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Leder har ordet
2018 ble enda et resultatmessig godt år for
medlemsselskapene. Veksten i norsk økonomi
tok seg ytterligere opp og oljeprisen bedret seg
men falt tilbake på slutten av året. Veksten i
bruttonasjonalprodukt (BNP) uten oljen økte til
2,2 % i 2018. Det har vært en god vekst i
sysselsetningen og husholdningenes gjeldsvekst
har avtatt noe.

Leasinginvesteringer i driftsmidler økte med hele 8 % i 2018.
Veksten er drevet av den generelle oppgangen i norsk økonomi og
av store investeringer i bygg- og anleggsektoren. Nesten 30 % av
bedriftenes investeringer i transportmidler og maskiner ble i
2018 finansiert via Leasing. Leasing er en viktig finansieringskilde
spesielt for små og mellomstore bedrifter.
Medlemmene opplever samtidig en økt etterspørsel etter factoring, hvor både omsetning og utlån var stigende gjennom fjoråret.
Det oppleves også en økende interesse for fakturakjøp og det
utvikles produkter spesielt for små bedrifter.
Bilsalget i 2018 fikk en nedgang på 6,8 % men ble likevel det
sjette beste bilåret i historien. Selv med en nedgang i salget av
nye biler så opplevde medlemsselskapene en god etterspørsel
etter bilfinansiering og økte sin markedsandel på finansiering av
nye biler fra 63 % til 67 % i 2018.
Elbil-andelen fortsetter å stige og var i 2018 31 % av antall solgte
biler mot 21 % i 2017. Hybridbilene hadde en markedsandel på
29 % mot 31 % året før.
Endrede holdninger til å leie samt usikkerhet rundt drivlinjer og
restverdier har gjort at privatleie har økt i omfang de senere år.
Medlemmene finansierte nesten like mange nye biler til privatpersoner via privaleie som via lån i 2018. Både Forbrukerrådet og
Forbrukertilsynet har hatt fokus på privatleie. Finfo vil i 2019 delta
i et samarbeid med NAF og NBF for å utarbeide en felles bransjenorm for påkost og unormal slitasje samt i tillegg utarbeide en
egen mønsteravtale for privatlease som er bedre tilpasset privatpersoner.
Økt etterspørsel etter forbrukslån og en jevn og utstrakt bruk av
betalings- og kredittkort har også gitt gode resultater på privatsiden. Bekymring for den sterke veksten i forbrukslån har ledet til
flere reguleringer fra myndighetens side de siste årene.
Finansdepartementet besluttet å forskriftsfeste Finanstilsynets
retningslinjer om forsvarlig utlånsparksis for forbrukslån og
sendte ny forskrift på høring høsten 2018. Omsetningen på kredittkort fortsetter å øke, mens antall kort og samlet utlån på kortene forholder seg relativt stabilt.

Samlet sett ble 2018 et godt år hvor medlemsselskapene har
fortsatt å styrke sin posisjon som finansieringskilde og bidratt til at
bedrifter og husholdninger har fått dekket sine finansieringsbehov.
Vi er inne i en tid med store endringer. Utviklingen går i et stadig
økende tempo og både markedet og kundenes forventninger er i
stadig utvikling. Digitalisering og robotisering samt nye krav til
kompetanse er ferd med å endre vår hverdag. Nye aktører vil
komme inn og ta en del av verdikjeden. Digitalisering, den nye
delingsøkonomien og skiftet mot el- og hybrid biler vil i økende
grad påvirke både leasing og bilfinansiering. I tillegg kommer
omfattende regulatoriske endringer både fra EU og nasjonalt.
Finansieringsselskapenes Forening skal holde frem sitt arbeid
med å ivareta medlemsselskapenes interesser. Gjennom
kunnskapsformidling og myndighetskontakt vil vi kontinuerlig
fremme og sikre gode rammebetingelser, samt legge til rette for
videreutvikling i et tøft og utfordrende marked. Til tross for
økt økonomisk usikkerhet er medlemsselskapene godt rustet for
å drive lønnsom og god forretning i tiden som kommer.
Vi vil få takke for et godt samarbeid i året som har gått, og ser frem
imot et spennende 2019.

Christina Åhlander
Adm. direktør
FINFO

Finansieringsselskapenes Forening skal være en naturlig interesseorganisasjon for alle finansieringsselskaper,
banker og andre selskaper som driver med slik virksomhet i Norge. Gjennom høy kompetanse og markedskunnskap
skal foreningen overfor omverdenen fremstå som en representant for bransjen, mens foreningen innad skal formidle kunnskap og bidra til en felles bransjekultur med sunn konkurranse selskapene i mellom.
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Hovedtrekk
Hovedpunkter 2018
• Resultatmessig nok et godt år for finansieringsselskapene
• Økt press på marginene på leasingfinasiering til næringslivet
• Kontroll med mislighold og tap
• Økning i investeringer i næringslivet
• Stabil etterspørsel etter bilfinansiering
• Lavere vekst i forbrukslån
• Forvaltningskapitalen øker

Tall i mrd kroner

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemsselskapenes samlede forvaltningskapital pr 31.121)2)

254,5

281,8

289,2

336,6

385,6

431,7

480,9

Nye leasinginvesteringer totalt

38,8

40,2

46,6

45,5

54,1

61,7

64,7

Nye leasinginvesteringer personbiler

11,4

12,4

15,3

13

16,5

21,4

21,6

Nye investeringer - andre utlån (billån og øvrig utlån)

38,3

36,3

38

43,7

49,7

59,1

61,4

132,9

136,6

156,5

177,6

198,8

223,3

255

6,5

5,4

7,4

10,8

12,8

15,9

20,5

111,7

122,5

125,3

137,2

145,7

160,4

187,7

45,4

46,0

54,1

62,0

70,9

95,7

103

Factoringomsetning inkl. bloc-factoring
Factoringutlån
Kredittkort, total omsetning (internasjonale og innenlandske)
Kortbaserte utlån og blancokreditter, utestående lånevolum
1)

3)

Foreløpige tall for 2018.

2) Forvaltningskapitalen for filialer av medlemmer som er en del av bank er beregnet
3) Finfo har fått flere nye medlemmer de siste årene. Deres tall er medtatt fra tidspunkt for medlemskap.
Kilde: Finansieringsselskapenes Forening

Virksomhetsområdene
Leasing:

Factoring:

• Sterk posisjon som finansieringsløsning for næringslivet

• Positiv utvikling i omsetning og utlån

• Industrielt utstyr, maskiner og transportmidler har en domineren-

• Fakturamengden er stabil

de rolle som leasingobjekter
• Tilfredsstillende inntjening og lave tap

• Nettbaserte factoringløsninger øker produktets attraktivitet
blant bedriftene
• Oppmerksomhet om factoring som aktiv del av bedriftens

Bilfinansiering:

finansstrategi

• Liten økning for leasingfinansiering av personbiler til privatmarkedet
• Økning i nye utlån for finansiering av personbiler

Kreditt- og betalingskort:

• Økning i leasing av transportmidler

• Svak økning i den kortbaserte utlånsveksten

• Medlemsselskapene fortsatt dominerende finansieringskilde

• Stabilt antall internasjonale fakturerings- og kredittkort men

i bilmarkedet
• Medlemsselskapene øker sin markedsandel på finansiering
av personbiler

fortsatt god omsetningsvekst
• Tapsprosent fortsatt lav
• Internasjonale kreditt- og faktureringskort attraktive som
betalingsmiddel og finansieringskilde
Forbrukslån
• Fortsatt høy men avtagende vekst i forbrukslån
• Tap fortsatt på et lavt nivå
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Året i korte trekk
JAN

FEB

Forbrukerombudet blir til Finanstilsynet.
Finanstilsynet kontrollerer etterlevelsen av retningslinjene
for forbrukslån.
Finfo implementerer formaliserte regler for bransjesamarbeid.
Forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn.
Finfo sørger for tilgang til forsikringsinformasjon i TFF Auto.
Factoring Finans AS og Optin Bank ASA opptas som nye
medlemmer.
Møte med Finanstilsynet.

MARS

Seminar om gjeldsinformasjonsloven og Finans Norges
gjeldsportal for Finfos medlemmer.

APRIL

Forbrukertilsynet med aksjon mot ulovlig kredittmarkedsføring.
Sparebank 1 Kredittkort AS opptas som nytt medlem.
Seminar om trafikkforsikringsavgiften for Finfos medlemmer.
Finfos lederseminar i Dublin.

MAI

JUNI

OKT

Eurofinas og Leaseurope avholder årsmøte i Venezia.
Ny hvitvaskingslov trer i kraft 15. oktober.

NOV

Ya Bank ASA fusjonerer med Resurs Bank AB.
Møte med Forbrukertilsynet.
Etablert arbeidsgruppe for utforming av felles bransjenorm
for unormal slitasje med NAF og NBF.

DES

Barne- og likestillingsdepartementet setter frist til 1. juli
2019 for rapportering av usikret gjeld.
Diners Club Nordic AB fusjonerer med SEB Kort Bank AB.
Finfo i møte med finansministeren, justis- og beredskapsministeren og barne- og likestillingsministeren.

Medlemsselskapenes utlånsvolum (andel fordelt på gruppe)
70

60

Årsmøte i Asker i Finansieringsselskapenes Forening og
Finansieringsselskapenes Servicekontor.

50

Ny hvitvaskingslov vedtatt i Stortinget.
Ny personopplysningslov vedtatt i Stortinget.

40

JULI

Nordea inngår avtale med Gjensidige Forsikring ASA om
kjøp av samtlige aksjer i Gjensidige Bank ASA.
Ny personopplysningslov trer i kraft 20. juli.

AUG

Finansdepartementet uttaler at overgangen til WLTP ikke
skal gi en økning i det samlede proveny fra bilavgiftene.

SEP

Forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån sendes
på høring.
Regjeringen beslutter å utsette innføringen av WLTP til 2020.
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Kort om Finfo
FINFO (Finansieringsselskapenes Forening) er en bransjeforening for

regnskapsoffentlighet. Foreningen kan også oppta assosierte medlem-

finansieringsselskaper som driver virksomhet i Norge. Medlemmer kan

mer

være finansieringsselskaper eller andre finansinstitusjoner med konsesjon i Norge som driver virksomhet innenfor områdene leasing, fac-

Foreningen dekker ca. 90 % av markedet og hadde i 2018 46 med-

toring, lån mot salgspant, kredittkort, innløsningstjenester og annen

lemmer – 20 norskeide foretak, 10 utenlandske og 16 filialer av uten-

forbrukerfinansiering.

landske kredittinstitusjoner. Et av selskapene driver grenseoverskridende virksomhet fra Sverige. Foreningen ivaretar medlemmenes inter-

Foreningen har også anledning til å oppta filialer etablert i Norge av

esser overfor myndighetene og er høringsinstans for lovforslag som

utenlandske finansieringsselskaper eller andre finansinstitusjoner som

berører selskapenes virksomhet. Medlemmene ytes bistand i spørsmål

driver virksomhet innenfor disse områdene. Det er en forutsetning for

av juridisk, regnskapsmessig og administrativ karakter. Foreningen er

medlemskap at virksomheten står under tilsyn av Finanstilsynet eller

medlem i de europeiske organisasjonene Eurofinas og Leaseurope, og

tilsvarende myndighet i utlandet, og er underlagt krav til egenkapital og

har en samarbeidsavtale med Finans Norge.
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Medlemsselskapenes virksomhet 2018
Medlemsselskapene fikk i 2018 økte nysalgsvolumer både i privatmarkedet og
bedriftsmarkedet. Samlet forvaltningskapital ble 481 mrd. som er en økning på
11,4 % fra 2017. Samlet sett ble 2018 nok et godt år for medlemsselskapene med
god rentemargin og fortsatt kontroll på mislighold og tap på utlån.

Leasing
Vekst i leasing av driftsmidler og biler
Leasingfinansiering av nye driftsmidler og biler endte på 64,7 mrd
kroner, en økning på 5 % sammenlignet med fjoråret. Privatleasing av
personbiler hadde en oppgang med 2,6 % sammenlignet med i fjor.
Leasing av bil og transportmiddel til næringslivet hadde en økning på
1,7 % mens leasing av øvrige driftsmidler økte med 9,2 %. Vi ser
spesielt en økning innenfor området industrielt utstyr og maskiner.
Bredt spekter av leasingobjekter
Medlemsselskapenes leasingportefølje økte med 11,9 % i 2018 etter
en økning på 11,8 % i 2017. Porteføljen utgjorde 149 mrd kroner
ved slutten av året. Industrielt utstyr og maskiner utgjorde ca 30 %
av porteføljen. Landtransport utgjorde ca 34 % og personbiler ca 30%.
Industrien, bygg og anlegg samt servicenæringen er de næringene
som i størst grad benytter leasing til finansiering av driftsmidler.

Nye leasinginvesteringer Mrd. kroner
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Betydelig andel på leasing
Næringslivsinvesteringene i transportmidler, maskiner og utstyr i
Norge utgjorde i følge Statistisk Sentralbyrå til sammen 166 mrd.
kroner i 2018 (foreløpige tall), en økning fra 153 mrd. i 2017
Medlemsselskapene leasingfinansierte ca 30 % av disse investeringene, og har dermed en solid posisjon som finansieringskilde for
næringslivet. Internasjonalt har denne finansieringsformen tradisjonelt
hatt en sterkere posisjon enn i Norge, men de senere års utvikling
viser at leasing har styrket sin posisjon som finansieringsform blant
norske bedrifter.

