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Udfordringer ved implementering af EU’s 4. hvidvaskdirektiv – med fokus på personselskaber 

 

Retteblad:   

1. Executive summary: Vi skriver at implementeringen skal ske senest 26. juli, det er forkert det er d. 

26. juni 2017.  

 

2. S. 12, vi skriver her at der er tale om kvantitativ data ved anvendelse af interviews, der er 

selvfølgelig tale om kvalitativ data.  

 

3. S. 18, i skemaet har vi i skemaet under kapital i Interessentskaber ved en fejl skrevet K/S i stedet for 

I/S.  

 

4. På s.72, i specialet skriver vi at vetoret pr. definition leder til reelt ejerskab grundet kontrolkriteriet, 

dette er ikke korrekt, da det alene vil gøre sig gældende såfremt der er tale om en eller anden form 

for ejerskab. Vetoret alene kan ikke anses for reelt ejerskab. (L41 s. 79)  

 

5. S. 109, 3. afsnit vi skriver ”målselskabets ledelse er korrekt”, med ledelse menes der reelle ejere.  

 

 

 



Executive summary 

The present thesis is engaged with the upcoming implementation of EU’s 4th Anti-Money Laundering Di-

rective in Danish law and the challenges that might arise in the midst of this. 

During the past few years, terrorism has been a developing issue, which has resulted in the necessity for 

more stringent rules regarding money laundering and financing of terrorism. 

In the process of writing this thesis, we have experienced no less than four acts of terrorism in Europe, which 

confirms the necessity for more stringent rules on the matter.  On these grounds, EU has presented the 

above-mentioned Anti-Money Laundering Directive, which must be implemented no later than July 26, 2017 

in all committed countries. The Danish authorities has agreed upon this date.  

The purpose of this thesis is to convey an analysis on the responses, and expectations towards the upcoming 

implementation of EU’s 4th Anti-Money Laundering Directive in Danish Law, as well as the challenges it pre-

sents. 

In the analysis, we have found that the implementation of the beneficial owners in the process of customer 

due diligence has been implemented correctly in Danish law. This will despite correct implementation still 

set forward a number of challenges for the committed entities. 

The registration of beneficial owners and the changes in the definition of a political exposed person is the 

main issues discussed in the thesis. 

The media awareness has not been, nor is at present time, satisfactory. This leads to a conflict between 

committed entities and their clients. Thus, committed entities bears a large information burden, and they 

must justify all questions and demands towards their clients in order for them to understand the changes in 

the law. 

The results of our study shows that the effects of the excessive work with the registrations of beneficial 

owners and the documentation of the same is very cost-heavy, as well as the excessive work with identifying 

political exposed persons. The authors of this thesis are not sure that the costs corresponds with the expected 

results, in regards to the continuing battle against money laundering and financing of terrorism. 
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Kapitel 1: Indledning  

Folketinget har som følge af 2015/849 EU kaldet det 4. hvidvaskdirektiv, vedtaget Lov nr. 262 af 16. marts 

2016, lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. Hertil 

er bekendtgørelsen om ikrafttræden af loven vedtaget og træder i kraft den 23. maj 2017. Erhvervsstyrelsen 

har d. 24. april 2017 udmeldt at fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017. 

Ligeledes er Lovforslag nr. 41: Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger om hvidvask og finansiering 

af terrorisme (hvidvaskloven) i høring. Det fremgår af høringsnotat, at lovens ikrafttrædelsesdato ændres til 

direktivets implementeringstidspunkt d. 26. juni 2017, hvilket vil blive præciseret i lovforslaget. 

Lovforslaget medfører blandt andet, at virksomheder fremover, vil have pligt til at skulle indhente og opbe-

vare oplysninger om dets reelle ejer, samt pligt til, at skulle lade dets reelle ejere registrere i det offentlige 

ejerregister. Herudover medfører loven skærpede krav til risikovurdering og kundekendskabsprocedurerne 

som vi kender dem i dag. 

Med frist d. 15. juni 2015 jf. § 3 i Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere 

i Erhvervsstyrelsen, har alle kapitalejere fysiske såvel som juridiske med en ejerandel på mere end 5% og 

derover skulle lade sig registrere i ejerregister. Denne registrering var basalt set en gengivelse af selskabets 

ejerbog. Lov nr. 262 af 16. marts 2016, kræver nu yderligere at selskabets reelle ejere registreres, til forskel 

fra tidligere hvor det blot var legale ejer der skulle registreres. Loven omfatter ligeledes også interessentska-

ber, kommanditselskaber, foreninger og fonde der ikke tidligere har skulle ladet sig registrere. Undtaget for 

registrering er udelukkende børsnoterede selskaber og enkeltmandsvirksomheder. 

Det er essentielt at der skelnes mellem legale og reelle ejere. Den legale ejer, kan være såvel en fysisk som 

en juridisk person, mens den reelle ejer altid vil være en fysisk person. 

En reel ejer er defineret som: ”En fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer 

en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre 

midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende mar-

ked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale 

standarder”.1 

                                                           
1  Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og 
forskellige andre love, 2016 (herefter Lov 262 af 16. marts 2016) 
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Lovforslaget skal sikre at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser, og skabe øget gennemsigtig-

hed i danske virksomheders ejerstruktur, således at det fremover bliver mere problematisk at sløre ejerska-

bet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Herudover skal loven bidrage til bekæm-

pelsen af hvidvask, terrorfinansiering og dæmme op for misbruget af selskabs og skattelovgivningen samt 

skatteunddragelse2. 

Mere lavpraktisk er formålet med loven at sikre gennemsigtighed på erhvervsområdet og gøre det sværere 

for ejere af selskaber og juridiske personer, at gemme sig bag forskellige komplicerede koncern- og selskabs-

konstruktioner, hermed gøre det lettere at identificere de reelle ejere og komme hvidvask og finansiering af 

terror til livs. 

Da hvidvask af penge og finansiering af terrorisme også foregår på tværs af landegrænser og i internationalt 

regi, gennemfører lovforslaget dele af de seneste internationale standarder fra Financial Action Task Force 

og dele af EU’s 4. hvidvaskdirektiv. 

Den forestående implementering af EU’s 4. hvidvask direktiv har ikke fået mediebevågenhed i en grad der er 

i overensstemmelse med vigtigheden og omfanget af den kommende lov. De forpligtede enheder står derfor 

med en stor informationsbyrde foruden de administrative byrder. Det er derfor vigtigt at der i forbindelse 

med lovens implementering sikres tilstrækkelig oplysning fra myndighederne til alle af loven omfattede par-

ter. 

Med lovforslaget ændres den gældende regulering fra at være primært regelbaseret til at være mere risiko-

baseret. Dette for at sikre at ressourcer allokeres der hvor risikoen er højest. 

1.1 Problemfelt 

I dette speciale ønsker vi at belyse udfordringerne, konsekvenserne, og mulighederne ved lovens implemen-

tering, for de reelle ejere og de forpligtede enheder3. Fokus vil især være på selskaber og selskabsdeltagere 

der ikke tidligere har skulle lade sig registrere i offentligt register, såsom interessenter og kommanditister. 

Fokus vil være på de forpligtede- og omfattede enheders arbejde og forpligtelser i forbindelse med lovens 

implementering samt tilsynsføring heraf. Revisors arbejde og forpligtelser vil blive behandlet mere specifikt, 

end de andre af loven omfattede enheder. 

