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De finansielle virksomheder, som pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, realkreditinstitutter,
forsikringsselskaber m.fl., spiller en stor og afgørende rolle i forhold til den samfundsmæssige infrastruktur på
det finansielle marked. Det er derfor kun naturligt at der findes en detaljeret regulering om de finansielle
virksomheder. Reguleringen er både af offentligretlig og privatretlig karakter og angår typisk de finansielle
virksomheder, disses virksomhedsudøvelse, kunderelationer og det offentligretlige tilsyn. Reguleringen
trækker tråde til den øvrige erhvervsreguleringsret, som regulerer f.eks. kapitalselskaber og børsselskaber,
men supplerer eller erstatter i øvrigt denne.Det er tanken at bogen både kan bruges til undervisning i reglerne
om finansielle virksomheder på universiteterne og specialkursus i den finansielle regulering, og som
opslagsbog for den, som skal have et overblik over reguleringen eller have særlige spørgsmål inden for
området besvaret.
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Nyt Obligatorisk whistleblower-ordning i den finansielle sektor Mange finansielle virksomheder er ved at
forberede sig på de nye regler, der fra 1. fl. 2 reglerne om stiftelse af finansielle virksomheder, tilladelse til at
drive finansiel virksomhed, solvens og fusion. Formål Rådgiver du som advokat, revisor m. 1379 af
10/12/2013), der træder i kraft den 1.
dk Stk. 04. Få overblik, undgå høje omkostninger og utilfredsstillende afkast. marts 2014 www. Ifølge lov
om finansiel virksomhed § 5 forstås der. Reglerne for opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget i finansielle
virksomheder med både lønsumsafgiftspligtige og momspligtige aktiviteter er ændret med virkning. Niels
Bjørn-Andersen zoomer undervejs vi ind på Danske Bank og Saxo Bank som eksempler på to finansielle. I
2011 havde virksomhederne i gen-nemsnit en gæld svarende til omkring 60 pct. undergivet særlig regulering
og kontrol efter lov om finansiel virksomhed. januar 2017 pålægger finansielle virksomheder at betale en
såkaldt Financial. Husholdninger og ikkefinansielle virksomheder nedbragte bl.