Nye leasinginvesteringer Fordelt etter næring
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Forbrukere 17%
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Primærnæring 9%

Andre 6%

Stat og kommune 10%
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Bilfinansiering
Redusert salg av nye biler
Etter flere år med økt salg av nye biler gikk salget ned med 6,8 % i
2018. I følge OFV ble det i 2018 registrert 147.929 nye personbiler
i Norge. I 2017 var salg av nye biler 158.650 som er det høyeste
salget siden 1986. Tar vi med bruktimporten ble det registrert totalt
169 322 personbiler i fjor.
Det ble foretatt 479.179 eierskifter av personbiler. Det er 10 568
flere enn i 2017.
Medlemsselskapenes biladministrative løsninger for bedrifter omfattet
74 888 biler ved utgangen av 2018 mot 77 839 året før.
Bilmarked i endring
Bilmarkedet i Norge er i endring. I 2018 hadde hybridbilene 29 %
markedsandel av registrerte biler mot 31,3 % i 2017. Nullutslippsbilene hadde en markedsandel på 31,2 % mot 20,8 % i 2017.
Samtidig ble dieselandelen kraftig redusert, fra 75,7 % i 2011 til 23,1
% i 2017 og nå 17,7 % i 2018.
Medlemsselskapene finansierte gjennom lån og leasing 99 211 nye
biler (67 % opp fra 63 % i 2017) og 140 257 brukte og bruktimporterte biler (29,3 % ned fra 29,4% i 2017).
Svak økning i personbilleasing
Leasing av personbiler utgjorde 21,6 mrd. kroner i 2018, en økning
på 1 % fra fjoråret. Oppgangen skyldes i hovedsak privatleie som har
hatt oppgang i 2018 med 2,6 % mens leasing av personbiler til
bedrifter har gått noe ned. Privatleie utgjorde i 2018 62,4 % av

finansiert volum gjennom medlemsselskapene. Leasing av transportmidler under 3,5 tonn, som i hovedsak består av varebiler, hadde
også en liten oppgang med 1,6 % sammenlignet med fjoråret.
Transportbransjen og bygg og anlegg benytter tradisjonelt sett i stor
grad leasingfinansiering av arbeidsbilene. Den betydelige økningen av
igangsatte boliger de senere år har påvirket salget av varebiler.
Stor andel private billån
Både bedrifter og privatpersoner velger å lånefinansiere bilkjøp gjennom medlemsselskapene, og billånene sikres i stor grad gjennom
salgspant. I 2018 var andelen private billån tilnærmet lik året før på
88 % av totale billån.
Salget av nye billån gjennom medlemsselskapene økte med 4,5 % i
2018 og utgjorde 57,2 mrd. kroner. Tallet inkluderer transportmidler
mindre enn 3,5 tonn.

Factoring
Økning i omsetning og utlån
Omsetning på factoring inkl. blocfactoring økte i 2018 med 14,2 %
til 255 mrd. Omsetningsøkningen i 2017 var på 12,3 %. Fakturamengden endte på 7 mill. fakturaer som var på samme nivå som
fjoråret. Utlånene, som inkluderer bloc factoring økte 29 % og endte
på 20.5 mrd. kroner ved utgangen av året.

Factoring omsetning Mrd. kroner
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Bilfinansiering
Nye investeringer mrd. kroner
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Innenfor mange bransjer
Bedrifter innenfor mange bransjer velger factoring, og kunnskapen om
produktet øker blant økonomisjefer og daglige ledere. Felles for bedrifter som velger factoring er at de selger sine varer og tjenester på
kreditt og i hovedsak til andre næringsdrivende. Mange av bedriftene
opererer innenlands, men også import- og eksportbedrifter velger å
benytte factoringselskapenes tjenester.
Factoring på web
De nettbaserte løsningene som factoringselskapene tilbyr har fått god
mottakelse hos bedriftene og gir økt effektivitet. Det forventes at aktivt
salgsarbeid og økende kunnskap om factoringproduktet kombinert med
videre produktutvikling, vil øke etterspørselen ytterligere og bidra til
fortsatt vekst i tiden som kommer.
Fakturakjøp
Fakturakjøp er et produktområde i økning og som spesielt tilpasses
små bedrifter.

Betalingskort
Utestående lånevolum for fakturerings- og kredittkort utgjorde 46 mrd.
kroner for 2018. Tatt i betraktning nye medlemmers utlån i 2017 gir
dette en økning på 2,7 % i 2018. Omsetningen på kort øker i betydelig større grad enn utlånet som har ligget relativt stabilt over tid.
Foreningens medlemmer står for over 90 % av den totale forbruksfinansieringen i Norge.
De internasjonale kortene dominerer
Foreningens medlemmer rapporterte ved utgangen av 2018 6,1 mill.
internasjonale og nasjonale betalingskort i Norge. Dette er på samme
nivå som fjoråret.
Omsetningen på betalingskortene var 198 mrd. i 2018. Det er en
økning med 10 % sammenlignet med i fjor. De internasjonale kredittkortene representerte hovedtyngden av antall kort utstedt og står
for 93 % av omsetningen på betalingskortene.
Internasjonale kredittkort hadde en omsetningsøkning på 11 %.
Veksten skyldes blant annet fortsatt tiltagende netthandel. Gjennomsnittlig omsetning pr. transaksjon for internasjonale kredittkort var på
707 kroner som en liten nedgang fra året før.
Firmakortomsetningen stod for 7 % av den samlede omsetningen
knyttet til internasjonale og nasjonale fakturerings- og kredittkort.
Mange av de internasjonale betalingskortene i personmarkedet
benyttes imidlertid også i vesentlig grad i jobbrelaterte sammenhenger.

Nasjonale kredittkort
Omsetningen knyttet til nasjonale kredittkort økte med 1 % i 2018 og
har et beskjedent omsetningsvolum i forhold til internasjonale fakturerings- og kredittkort. Med en gjennomsnittlig omsetning per transaksjon på 3.100 kroner og kun 1 transaksjon per år innebærer dette at
nasjonale kredittkort i stor grad benyttes kun ved førstegangskjøp.
Internasjonale faktureringskort og internasjonale kredittkort har til
sammenligning henholdsvis 44 og 46 transaksjoner i løpet av et år.
De nasjonale kredittkortene og de internasjonale faktureringskortene
har tradisjonelt sett hatt veldig lave beløp knyttet til kontantuttak og
det meste av omsetningen knyttet til varekjøp. De internasjonale kredittkortene har den største andel av kontantuttak. Total andel av omsetningen på alle kort som var kontantuttak i 2018 var på under 14 %
herav 25 % kontantuttak i utlandet.

Forbrukslån
Utlån uten sikkerhet endte på 57 mrd. kroner for 2018. Dette er en
økning på 12,2 % fra fjoråret. Total vekst i kort- og forbrukslån ble 7,6
% i 2018. Finanstilsynet rapporterte en total vekst i markedet på
usikret kreditt på 10 %.

Økende utlånsvolum og stabilt mislighold
Foreningen har fått flere nye medlemmer innenfor området kort- og
forbrukerfinansiering de siste årene. Dette betyr at vi nå representerer en meget stor andel av selskaper i forbrukermarkedet og dette er
veldig positivt.
Medlemsselskapene har strenge kredittvurderinger knyttet til forbrukslån og avslår en høy andel av søknadene. Andelen av misligholdte og

Kreditt- og faktureringskort
Utestående lånevolum (mrd. kr.)
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nullstilte, kortbaserte lån utgjorde 7,5 % av utlånsvolumet ved utgangen av året og er fortsatt på et akseptabelt nivå men noe høyere enn
i 2017. Foreningen har gitt uttrykk for nødvendigheten av et generelt
gjeldsregister som inkluderer all type gjeld for å sikre et redusert
tapsnivå også i årene som kommer men ser positivt på at det i første
omgang vil komme et register for usikret kreditt.

Muligheter gjennom teknologi
Betalingsformidlingen i Norge og internasjonalt går i retning av økt
bruk av kortbaserte og eller elektroniske transaksjoner. Den teknologiske utviklingen gir også muligheter for produktutvikling og nye distribusjonskanaler for kortbaserte tjenester. Nye aktører vil komme inn
og ta en del av verdikjeden. Grensesnittet mot aktører utenfor det
tradisjonelle finansområdet er derfor en viktig problemstilling.

Fremtidsutsikter
Konjunkturoppgangen forventes å fortsette i 2019. Høyere kjøpekraft hos norske husholdninger og økt aktivitet i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet ventes å bidra til videre oppgang i norsk
økonomi.
Næringsinvesteringene i fastlandsøkonomien vil ta seg opp og SSB
venter en vekst på rundt 5 % i inneværende år for næringsinvesteringene på fastlandet.
Det forventes også at Konsumveksten i husholdningene fortsetter å
ta seg opp. Fortsatt lave renter og økende realinntektsvekst bidrar
til dette. Selv om den svake utviklingen i boligprisene demper konsumveksten, venter SSB i at den vil øke med 2,4 % i 2019.
Medlemsselskapene ser med nøktern optimisme på tiden som kommer. Signaler fra næringslivet innebærer at medlemsselskapene
legger opp til en lav vekst i finansiert volum i 2019.
Nye regnskapsregler for bokføring av leasing for børsnoterte selskaper IFRS 16 vil tre i kraft for leasing fra 2019. De nye reglene vil
komplisere bokføringen av leasingengasjementer og vi er spent på
om leasing i fremtiden vil fremstå like attraktivt for disse som tidligere.

Utviklingen i nybilsalget viser en oppgang i første kvartal 2019.
Medlemsselskapene forventer at nybilsalget vil ligge på 150 000
biler i 2019. Dette innebærer en liten økning fra 2018. Medlemsselskapene har god grunn til å tro at bransjen vil ta en stadig
større markedsandel av nybilsalget. Med en forventet bruktbilomsetning på over 450 000 enheter, vil konkurransen om bilkundene bli
sterk også i 2019.
Factoring fikk en fortsatt positiv utvikling i 2018. Medlemsselskapene
har tro på at denne trenden vil fortsette i 2019. For bankkonsern
med eget finansieringsselskap innebærer factoring større trygghet
for engasjementet og en bedre og mer fleksibel finansieringsløsning
for bedriftskunden.
Etterspørselen i privatmarkedet er tilfredsstillende men ulike tiltak
fra myndighetenes side vil dempe veksten. Medlemsselskapene står
for over 90 % av forbruksfinansieringen i Norge målt etter tall fra
Finanstilsynet. Forbruksfinansiering omfatter både kortbaserte utlån
og andre forbrukslån uten sikkerhet. Stadig flere benytter kort som
betalingsmiddel i innland og utland, privat og på forretningsreise.
Medlemsselskapene er en betydelig bidragsyter og finansieringskilde, og forventes fortsatt å ha denne posisjonen i 2019.
Mer enn halvparten av medlemsselskapene målt i utlånsvolum har
nå utenlandske eiere, og det blir viktig at myndighetene har et europeisk perspektiv i utformingen av fremtidige rammebetingelser som
sikrer muligheter til å tilby kundene konkurransedyktige løsninger. Vi
ser en tendens til at norske myndigheter strammer mer inn på
rammebetingelsene enn myndighetene i Skandinavia og Europa.
Dette vil innebære en konkurransevridning som er uheldig.
Foreningen har en viktig rolle i å påvirke denne utviklingen.
Medlemsselskapene har bak seg mange gode år og har vist seg å
være dyktige til å finansiere en vesentlig andel av de investeringer
bedrifter og husholdninger foretar og med god lønnsomhet. Det er
optimisme, men også en viss usikkerhet knyttet til markedsmulighetene for 2018. Medlemsselskapene har et godt fundament for å
kunne levere gode resultater samlet sett også i 2019.
80
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Finfo har de senere år fått flere nye medlemmer. Nye medlemmers utlån er tatt med f.o.m. tidspunkt for medlemsskap.
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Leasing
Leasing gir bedrifter og næringsdrivende mulighet til å anskaffe seg tidsriktig utstyr
og maskiner uten å belaste egenkapital eller andre lånekilder. Hovedtanken bak
leasingproduktet er å gi kunden disposisjonsrett over et driftsmiddel. Eierforholdet
er av underordnet betydning. Leietakeren betaler en leie som dekker renter og
avskrivninger på den kapitalen som er bundet opp ved leasingselskapets kjøp av
leasinggjenstanden. Leasingselskapet beholder eiendomsretten til gjenstanden under
hele leieperioden.

Full pay out-leasing
Dette er en leasingavtale hvor avtalt leie dekker hele kjøpesummen
(med renter) over leieperioden.
Restverdileasing
Ved restverdileasing tilbakebetales investeringen bare delvis ved leie
fra kunden. I Norge er det vanlig at den resterende del av kjøpesummen betales av leverandør mot at denne kjøper tilbake gjenstanden. I
utlandet er det mer vanlig med kundegarantert restverdi. Det hender
også at leasingselskapet selv tar risikoen for restverdien (open-end).
Da er man mer over mot operasjonell leasing.

3) Levere
utstyret

Operasjonell leasing
Operasjonell leasing er leieavtaler som ikke er finansielle.
Leasing og skatt
Både finansielle og operasjonelle leasingavtaler er å anse som utleie
når det gjelder skatt. Det betyr at leasingselskapet aktiverer objektet
og foretar skattemessige avskrivninger. Kunden utgiftsfører leiebeløpet
i resultatregnskapet.

Leasing har tradisjonelt vært knyttet til bil. Nå er det
industrielt utstyr og maskiner som sammmen med bil,
representerer de største finansieringsvolumene.

Din bedrift

2) Inngår
leasingavtale

Finansiell leasing
Finansiell leasing er en leieavtale som overfører til kunden det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til eiendelen. Avtalen
kjennetegnes ved at leasingselskapet kontraktfester tilbakebetaling av
hele det investerte beløpet. Ønsker kunden restverdi, må restverdien
garanteres av leverandør eller annen garantist.

Nye leasinginvesteringer
Fordelt etter objekttype

1) Velger utstyr
og forhandler pris
(og evt. restverdi)

5) Betaler
leasingleie

Leasingselskapet

Leverandøren

4) Betaler utstyret

Kontor/datamaskiner 6,5%

Skip, fly, tog 1%

Industrielt utstyr og maskiner 27%

Bygninger/fast eiendom 0,2%

Landtransport 27,5%

Annet 4%

Personbiler 33,5%

Bedriftene trenger moderne, effektive driftsmidler for å
styrke sin konkurransekraft.
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Leasing i praksis
Leasingselskapet kjøper inn et driftsmiddel etter spesifikasjoner fra
sin kunde. Deretter leies driftsmiddelet av leasingselskapet til leietaker for en avtalt periode – ofte varierende fra 3 til 5 år. I stedet for å
låne ut penger, leier finansieringsselskapet ut driftsmidler innkjøpt
spesielt for formålet.

Hva skjer etter leieperioden?
Etter utløpet av den avtalte leieperioden har bedriften normalt følgende muligheter:
• Fortsette leieforholdet til en sterkt redusert leie
• Anmode om å kjøpe utstyret og overta eiendomsretten
• Si opp avtalen og levere utstyret tilbake til leasingselskapet
Ved restverdileasing har kunden ingen rett til å forlenge leasingavtalen.

Hva er leasing?
• Leasing er en enkel måte for næringsdrivende å skaffe seg disposisjonsrett over nødvendige driftsmidler.
• Leasing betyr finansiell leie, og ble introdusert i Norge på
begynnelsen av 1960-tallet.
• Alle som tilbyr finansiell leasing i Norge må ha finanskonsesjon.
• Ingen egen ”leasinglov” i Norge. Forholdet mellom partene reguleres gjennom standard avtaler.
• Mest vanlige å lease transportmidler, maskiner og datautstyr.
• 30 % av nye næringslivsinvesteringer i transportmidler, maskiner
og utstyr ble leasingfinansiert gjennom medlemsselskapene i
2018.