 

                                                           
2  Troels Lund Poulsen (V), Beskæftigelsesminister, bemærkning ved fremsættelse af Lov om ændring af selskabsloven, 
lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love, 2016.  
3 Defineres i afsnit 2.4.  
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Til hjælp for at belyse ovenstående, opstilles følgende spørgsmål: 

1.2 Problemformulering 

Hvad er baggrunden, herunder formålet med lovændringen i Hvidvaskloven henledt af ændringen i EU’s 4. 

hvidvaskdirektiv, der indeholder krav om registrering af reelle ejere. Med udgangspunkt i personselskaber, 

vurderes betydningen af lovændringen, i relation til kundekendskabsproceduren for selskaber og dets del-

tagere. 

Dernæst hvilke udfordringer og konsekvenser implementeringen af lovændringen vil medføre? 

Herunder: 

- Hvilke forskelle og ligheder er der mellem EU’s 4. hvidvaskdirektiv og Lovforslag nr. 41: Forslag til lov 

om forebyggende foranstaltninger om hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)? 

- Hvilke krav stilles der til de forpligtede enheder i forbindelse med kundekendskabsproceduren? 

o Herunder identifikation af reelle ejere i kundekendskabsproceduren i henhold til en konkret 

risikovurdering. 

Ved hjælp af analyse af lov og interviews af kompetente erhvervsfolk, der vil bliver underlagt lovgivningen, 

vil vi undersøge, diskutere og forsøge at besvare nedenstående: 

- Hvilke udfordringer og konsekvenser vil lovens implementering medføre for samfundet og omfattede 

parter? 

- Vil implementeringen have nogen effekt på omfanget af hvidvask og finansieringen af terror? 

1.3 Afgrænsning 

Vi vil i opgaven primært have fokus på personselskaber, nærmere vil fokus hovedsageligt være på interes-

sentskaber og kommanditselskaber, hvorfor vi afgrænser os fra at se dybere på konsekvenserne for ejere af 

kapitalselskaber, deltagere i fonde og foreninger og partnerselskaber. Partnerselskabet er et personselskab, 

der i modsætning til andre personselskaber reguleres ved selskabsloven, disse har derfor altid været regi-

streringspligtige og vi afgrænser os derfor, fra at se på konsekvenserne for deltagerne i sådanne selskaber.  

Herudover afgrænser vi os fra, at se på spiludbydere og finansielle institutioner, udbydere af tjenesteydelser 

til virksomheder, pensionsselskaber, valutavekslingsvirksomheder og konsekvenserne for disse. 

Ligeledes forholder vi os alene til konsekvenserne i dansk lovgivning, således at lovgivningen i de individuelle 

lande hvor EU’s 4. hvidvaskdirektiv har effekt, ikke tages i betragtning. 
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1.4 Videnskabsteoretiske overvejelser 

I nærværende afsnit beskrives den anvendte videnskabelige tilgang til afhandlingen og i forlængelse heraf, 

ligeledes drøftelser omkring videnskabsteoretiske overvejelser og det anvendte paradigme. 

Det valgte paradigme vil danne grundlag for løsningen af opgavens problemstilling, her er det vigtigt at un-

derstrege, at metodelæren ikke kan sidestilles med videnskabsteorien. 

Afhandlingen vil gennem et kvalitativt undersøgelsesdesign forsøge, at belyse den beskrevne problemstilling. 

Gennem et litteraturstudie, en analyse af lovforslag og direktiver samt interviews vil vi forsøge, at beskrive 

erhvervslivets og lovgivers ”holdning” til den foreslåede lovændring. Dernæst vil opgaven belyse, hvilke kon-

sekvenser implementeringen af lovgivningen må medføre, herunder for forpligtede enheder såvel som til-

synsførende samt de enkelte reelle ejere. 

Afhandlingen vil, på baggrund af ovenstående, fokusere dels på fakta og gældende lov og dels på den konkret 

menneskelige erfaring og holdning til lovændringen. Vi som undersøgere, er opmærksomme på, at vi ikke er 

i stand til at forkaste vores værdier og følelser fra det undersøgte, hvilket er ensbetydende med, at det un-

dersøgte bliver påvirket af vores forudindtagne holdninger, hvorfor epistemologien må anses at være sub-

jektiv. Subjektivitet er nøglen til en objektiv forståelse af et hvilket som helst fænomen. Ontologien er kon-

struktivistisk, da vi vurderer, at der ingen objektiv virkelighed er, udgangspunktet må være individets egne 

erfaringer. 

Metodologien udtrykker hvilke metoder der anvendes til at undersøge virkeligheden på. Der anvendes to 

niveauer, hvorpå vi på niveau et indhenter data gennem vores kvalitative undersøgelsesdesign, og her forsø-

ger at sætte os i aktørens sted og forstå dennes virkelighed, hvor vi på niveau to reflekterer over de svar vi 

har fundet på niveau et, og fortolker disse, der er dermed tale om dobbeltfortolkning, metodologien må 

herfor anses som værende kompleks. 

På baggrund af ovenstående, vil afhandlingen tage udgangspunkt i det fænomenologiske paradigme. Det 

vurderes, at den fænomenologiske tilgang er i overensstemmelse med afhandlingens hermeneutik, hvorved 

forståelsen er præget af vores forforståelse. 

Da vi er opmærksomme på, at vi ikke kan forholde os udelukkende objektivt til opgaven, er det vigtigt at vi 

erkender betydningen af paradigmet i henhold til afhandlingen. Vi beskæftiger os med en undersøgelse, af 

involveredes holdninger og vurdering af konsekvenser ved lovændring og erkender, at der ikke findes en 

sandhed men at vi i stedet må forsøge at konstruere en forståelse af problemet set fra påvirkedes perspektiv. 
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Lovens implementering har endnu ikke har fundet sted, hvorfor der ikke afsagt nogle domme. Besvarelsen af 

hvilke konsekvenser dette vil medfører kan alene bygges på antagelser. 

1.5 Metode 

Dette afsnit har til formål, at beskrive hvorledes undersøgelsesprocessen og dataindsamling er tilrettelagt, 

samt hvilke metodiske overvejelser der er gjort ved forberedelsen og udførelsen af afhandlingen. Vi har valgt, 

at udarbejde enkelte underspørgsmål på baggrund af problemformuleringen, hvis formål er, at styre og be-

grænse afhandlingen. 

Metodelæren indeholder en række begreber, som er relevante i tilknytningen til afhandlingen. Figur 1 illu-

strerer metodelærens begreber ordnet efter niveau. 

Metoden karakteriseres som værende de(n) undersøgelsesmetode(r) der anvendes i undersøgelsesproces-

sen4. 

 5 

Undersøgelsesteknikken betragtes som en kombination, af de undersøgelsesinstrumenter, der anvendes i 

afhandlingen. Teknikken vil afhænge af, hvilke forhold der ønskes undersøgt, og hvilke teknikker der enten 

alene eller i kombination med andre, giver fyldestgørende information6. 

Det sidste niveau i figuren, er undersøgelsesinstrumentet, dette karakteriseres som værende enten et fysisk 

eller begrebsmæssigt instrument, der benyttes i undersøgelsen. I forbindelse med vores afhandling, har vi på 

hvert enkelt niveau gjort os nogle overvejelser for at vi til slut har kunne foretage en vurdering af, hvilket 

undersøgelsesinstrument der bør anvendes til besvarelse af afhandlingen problemformulering. 

