eller tjenesteydelsens kontantpris
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• Stk. 1. Forbud mod markedsføring af
forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler til
forbrugere i forbindelse med markedsføring af spil
eller spiludbydere.

§ 11b

• Stk. 2. Undtagelse – Markedsføring af
boligkreditaftaler

• Stk. 3. Undtagelse - Kreditkøb (ikke det samme
som fritstående lån i banken, selvom dette bruge
til fx bilkøb)
- lån ydes af sælger
- lån ydes til K efter aftale
ml.finansieringsselskab og S. (blancolån)
• Stk. 4. Undtagelse - Sponsorering af idræt
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• Afgørende for, om en leasingaftale lovligt kan
markedsføres i forbindelse med markedsføring af spil eller
spiludbydere, er, om leasingudbyderen udbyder andre
forbrugerkreditaftaler end kreditkøb (fx fritstående lån).
Det gælder også i andre sammenhænge, som er den
konkrete markedsføring uvedkommende.

Hvad betyder
det for
privatleasing?
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• Hvis den virksomhed, der udbyder leasingaftalen (evt. via
en samarbejdspartner), IKKE udbyder andre
forbrugerkreditaftaler end kreditkøb, kan en leasingaftale
lovligt markedsføres i forbindelse med markedsføring af
spil eller spiludbydere.
• Hvis den virksomhed, der udbyder leasingaftalen (evt. via
en samarbejdspartner), derimod udbyder andre
forbrugerkreditaftaler end kreditkøb, fx fritstående lån, vil
markedsføringen af leasingaftalen være omfattet af
forbuddet. Det skyldes, at der i så fald sker markedsføring
af forbrugslånsvirksomheden, uden at
undtagelsesbetingelserne i MFL § 11b, stk. 3, er opfyldt.
(MFL § 11b, stk. 3, omtales nærmere nedenfor).
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Privat leasing
Hvilke produkter udbyder leasingudbyderen – også
uafhængigt af bilforhandleren, og i andre sammenhænge,
som er bilforhandleren/den konkrete markedsføring
uvedkommende?

Kan leasingaftalen lovligt markedsføres i forbindelse
med spil eller spiludbydere?

1. Leasingaftaler

1. Ja

1. Leasingaftaler
2. Kreditkøb

2. Ja

1. Leasingaftale
2. Kreditkøb
3. Andre forbrugerkreditaftaler end kreditkøb (fritstående
lån)

1. Nej
2. Ja, men særlige krav
3. Nej
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Er § 11b i strid med direktivet om urimelig handelspraksis
(2005/29)?
• Stridens kerne: Direktivet er et totalharmoniseringsdirektiv, hvorfor de
enkelte medlemsstater ikke må indføre strengere regler end direktivet,
medmindre området er specifikt undtaget af direktivets
anvendelsesområde.

Hvad betyder
det for
privatleasing?
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• Præamblens pkt. 9: ”Finansielle tjenesteydelser og fast ejendom
nødvendiggør som følge af deres kompleksitet og alvorlige iboende risici,
at der opstilles detaljerede krav, herunder positive forpligtelser for
erhvervsdrivende. Med hensyn til finansielle tjenesteydelser og fast
ejendom berører direktivet derfor ikke medlemsstaternes ret til at gå
videre end dets bestemmelser for at beskytte forbrugernes økonomiske
interesser. Det er ikke hensigtsmæssigt i denne tekst at give regler for
certificering og angivelse af lødighed for ædelmetalarbejder.”
• Art. 3, nr. 9: ”I forbindelse med »finansielle tjenesteydelser«, som
defineret i direktiv 2002/65/EF, samt fast ejendom kan medlemsstaterne på
det område, hvor der med dette direktiv sker en tilnærmelse, stille krav,
som er mere restriktive eller præskriptive end dette direktiv.”
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Er § 11b i strid med direktivet om urimelig
handelspraksis (2005/29)?
• LIGA Advokater – JA. Vurdering af 14. januar 2020

Hvad betyder
det for
privatleasing?
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• Direktivet er et totalharmoniseringsdirektiv, hvorfor
de enkelte medlemsstater ikke må indføre strengere
regler end direktivet, medmindre området er
specifikt undtaget af direktivets anvendelsesområde.
• Direktivet tillader kun medlemsstaterne at fastsætte
strengere regler for finansielle tjenesteydelser, (dvs.
på produktniveau), men ikke for udbydere af
finansielle tjenesteydelser (dvs. på
virksomhedsniveau). Da forbuddet i MFL § 11, stk.
1, også omfatter udbydere af finansielle
tjenesteydelser, går bestemmelsen videre, end der
er hjemlet i Direktivet.
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Hvad betyder
det for
privatleasing?
• Er § 11b i strid med
direktivet om urimelig
handelspraksis
(2005/29)?
• Kammeradvokaten –
Nej. Notat af 3. februar
2020
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Hvad betyder
det for
privatleasing?
• Kammeradvokaten –
Nej. Notat af 3.
februar 2020

22-09-2021

12

Hvad betyder
det for
privatleasing?
• Kammeradvokaten – Nej.
Notat af 3. februar 2020
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Hvad betyder det for privatleasing?
Spørgsmål stillet den 10.03-2021
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Hvad betyder det for privatleasing?
20.05.2021

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Didier Reynders
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