Nesten hver tredje næringslivsinvestering i transportmidler, maskiner og utstyr ble finansiert av medlemsselskapene i 2018

Hvorfor leasing?
• Hurtig og enkel tilgang på nye driftsmidler med minimal likviditetsbelastning.
• Kunden slipper å belaste investeringsbudsjetter. Ikke minst innenfor
offentlig sektor anses dette som en stor fordel.
• De fleste kunder oppnår enkel regnskapsføring med utgiftsføring av
leiebeløpene over driftsregnskapet. Dette gir redusert balanse og
bedre nøkkeltall.
• Leasing innebærer en skattemessig enkel føring ved at leiebeløpene
utgiftsføres direkte. Kunden slipper å måtte føre saldoavskrivninger.
• Ved Leasing med restverdi slipper kunden å bekymre seg for
hvordan han skal bli kvitt utstyret og til hvilken pris. Kunden oppnår
også beskyttelse mot negative virkninger av ny teknologi.
• Leasingavtaler kan kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler. Ikke minst innenfor bil er det utviklet løsninger som avlaster
kundene for betydelige ressurser knyttet til oppfølging av biler og
bilkostnader.
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Bilfinansiering
Finansieringsselskapene tilbyr et bredt spekter av tjenester for å dekke
privatpersoner og bedrifters behov for finansiering og administrasjon
av bilholdet.
Lån mot salgspant
Billån mot salgspant retter seg både mot privat- og næringslivskunder.
Lånet gis i forbindelse med selve anskaffelsen av bilen, og finansieringsselskapet får salgspant i bilen som sikkerhet for lånet. Som privatkunde slipper du dermed å belaste andre sikkerheter som pant i
egen bolig.
Lånet nedbetales i takt med bilens antatte markedspris, slik at det
økonomiske løftet ikke blir så tungt når bilen skal byttes inn i en nyere
utgave en gang i fremtiden. Mange medlemsselskaper tilbyr slike lån
gjennom bilforhandlere, men også salgskontorene til selskapenes eiere
(banker og forsikringsselskaper), selskapenes egne kontorer og ikke
minst internett sikrer bred tilgang til produktet.

Biladministrasjon i praksis
Bilforhandlere

Oljeselskaper

• Bilavtale/
kjøp
• Service/
vedlikehold

• Drivstoff
• Vask/
rekvisita

Forsikringsselskaper
• Ansvarsforsikring
• Kaskoforsikring

Offentlige
avgifter

Billeasing
Leasing var i Norge lenge synonymt med billeasing fordi det var her
de store leasingvolumene ble skapt. Biler egner seg spesielt godt for
leasing fordi man har et godt utviklet annenhåndsmarked.
Leasingleien kan dermed beregnes slik at nedbetalingen følger bilens
verdifall. Billeasing benyttes i stor grad av bedrifter når nye biler skal
finansieres. Det er en enkel og oversiktlig finansieringsform.
Bedriften velger selv ut bilen og forhandler rabatter og restverdier
med bilforhandleren. Finansieringsselskapet kjøper inn bilen på vegne
av kunden, og leaser (leier) den ut over et avtalt tidsrom. Billeasing
sikrer bedriften full bruksrett til bilen, mens finansieringsselskapet er
den formelle eieren.

Bilkostnader (2018-tall fra OFV)
Eksempel: Nybilpris kr. 404 000, 15 000 km/år
Kilde Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)
Årlig kostnad kr. 97 540

• Trafikkforsikringsavgift
• Vektårsavgift

Finansieringsselskapet

Bedriften
• Administrerer og
finansierer bilparken
• Forenkler bedriftens bilhold
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• Månedlig samlefaktura
• Rapporter
• Online oversikt og kontroll

Avskrivning 40,3%

Bensin 13,4%

Renter 12,4%

Olje 1,4%

Forsikring 9,5%

Dekk 3,8%

Trafikkforsikringsavgift 2,9%

Service/rep. 7,9%

Vedlikehold 5,4%

Bompenger 2,9%
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Privatleie
Det relativt lave rentenivået de siste årene har bidratt til en økt etterspørsel etter leasing av biler for privatpersoner. Utleieproduktet har fått navnet Privatleie og tilbys gjennom medlemsselskapene.
Endring i adferd og usikkerhet ift drivlinjer, teknologisk utvikling og
fremtidige behov er også med på å øke andelen som velger å lease bil.

Biladministrasjon
Mange bedrifter velger å benytte kapasitet og ressurser innen kjerneområdene, og ”outsourcer” blant annet administrasjon av firmabilene. Flere av medlemsselskapene leverer slike administrative tjenester med eller uten finansiering av bilene.

Hvorfor biladministrasjon?
• Enklere bilhold, økt kontroll og lavere kostnader.
• Bedriften sparer tid på arbeidskrevende oppgaver, og kan nyte
godt av gunstige avtaler for innkjøp av biler, drivstoff, forsikring
og andre bilrelaterte tjenester.
• Løpende oppdatering på egen, lukket web-løsning gir oversikt og
kontroll.
• Egne avviksrapporter sikrer at viktige forhold fanges opp tidlig.

Fakta om bilfinansiering
• Medlemsselskapene finansierte 67 % av nye biler og 29 % av
brukte og bruktimporterte biler i 2018
• Nesten 78 000 biler i det norske markedet administreres gjennom biladministrative løsninger i medlemsselskapene.

Hvorfor billeasing?
• Sikrer anskaffelse av tidsmessig bilpark.
• Frigjør kapital til andre formål.
• Hele leiebeløpet kan føres i driftsregnskapet.
• Inntil 100 % finansiering.
• Normalt kun bilen som sikkerhet.
• Slipper å håndtere salg av brukte biler.
• Reduserer risiko rundt bilens verdi ved innbytte.

70

Personbilsalget
Andel finansiert av medlemsselskapene (%)
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Factoring
De elektroniske factoringløsningene gir ekstra trygghet og oversikt som mange bedrifter setter pris på.
Men factoring bidrar også til å frigjøre interne ressurser og gi tilgang til kapital som skaper grunnlag
for vekst og utvikling.
Frigjort kapital i takt med kredittsalget
Driftsfinansieringen er viktig for enhver bedrift, og valg av riktig finansstrategi kan være avgjørende for bedriftens liv og utvikling over tid.
Enten bedriften vokser eller konsoliderer, vil det være viktig å utnytte
det likviditetspotensialet som ligger i omløpsaktiva og særlig kundefordringene. Gjennom factoring utnyttes dette likviditetspotensialet til
fulle.
Factoringselskapet finansierer fordringsmassen i form av en fleksibel
driftskreditt som kan trekkes på etter behov eller være en likviditetsreserve. Som sikkerhet for driftskreditten får factoringselskapet overdratt/pantsatt kundefordringene, og inntil 85 % av fordringsmassen
kan forskutteres. Den resterende delen betales ut når debitor har
betalt fordringen. I enkelte tilfeller overtar factoringselskapet også
kredittrisikoen, slik at bedriften som leverandør får fullt og endelig
oppgjør for fordringene.
Bedre styring og kontroll
Den administrative delen av factoring omfatter profesjonell oppfølging
av utestående fordringer samt føring og bearbeiding av kundereskontroen. En rekke bedrifter opplever at den effektive kredittiden går ned
og at tapene reduseres gjennom factoringtjenesten.

Stadig flere bedrifter ser factoring som en aktiv del av
bedriftens kapitalstrategi.
Antall fakturaer Ordinær factoring (tusen)
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6) Oppfølging
1. Leveranse. Din bedrift selger og leverer varene til kunden på vanlig
måte.
2. Faktura og notifikasjon. Fakturaen påføres en notifikasjon som forteller at betaling med befriende virkning kun kan skje til factoringselskapet.
3. Fakturakopi online. Fakturainformasjon sendes til factoringselskapet som en elektronisk fil fra bedriftens økonomisystem.
4. Opptil 85 % forskudd. Din bedrift får opptil 85 % av fakturaverdien

5. Rapporter og oversikt. Din bedrift har online tilgang til all informasjon som vedrører factoringsamarbeidet.
6. Oppfølging. Factoringselskapet følger opp kundene med purringer
og telefoner, eventuelt også inkasso.
7. Betaling. Kunden betaler fakturaen til factoringselskapet.
8. Utbetaling av resterende. Når kunden har betalt, oversender
factoringselskapet den resterende delen av fakturaverdien med
fradrag for provisjoner.

forskuttert fra factoringselskapet.
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Behovet for fremmedfinansiering minker og den økonomiske handlefriheten gir muligheter til å utnytte blant annet kontantrabatter fra
leverandører.
Trygghet og oversikt skapes dessuten gjennom kontinuerlig tilgang til
reskontro og rapporter via web-baserte factoringløsninger.

Godt Cash Manangement-verktøy
Cash-management er en integrert del av bedriftens kapitalstrategi. Styring av forretningsbalansen og den kortsiktige delen av
finansbalansen krever gode informasjonssystemer, betalingssystemer og administrative styringssystemer.
Factoring inneholder i dag mange av de virkemidler som er nødvendig for å utøve denne viktige funksjonen i bedriften.

Hva er factoring?
Factoring er i sin opprinnelige form en planmessig overdragelse og
diskontering av en bedrifts kundefordringer til tredjemann i den
hensikt å skaffe seg finansiering. Outsourcing av administrative tjenester og sikring av fordringene har blitt en stadig viktigere del av
produktet for kundene.Factoring kom til Europa og Norge på
begynnelsen av 1960-tallet.
Factoringselskaper tilbyr følgende tjenestespekter:
• Reskontrobokføring
• Innkassering av de overdratte fordringene
• Overtagelse av kredittrisiko på debitor
• Finansiering (forskuttering) av fordringene
Avtalen mellom factoringselskap og klient tinglyses i Løsøreregisteret.
Notifikasjon: Factoringselskapets skriftlige meddelelse til debitor om
den inngåtte avtalen, samt at betaling i fremtiden kun kan skje til
selskapet med befriende virkning.
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Hvorfor factoring?
• Optimal utnyttelse av fordringspantet gir styrket likviditet og mulighet for vekst.
• Opptil 85 % finansiering av utestående fordringer.
• Frigjort kapital ved redusert kredittid gjennom profesjonell oppfølging av fordringer.
• Reduserte rentekostnader og økte renteinntekter.
• Frigjøring av interne ressurser (outsourcing) medfører:
• Fokus på bedriftens kjerneoppgaver
• Faste kostnader blir variable
• Redusert risiko for tap på fordringer
• Komplett reskontroføring
• Oversikt og kontroll gjennom online tilgang til reskontro og
rapporter
• Godt Cash-management verktøy
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Kreditt- og faktureringskort
Medlemsselskapene gir sine kunder handlefrihet og mulighet til å
betale varekjøp og ta ut penger døgnet rundt over hele verden.

Likvid kredittreserve
Kredittkortet gir kunden anledning til å belaste kortet inntil den kredittrammen finansieringsselskapet eller banken har innvilget. Kreditten
aktiveres i det øyeblikket kunden benytter kortet til å betale en vare
eller foreta uttak av kontanter i minibanker. Kunden får en rentefri
kreditt frem til fakturaforfall, og betaler deretter rente for det beløpet
han skylder finansinstitusjonen.

Fordel for brukerstedene
Brukerstedene er sikret oppgjør og slipper håndteringen av kontanter.
Kortselskapet overtar kredittvurdering, reskontroføring og betalingsinnfordring i forhold til de enkelte kunder. Det er utviklet omfattende
elektroniske kontroll- og overvåkningssystemer som reduserer faren
for svindel og andre kriminelle anslag. Brukersted og kortholder holdes skadesløs dersom de har opptrådt normalt aktsomt.

For kortbrukerne er det ofte fordelaktig å ha en slik likviditetsramme i
reserve i stedet for å måtte ta opp kortsiktige lån ved uforutsette
kredittbehov. Kredittkort er derfor en svært likvid og konkurransedyktig
finansieringsform, og ikke minst en enkel og trygg oppgjørsform for
betaling av varer og tjenester.

Enkelt og anvendelig
Eieren av et faktureringskort mottar periodiske samlefakturaer for de
transaksjoner som er foretatt med kortet. Transaksjonene kan være
kjøp av varer, tjenester eller kontantuttak i Norge eller i utlandet.
Fakturaene betales i sin helhet ved forfall, og kortholder oppnår betalingsutsettelse i perioden mellom brukstidspunkt og betalingstidspunkt.
Kortholder betaler normalt for bruken gjennom periodiske avgifter.

Fordeling antall kort 31.12.2018

Internasjonalt kredittkort i praksis

• Kortbruker betaler

• Kortbrukere har alltid

fakturaen ved forfall

kortet tilgjengelig:

eller velger å utsette

Kortbruker

betalingen mot å
betale en rente på det

på jobb, reise og i fritid
• Millioner av brukersteder
over hele verden

beløpet man skylder

• Tilleggsgoder som reise
• Kortselskapet ut-

og avbestillingsforsikring

steder internasjonalt
betalings- og kreditt-

Samlefaktura

kort

Betaler med kortet

• Bevilget kredittramme
Internasjonale faktureringskort 5%

aktiveres når kortet

Internasjonale kredittkort 90%

tas i bruk
• Månedlig faktura med

• Benytter kortet ved kjøp

oversikt over kjøpene i
perioden
• Rentefri betalings-

Nasjonale kredittkort 5%

av vare/tjenester eller

Kortselskapet

utsettelse fra kjøps-

uttak av kontanter/
valuta
• Bruken av kortet

tidspunktet frem til

registreres hos

fakturaen forfaller

kortselskapet

Fordeling omsetning 2018

Internasjonale faktureringskort 6,8%
Internasjonale kredittkort 92,7%
Nasjonale kredittkort 0,5%
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Faktureringskortene har internasjonal betalingsbærer (for eksempel
VISA eller Mastercard) og er svært anvendelige både for bedrifter og
privatpersoner. Den rentefrie betalingsutsettelsen kunden får ved bruk
av kortet, gir både besparelser og tid til å gjennomgå kjøpene når
samlefakturaen kommer. Kortene kan også inneholde tilleggsgoder
som reise- og avbestillingsforsikring.
De internasjonale kredittkortene har mange av de samme egenskapene som internasjonale faktureringskort, men gir også mulighet til å
utsette betalingen utover den rentefrie kredittiden. Dette gjør kortet
svært fleksibelt og anvendelig.