                                                           
4 Anders, Ib: 2005, Den skinbarlige virkelighed, s. 15-18 
5 Egen tilvirkning på baggrund af; Anders, Ib: 2005, Den skinbarlige virkelighed, s. 17 
6 Anders, Ib: 2005, Den skinbarlige virkelighed, s. 15-18 
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1.5.1 Retsdogmatisk metode 

Gennemgående i specialet vil den juridiske metode være anvendt, det er specifikt den retsdogmatisk metode 

der vil være anvendt. Denne vil danne grundlag for vores undersøgelsesteknik, og vil anvendes i besvarelsen 

af første del af vores problemformulering. Den retsdogmatiske metode har til formål at beskrive, analysere 

og systematisere gældende ret. For at en retsdogmatisk analyse vil skulle antages som værende valid, da skal 

den juridiske metode følges7. 

Den juridiske metode, er en fremgangsmåde hvorved en problemstilling kan søges løst. Metoden er inddelt 

i fire steps: 

1. Faktum; her defineres den retslige problemstilling eller de faktiske omstændigheder som de reelt er. 

2. Her defineres lov eller regel, det defineres inden for hvilken lovregulering den retslige problemstilling 

skal reguleres 

3. Jus er det tredje punkt, her skal der argumenteres for og diskuteres om hvorfor det definerede fak-

tum skal reguleres efter den valgte lov. Reglen skal forsøges anvendt i praksis. I denne praksis anven-

delse, skal det vurderes og undersøges om der er tale om en regulering der kan fortolkes på forskel-

lige måder, samt hvilke retsprincipper der skal anvendes. I denne forbindelse er det muligt at støde 

på modsatrettede paragraffer, eller stk. henvisninger til paragrafferne. I disse tilfælde er det den 

højest rangerede paragraf der finder anvendelse. 

a. I nærværende speciale vil vi støde på fortolkningsmæssige problemstillinger, hvorfor vi vil 

skulle kunne fastslå hvilken paragraf eller hvilke bestemmelse der er højst rangerende og 

derfor finder anvendelse. Der er tale om direktiv fortolkning af en EU-retskilde, et direktiv er 

bindende for alle medlemsstater som direktivet er rettet imod. Det er dog op til det enkelte 

land, hvorledes direktivet skal indføres, direktivet kræver ikke at lovgivningen på området er 

ens i hele EU. Et direktiv er en rammelov, og fastlægger et fælles mål der skal nås i alle med-

lemsstater8. Kravet lyder, at det er klart og utvetydigt hvad direktivet regulerer, dette vurde-

res at kunne lede til en del forskelle og uoverensstemmelser i love hvilket vi skal være skarpe 

på i forbindelse med vores arbejde med vores speciale. 

4. Konklusion er det sidste led i processen. Her opsamles diskussion, vurderingen, fortolkningen og de 

skøn der er foretaget på baggrund af retskilderne og retspraksis i en samlet konklusion. Konklusionen 

skal foretages uanset om retsstillingen på det pågældende område er uklart eller ej. 

                                                           
7 Nielsen, Ruth: 2014, ”Retskilder og retsteorier” s. 28-34 
8 EU-oplysningen, http://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/euret-i-danmark/faelles-regler-til-dansk-lov.  

http://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/euret-i-danmark/faelles-regler-til-dansk-lov
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Den juridiske metode sammen med den retsdogmatiske metode, danner grundlag for første del af afhand-

lingens opbygning. Den retsdogmatiske metode inddrager retspraksis. Registrering af reelle ejere, og over-

holdelse af den kommende hvidvasklov har af åbenlyse årsager endnu ikke været genstand for domstolsprø-

velse, hvorfor retspraksis ikke kan anvendes i denne forbindelse. 

Ovenstående metode er det værktøj der bruges i forbindelse med specialets afdækning af baggrunden for 

ændringen af EU’s 4. direktiv samt betydningen heraf for selskaber og deres deltagere, herunder hvorledes 

det påvirker deres arbejde. 

1.5.2 Interviews 

Til brug for analysen af hvilke udfordringer og konsekvenser lovændringen vil medføre har vi, i afhandlingen 

valgt, at gøre brug af interviews som undersøgelsesinstrument. Interviews er en af måderne hvorpå vi kan 

opnå indsigt i de påvirkedes holdninger.  Interviews giver forskeren mulighed for, at interagere med infor-

manten og derigennem skabe et dybdegående kendskab til subjektets og interviewpersonens livsverden, 

dennes forforståelse for det omtalte emne9. 

I undersøgelser hvor målet er, at stimulere interviewpersonernes refleksioner over specifikke emner, da er 

der inden for litteraturen en bred enighed om, at semistrukturerede interviews er velegnede10. 

Ved semistrukturerede interviews har intervieweren en teoretisk og praktisk viden om de fænomener der 

studeres, men er åben for nye synsvinkler og informationer, som er tilfældet for forfatterne af nærværende 

speciale11. 

På baggrund af ovenstående, har vi valgt at anvende semistrukturerede interviews. Der defineres på forhånd 

en række spørgsmål, disse kan der dog afviges fra, hvis nødvendigt12. Spørgsmålene er fastlagt på baggrund 

af de, i specialet og af litteraturen, identificerede problemstillinger. 

Det semistrukturerede interview skaber mulighed for, at samtalen kan udvikle sig fra udelukkende at om-

handle det centrale spørgsmål, til ligeledes at gå i andre retninger, vi som interviewere muligvis ikke havde 

tænkt på. Litteraturen har forskellige syn på, hvor standardiserede interviews bør være. Gilham13, mener, at 

alle skal have de nøjagtig samme spørgsmål, hvorimod Kvale14 foreslår at der anvendes en interviewguide 

                                                           
9 Justesen & Mik-Meyer: 2010, ”Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier” s. 52 
10 Justesen & Mik-Meyer: 2010, ”Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier” s. 54 
11 Andersen, Ib: 2005 ”Den skinbarlige virkelighed” s. 168 
12 Kvale & Brinkmann, 2009 i Justesen & Mik-Meyer: 2010 ”Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier” s. 
129 
13 Gillham 2005, i Justesen & Mik-Meyer: 2010 ”Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier” s. 55 
14 Justesen & Mik-Meyer: 2010, ”Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier” s. 60 



11 
 

der er mindre struktureret, og herved fokuserer mere på individet der interviewes. I forhold til det resultat 

vi i afhandlingen ønsker, vurderes Kvales tilgang til interviews at være mest relevant, vi ønsker i henhold til 

vores videnskabsteoretiske tilgang, at forstå dennes subjektive holdning og derefter fortolke på denne. 

Det vurderes at vi ved hjælp af en mindre struktureret interviewguide, lettere kan få indblik i den interview-

edes subjektive holdning til emnet. Den udarbejdede interviewguide er derfor alene vejledende og fungerer 

som et middel, til opnåelse af indsigt. 

Afgørende for interviewene er vores evne til, at reflektere over de interviewedes svar, hvorvidt der er ydet 

nogen indflydelse herpå. Indflydelsen kan stamme fra de allerede nedskrevne spørgsmål, i denne forbindelse 

fra interviewguiden. Det er vigtigt, at vi igennem interviewet forholder os objektivt til emnet, og ikke forsøger 

at påvirke svarene, selvom vi er opmærksomme på, at vores forforståelse er med os altid, og at vi herved 

anerkender det valgte paradigme. 