Fakta
•
6,1 millioner internasjonale kreditt- og faktureringskort i
Norge ustedt av Finfos medlemmer.
•
Stor bruk av kortene: 259 millioner transaksjoner i løpet av
2018.
•
Økende netthandel innenlands og over landegrensene med
internasjonale fakturerings- og kredittkort som dominerende
betalingsmidler.
•
Nesten 25 % av varekjøp og kontantuttak målt i omsetning
skjer i utlandet.
•
300 000 nasjonale kredittkort men med få transaksjoner per år
•
Høyt fokus på kortsikkerhet – minimal risiko for kortholder ved
ansvarlig bruk.

Antall transaksjoner (tusen)

Internasjonale faktureringskort 4,9%
Internasjonale kredittkort 95%
Nasjonale kredittkort 0,1 %

Hvorfor kreditt- og faktureringskort?
•
Likvid kredittreserve sikrer handlefrihet.
•
Gir mulighet til å betale varekjøp og ta ut penger døgnet rundt
over hele verden i betalingsterminaler og minibanker.
•
Enkel og trygg oppgjørsform for betaling av varer og tjenester.
•
Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager.
•
Månedlig samlefaktura med god oversikt over kjøp og uttak i
perioden.
•
Mulighet til å fordele tilbakebetalingen over tid.
•
Eksempler på tilleggstjenester:
• Nødkort og nødkontanter
• Reise- og avbestillingsforsikring.
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Hovedprodukter
•
Internasjonalt faktureringskort:
Betalingskort med internasjonal bærer (eks. VISA eller
Mastercard) med inntil 45 dagers betalingsutsettelse.
•

Internasjonalt kredittkort:
Kredittkort med internasjonal bærer med inntil 45 dagers betalingsutsettelse og mulighet til å fordele tilbake betalingen over tid
(revolverende kreditt).

•

Nasjonale kredittkort (kjøpekort):
Kredittkort med nasjonal bærer, kan benyttes via Bankaxept eller
innen en detaljhandelskjede.
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Aktuelle problemstillinger - 2018
Forbrukslån – økt fokus fra myndighetene
Gjeldsbelastningen i norske husholdninger har vært økende helt siden
tidlig på 1990-tallet. I følge tall fra Finanstilsynet utgjorde gjelden ca.
230 % av husholdningenes disponible inntekt ved utgangen av 2018,
og dette tallet har aldri vært høyere. Som følge av et vedvarende lavt
rentenivå er likevel husholdningenes rentebelastning nær sitt laveste
nivå på flere tiår.
Norske husholdningers lån er i stor grad tatt opp med pant i bolig
eller fritidsbolig. Videre er noe lån gitt med salgspant i motorvogn.
En rekke husholdninger har dessuten studielån som kan variere mye
i størrelse. Forbrukslån kommer i tillegg til dette.
Finanstilsynet har definert forbrukslån som «usikret kreditt til forbrukere (forbrukslån), herunder kreditt knyttet til kreditt- eller betalingskort». Omfanget av slike lån utgjorde ved utgangen av 2018 ca. kr.
113 mrd., noe som tilsvarer knappe 3,3 % av husholdningenes
samlede gjeld. Veksten i forbrukslån har imidlertid hatt en takt de
siste årene som er nesten dobbelt så høy som husholdningenes
øvrige gjeldsvekst.
Myndighetene har de siste årene uttrykt sin bekymring for husholdningenes gjeldsbelastning, og veksten i forbrukslån har fått særlig
oppmerksomhet i denne forbindelse. Norges Bank skrev i desember
2018:
«Forbrukslån utgjør en begrenset andel av husholdningens samlede
gjeld, og omfanget innebærer i seg selv ikke noen vesentlig risiko for
finansiell stabilitet. Store kostnader knyttet til forbrukslån kan påvirke
husholdningens evne til å betjene annen gjeld. Kreditors rettslige
stilling i Norge er sterk. Mislighold av forbrukslån kan derfor smitte
over til andre kreditorer gjennom krav om tvangssalg av bolig og
andre panteobjekter. Forbrukslånsbankene er en del av det norske
finansielle systemet. Hvis det blir usikkerhet om forretningsmodellen
i norske forbrukslånsbanker er bærekraftig på sikt, kan usikkerheten
smitte over på det norske finansielle systemet som helhet.»
Det økte fokus på forbrukslån har i 2018 gitt seg utslag i tilsynsaksjoner rettet mot bransjens aktører fra hhv. Finanstilsynet og Forbrukertilsynet.
Tall i mrd. kr.
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Finanstilsynet gjennomførte i 2018 stedlige tilsyn i seks finansforetak
der forbrukslån utgjør den dominerende andelen av virksomheten.
Formålet med de stedlige tilsynene var blant annet å kartlegge finansforetakenes etterlevelse av Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig
utlånspraksis for forbrukslån. I følge Finanstilsynet viste tilsynene at
flere av finansforetakene overvurderer kundenes betjeningsevne. De
avdekkede forholdene ble tatt opp i foreløpige tilsynsrapporter til finansforetakene. Endelige rapporter vil bli ferdigstilt i første halvår
2019. Finanstilsynet kartlegger i tillegg regelmessig virksomheten
til et utvalg banker og finansieringsforetak som driver med forbruksfinansiering. Utvalget besto ved utgangen av 2018 av 29 foretak
som dekker hoveddelen av det norske markedet. Både norske foretak
og utenlandske filialer i Norge inngår i dette utvalget.
Forbrukertilsynet gjennomførte våren 2018 en tilsynsaksjon mot
et førtitalls finansforetak, agenter og affiliates som reklamerer for
forbrukslån og annen kreditt. Aksjonen avdekket at 1/3 av aktørene hadde forgått seg mot forbudet mot å gi salgsfremmende
opplysninger en mer fremtredende plass eller eksponering enn
øvrige informasjonselementer som det skal opplyses om. Forbrukertilsynet uttalte at dette forbudet skal tolkes strengt, og at det ikke
er tillatt med fargebruk, fonter eller skriftstørrelse eller annen
form for kontrast som øker oppmerksomhetsverdien omkring de
salgsfremmende opplysningene. To av Finfos medlemmer ble fulgt
opp av Forbrukertilsynet ifm. deres fremheving av budskap om
rabatter i lenker og underoverskrifter i tilslagsfeltet i annonser på
enkelte søkemotorer på internett. På anmodning fra Forbrukertil-

Andel som er forbrukslån
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synet videresendte Finfo og Finans Norge et brev til sine medlemmer der det ble redegjort nærmere for Forbrukertilsynets standpunkt vedrørende bruken av underoverskrifter og lenker i annonser på nettet. Medlemmene ble samtidig bedt om å viderebringe
denne informasjonen til sine finansagenter og øvrige samarbeidspartnere innen markedsføring.
Regjeringen synliggjorde sitt fokus på forbrukslån ved å la finansministeren, justis- og beredskapsministeren og barne- og likestillingsministeren kalle inn utvalgte forbrukslånsbanker, forbrukermyndighetene,
Finans Norge og Finfo til et felles møte 2018-12-11. Disse tre statsrådene har ansvar for hhv. finansforetaksloven, finansavtaleloven og
gjeldsinformasjonsloven.
I møtet uttrykte statsrådene sin bekymring over utviklingen, og varslet
strengere regelverk dersom finansforetakene ikke etterlever gjeldende
regelverk knyttet til markedsføring og utlånspraksis. Statsrådene
sa også at de vil sørge for fortgang i implementeringen av allerede
initiert regelverk på området. Konkret omhandler dette i første rekke
å få på plass en forskriftsregulering av utlånspraksis for forbrukslån,
få ferdigstilt en lovproposisjon vedrørende ny finansavtalelov og få implementert fungerende gjeldsopplysningstjenester.

I etterkant av møtet med statsrådene sendte Finans Norge og Finfo et
felles brev til sine medlemmer der det ble oppfordret til å foreta en ny
gjennomgang av praksis vedrørende markedsføring og utlån. Videre ble
det påpekt viktigheten av at alle medlemmene etterlever både Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån og
Finans Norge og Finfos felles bransjenorm for markedsføring av kredittkort og forbrukslån.
Myndighetenes bekymring omkring veksten i usikret kreditt har
bidratt til at slik kreditt ofte blir omtalt i en negativ kontekst. Dette
bildet er ytterligere forsterket gjennom underholdningsprogrammer
på TV der gjeldsofre får bistand til å få sin havarerte privatøkonomi
på rett kjøl. Finfos medlemmer har påpekt at disse gjeldsofrene er
atypiske, og at mislighold av forbrukslån ofte er knyttet opp til livshendelser som sykdom, arbeidsledighet, skilsmisse el. fremfor en uansvarlig økonomisk fremferd som sådan.
Mot slutten av året initierte styret et arbeid internt i Finfo der
formålet er å identifisere virkemidler som kan skape en mer balansert oppfatning av verdien av tilgang på usikret kreditt.

Forskriftsregulering av finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån
Finanstilsynet innførte i rundskriv 5/2017 «retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån». Disse retningslinjene ga detaljerte føringer knyttet til innholdet i finansforetakenes kredittvurdering
samt føringer som hadde til hensikt å regulere omfanget av utlån av
usikret kreditt til forbrukere. I følge Finanstilsynet skulle retningslinjene bidra til bedre forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at
lånekunder påtar seg gjeld som de ikke er i stand til å betjene, og
de skulle bidra til solide finansforetak og økt tillit til finansnæringen.
Konkret stilte retningslinjene følgende krav til forbrukerkundens
gjeldsbetjeningsevne, gjeldsgrad og avdragsbetaling:
•

•

•

Finansforetaket bør ikke innvilge usikret kreditt hvis kunden ikke
har midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en renteøkning på 5 prosentpoeng på kundens samlede gjeld.
Finansforetaket bør ikke innvilge usikret kreditt hvis dette innebærer at kundens samlede gjeld utgjør mer enn 5 ganger brutto
årsinntekt.
Finansforetaket bør ikke innvilge usikret kreditt med løpetid mer
enn 5 år.

I en forutgående høringsrunde skrev Finfo at retningslinjene griper
sterkt inn i finansforetakenes kredittvurderingsprosesser. Videre påpekte Finfo at flere hensyn tilsier at slike retningslinjer, blant annet
som følge av en diffus forankring i lovverket, heller burde vært nedfelt
i forskrifts form.
Tidlig på høsten 2017 ble det gjort klart fra Finanstilsynets side at
begrepet «bør» i retningslinjene gjennomgående skulle forstås som
«skal». Retningslinjene ble iht. sin ordlyd lagt til grunn for Finanstilsynets oppfølging av finansforetakene fra og med 4. kvartal 2017.
I januar 2018 gjennomførte Finanstilsynet en undersøkelse for å kontrollere etterlevelsen av de nye retningslinjene for perioden 4. kvartal
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2017. Sammen med utsendelsen av undersøkelsen fulgte et brev
der Finanstilsynet ga ytterligere presiseringer til hvordan retningslinjene skulle forstås.
I likelydende brev til finansforetakene 2018-06-12 oppsummerte
Finanstilsynet undersøkelsen med at retningslinjene for et stort
flertall av foretakene ikke var tilfredsstillende gjennomført. Undersøkelsen viste at 132 finansforetak til sammen hadde mottatt
1.280.196 lånesøknader i 4. kvartal 2017, hvorav 300.515 ble
innvilget. Av de innvilgede lånene avvek 35,9 % fra retningslinjenes krav.
Finanstilsynet opplyste at de fikk mange tilbakemeldinger fra finansforetakene i forbindelse med undersøkelsen, både muntlig og skriftlig.
Mange av foretakene var opptatt av at ulik og manglende gjennomføring av retningslinjene medførte konkurranseulikheter, ikke minst
fordi retningslinjene bare gjaldt de aktørene som var underlagt det
norske Finanstilsynets kontroll. Videre ble manglende etterlevelse
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forklart med at tilpasning til retningslinjene var betinget av tidkrevende
endringer i IT-systemene, noe mange foretak var i ferd med å gjennomføre, men ikke hadde fullført da undersøkelsen ble gjennomført.
•
Kort tid etter at Finanstilsynet publiserte resultatet av undersøkelsen
ba Finansdepartementet i brev av 2018-06-19 Finanstilsynet utarbeide utkast til forskrift som fastsetter nærmere krav til finansforetakenes utlånspraksis, og som derved kunne erstatte Finanstilsynets
retningslinjer om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. I brevet het
det at forskriften skal ta hensyn til Finanstilsynets videre oppfølging
av retningslinjene, samt den samlede virkemiddelbruken på området.
Finanstilsynet oversendte sitt forslag til forskriftsregulering til Finansdepartementet 2018-08-31. Dette forslaget var basert på Finanstilsynets egne retningslinjer, og hadde en ordlyd som foranlediget en
rekke spørsmål fra medlemmenes side. Finfo valgte å utsette behandlingen av forslaget i påvente av at Finansdepartementet, som
forskriftsmyndighet, hadde foretatt sine justeringer av Finanstilsynets
forslag og sendt saken på høring.
Finansdepartementet valgte å sitte på saken i én måned før de sendte
Finanstilsynets forslag uendret på formell høring 2018-09-27. Forskriftsforslaget var dermed for det alt vesentligste en videreføring
av Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån fra 2017. Forskriftsfesting av retningslinjene ville imidlertid
gi bestemmelsene større virkeområde ved at de gjelder for all slik
virksomhet i Norge, og ikke bare for virksomheten til de aktørene
som er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet.
I Finfo ble høringsforslaget behandlet i Kort- og forbrukerfinansieringsutvalget i fire ulike møter høsten 2018. Finfo mottok i tillegg
mange konstruktive innspill fra medlemmer som ikke er representert
i utvalget etter å ha informert om høringsforslaget i et sirkulære.
Finfo la i sin høringsuttalelse av 2018-12-06 vekt på bl.a. følgende:
•

•

•

Retningslinjene er ikke bindende for aktører som driver grenseoverskridende virksomhet inn i Norge. For å sikre konkurranse
på like vilkår er derfor en forskriftsfesting å foretrekke fremfor en
videreføring av retningslinjene.
Selv om kravene til betjeningsevne og gjeldsgrad fremstår som
funksjonelle, er det behov for mer fleksibilitet enn det forskriften
legger opp til. Dette gjelder spesielt forslaget om en maksimal
løpetid på 5 år. Det er i forbrukernes interesse å kunne avtale lengre løpetid slik at de månedlige belastningene blir mindre. Dette
gjelder spesielt ifm. refinansiering.
Kravene til avdragsbetaling og maksimalt 5 års løpetid er, slik de
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•

er foreslått, ikke anvendelige for rammekreditter / kreditter knyttet til et betalingsinstrument – her er det behov for en tydeliggjøring.
Hvis regelverket blir for statisk, øker risikoen for omgåelser; f.eks.
ved at useriøse aktører etablerer illusoriske sikkerheter for å styre
utenom forskriftens virkeområde, eller ved at etterspørselen etter
kreditt dekkes via kanaler der forbrukerbeskyttelsen er fraværende.
Forskriften bør, i likhet med boliglånsforskriften, ha en midlertidig
varighet.