1.6 Undersøgelsesdesign 

Afhandlingens undersøgelsesdesign er måden hvorpå vi ønsker, at udforske det problem, der er genstand for 

undersøgelsen. Udtrykt på anden vis, er det de fremgangsmåder vi ønsker, at anvende i forbindelse med 

dataindsamling, analysen og fortolkning af de empiriske data. Afhandlingen baseres på både primære og 

sekundære data. Primær data, er den data, vi som undersøgere indhenter, i nærværende speciale er der tale 

om egen empirisk data. De sekundære data, er allerede eksisterende data15. I figur 2 illustreres videns pro-

duktionens hovedelementer og arbejdsgange der anvendes i afhandlingen. 

16 

Afhandlingen er bygget op omkring de fire grundlæggende elementer, hvortil der er flere koblinger dette 

illustreres i figuren ovenfor. Problemformuleringen er hovedelementet i opgaven og denne danner ramme 

for opgavens udformning. Problemformuleringen består af en række spørgsmål der søges analyseret ved 

                                                           
15 Andersen, Ib: 2005 ”Den skinbarlige virkelighed” s. 23 
16 Egen tilvirkning på baggrund af; Andersen, Ib: 2005 ”Den skinbarlige virkelighed” s. 24 
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hjælp af relevant teori og indsamlet empiri. Til sidst, udarbejdes der konklusion på de i problemformuleringen 

angivne spørgsmål, ved anvendelse af analyse og tolkning. 

1.6.1 Primære data  

I henhold til afhandlingens primære fokus, har vi valgt, at indsamle primære data ved hjælp af interviews, 

der er udvalgt særlige eksperter indenfor området, der vurderes at have en holdning og forventning til lov 

262 af 16. marts 2016 samt forslag til lov om forebyggende foranstaltninger om hvidvask og finansiering af 

terrorisme. Årsagen til det valgte undersøgelsesinstrument, skyldes et begrænset informationsgrundlag om-

kring konsekvenserne og arbejdsbyrden ved implementering af EU’s 4. hvidvaskdirektiv og lov 262 af 16. 

marts 2016. 

De udvalgte interviewede omfatter en statsautoriseret revisor, skattepartner (master i SKAT) samt ansvarlig 

sagsbehandler ved Finansrådet. De repræsenterer hver især, forskellige forpligtede enheder, herunder revi-

sorer, rådgivere og banker. Forfatterne er opmærksomme på, at opgaven afgrænser sig fra at se på situatio-

nen for banker. Vi har vurderet at det er nødvendigt, for at give specialet et mere nuanceret billede af de 

konsekvenser og udfordringer lovforslagets implementering vil medføre, at interviewe såvel praktikere som 

teoretiker. 

Formålet med indsamling af primær data er, at kunne foretage en holdningsanalyse omkring den nye lov, 

dens implementering og konsekvenserne herved. Undersøgelsesdesignet skal sikre, at den indsamlede data 

kan besvare problemformuleringen og dertilhørende undersøgelsesspørgsmål. Fordelene ved anvendelse af 

interviews er, at få mere dybdegående viden omkring interviewedes subjektive holdning til emnet. Der er 

her tale om kvantitativ data. 

I afhandlingen anvender vi den induktive fremgangsmåde, da vi ud fra et relativ begrænset antal af inter-

viewede, ønsker at anlægge en konklusion omkring aktørernes holdning til loven og dens konsekvenser, og 

på baggrund heraf, vurdere om loven må forventes at være et positivt eller negativt indpas i det danske 

erhvervsliv. Det er essentielt, at respondenterne udgør et repræsentativ udsnit af den samlede population, 

således at vi kan tilslutte os generel viden om teorien17. I dette tilfælde vurderes det, at lovændringen kun vil 

påvirke en begrænset del af den samlede population, hvorfor vi nøje har udvalgt tre personer der hver især 

opererer inden for hver deres berørte område. På baggrund heraf, vurderer vi, at vi på trods af den snævre 

population, kan drage konklusioner ud fra besvarelserne i interviews. 

                                                           
17 Andersen, Ib: 2005 ”Den skinbarlige virkelighed” s. 32 
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1.6.2 Sekundære data 

Anvendelsen af sekundære data, har medvirket til underbygge og verificere den primære data. Den sekun-

dære data har taget form af kvalitativ data. Det kvalitative dataindsamlingsgrundlag består af bøger, artikler, 

tidsskrifter, undervisningsmateriale, lovforslag, høringssvar samt diverse love. Afhandlingens teoretiske af-

snit er primært funderet i denne data. Kvalitativ metode og dens anvendelse, har medvirket til, at omgrænse 

afhandlingens undersøgelsesområde. Inddragelse af sekundær data i vores afhandling, har medvirket til, at 

skabe et mere korrekt billede af undersøgelsesområdet. 

1.7 Kildekritik 

Dette afsnit har til formål at gøre læser opmærksom på hvorhenne i den indsamlede empiri og anvendt data, 

der har været udfordringer. Disse er konstateret, og vi beskriver nedenfor hvorledes vi på trods af kritikken 

af vores kilder, har forsøgt at afdække de problemstillinger disse giver anledning til. 

1.7.1 Kritik af primær data 

I forbindelse med arbejdet efter afholdelsen af de semistrukturerede interviews, er vi blevet opmærksomme 

på, at vi i vores interviewguide ikke har differentieret spørgsmålene tilstrækkeligt i forhold til respondenten. 

Under interview med statsautoriseret revisor og skattepartner samt sagsbehandler hos Finansrådet, overtog 

interviewer til tider styringen, grundet ønske om klart svar på spørgsmål. Det medførte at vi fik pointen til at 

fremstå klar, men afbrød talestrømmen hos den interviewede. 

Herudover har vi efter afholdelse af de to første interviews med revisor og skattepartner konstateret, at vi i 

vores spørgsmål manglede at spørge ind til hvad ændringen af definitionen af politisk eksponerede personer 

betød for disses arbejde. Dette kunne være interessant at få mere viden omkring, da det er et yderst disku-

teret område, der antages at vil pådrage forpligtede enheder store administrative byrder. Grundet denne 

observering medtog vi det i vores interviewguide ved afholdelse af vores tredje interview, med sagsbehand-

ler hos Finansrådet hvortil vi fik en del interessante svar. 

På trods af ovenstående, fik vi i forbindelse med de afholdte interviews de svar vi søgte, hvorfor disse anses 

for værende vellykkede. 
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1.7.2 Kritik af sekundær data 

Vi har søgt at anlægge en kritisk holdning til den sekundære data i form af artikler fra offentlige medier, 

såsom Revision & Regnskabsvæsen, Foreningen danske revisorer, Børsen Business, Karnov samt materiale 

fra brancheorganisationer. Årsagen hertil skyldes, at ovenstående kilder må antages at have en lav grad af 

objektivitet eftersom disse er fremført af forfattere, der fremstiller egne eller avisens/organisationens sub-

jektive holdninger. 

Det vurderes dog, at de anvendte artikler er baseret på information der er pålidelig, herunder lovgivning 

hvilket må medvirke til øget troværdighed. Vi er opmærksomme på subjektiviteten i de anvendte kilder, hvil-

ket kan medvirke til fejlfulde konklusioner såfremt vi ikke forholder os kritisk til kildernes pålidelighed. 

Vi har på baggrund heraf nøje udvalgt artikler samt udgivere, således at det materiale og de synsvinkler der 

fremgår heraf kan medgå i vores analyse af området.  Vigtigt at pointere er, at omfanget af litteratur på 

området er begrænset grundet at lovforslaget endnu ikke er implementeret. 

Det er væsentligt at fremføre, at vi som undersøgere ikke har været i stand til at anlægge en vurdering af, 

hvorvidt det fremførte materiale er korrekt, dette kan betragtes som en begrænsning i afhandlingen. For at 

imødegå begrænsningen, har vi inddraget flere forfattere samt udgivere til understøttelse af validiteten og 

reliabiliteten, det må hermed formodes, at vi kan drage overordnede konklusioner på baggrund af den ind-

samlede data. 
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1.8 Afhandlingens struktur 
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Kapitel 2: Definitioner 

Dette kapitel har til formål, at danne en forståelse for læser af de begreber og definitioner der løbende vil 

anvendes i vores besvarelse af problemformuleringen. Der er fortsat i skrivende stund ingen afklaring på 

hvorledes nogle af definitionerne kommer til at lyde i den endelige hvidvasklov. Det antages dog at der må 

komme meget få ændringer til definitionerne, hvorfor definitionerne i nærværende speciale antages at være 

gældende. 

Nedenfor i afsnit 2a.1, defineres indledende de selskabsformer vi i nærværende speciale har valgt at sætte 

fokus på, interessentskabet og kommanditselskabet. Ligeledes listes forskelle og ligheder mellem selskabs-

formerne til brug for læsers forståelse af konsekvenserne for de enkelte selskaber og dets deltagere afhængig 

af valg af selskabsform. 

2.1 Definition af interessentskab og kommanditselskab 

Ens for ovenstående selskabsformer er, at der er tale om personselskaber. Herudover adskiller de to sel-

skabsformer sig på adskillige områder fra hinanden. 

Der er ingen lovregulering af materiel selskabsret i Danmark, vedrørende personselskaber. Såvel fysiske som 

juridiske personer kan være selskabsdeltagere i personselskaber18. 

Mindst en af deltagerne hæfter personligt for selskabets gæld i et K/S, hvorimod alle deltagere hæfter soli-

darisk, ubegrænset og principalt i et I/S. Selskabet er et retssubjekt, men dog ikke et konkurssubjekt. Person-

selskaber er omfattet af ÅRL (regnskabsklasse A), er der tale om et registreringspligtigt personselskaber, vil 

de være omfattet af regnskabsklasse B eller C. Der findes flere former for personselskaber end dem vi i spe-

cialet berører men disses omtales ikke grundet vores afgrænsning heraf. 

Løbende i specialet vil ovenstående selskabsformer og disses selskabsdeltagere blive betegnet som ”omfat-

tede enheder”. 

2.1.1 Interessentskaber 

Den i dansk ret gældende definition af et interessentskab er ikke lovfæstet. Ved et interessentskab forstås 

der generelt i dansk ret: Et samvirke baseret på en aftale mellem to eller flere selskabsdeltagere (kaldet in-

teressenter) om drift af en fælles erhvervsvirksomhed, hvor deltagerne hæfter personligt og solidarisk for 

selskabets gæld19. 

                                                           
18 Friis Hansen & Valdemar Krenchel: 2015 ”Dansk Selskabsret 3” s. 53 
19 Hansen, Søren Friis: 2015, ”Fokus på selskabsretlige aspekter af interessentskaber” s. 1 
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I Lov om erhvervsdrivende virksomheder (herefter LEV), defineres ligeledes hvad der af denne lov defineres 

som værende et interessentskab. 

Ved interessentskaber forstås i Lov om erhvervsdrivende virksomheder, jf. LEV § 2, stk. 1: En virksomhed hvor 

alle hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Denne definition er 

alene gældende for de virksomheder der er omfattet af loven, hvilket alene er tilfældet når man er erhvervs-

drivende. I dansk ret er der ingen generel definition af det, at være erhvervsdrivende. LEV § 1, stk. 3 beskriver 

hvornår man af denne lov anses for at være erhvervsdrivende.20 

Ved definitionen af et interessentskab (herefter I/S) er det vigtigt at bemærke, at den definition der er at 

finde i LEV § 2, stk. 1, ikke er generelt gældende i dansk ret, men den beskrevet ovenfor er gældende21. 

Definition i LEV kritiseres, da der kan være tilfælde hvor der er tale om særlige hæftelsesordninger f.eks. 

overfor kreditorer. Hvor det er tilfældet at der foreligger en særlig aftale, falder selskabet uden for lovens 

definitioner, men selskabet kvalificeres selskabsretlig fortsat som et interessentskab hvorfor dette selskab 

må være underlagt de deklaratoriske regler der gælder for interessentskaber i dansk ret22. 

Der skal på alle tidspunkter være minimum to deltagere i et I/S og ligeledes i et K/S som omtales nedenfor, 

er der ikke to deltagere opløses selskabet automatisk ved konfusion23.  Hæftelsesreglerne i et interessentskab 

er kreditorbeskyttelsen, hvilket adskiller I/S’et fra de andre omtalte personselskaber. 

Et interessentskab er skattetransparent og indtægter og fradrag der hidrører fra personselskabet beskattes 

hos selskabsdeltageren. 

2.1.2 Kommanditselskaber 

Kommanditselskaber (herefter K/S) defineres i LEV ved § 2, stk. 2 som følger: Ved et kommanditselskab for-

stås en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komplementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning, 

og hvis der er flere, solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens en eller flere deltagere, kommanditi-

sterne, hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser. For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. 

juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Som oven-

for ved interessentskaber, er et kommanditselskab skattetransparent og indtægter og fradrag der hidrører 

fra personselskabet beskattes hos selskabsdeltageren. Det bemærkes dog her, at kommanditister maksimalt 

                                                           
20 Friis Hansen & Valdemar Krenchel: 2015 ”Dansk Selskabsret 3” – s. 59 
21 Hansen, Søren Friis: 2015, ”Fokus på selskabsretlige aspekter af interessentskaber” s. 1. 
22 Friis Hansen & Valdemar Krenchel: 2015 ”Dansk Selskabsret 3” – s. 54 
23 Friis Hansen & Valdemar Krenchel: 2015 ”Dansk Selskabsret 3” – s. 194 
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kan fratrække et beløb svarende til deres hæftelse, hvor man i et I/S, grundet den ubegrænsede hæftelse 

ingen begrænsning har. 

Hæftelsesreglerne for kommanditister er anderledes end for selskabsdeltagere i et I/S, da der her fortsat 

hæfter solidarisk og personligt, men kun med det indskudte. Der er i 2016 vedtaget nye regler vedrørende 

fradragsretten for kommanditister. K/S’er der stiftes fra 14. december 2016 og frem, begrænses således at 

kommanditisterne udelukkende kan få fradrag i deres personlige indkomst såfremt de deltager aktivt i sel-

skabets drift. Dette vil spille en stor rolle, for stiftelsen af K/S’er fremadrettet herhjemme da netop fradraget 

uden aktiv deltagelse har været ”pointen” for mange med at være deltager i et K/S24. 