Det ble avgitt hele 42 høringsuttalelser, hvorav 15 uttalelser fra
bransjens egne aktører. Flere av høringsuttalelsene fra bransjen var
grundige i sin tilnærming, og avdekket en rekke relevante problemstillinger som ikke var berørt i høringsnotatet fra Finanstilsynet/Finansdepartementet.
Særlig interessant var uttalelsen fra Justis- og beredskapsdepartementet. I en nokså kortfattet uttalelse gikk departementet langt i å
hevde at Finansdepartementets anførte hjemmel i finansforetaksloven ikke er tilstrekkelig til å gi en forskrift med det foreslåtte innholdet. Videre påpekte de, i likhet med flere av Finfos medlemmer, at
forskriftens § 6 synes å være i strid med enkeltbestemmelser i både
finansavtaleloven og forbrukerkredittdirektivet.
Ettersom forskriftsforslagets materielle innhold langt på vei var identisk med Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis
for forbrukslån, ble det fra enkelte medlemmer stilt spørsmål om
gyldigheten av disse retningslinjene, og om Finanstilsynet i det hele
tatt kunne kreve at retningslinjene følges.
Problemstillingen ble behandlet på styremøte i Finfo 2018-12-12.
Styret viste da til Finfos etiske regler som pålegger medlemmene å
innrette seg lojalt etter retningslinjer mv. som utarbeides av offentlige myndigheter, samt plikten til å rette seg etter beslutninger og
anbefalinger som treffes av foreningens styre med utgangspunkt i de
etiske reglene. Styret uttrykte en tydelig forventning om at medlemmene, i påvente av annen regulering, etterlevde retningslinjene fra
Finanstilsynet. Denne forventningen ble kommunisert ut til Finfo og
Finans Norges medlemmer i et felles brev 2018-12-13.
Forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån
ble vedtatt 2019-02-12. Finfo fikk gjennomslag på flere viktige punkter anført i høringsuttalelsen, inkludert krav om fleksibilitet (både i
form av en kvote og ifm. refinansiering,), krav om tydeliggjøring av
forskriftens anvendelse på rammekreditter / kreditter knyttet til et
betalingsinstrument, samt krav om midlertidig varighet på forskriften.
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Markedsføring av forbrukslån
Medlemmenes markedsføring av kredittkort og forbrukslån skal skje
i overensstemmelse med den bransjenormen som Finfo og Finans
Norge utarbeidet i fellesskap i februar 2017. Videre må markedsføringen ikke bryte med de krav som er nedfelt i forskrift om
markedsføring av kreditt som ble vedtatt senere samme år med
hjemmel i finansavtaleloven. Denne forskriften overlapper deler av
bransjenormen hva gjelder materielt innhold, men har et større
virkeområde da den ikke er begrenset til kredittkort og forbrukslån.
Selv med dette regelverket på plass har det i 2018 vært diskutert om

det er behov for enda strengere regler for markedsføring av kreditt.
I sin behandling av Finansmarkedsmeldingen 2018 fattet Stortinget
følgende vedtak 2018-06-05:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget senest høsten
2018 med et forslag om å forby aggressiv markedsføring av forbrukslån.»
Det er vanskelig å fastslå hva som menes med «aggressiv markedsføring», da dette er et skjønnsmessig begrep der budskapets intensitet vil være gjenstand for den enkeltes subjektive oppfatning.
I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 valgte Justis- og beredskapsdepartementet høsten 2018 å besvare Stortingets henstilling
med å vise til at aggressiv markedsføring av forbrukslån allerede må
anses å være forbudt etter de generelle reglene i markedsføringsloven, jfr. særlig forbudet mot urimelig handelspraksis i lovens § 6.
Departementet opplyste samtidig at de likevel vil vurdere om det bør
gjøres endringer i forskrift om markedsføring av kreditt med sikte på
en innstramming av reglene. I denne forbindelse ble det kommentert
fra departementets side at det kan være aktuelt å vurdere et forbud
mot markedsføring i sosiale medier, og innføre strengere regler for
markedsføring i situasjoner der tilgang til et annonsert gode er
betinget av at man benytter et kredittelement. Slike regler må i så fall
utredes og sendes på høring før de kan bli gjeldende rett.

Rentetak
Stortingets finanskomité ba i 2017 regjeringen utrede muligheten
for å innføre et rentetak på usikret gjeld og forbrukslån. Konkret lød
vedtaket:
«Stortinget ber regjeringen vurdere hensiktsmessigheten av rentetak og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»
Vedtaket var i grove trekk begrunnet i finanskomitéens bekymring for
den sterke veksten i forbrukslån i kombinasjon med høye boliglån.
Videre ble det uttrykt at konsekvensene av å ta opp forbrukslån som
man ikke klarer å betjene, kan være alvorlige for den enkelte forbruker. Komitéens behandling av saken skjedde i en kontekst der
kritikken mot forbrukslån var nokså tydelig. En gruppering i komiteen
som representerte 44 % av stemmene uttrykte i sine merknader at:
«et rentetak bør være knyttet til lån uten krav til sikkerhet (forbrukslån/ kredittlån mv.), og ha som mål å avskjære leverandørene av de
verste kredittproduktene.»
Finansdepartementet overlot til Finanstilsynet å fremskaffe innspill
til utredningen om rentetak og satte en frist til 2018-03-01. Konkret ble Finanstilsynet bedt om å beskrive markedet for forbrukslån i
Norge, og situasjonen i sammenlignbare land som har innført rentetak. Videre ble tilsynet bedt om å gi en vurdering av hensiktsmessigheten av rentetak sammenholdt med den samlede virkemiddelbruken på området.
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Finfo gjennomførte et møte med Finanstilsynet 2018-02-06. Med
formål om å bidra til sakens opplysning, presenterte Finfo noen momenter som balanserer de forhold som taler for innføring av rentetak:
•

•

•
•

•

Et eventuelt rentetak må vurderes sammen med andre mulige tiltak, og må som et minimum være tilpasset det enkelte produkt og
dets prismodell. Et generelt rentetak for all usikret kreditt blir for
upresist.
Låntakere som mener de blir avkrevd urimelig høy rente har i
gjeldende regelverk flere lovhjemler å støtte seg på. Det er likevel
svært sjelden at saker begrunnet i en påstått urimelig høy rente
fremmes for retten eller for Finansklagenemnda.
Hvis renten på usikret kreditt settes ned (som følge av rentetak)
vil etterspørselen etter slik kreditt øke.
Prisregulering i konkurranseutsatte markeder har erfaringsmessig gitt utilsiktede, negative virkninger, og er i dag lite brukt i
Norge. Låntakere som mener renten er for høy, kan i de fleste
tilfeller bytte til en annen kreditor. Effektiv rente er forøvrig ingen
presis målestokk for å illustrere hva et lån koster; spesielt ikke lån
med lav hovedstol og kort løpetid.
Rentetak vil tvinge deler av kundemassen ut av det regulerte
lånemarkedet og over i et marked der forbrukerbeskyttelsen er
fraværende.

Oppsummert viste Finfo til at det nylig er initiert en rekke andre tiltak
på området, og at flere av disse tiltakene er så ferske at det er for
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tidlig å måle effekten av dem. Finfo anbefalte derfor at man avventer
effekten av allerede vedtatte virkemidler før man går til det skritt å
foreta en direkte prisregulering av markedet gjennom rentetak.

ingen i Finansmarkedsmeldingen å avvente innføring av et eventuelt
rentetak på usikret kreditt. Konkret ble dette nedfelt slik under overskriften «Departementets syn» i meldingens pkt. 4.6.3:

Finanstilsynet ga deretter sine synspunkter til Finansdepartementet, som rapporterte tilbake til Stortinget gjennom Finansmarkedsmeldingen 2018 i slutten av april.

«Departementet mener på denne bakgrunn at et rentetak først bør
vurderes når en har vunnet noe mer erfaring med gjennomførte og
planlagte tiltak, og dersom tiltakene viser seg ikke å ha tilstrekkelig
ønsket effekt, slik Finanstilsynet også peker på. Tiltak rettet mot å
forbedre informasjonen både for låntakere og långivere fremstår
som de mest effektive virkemidlene for å motvirke uheldige opptak av
forbrukslån. Rentetak kan likevel være et aktuelt virkemiddel, særlig
dersom små forbrukslån med kort løpetid skulle få et visst omfang i
Norge. Departementet følger utviklingen nøye, og vil gi Stortinget en
oppdatert orientering i neste års finansmarkedsmelding.»

I Finansmarkedsmeldingen ble de argumentene Finfo hadde fremført overfor Finanstilsynet langt på vei gjentatt. Finansdepartementet
skrev i kap. 4.6.3 i meldingen at regjeringen har iverksatt en rekke
tiltak «for å få markedet for forbrukslån til å fungere bedre.» Konkret ble det vist til:
•
•
•
•
•

Innstrammingene i kravene til markedsføring av kreditt
Innstrammingene knyttet til fakturering av kredittkortgjeld
Finanstilsynets vedtatte retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis
Gjeldsinformasjonsloven som trådte i kraft 2017-11-01
Forslaget til ny finansavtalelov

I vurderingen av om rentetak kan være et hensiktsmessig tiltak viste
regjeringen til at vi ennå ikke har sett effekten av de øvrige ovennevnte tiltakene, da noen av dem kun har hatt kort virketid, mens
andre ennå ikke er operative. På bakgrunn av dette anbefalte regjer-

Stortinget tok Finansmarkedsmeldingen 2018 til behandling tidlig
i juni. Det ble da fremsatt tre ulike forslag som alle omhandlet et
ønske om en ytterligere utredning av rentetak. To av forslagene ble
stemt ned, mens et knepent flertall samlet seg om følgende vedtak:
«Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for et rentetak
i Norge og komme tilbake med dette i Finansmarkedsmeldingen
2019.»

Tilpasning til gjeldsinformasjonsloven
Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner
trådte i kraft 2017-11-01.
Formålet med loven er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv
registrering og utlevering av gjeldsopplysninger. Dette skal bidra til
bedre kredittvurderinger og forebygge gjeldsproblemer blant enkeltpersoner.
Ved å foreta spørringer mot et gjeldsinformasjonsforetak vil långiver
få tilgang til oppdatert informasjon om de usikrede gjeldsforpliktelsene lånsøkeren allerede har overfor rapporteringspliktige finansforetak. Det er antatt at dette vil redusere omfanget av svindel der
en kunde søker en rekke ulike finansforetak om lån, og disse er uvitende om de øvriges eksponering mot den samme kunden.
Rapporteringsplikten er etter loven begrenset til informasjon om
enkeltpersons gjeld eller ubenyttet kredittramme, som ikke er sikret
ved registrert panterett i formuesgode som tilhører vedkommende.
Det er åpnet for at Barne- og likestillingsdepartementet kan forskriftsfeste at rapporteringsplikten også skal omfatte pantesikret
gjeld, men det er foreløpig ikke gjort.
Lovgiver har lagt til rette for at flere aktører kan tilby gjeldsinformasjonstjenester i markedet. En konsekvens av dette er at finansforetakene har en lovbestemt rapporteringsplikt, gjennom et standardisert grensesnitt, overfor alle gjeldsinformasjonsforetakene. Finansforetakene står derimot fritt til å velge hvilket av gjeldsinformasjonsforetakene de ønsker å hente informasjon fra.
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I 2018 har Barne- og likestillingsdepartementet arbeidet med å
behandle innkomne konsesjonssøknader og fastsette rammer for
gjeldsinformasjonsforetakenes virksomhet. Det er videre gjort en del
avklaringer mht. hvilke informasjonselementer som skal innrapporteres. Dette arbeidet vil fortsette i 2019, da foreliggende avklaringer
ikke favner alle typetilfellene.
Ved utgangen av 2018 har tre aktører fått konsesjon og oppstartstillatelse fra Barne- og likestillingsdepartementet til å drive virksomhet
som gjeldsinformasjonsforetak. De tre er Norsk Gjeldsinformasjon
AS, Gjeldsregisteret AS og Experian Gjeldsregister AS. Førstnevnte
baserer seg på en portal-løsning der det gjøres kall mot de rapporteringspliktige og data hentes rett fra kildene. De to sistnevnte baserer seg på en felles registerløsning som innebærer en duplisering av
dataene i et gjeldsregister, som i sin tur oppdateres løpende fra de
rapporteringspliktige finansforetakene. Begge løsningene er i løpet av
året blitt presentert for Kort- og forbrukerfinansieringsutvalget.
Det har trukket noe ut i tid å etablere den infrastrukturen som loven
legger opp til. Dette skyldes i liten grad finansforetakene, som har
vært pådrivere for å få løsningene på plass. I desember 2018
besluttet Barne- og likestillingsdepartementet at alle rapporteringspliktige finansforetak må kunne gjøre gjeldsopplysninger tilgjengelige
for gjeldsinformasjonsforetalene fra 2019-07-01.
Tilsynet med at finansforetakene oppfyller sine plikter etter gjeldsinformasjonsloven er lagt til Finanstilsynet.
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PSD 2
EUs Revised Payment Services Directive (PSD 2) trådte i kraft i EU
i januar 2018 og erstatter det første betalingstjenestedirektivet
(PSD 1).
Det overordnede formålet med PSD 2, sammen med forordningen
om interbankgebyr og forordningen om SEPA (Single Euro Payments
Area), som innebærer felles regler for betalinger i euro, er å sikre
moderne, effektive og billigere betalingstjenester, samt å beskytte
kundene. PSD 2 åpner for nye betalingstjenester som går ut på å
initiere betaling på vegne av kunden, og å gi kunden en samlet digital
oversikt over sine betalingskontoer hos ulike kontotilbydere.
Begge tjenester forutsetter at tilbyder gis adgang til å koble seg opp
mot kundens betalingskonto hos en annen kontotilbyder. I tillegg
åpnes det for at betalingstjenesteyter kan utstede betalingskort til
betalingskonto som kunden har hos en annen kontotilbyder. I forlengelsen av dette regulerer PSD 2 samhandlingen mellom de ulike
betalingstjeneste- og kontotilbyderne og forholdet mellom betalingstjenestetilbyderne og kundene.

beredskapsdepartementet har hatt på høring forslag til midlertidige
forskrifter som gjennomfører de privatrettslige delene av direktivet.