2.1.3 Forskelle og ligheder 

Nedenfor vil forskelle og ligheder ved de tre selskabsformer blive opsummeret, ved hjælp af et skema for 

lettere at kunne danne overblik over disse. 

 

Figur 3: Forskelle og ligheder ved personselskaber25. 

                                                           
24 Fode & Munck:  2016, ”Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber” s. 129 
25 Egen tilvirkning på baggrund af diverse lovtekster og bøger nævnt i litteraturlisten 
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2.2 Definition af legale ejere 

Den legale ejer af et selskab forstås som den eller de personer, fysiske såvel som juridiske, som har betydelige 

kapitalposter, mere end 5% af kapitalen i et selskab. Her er det ikke relevant om der er tale om fysiske per-

soner eller selskaber der ejer det pågældende selskab. I henhold til selskabslovens (herefter SEL) §55 skal alle 

der besidder der besidder kapitalandele på 5% eller mere i et kapitalselskab give meddelelse herom til sel-

skabet om betydelige kapitalposter. Meddelelsen skal gives senest to uger efter, at en af grænserne i sel-

skabslovens § 55, stk. 1 er nået eller ikke længere er gældende. 

Jf. § 3 i bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen, skal 

et kapitalselskab, som har modtaget meddelelse om betydelige kapitalposter, registrere dette i det offentlige 

ejerregisteret ved Erhvervsstyrelsen, hurtigst muligt. 

I henhold til selskabslovens § 55, stk. 1, jf. § 15 f i LEV, skal enhver der besidder ejerandele i et kommandit-

selskab, som er registreringspligtigt i henhold til LEV, som ved kapitalselskaber give meddelelse om betyde-

lige ejerandele. 

Af ovenstående kan udledes at alle kapitalselskaber samt registreringspligtige kommanditselskaber ved lov 

er forpligtet til at indberette de betydelige ejerandele/kapitalposter, herefter kaldet legale ejere. Efter regi-

streringspligtens ikrafttræden, har det har været muligt for offentligheden at se hvem der ejer mere end 5% 

af det pågældende selskab, såfremt der er legale ejere. 

I forbindelse hermed skal det bemærkes, at der fortsat i skrivende stund er kapitalselskaber og kommandit-

selskaber hvortil registreringen af legale ejere ikke har fundet sted, på trods af, at disse eksisterer. Erhvervs-

styrelsen har derfor i april 2017, udsendt skrivelse om at der fremsendes rykkerbrev til de der mangler regi-

strering, foretages registreringen ikke indenfor fristen, da vil der sættes en ny endelig frist førend at Erhvervs-

styrelsen påbegynder tvangsopløsningen af selskabet uden videre advarsel. 

Udover registrering af de legale ejere skal der ligeledes fremadrettet registreres de reelle ejere, herudover 

skal der til SKAT angives bestemmende indflydelse, såfremt det gør sig gældende. Der vil efter implemente-

ringen af Lov 262 af 16. marts 2016 skulle registreres ejerskab ud fra tre forskellige faktorer: 

1. Legale ejere, ejerandele på mere end 5% af kapitalen i et selskab jf. ovenfor. 

2. Bestemmende indflydelse i skattehenseende, der rådes over mere end 50% af stemmerne, beskrevet 

nedenfor. 
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3. Reelle ejere, ud fra en konkret vurdering, omtales i afsnit 2.3. 

I henhold til skattelovgivningen på området fremgår det af skattekontrollovens § 3 B, stk.2: ” Ved bestem-

mende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indi-

rekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ved bedømmel-

sen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en juridisk person, eller om der 

udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en juridisk eller fysisk person, medregnes aktier 

og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. stk. 3, af personlige aktionærer og 

deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, eller af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv 

eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse. 

Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere, med 

hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. Tilsvarende medreg-

nes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person omfattet af kildeskattelovens § 1 eller et 

dødsbo omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2, i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en 

fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse. 

Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn 

og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med 

oprindeligt slægtskabsforhold”. 

I henhold til gældende skattelovgivning, er der bestemmende indflydelse ved ejerskab på over 50 pct. af 

stemmerne såvel direkte som indirekte. Der er ikke overensstemmelse med hvornår en person i henhold til 

SKAT opnår bestemmende indflydelse kontra hvornår han gør det i Selskabsloven og i L41. 

At bemærke er at der ikke kan sættes lighedstegn mellem kontrol og bestemmende indflydelse. Har du be-

stemmende indflydelse må det antages at du ligeledes har kontrol, omvendt har du ikke nødvendigvis be-

stemmende indflydelse fordi du har kontrol. 

2.3 Definition af reelle ejere 

Ovenstående registrering af legale ejere er grundet EU lov 2015/849 (herefter EU’s 4. direktiv) blevet skær-

pet, da der skal være mere gennemsigtighed med hvem der reelt ejer et selskab, således at der ikke længere 

kan være registreret et holdingselskab som ejer af driftsselskabet, men ejeren af holdingselskabet skal fremgå 

direkte som ejer af driftsselskabet. Lov 262 af 16. marts 2016 er i denne forbindelse vedtaget, som forestår 

reguleringen af disse registreringer. 

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20061061_P16H?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20051086_P1?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2006908_P1?src=document
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Foruden lov 262 af 16. marts 2016 er der stillet et lovforslag om vedtagelse af L41, som vil implementere dele 

af EU’s 4. hvidvaskdirektiv og internationale standarder fra FATF i dansk lov. 

Den reelle ejer er defineret af Finansministeriet i lovforslag L 41 side 3 som: “Reel ejer: Den eller de fysiske 

personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer, på hvis vegne en 

transaktion eller aktivitet gennemføres, herunder: 

a) Den eller de fysiske personer i et selskab, virksomhed, forening m.v., der i sidste ende direkte eller indirekte 

ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne eller som udøver kontrol 

ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller 

et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende 

internationale standarder. 

b) Den daglige ledelse, hvis der ikke er identificeret en person under litra a, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt 

den eller de personer, der er identificeret, er den eller de reelle ejere (…) ”. 

Definitionen af en reel ejer, defineres anderledes i EU’s 4. hvidvaskdirektiv. Af høringsnotat fremgår det at 

der fremadrettet vil blive anvendt samme definition af reel ejer i lov 262 af 16. marts 2016 som i hvidvasklo-

ven26. 

Definitionen af en reel ejer i Lov 262 af 16. marts 2016 lyder således: ”En fysisk person, der i sidste ende 

direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, 

eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på 

et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med 

EU-retten eller tilsvarende internationale standarder”. 

2.4 Definition på en forpligtet enhed 

Definitionen på en forpligtet enhed fremgår af L41 §1 stk. 1 nr. 1-20, herunder revisorer. L41 finder ligeledes 

anvendelse på erhvervsdrivende der ikke er listet jf. ovenfor. Forskellen ligger dog i, at disse ikke er forplig-

tede enheder, og er derfor ikke forpligtet til at overholde de bestemmelser der fremgår af Lov 262 af 16. 

marts 2016 samt de der af L41, herunder EU’s 4. hvidvaskdirektiv der alene forpligter de forpligtede enheder. 

                                                           
26 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terro-
risme (OKT 1) s. 9 (fremadrettet Høringsnotat L41) 
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2.5 Definition på hvidvask 

Den gældende hvidvasklovs §4 stk. 1 definerer hvidvask som følgende: 

1. Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en 

strafbar lovovertrædelse, 

2. Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterføl-

gende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller 

3. Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner. 

Definitionen vil dog grundet den foreliggende implementering af L41, komme til at få en anden ordlyd. Hertil 

har Finansrådet og Realkredit Foreningen, i deres høringssvar kommet med bemærkninger. 

De foreslår således, at definition af hvidvask bør affattes mere præcist. Af § 3 i L41 lyder definitionen således: 

Ved hvidvask forstås i denne lov: uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte 

eller midler, der er opnået ved overtrædelser af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen. Der er i henhold til den 

allerede gældende definition tilføjet ”eller midler” således at tydeliggøre at definitionen af hvidvask også 

omfatter midler der er opnået ved overtrædelser af skatte-, told-, eller afgiftslovgivningen. Finansrådet fore-

slår at definition præciseres, og foreslår derfor følgende definition af hvidvask: uberettiget at modtage eller 

skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, uagtet om 

udbyttet kan udskilles fra øvrige midler/uagtet om udbyttet er uidentificerbart. 

Finansrådet foreslår at definitionen får en anden lyd, således at der ikke er tvivl om hvorvidt udbyttet ikke 

skal være identificerbart eller skal kunne udskilles. Da de på nuværende tidspunkt vurderer, at definitionen 

kan føre til tvivl. Herudover bemærker Finansrådet og Realkredit foreningen, at det er essentielt at der i 

lovforslaget tager stilling til i hvilket omfang socialt bedrageri er omfattet af hvidvaskloven. På den måde kan 

de forpligtede enheder indrette og afgrænse deres overvågningsforpligtelse. Såfremt dette ikke i loven præ-

ciseres, kan det medføre at der sendes underretninger til SØIK, der ikke burde have været sendt. Hermed 

udnyttes ressourcerne ikke optimalt, da enhederne vil udføre kontroller der ikke er nødvendige for dem at 

udføre. Der er heller ikke en konkret definition af, hvornår der er tale om socialt bedrageri, hvilket alene gør 

det mere besværligt for de forpligtede enheder. 

Finanstilsynet svarer tilbage på ovenstående i høringsnotat til L41, hvortil de skriver at socialt bedrageri er 

omfattet af hvidvaskloven såfremt transaktionerne og aktiviteterne berører udbytte og midler opnået ved 
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strafbar lovovertrædelse27. Dette gør dog ikke brugerne klogere på en definition af socialt bedrageri, men 

specificerer alene at dette er omfattet af loven. 

Det er vigtigt, at vi får klare linjer for hvad der falder under hvidvask og i hvilket omfang f.eks. socialt bedrageri 

er omfattet. 

I den gældende hvidvasklovs § 4 stk. 2, fremgår det, at bestemmelsen i stk. 1 nævnt ovenfor, ligeledes om-

fatter dispositioner foretaget af den, der har begået den strafbare lovovertrædelse, som udbyttet hidrører 

fra. 

Hvidvask er strafferetligt reguleret efter straffelovens §290 som omhandler hæleri som indeholder samtlige 

former for udbytte af strafferetlige forhold. Som eksempler nævnes i loven tyveri, bedrageri m.v. 

De der vil snyde finder hele tiden nye måder at omgå loven på, eller måder at få det til udefra at se legitimt 

ud. Transaktioner der vedrører hvidvask kan tage mange former, men har alle til formål at sløre og ændre 

identiteten af det kriminelle udbytte, for på den måde til sidst at fremstå som lovlige, hvide midler eller 

aktiver. 

Et ulovligt aktiv eller udbytte gennemgår flere faser i sit forsøg på at blive vasket hvidt. 

1. Først vil udbyttet blive anbragt i det finansielle system. Fysisk anbringelse. F.eks. ved at indbetale 

pengene i et pengeinstitut. Anbringelse. 

2. Udbyttet bliver delt op i masse små dele, ved en masse transaktioner, finansielle, for på den måde at 

opnå anonymitet og for at besværliggøre og skjule revisionssporet. Sløring 

3. Til sidst bliver det ulovlige udbytte ført tilbage til en samlet formuemasse, hvor udbyttet vil fremstå 

konverteret til lovlige midler. Integrering 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Høringsnotat L41 s. 7  
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SØIK har lavet et diagram der forsøger at illustrere hvordan dette kan foregå i praksis, samt de faser en hvid-

vasktransaktion gennemgår som beskrevet ovenfor. 

28 

2.6 Definition af finansiering af terrorisme 

EU’s 4. direktiv definerer finansiering af terrorisme som levering eller indsamling af midler på en hvilken som 

helst måde, både direkte og indirekte, med den hensigt at anvende dem eller med viden om, at de vil blive 

anvendt, helt eller delvis, til at gennemføre en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 1-4 i 

Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA29. Rammeafgørelsen omhandler arrestordre og procedurerne for 

overgivelse mellem medlemsstaterne. 

Den gældende hvidvasklovs §5 og L41’s §5 henviser i forbindelse med definitionen af finansiering af terro-

risme til straffelovens §114b, hvori definitionen er at finde, der henvises yderligere til § 114 for specifikation 

af omfattede handlinger. Af §114 samt §114a fremgår strafferammen ved overtrædelse af loven. 

§ 114 b lyder således: 

Med fængsel indtil 10 år straffes den, som: 

1) Direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til, 

2) Direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller 

                                                           
28 Egen tilvirkning på baggrund af; Hvidvask i Danmark – Den nationale risikovurdering 2015 
29 Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2015/849 artikel 1, 5. pkt. 
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3) Direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser 

til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå 

handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a. 

Definition af finansiering af terrorisme findes derfor i dansk lov i straffeloven og ikke i hvidvaskloven. Dette 

ændrer sig ikke ved implementering af L41. 

Kapitel 3: EU’s 4. hvidvaskdirektiv, implementering og udfordringer. 

3.1 Baggrund for tilblivelsen af EU’s 4. hvidvaskdirektiv 

Dette kapitel vil forsøge at danne et overblik over bevæggrundene for opstramningen af det nuværende 

direktiv, til det der endte med at blive det 4. direktiv. 

Truslen forbundet med hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og finansiering af terrorisme er i konstant 

vækst og forandring, og derfor mener EU’s medlemslande det er nødvendigt at være endnu mere agile og 

omstillingsparate, således at dette bliver forhindret. Hyppigere terrorangreb i Europa, herunder blandt andet 

angrebene i Nice, Paris, Stockholm samt Berlin for blot at nævne nogle af de få, der har fået mest mediebe-

vågenhed, har medført at der i Europa Kommissionen har ønsket en hurtig implementering af et nyt hvidvask 

direktiv. 

Herudover har skandalen vedrørende ”Panama-sagen” bragt hvidvaskning og skatteunddragelse endnu mere 

ind i befolkningernes og regeringernes søgelys på tværs af landegrænser, og dette har ligeledes spillet en 

rolle i ønsket om en hurtig implementering af EU’s 4. direktiv i national lovgivning. 

Lovforslaget omfatter ikke initiativer i forbindelse med Panama-sagen. Der forventes at blive fremsat æn-

dringsforslag vedrørende dette30. Oprindeligt skulle dette ændringsforslag fremsendes primo 2017, dette er 

dog endnu ikke forekommet. 