Stortinget vedtok i november 2018 lovendringer som er nødvendige
for å gjennomføre de offentligrettslige delene av PSD 2. Justis- og

I februar 2019 ble det klart at både de offentligrettslige og de privatrettslige delene av PSD 2 trer i kraft i Norge 2019-04-01.

Motorvognavgifter
Avgiftene på omsetning av nye personbiler består for det alt vesentligste av engangsavgift og merverdiavgift.

elbiler og hydrogenbiler. Disse føringene kan få store konsekvenser
for det fremtidige personbilsalget. I pkt. 1.2.4 heter det:

Engangsavgiften er en særavgift til staten som må betales når et
kjøretøy registreres eller skulle vært registrert første gang i Statens
vegvesens sentrale motorvognregister (Motorvognregisteret).
Avgiften vedtas av Stortinget hvert år gjennom de årlige særavgiftsvedtakene. Engangsavgiftene utlignes på de fleste typer kjøretøy og
disse er delt inn i avgiftsgrupper med til dels ulike satser og/eller
beregningsgrunnlag. Skattedirektoratet skriver i den årlige kommentarutgaven til engangsavgiften at hovedformålet med avgiften er å
skaffe staten inntekter.

«Regjeringen vil bl.a. legge til rette for at det skal lønne seg å velge
nullutslipp ved kjøp av bil og legger til grunn at nye personbiler og
lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.»

De siste årene har statens inntekter fra engangsavgiften blitt kraftig
redusert, fra kr. 22,5 mrd. i 2008 til kr. 11,3 mrd. i 2017. Nedgangen skyldes dels en sterk økning i omsetningen av elbiler som er
fritatt fra engangsavgift, og dels at de bilkjøperne som har etterspurt
fossildrevne biler har preferert biler som genererer lite engangsavgift. I 2018 ble engangsavgiften på personbiler utlignet basert på
kjøretøyets vekt, utslipp av CO2 og utslipp av NOx; hvorav de to
førstnevnte avgiftskomponentene er de klart største.
Merverdiavgiften på omsetning av nye personbiler er på 25 % og
beregnes ut fra bilens verdi før engangsavgift. Statens inntekter fra mva ved omsetning av nye personbiler er også fallende.
Dette skyldes i første rekke en sterk øning i omsetningen av elbiler
som er fritatt for mva. (0-sats). I 2018 utgjorde elbil-andelen 31 %
av det samlede nysalget av personbiler.
Den sterke veksten i omsetningen av elbiler, på bekostning av biler
med annen drivlinje, er en utvikling som er ønsket fra politiske myndigheter. I Nasjonal transportplan 2018-2029 (Meld. St. 33, 20162017) er det tatt inn føringer som favoriserer nullutslippsbiler; dvs.
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Det er tverrpolitisk enighet om dette målet, og målet ble gjentatt i
regjeringserklæringen (Jeløya-erklæringen) som ble utformet i
forbindelse med at Venstre trådte inn i Høyre / Frp-regjeringen i
januar 2018. Hvis målsettingen omsettes i praktisk politikk vil det
kreve en betydelig endring i kjøpsatferd. Eksempelvis vil mer enn 2/3
av de personbilene som ble kjøpt nye i 2018 ikke kunne selges i
2025.
Store verdier er lagret i bruktbilbeholdningen. Brå endringer i avgiftspolitikken er derfor uønsket av både bilbransjen og de finansforetakene som driver med bilfinansiering; enten finansforetaket har en rolle
som eier av bilen i leasingforhold eller som salgspanthaver ved lånefinansiering.
Store endringer i bilavgiftene og / eller store endringer i kjøpsatferd
kan innebære at bilforhandlerne i leasingsforhold må avgi sine restverdigarantier under andre rammevilkår enn de som gjelder når
garantien skal oppfylles. Dette kan øke risikoen for at bilforhandlerne ikke klarer å stå ved sine avgitte garantier. En slik frykt har
vært påpekt ift. dieselbiler, som for få år siden var den mest populære drivlinjen, men som i 2018 kun representerte 18 % av nybilsalget. Så langt har dette likevel ikke materialisert seg som et stort
problem. Toppåret for diesel var forøvrig i 2011 med 76 % av
nybilsalget, og hvis man ser hen til drivlinje-risikoen relatert til leasingkontrakter som avsluttes i 2019, var dieselandelen i 2016 på ca.
30 %; dvs. noe lavere enn dagens elbil-andel.
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I 2018 sto vi i utsikt til betydelige endringer i bilavgiftene, og det på
kort varsel. Årsaken var en forutsatt overgang til ny målesyklus for
personbiler. Det var knyttet stor usikkerhet til denne overgangen,
som var ment å skje med fulle avgiftsmessige konsekvenser fra
2019-01-01.
Når en personbils vekt samt utslipp av CO2 og NOx skal fastsettes
som grunnlag for å beregne engangsavgiften, har man lagt
målesyklusen NEDC (New European Driving Cycle) til grunn. Det er
på det rene at denne målesyklusen angir svært optimistiske forbrukstall. EU, Japan og India utviklet derfor i 2015 en ny målesyklus,
WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test procedures) som
angir mer realistiske forbrukstall, og som baserer seg på en ny og
mer nøyaktig typegodkjennelse av den enkelte modell.
Internasjonalt var innføringen av WLTP begrunnet i et ønske om
bedre forbrukerinformasjon, og overgangen til WLTP hadde ikke til
hensikt å påvirke bilavgiftene. Et utslag av WLTP er imidlertid at
bilavgiftene kan øke betydelig i de landene der avgiftene er knyttet opp
mot målt forbruk, med mindre man foretar korreksjoner i avgiftsberegningen. I Norge er WLTP blitt faset gradvis inn, men der målingene har vært gjort iht. WLTP, har disse i en overgangsfase blitt
justert til NEDC-verdier etter en fastsatt modell (CO2MPAS). Uten en

slik justering vil enkelte populære bilmodeller kunne bli opptil 20 %
dyrere ved overgang fra NEDC til WLTP. De samlede bilavgiftene vil
også øke betydelig.
Situasjonen var utilfredsstillende for bilbransjen, som allerede hadde
biler på lager som kanskje ikke var salgbare etter innføring av WLTP
grunnet store potensielle avgiftsutslag på den enkelte modell.
Bilbransjen argumenterte med at en endret målemetode i seg selv
ikke bør påvirke bilavgiftene, da bilenes forbruk er det samme som før.
I september 2018 besluttet regjeringen å utsette innføringen av
WLTP til 2020. Dette betyr at verdier tilnærmet tidligere NEDCmålinger vil bli benyttet ved avgiftsberegningen også i 2019.
Finansdepartementet begrunnet utsettelsen med hensynet til forutsigbarhet for bilkjøperne og bilbransjen.
Uavhengig av innføringen av WLTP har regjeringen initiert en omlegging av bilavgiftene. I Jeløya-erklæringen er det sagt at regjeringen vil
starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter
2025. Dette er en naturlig konsekvens av at dagens avgiftspolitikk, der det ikke betales engangsavgift eller merverdiavgift for
nullutslippsbiler, ikke vil gi inntekter i det hele tatt fra 2025 når det
ifølge regjeringen kun skal selges nullutslippsbiler.

Elbiler
Registreringspliktige kjøretøy som bare bruker elektrisitet til fremdrift
er iht. mva-loven § 6-7 fritatt for merverdiavgift (0-sats). Bestemmelsen har en henvisning til Stortingets vedtak om engangsavgift § 5, og der fremkommer det at fritaket også gjelder for motorvogner der elektrisiteten produseres i brenselsceller; dvs. hydrogenbiler. Mva-fritaket gjelder både ved omsetning og leasing av ovennevnte typer kjøretøy. Videre omfatter avgiftsfritaket også omsetning
av elbil-batterier.
Mva-fritaket reiser en problemstilling i forhold til EØS-avtalens
statsstøtteregelverk. Norske myndigheter har derfor i flere om-

ganger konsultert EFTA Surveillance Authority (ESA) om fritaket er i
tråd med dette regelverket.
Våren 2015 godkjente ESA det norske mva-fritaket frem til utgangen
av 2017. I 2016 vedtok Stortinget å forlenge fritaket til 2020 for
elbiler og til 2025 for biler med brenselsceller. Dette foranlediget en
ny henvendelse til ESA fra norske myndigheter. I desember 2017 ga
ESA grønt lys for at Norge kan videreføre mva-fritaket ved omsetning
og leasing av elbiler frem til utgangen av 2020.
ESA satte imidlertid som vilkår at Norge selv evaluerer berettigelsen
av 0-satsen etter to år, med fokus på å hindre at avgiftsfritaket
innebærer en overkompensasjon. Andre avgiftsfritak, herunder fritak
for årsavgift og omregistreringsavgift ble godkjent av ESA for en
periode på seks år; dvs. ut 2023.
Regjeringen sa i 2018 (i Jeløya-erklæringen) at den vil videreføre
skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene om en utslippsfri nybilpark.
Mva-fritaket for salg av elbiler og spesielt for leasing av elbiler skaper
usikkerhet mht. hva som faller inn under 0-satsen og i hvilken grad
tilleggsytelser må holdes utenfor og belastes med 25 % mva. Finfo
har i 2018 hatt fornyet dialog med Skattedirektoratet i sakens anledning, men uten å få noen tydelige avklaringer på disse problemstillingene.
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Gebyr for uforsikret motorvogn og andre gebyrer ment for leietaker
Fra og med 2018 er det innført en avgift på trafikkforsikringer (TFA).
Forsikringsselskapene krever denne avgiften inn fra sine kunder og
betaler den videre til staten. TFA erstatter den tidligere årsavgiften
som ble krevet inn for siste gang i 2017.
For leasingselskapene er dette en fordel fordi årsavgiften var en
kostnad for leasingselskapet som de måtte dekke inn som et leiebeløp - dermed påløp det 25 % mva. Mange kunder reagerte
på dette. Nå er det forsikringsselskapene som krever inn avgiften og dermed oppstår ikke mva-problemet fordi forsikring ikke er
en mva-pliktig tjeneste.
Fra 2018-03-01 ble det innført et gebyr for uforsikrede kjøretøy. Gebyret utgjør kr. 150,- pr. dag kjøretøyet er uten forsikring og kr. 250,pr. dag for tunge kjøretøyer. Hensikten bak gebyret er å motivere
forsikringspliktige til frivilling å oppfylle forsikringsplikten - i tillegg til å
være en reaksjon overfor eiere som unnlater å overholde forsikringsplikten. Gebyrordningen er regulert i forskrift om gebyr for uforsikret
motorvogn mv. av 2018-02-14.
Gebyret kreves av det uforsikrede kjøretøyets eier. For leasingselskapene er dette i noen tilfeller utfordrende siden det svært ofte er
leasingkunden som er ansvarlig for at kjøretøyet er forsikret. Gebyrordningen har ført til at leasingselskapene nå må følge forsikringsplikten tettere slik at gebyr unngås. Hvis kjøretøyet blir uforsikret i
leieperioden, vil kontrakten gjerne gi hjemmel til å belaste kunden
for en slik kostnad, men ved utløp av leieperioden, skifte av leietaker,
eierskifte, tilbakelevering av kjøretøyet eller utkjøp kan det fort oppstå
situasjoner der kjøretøyet blir registrert som uforsikret slik at gebyr
utløses uten at partene er oppmerksomme på dette.
Trafikkforsikringsforeningen (TFF) er ilagt oppgaven å kreve inn unnlatelsesgebyr fra uforsikrede motorvogneiere i henhold til bilansvarslovens § 17 a. TFFs register TFF Auto er samtidig blitt primærkilde for
informasjon om et kjøretøy er forsikret eller ikke.

Finfo har gjennom dialog med TFF fått etablert gode digitale innsynsløsninger i TFF Auto for leasingselskapene, slik at de ved enkle grep
kan få oversikt over hvorvidt deres kjøretøy er forsikret eller ikke.
Omfanget av uforsikrede kjøretøy registrert på leasingselskapene er
da også kraftig redusert gjennom 2018.
Motorvognregisteret har i dag en pliktig registrering av eier, og åpner
for en frivillig supplerende registrering av bruker / leasingtaker. Noen
leasingselskaper benytter seg av muligheten for å registrere leasingstaker, men de fleste gjør det ikke.
Det er et økende problem for leasingselskapene at de blir adressat
for fakturaer som egentlig er ment for leasingtaker. Dette kan gjelde
hastighetsoverskridelser registrert ved fotoboks, brudd på parkeringsbestemmelser og andre situasjoner der sanksjonsregimet baserer seg på skiltgjenkjenning.
Finfo har sammen med TFF vært i dialog med Vegdirektoratet og
sett på muligheten for å få til en pliktig registrering av leasingtaker
i Motorvognregisteret, slik at fakturautsteder lettere kan adressere
fakturaen til rette vedkommende. En pliktig registrering av leasingtaker vil kreve regelendringer og det er pt. få andre aktører som øver
påtrykk for en slik løsning.
I påvente av eventuelle regelendringer har Finfo via Bilutvalget anbefalt at alle leasingselskapene gjør bruk av den frivillige adgangen
til å registrere leasingtaker i Motorvognregisteret. Denne løsningen
kan tas i bruk umiddelbart, uten regelendringer, og slik registrering
må uansett gjøres dersom man når frem med ønsket om en pliktig
registrering. Straks det kan påvises at leietaker-feltet i Motorvognregisteret er en treffsikker kilde til informasjon om bilens fører, blir
det også lettere å kreve at parkeringsselskaper og andre primært må
henvende seg til registrert leietaker fremfor å gå på registrert eier.

Compliance
Compliance-funksjonen som eget fagområde er relativt fersk, men
har fått betydelig fokus etter flere næringslivsskandaler internasjonalt tidlig på 2000-tallet, der etterfølgende granskninger avdekket
svakheter i regulatorisk risikostyring og internkontroll.
Det engelske begrepet compliance (etterlevelse) er gått inn i det
norske vokabularet. Compliance-funksjonen skal påse at ansatte og
ledelsen i foretakene følger de til enhver tid gjeldende lover og regler. Finansforetaksloven fra 2015 pålegger finansforetakene å ha
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en egen compliance-funksjon med direkte rapporteringslinjer til foretakets øverste ledelse, og denne funksjonen skal være uavhengig av
den operative driften.
I 2018 kom det mye nytt compliance-relatert lovverk. Nedenfor
omtales regelendringene innen personvern og anti-hvitvasking samt
den styrking av bevisstheten omkring konkurranseregelverket som
Finfo selv initierte overfor sine medlemmer i 2018.
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Personvern
EUs personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation) ble en del av norsk rett sommeren 2018. Forordningen er i
norsk oversettelse tatt inn som et vedlegg til den nye personopplysningsloven som trådte i kraft 2018-07-20.
De grunnleggende prinsippene for behandling av personopplysninger
er videreført i den nye loven. Begrepene behandlingsansvarlig og databehandler gjelder som tidligere, og fortsatt må personopplysningsbehandlingen skje med basis i et rettslig grunnlag.
Kravene til meldeplikt og konsesjon er fjernet i den nye loven. I stedet må den behandlingsansvarlige selv vurdere om den aktuelle personopplysningsbehandlingen er tillatt. Det innebærer blant annet å
vurdere om det finnes et rettslig grunnlag for behandlingen, og etablere og implementere rutiner for å ivareta personopplysningenes sikkerhet. Det følger forutsetningsvis av en rekke bestemmelser at den
behandlingsansvarlige skal kunne dokumentere at han oppfyller alle
forpliktelsene som følger av loven. Slik dokumentasjon vil også Datatilsynet etterspørre ved tilsyn.
Det som kanskje har fått størst fokus ved den nye loven er et kraftig
skjerpet sanksjonsregime ved overtredelser. Iht. artikkel 83 i forordningen kan et foretak ilegges et overtredelsesgebyr på inntil EUR
20.000.000,-, eventuelt 4 % av global omsetning foregående regnskapsår hvis sistnevnte beløp er høyere. Dette har skjerpet bevisstheten omkring de krav som følger av personopplysningsloven.

Det nye personvernregelverket er voluminøst. Mange virksomheter vil
derfor ha behov for mer konkrete og bransjespesifikke regler enn det
som følger av lovens ordlyd. I artikkel 40 og 41 i forordningen er
det åpnet for at man kan utforme bransjespesifikke atferdsnormer
(bransjenormer). Formålet med disse normene er å bidra til felles
forståelse og praktisering av personvernregleverket blant aktører
som opererer i samme bransje. Det er frivillig å utforme slike bransjenormer, men hvis det gjøres må de godkjennes av Datatilsynet før de
kan anses å ha allmenn gyldighet.
Finans Norge har i 2018 laget et utkast til bransjenorm for behandling av personopplysninger i bank og kredittforetak. Denne normen
er en selvreguleringsmekanisme som kan benyttes av alle bank- og
kredittforetak. Normen er ikke en fullstendig gjengivelse av de krav
som følger av personvernregelverket, men en god beskrivelse av de
viktigste reglene sett fra finansbransjens ståsted. Etterlevelse av
en godkjent bransjenorm kan ha betydning ved utmåling av eventuelle sanksjoner for brudd på personvernregelverket. For øvrig er
de rettslige virkningene av å følge bransjenormen, og skriftlig bekrefte dette til Finans Norge, nokså begrensede sammenholdt med
finansforetak som «bare» følger loven uten å signalisere at de følger
bransjenormen.
Ved inngangen til 2019 er Finans Norges bransjenorm fortsatt til
behandling hos Datatilsynet, som i sin tur avventer veilederen fra
European Data Protection Board (EDPB).

Anti-hvitvasking
En ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft
2018-10-15, og erstattet da den tidligere hvitvaskingsloven fra
2009.
Det norske AML-regelverket (Anti Money Laundering) baserer seg i
stor grad på det som skjer internasjonalt. Den nye hvitvaskingsloven
bygger på EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Både loven og direktivet har
bakgrunn i regelverket til den internasjonale organisasjonen Financial
Action Task Force (FATF).
Den nye loven bygger på tidligere norsk lovgivning for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering, men utvider regelverket til nye grupper
næringsdrivende (tilbydere av spilltjenester) og skjerper inn kravene
på en del områder. Loven inneholder også nye hjemler for å ilegge
rapporteringspliktige administrative sanksjoner ved brudd på loven. I
tillegg kan regelverkets anvendelse for agenter av utenlandske betalingsforetak, og reguleringen av tilsyn overfor disse, presiseres i forskrift.
Overordnet er fokus i den nye loven endret fra kontroll til forebygging.
Den nye loven har generert mye arbeid for compliance-funksjonen
i medlemsbedriftene. Selv om det gamle regelverket i det store og
hele er videreført, er den nye loven tydeligere på at de som omfattes av den må ha en risikobasert tilnærming til gjennomføringen
av sine lovpålagte plikter. Alle finansforetak må gjøre sine egne risikovurderinger. Disse må dokumenteres og det påligger ledelsen og styret å sørge for at slike risikovurderinger blir gjennomført.
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Videre er reglene om kundetiltak innskjerpet. Dette innebærer strengere krav til kontroll av kundenes identitet, inkludert de personene
som agerer på vegne av kunden der denne er et foretak. Åpningen
for å begrense kundekontrollen til såkalte forenklede kundetiltak er
snevret inn.
I den nye loven er rapporteringspliktige pålagt ytterligere forpliktelser
når det gjelder å identifisere reelle rettighetshavere; dvs. den eller de
fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer kunden.
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Ved inngangen til 2019 har for øvrig Stortinget til behandling en ny
lov om register over reelle rettighetshavere.
Mens PEP (Politisk Eksponerte Personer) i den gamle loven var begrenset til utenlandske personer, er begrepet i den nye loven utvidet
til også å omfatte nasjonale PEPs. Begrepet innbefatter dermed en
betydelig større krets av personer, deriblant statsråder, stortingsrepresentanter, høyesterettsdommere, departementsråder og
ledelsen i politiske partier for å nevne noen. Overfor personer i disse
kategoriene samt deres nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere skal det gjennomføres forsterkede kundetiltak.

taks- og individnivå for overtredelser av lovens bestemmelser. Gebyrene er begrenset oppad til kr. 44 millioner. Finansforetak kan i
ytterste konsekvens ilegges et overtredelsesgebyr på opptil 10 %
av siste års omsetning. Straffebestemmelsen i den gamle loven videreføres også, slik at enkeltpersoner i visse tilfeller kan idømmes
fengselsstraff ved forsettlige eller grovt uaktsomme overtredelser av
loven.
Bevisstheten omkring hvitvaskingsregelverket ble kraftig skjerpet mot
slutten av året, da det parallelt med ikrafttredelsen av ny hvitvaskingslov ble tatt ut siktelse mot en av skandinavias største banker for å
ha muliggjort omfattende hvitvasking gjennom bankens filial i Estland.

Den nye loven åpner dessuten for svært høye gebyrer både på fore-

Bevisstgjøring av konkurranselovens forbud mot prissamarbeid mv.
Finfo har et bevisst forhold til konkurranseloven og dens forbud mot
enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning
å hindre, innskrenke eller vri konkurransen i markedet.
Som bransjeorganisasjon har Finfo et ansvar for å påse at det ikke
legges til rette for samarbeid som utfordrer dette forbudet. Det følger for øvrig av vedtektene at Finfo skal bidra til «sunn konkurranse
mellom medlemmene», og Finfos virksomhet drives i tråd med de
føringer Konkurransetilsynet har gitt for bransjeorganisasjoner på sin
hjemmeside.
For å tydeliggjøre at Finfo tar konkurranseregelverket på alvor, vedtok
styret ved inngangen til 2018 «Regler for bransjesamarbeid». Disse
reglene skal minne både Finfo og medlemmene på konkurranselovgivningen. Reglene setter begrensninger på hva som kan behandles i

møter og sier konkret at det ikke skal diskuteres problemstillinger
som medfører brudd på konkurranseloven eller som kan vekke
mistanke om brudd på loven. Dette omfatter, men er ikke begrenset
til; konkurransesensitive opplysninger knyttet til ulike produkter og
tjenester, annen sensitiv forretningsinformasjon, markedsstrategier,
osv.
Reglene sier videre at alle møter skal følge en fastsatt saksliste og
referatføres så langt det er praktisk mulig. Reglene er lagt til grunn
i alle møter i Finfos regi fra og med 2018 der medlemmene deltar,
og det fremgår av alle møtereferater at møtene er gjennomført iht.
Finfos regler for bransjesamarbeid.
Finfos regler for bransjesamarbeid er offentlig tilgjengelige på foreningens hjemmeside.

IFRS 16
International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16) er en ny internasjonal standard for regnskapsføring av leasingavtaler som gjelder
fra regnskapsåret 2019-01-01.
Den tidligere standarden for leieavtaler IAS 17 skilte mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler og krevde at leietaker regnskapsførte
disse to kategoriene av leieavtaler forskjellig. Dersom leieavtalen var
klassifisert som finansiell skulle leietaker balanseføre eiendelen og
den tilhørende leieforpliktelsen. Operasjonelle leieavtaler skulle derimot ikke innregnes som eiendeler og forpliktelser. Denne modellen
har lenge vært kritisert blant annet fordi klassifiseringen kunne medføre svært ulik regnskapsmessig behandling av avtaler som økonomisk sett var svært like.
IFRS 16 legger opp til at det ikke lenger skal skilles mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler, fordi begge typer avtaler overfører
bruksretten til en spesifikk eiendel fra utleier til leietaker for en spesifikk periode. Derfor skal alle leieavtaler nå - med noen få praktiske
unntak - innregnes i balansen og behandles etter en modell som
tilsvarer hvordan finansielle leieavtaler ble behandlet i IAS 17.

påvirke flere sentrale nøkkeltall, som for eksempel gjeldsgrad, likviditetsgrad og EBITDA. Endringen kan dermed påvirke lånebetingelser,
kredittvurderinger og lånekostnader. For leasingselskapene medfører
standarden kun mindre endringer sammenlignet med dagens regnskapsstandard.
Kostnadene ved å implementere og anvende IFRS 16 vil avhenge av
hvilke rutiner og prosesser leasingkunden hadde under den tidligere
standarden og kompleksiteten i leieavtalene. Det kan imidlertid være
behov for mer sofistikerte systemer når alle leieavtalene skal balanseføres. Det er forventet at større leasingkunder som følger IFRS 16
vil etterspørre mer informasjon fra leasingselskapene om de enkelte
avtalene. Regnskapsutvalget i Finfo har anbefalt at leasingselskapene
bidrar med kontraktsinformasjon, men at de er tilbakeholdne med å
bidra med beregninger, herunder anslag på størrelsen av «leasinggjeld».

Kravet om å innregne alle leieavtaler i balansen vil for mange foretak
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Finansskolen - organisert undervisningstilbud for ansatte i medlemsselskapene
Finansieringsselskapenes Forening har i mange år hatt et permanent
og systematisk undervisningstilbud for ansatte i medlemsselskapene.
Foreningens kurstilbud omfatter ca. 10 kurs pr. år. Kursopplegget
evalueres fortløpende i Kursutvalget i foreningen for å sikre et
oppdatert og relevant undervisningstilbud skreddersydd for vår bransje. I tillegg blir hvert eneste kurs evaluert av kursdeltakerne, slik at
foreleserne får tilbakemelding på form og innhold samt forelesningens
relevans for den enkelte deltaker. Kursene er populære og de fleste
blir fulltegnet
Hovedkurset (Finansskolen) er delt inn i kurs for nybegynnere og
viderekommende. Kursene for nybegynnere gir en grunnleggende
innføring i en rekke sentrale emner og produkter innenfor leasing og
lån, factoring og kundeservice. De viderekommende kursene er hevet
noe i vanskelighetsgrad og er ment for ansatte med noen års erfaring i bransjen. Undervisningen gis av dyktige fagfolk med lang erfaring
fra bransjen kombinert med oppgaver i løpet av kursdagene, også
hjemmeoppgaver. Selvstudium er en viktig del av undervisningsopplegget, noe som gir mer aktiv læring og bedre utkomme for kursdeltakerne. Etter hvert kurs er det eksamen i form av en prosjektoppgave. Det gis karakteren Bestått / Ikke bestått, med vitnemål til dem
som består.
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Rettslige rammebetingelser for finansieringsforetak
Det samlede regelverket som finansforetakene må forholde seg
til er svært omfattende og lar seg vanskelig presentere i en fremstilling som gjør krav på å være uttømmende. Nedenfor redegjøres
det for de overordnede rettslige rammebetingelsene for finansieringsvirksomhet. På foreningens hjemmesider og ikke minst på Finanstilsynets hjemmesider finnes det informasjon som supplerer denne
fremstillingen.
De rettslige rammebetingelsene for finansieringsvirksomhet kan deles inn i to hovedgrupper:
•
•

Offentligrettslig regulering av virksomheten
Privatrettslig regulering av forholdet mellom finansforetak og
kunde

Litt forenklet kan man si at den offentligrettslige reguleringen hovedsakelig omhandler relasjonen mellom staten og finansforetakene,
mens den privatrettslige reguleringen hovedsakelig omhandler relasjonen mellom finansforetakene og deres kunder. Dette skillet var nok
klarere tidligere, men i takt med at samfunnet har blitt stadig mer
rettsliggjort har skillet blitt mer uklart. I det hele har offentligrettslig
regulering bredt mer og mer om seg i de senere år, noe som har
gjort retten mer voluminøs og uoversiktlig både for finansforetakene
og den vanlige borger.
Offentligrettslig regulering
Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) av
2015-04-10 inneholder de sentrale bestemmelsene for bransjen.
Formålet med loven er å bidra til finansiell stabilitet, bl.a. ved å legge
til rette for at finansforetakene fungerer på en hensiktsmessig og
betryggende måte.
Begrepet «finansforetak» er ifølge loven en samlebetegnelse for
banker, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak, pensjonsforetak, holdingforetak i finanskonsern samt betalingsforetak
og e-pengeforetak. De fleste av foreningens medlemmer er enten
banker eller finansieringsforetak. Den tidligere betegnelsen finansieringsselskap er i finansforetaksloven erstattet med begrepet finansieringsforetak.
Loven inneholder ingen legaldefinisjon av begrepet finansieringsforetak, men den gir en anvisning på hva som menes med finansieringsvirksomhet. Kort fortalt er finansieringsvirksomhet å yte kreditt eller
stille garantier for egen regning, herunder finansiell leasing. Videre
regnes det som finansieringsvirksomhet å formidle kreditt og garantier, samt på annen måte medvirke ved finansiering av annet enn egen
virksomhet.
Finansieringsvirksomhet kan bare drives av banker, kredittforetak og
finansieringsforetak som har tillatelse (konsesjon fra Finanstilsynet).
Videre kan finansieringsvirksomhet også drives av utenlandske kredittinstitusjoner som iht. finansforetaksloven har adgang til å drive
slik virksomhet i Norge. Finansieringsforetakene står under tilsyn av,
og har rapporteringsplikt, til Finanstilsynet. Videre må de oppfylle
nærmere bestemte kapitalkrav.
Tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak kan etter finansforetakslovens § 2-9 omfatte en eller flere av følgende virksomheter:
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a) leasing, factoring og annen finansieringsvirksomhet
b) forretninger for foretakets eller kunders regning i penge- og
valutamarkedet
c) omsetning av valuta eller andre særlige tjenester
Et finansieringsforetak kan også gis tillatelse til å drive virksomhet
som e-pengeforetak eller som betalingsforetak, med mindre hensyn
til foretakets risikostyring og soliditet eller andre tilsynsmessige hensyn tilsier at slik virksomhet drives i eget foretak. Et særtrekk ved
finansieringsforetak er at de, i motsetning til banker, ikke kan ta imot
tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten.
Ønsker man å funde seg fra allmennheten, må man enten ha konsesjon som bank (ta imot innskudd) eller kredittforetak (ta imot innlån).
Flere av våre medlemmer har konsesjon som bank eller kredittforetak. En fellesbetegnelse på foretak som kan ta imot tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten (banker og kredittforetak), er kredittinstitusjon.
Loven stiller en rekke krav til stiftelsen av banker, kredittforetak og
finansieringsforetak. Minste startkapital skal utgjøre et beløp som i
norske kroner svarer til minst 5 millioner euro. Videre må foretakets
kapital stå i rimelig forhold til den virksomhet som foretaket skal drive,
og foretakets daglige leder og styremedlemmer må ha de nødvendige
kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve stillingen eller vervet.
Et finansieringsforetak som er kredittinstitusjon, eller er eid av kredittinstitusjon som garanterer for virksomheten, og har tillatelse til å
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drive virksomhet i et EØS-land, har samtidig tillatelse til å drive i andre EØS-land under forutsetning at dette meldes fra til tilsynsmyndigheten i vertslandet.
Kreditt- og låneformidlingsvirksomhet regnes som finansieringsvirksomhet, men er ikke underlagt krav til full konsesjon. Virksomheten
er imidlertid meldepliktig etter lovens kapittel 4 (§ 2-18). Låneformidlere skal ivareta både långivers og låntakers interesser og skal
ikke være part i låneavtalen. Låneagenter er långivers medhjelper,
de må opplyse om hvilket finansforetak de representerer og kan kun
kreve vederlag fra långiver. Låneagenter er ikke regulert direkte, men
reguleres indirekte gjennom tilsynet med oppdragsgiver. Forhandlere
som tilbyr finansiering av kjøpet på vegne av en ekstern långiver,
regnes som aksessorisk agent.
Finansforetaksloven suppleres med en rekke forskrifter som bl.a.
stiller krav til ansvarlig kapital, minstekrav til kapitaldekning, krav til
likviditetsstyring, risikostyring og internkontroll, krav til minste nivå på
motsyklisk kapitalbuffer, krav til fakturering av kredittgjeld, mv.
Alle finansforetak er underlagt offentlig tilsyn. Dette følger av lov
om tilsynet med finansforetak mv. av 1956-12-07 (Finanstilsynsloven). Tilsynet gjennomføres av Finanstilsynet som skal se til at de
institusjoner de har tilsyn med, virker på en betryggende og hensiktsmessig måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av
lov, samt den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter. Som ledd i tilsynsvirksomheten kan
Finanstilsynet gi bindende pålegg.
Lov om merverdiavgift av 2009-06-19 med tilhørende forskrifter har
stor betydning for mange av Finfos medlemmer da leasing og deler av
factoringvirksomheten er mva-pliktige tjenester. For leasing har dette
lenge vært tilfelle da leasing i avgiftssammenheng er å anse som en
avgiftspliktig utleietjeneste. For factoring oppsto avgiftsplikten da de
administrative delene av tjenesten ble gjort avgiftspliktige gjennom
den generelle merverdiavgiftsreformen i 2001.
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Privatrettslig regulering
Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 1999-06-25 (finansavtaleloven) regulerer sentrale forhold knyttet til relasjonen mellom finansforetakene og deres kunder, herunder innskudd, betalingstjenester,
utlån og kausjon. Når kunden er forbruker vil lovens bestemmelser
ikke kunne fravikes til skade for forbrukeren selv om partene skulle
være enige om en slik avtale. Lovens kapittel om utlån gjelder ikke for
ordinær leasing eller factoring.
Som vedlegg til loven er inntatt EØS-avtalens vedlegg XII nr 3 om
EU-forordning 924/2009 om betaling på tvers av landegrensene
i Fellesskapet og vedlegg nr 3a om EU-forordning 260/2012 om
tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføringer og direkte
debiteringer i euro. Tekstene er oversatt til norsk.
Til loven er det gitt en egen forskrift om kredittavtaler av 2010-0507. Denne gir nærmere regler om kredittgivers opplysningsplikt,
beregning av effektiv rente og minste kontantinnsats for kjøp på
kreditt i forbrukerforhold. Forskriftens kapittel 5 inneholder spesielle
regler om visse former for forbrukerleie som i realiteten er ment å
sikre et avhendingsvederlag. Enkelte leasingavtaler mot forbrukere
kan falle inn under dette regelverket.
I september 2017 sendte Justis- og beredskapsdepartementet på
høring et forslag til ny finansavtalelov som blant annet innebærer en
gjennomføring av de i hovedsak privatrettslige delene av EØS-direktivene 2014/17/EU om boliglån, 2014/92/EU om betalingskontoer og forordning EU 2015/2366 om betalingstjenester (PSD 2) i
norsk rett. Forslaget vakte til dels sterke reaksjoner fra finansbransjen og andre høringsinstanser. Ved inngangen til 2019 er saken
fortsatt til behandling i departementet, og det er usikkert når en
proposisjon vil bli sendt Stortinget, og i hvilken grad denne har hensyntatt alle innspillene som ble departementet til del i høringsrunden.

29

Statistikk
ULIKE UTLÅNSTYPER I MILL. KRONER OG PST. AV BRUTTO UTLÅN PR. 31.12.
for medlemmer i Finfo
Leasing

Factoring

Kredittkort

Billån/øvrige utlån

I alt

Mill. kr.

%

Mill. kr.

%

Mill. kr.

%

Mill. kr.

%

Mill. kr.

%

2013

90 239

42%

5 549

3%

35 379

17%

82 349

39%

213 516

100%

2014

100 942

42%

7 390

3%

36 455

15%

94 981

40%

239 768

100%

2015

110 771

42%

10 792

4%

36 175

14%

108 506

41%

266 244

100%

2016

118 984

40%

12 806

4%

37 934

13%

124 219

42%

293 943

100%

2017

133 053

39%

15 929

5%

39 644

11%

156 634

45%

345 526

100%

2018

148 928

38%

20 515

5%

45 980

12%

174 415

45%

389 838

100%

FACTORINGSTATISTIKK (inkl. bloc factoring)
for medlemmer i Finansieringsselskapenes Forening
Tall i millioner kroner
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

132 909

136 574

156 494

177 575

198 818

223 254

255 030

Risikoavdekkede fordringer:

1038

858

1 233

2 047

2 028

2 321

3 950

Utlån factoring:

4089

4691

6 157

8597

10 632

13 171

14 634

279

98

129

163

177

225

301

5116

5451

7 261

10 481

12 806

15 929

20 515

Herav;
Kontantuttak
utland

Herav;
Sum
utland

Omsetning:

Margintrekk:
Totale factoringutlån:

KORTSTATISTIKK 2018				
for medlemmer i Finansieringsselskapenes Forening
Omsetning (millioner kroner)
Varekjøp
totalt
Internasjonale faktureringskort
Internasjonale kredittkort
Innenlandske kredittkort
Sum omsetning

FINFO Årsberetning 2018

Kontantuttak
totalt

Med
utsatt
betaling

Sum
totalt

Herav;
Varekjøp
utland

12 324

441

0

12 765

3 526

102

3 628

145 961

24 553

3 517

174 031

33 722

6 341

40 063

458

285

197

940

0

0

0

158 743

25 279

3 714

187 736

37 248

6 443

43 691
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Foreningens organisering
Styret
Leder:

Morten Guldhaug 		
Sjur Loen 		
Carsten Thorne 		
Knut Øvernes		
Hanne Karoline Kræmer		
Freddy Syversen		
		
Varamedlemmer
Per Magne Hansen		
Krister Georg Aanesen		
Rune Strande		

DNB – avd. DNB Finans
Nordea Finans Norge AS
SG Finans AS
Santander Consumer Bank AS
SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS
EnterCard Group

Toyota Kreditbank GmbH NUF
Gjensidige Bank ASA
yA Bank/Resurs Bank

Valgkomiteen
Eskil Myrmo		
Tore Haugstvedt		
Bjarne Chr. Finstad		

DNB – avd. DNB Finans
Nordea Finans Norge AS
Sparebank1 Finans Østlandet AS

Nina Bratlie

SG Finans AS

Varamedlem

Administrasjonen
Christina Åhlander 		
Tom Slungaard		
Jan Fr. Haraldsen 		
Torill Alsaker 		

Adm. dir.
Juridisk direktør
Direktør
Konsulent
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Produksjon: Hamar Media, avd. Nydal Foto: www.scanstockphoto.com
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Medlemmer pr. april 2019
Firma

Postadresse

Telefon

www

Bank Norwegian AS

Postboks 338 Sentrum, 0101 OSLO

02929

www.banknorwegian.no

BB Bank ASA

Postboks 956 Sentrum, 5808 Bergen

56 99 92 00

www. bbf.no/

BMW Financial Services Norge NUF

Postboks 1, 1330 FORNEBU

67 11 80 40

www.bmw.no/finans

BNP Paribas Leasing Solutions AS

Postboks 4014 Moa, 6048 ÅLESUND

70 15 40 00

https://leasingsolutions.
bnpparibas.no/

Brage Finans AS

Postboks 7780, 5020 Bergen

55 61 00 50

www.brage.no

Danske Bank - filial

Postboks 1170, 0107 Oslo

06030

www.danskebank.no

Debank ASA

Dronningens gt. 7, 7011 Trondheim

48 50 90 00

www.debank.no

De Lage Landen Finans Norge NUF

Postboks 184, 1325 LYSAKER

67 18 70 00

www.delagelanden.com

DNB – divisjon DNB Finans

Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO

915 048 00

www.dnb.no

Easybank ASA

Holbergsgate 21, 0166 OSLO

22 99 14 00

www.easybank.no

Eika Kredittbank AS

Postboks 2349 Solli, 0201 OSLO

22 87 81 00

www.eika.no

Ekspress Bank NUF

Postboks 1189 Sentrum, 0107 OSLO

815 45 300

www.ekspressbank.no

EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB

Postboks 6783 St. Olavs plass, 0130 OSLO

21 31 66 00

www.entercard.no

Factoring Finans AS

Jonsvannsveien 140, 7050 TRONDHEIM

480 77 600

www.factoringfinans.no

Folkefinans AS

Kronprinsens gate 1, 0251 Oslo

73 10 33 00

www. Folkefinans.com

Forso Norge NUF

Postboks 573, 1411 KOLBOTN

66 99 71 00

www.ford.no/
FinansieringogForsikring

AS Financiering

Postboks 2023 Vika, 0125 OSLO

400 02 259

www.financiering.no

Gjensidige Bank ASA

Postboks 33, 0101 OSLO

915 03100

www.gjensidige.no

Handelsbanken NUF

Postboks 1342 Vika, 0113 OSLO

22 39 70 00

www.handelsbanken.no

Ikano Bank AB (publ), Norway branch

Postboks 295, 1372 ASKER

66 85 86 40

www.ikanobank.no

Instabank ASA

Drammensveien 177, 0277 OSLO

974 85 610

www.instabank.no

Komplett Bank ASA

Postboks 448, 1327 LYSAKER

21 00 74 50

www.komplettbank.no

LeasePlan Norge AS

Postboks 6019 Etterstad, 0601 OSLO

23 06 98 00

www.leaseplan.no

MyBank ASA

Enebakkveien 133, 0680 OSLO

22 71 97 17

www.mybank.no

Nordax Bank AB

Boks 23124, 104 35 STOCKHOLM, SVERIGE

21 54 44 00

www.nordax.no

Nordea Finans Norge AS

Postboks 1166 Sentrum, 0107 OSLO

22 48 66 00

www.nordeafinans.no

Optin Bank ASA

Munkedamsveien 53 B, 0250 OSLO

21 50 75 00

www. optinbank.no

Resurs Bank AB NUF

Postboks 979 Sentrum, 0104 OSLO/
Langkaia 1, 0150 OSLO

63 00 18 15

www.resursbank.no

Santander Consumer Bank AS

Postboks 177, 1325 LYSAKER

21 08 30 00

www.santander.no

Scania Finans AB – Filial Norge

Postboks 250 Leirdal, 1011 OSLO

22 79 34 00

www.scania.no

SEB Kort Bank AB, Oslofilialen

Postboks 1373 Vika, 0114 Oslo

21 01 51 00

www.seb.no

SG Finans AS

Postboks 105, 1325 LYSAKER

21 63 20 00

www.sgfinans.no

Siemens Financial Services AB NUF

Postboks 1 Alnabru, 0613 OSLO

22 63 30 80

www.siemens.no/finance

SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS

Postboks 6801 Langnes, 9298 TROMSØ

915 02248

www.snn.no

SpareBank 1 Finans Østlandet AS

Postboks 223, 2302 HAMAR

915 07790

www.sb1fo.no

SpareBank 1 Factoring AS

Postboks 1347 Sentrum, 6001 ÅLESUND

70 11 36 00

www.factoring.no

SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS

Postboks 4797 Torgarden, 7467 TRONDHEIM

915 07301

www.sb1finans.no

Sparebank 1 Kredittkort AS

Postboks 4794, 7467 TRONDHEIM

73 88 44 25

www.sparebank1.no

SpareBank 1 SR-Bank ASA

Postboks 114, 4065 STAVANGER

04002

www.sparebank1.no/sr-bank

Svea Finans NUF

Postboks 2220 Sentrum, 7412 TRONDHEIM

73 93 06 00

www.sveafinans.no

Toyota Kreditbank GmbH NUF

Postboks 704, 3003 DRAMMEN

32 20 84 00

www.toyotafinans.no

Volkswagen Møller Bilfinans AS

Postboks 6671 Etterstad, 0609 OSLO

24 03 33 01

www.bilfinans.no

Volvo Finans Norge AS

Postboks 27, 0614 OSLO

23 17 66 00

www.vfsco.com
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