Når det kommer til hvidvaskning af midler fra kriminelle handlinger, eller finansieringen af terrorisme, vil det 

som oftest foregå på tværs af landegrænser. Derfor er det vigtigt at der bliver fastsat lovgivning, der er stram-

mere end hidtil, således at det bliver besværliggjort eller optimalt umuliggjort at hvidvaske midler således. 

Hvis de enkelte medlemslande lande alene indfører love og retningslinjer, uden hensyntagen til hvad den 

internationale lovgivninger dikterer, vil det have ringe til ingen effekt. Ligeledes er det gældende, hvis EU 

                                                           
30 Høringsnotat L41 s. 2 
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kommissionen udsteder retningslinjer uden hensyntagen til hvor stram og kontant andre internationale kom-

missioner eller sammenslutninger sætter loven omkring hvidvask og terror, da vil dette også potentielt have 

mangelfuld effekt31. 

For at have nogle overordnede og ens retningslinjer på området om hvidvask, skatteunddragelse og terror, 

blev der i 2012 i organisationen Financial Action Task Force32 (herefter FATF), vedtaget ”de reviderede anbe-

falinger fra FATF”. 

3.1.1 Financial Action Task Force 

Financial Action Task Force (herefter FATF) er en internationalt organisation som Danmark er medlem af, en 

organisation der har det formål at bekæmpe hvidvask og terrorisme. Organisationen blev stiftet i 1989 af G7-

landene33 men omfatter nu 37 medlemmer, 35 lande samt to regionale fællesskaber 

FATF beskæftiger sig med følgende hovedområder: 

1. Fastsættelse af standarder(anbefalinger) og vejledninger 

2. Overvågning og evaluering af medlemslande, ansøgers og associerede landes overholdelse af anbe-

falingerne. 

3. Identifikation af højrisikolande samt overvågning af og dialog med disse. 

4. Indikation af nye trusler34. 

FATF har gennem årene vedtaget et overordnet regelsæt på i alt 40 anbefalinger som skal være med til at 

bekæmpe hvidvask, og yderligere 9 anbefalinger der skal være med til at bekæmpe terrorisme. Danmark er 

som medlem underlagt og dermed politisk forpligtet til at efterleve FATF’s anbefalinger.  

EU’s 4. direktiv har lagt FATF’s anbefalinger til grund for dets regelsæt, men FATF’s anbefalinger er på flere 

områder mere specifikke i sine krav end direktivet i sig selv. 

Det er ikke alle lande af EU der er medlemmer af FATF, og som derfor ikke direkte er påvirket af anbefalin-

gerne. Dog er EU-kommissionen særskilt medlem, hvilket vil sige at medlemslande af EU som ikke er medlem 

af FATF alligevel indirekte kommer til at skulle efterleve FATF’s regelsæt. 

                                                           
31 Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2015/849, s. 2.  
32 http://www.fatf-gafi.org/ 
33 G7 landende har aner tilbage til 1975 hvor gruppen af de seks store og dominerende industrilande, USA, Storbritan-
nien, Frankrig, Vesttyskland, Italien og Japan blev oprettet. Det var G6- I 1976 Kom Canada med og organisationen 
blev kendt som G7. (http://nyheder.tv2.dk/udland/2014-06-05-fakta-hvem-er-g7-egentlig)  
34 Finanstilsynets vejledning: 2010 ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af 
terrorisme”. 

http://nyheder.tv2.dk/udland/2014-06-05-fakta-hvem-er-g7-egentlig
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Af præamblen til EU’s 4. hvidvaskdirektiv fremgår det, at direktivet har til hensigt at danne rammerne for at 

medlemslandene kan gennemføre og efterleve FATF’s 40 anbefalinger for således, at komme hvidvask til livs. 

Det er FATF’s anbefalinger der ligger til grund for EU’s 4. hvidvaskdirektiv. 

3.1.2 EU’s 4. hvidvaskdirektiv 

På baggrund af anbefalingerne fra FATF, den såkaldte ”Anti-Money Laundering Package”35, som er et væsent-

ligt skridt i kampen mod hvidvaskning af penge fra ulovlige kriminelle handlinger samt for bekæmpelsen af 

finansiering af terrorisme, blev EU’s 4.hvidvaskdirektiv vedtaget. 

Alle medlemmer af EU, deriblandt Danmark, har indvilliget i en hurtig mulig implementering af de nye regler 

og forholdsregler forud for den endelige deadline den 26. juni 2017.36 

Dette er dog ikke så nemt som først antaget, og Finansrådet og Realkreditforeningen (herefter FR) samt For-

eningen for statsautoriserede revisorer (herefter FSR) anbefaler, at der ventes med implementeringen grun-

det lovens udfordringer37. Der er i skrivende stund fortsat ikke sket en implementering af EU’s 4. hvidvaskdi-

rektiv i dansk lov, hvorfor den ellers forventede før tids implementering ikke er blevet aktuel. Af høringsnotat 

fremgår det, at det i lovforslaget vil blive præciseret, at implementeringstidspunktet udskydes til d. 26. juni 

201738. 

3.1.3 Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 

EU’s 4. direktiv er vedtaget i EU regi, og for at få dele af loven implementeret i dansk lovgivning er lov 262 

den 16. marts 2016 vedtaget. Lov 262 implementerer dele af det 4. hvidvaskdirektiv, og lovforslag 41 der 

implementerer dele af EU’s 4. hvidvaskdirektiv og dele af de internationale standarder fra FATF, er fortsat i 

høring. 

Lov 262 af 16. marts 2016, fører til ændringer i flere forskellige love. Herunder LEV, ved implementeringen 

af denne lov indføres i LEV § 15f denne siger således: Registrering af reelle ejere: alle virksomheder omfattet 

af LEV, skal lade sine reelle ejere registrere, undtaget er enkeltmandsvirksomheder. 

I selskabsloven kommer dette til at blive indført ved § 58a, der kommer til at lyde således: ”Selskabet skal 

indhente oplysninger om selskabet reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder. Er der 

                                                           
35Europa-Kommissionen: 2016, Anti-Money Laundering and countering Terrorist Financing: Stronger rules to respond 
to new threats. 
36 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven) 2016.  
37 FSR – danske revisorer: 2016, ”Udkast til hvidvaskloven – høringssvar”. 
38 Høringsnotat L41 s. 42 
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ingen reelle ejer, eller kan der ikke identificeres nogen reelle ejere, skal de registrerede medlemmer af selska-

bets direktion, jf. § 10, stk. 1, optages som reelle ejere hos ERST.” 

Udover de to ovenstående nævnte love, ændrer lov 262 af 16. marts 2016 flere love herunder lov om er-

hvervsdrivende fonde. Som nævnt i vores afgrænsning bliver der ikke fokuseret på fonde i dette speciale, 

hvorfor dette ikke omtales yderligere. 

Implementeringen af dele af EU’s 4. direktiv har som med det 3. direktiv til hensigt at hindre kriminelle hand-

linger ved at begrænse den mulighed kriminelle personer har til at misbruge det finansielle system. Ligeledes 

har direktivet, ved hjælp af indførelsen af registrering af reelle ejere til hensigt, at lette politiets efterforsk-

ning af kriminalitet, herunder også terrorisme. Førend at implementeringen af dele af EU’s 4. hvidvaskdirektiv 

er sket i Danmark har Europa Kommissionen d. 5. juli 2016 fremsendt 9 forslag til ændringer til direktivet39. I 

henhold til høringsnotat forventes det at der fremsendes ændringsdirektiv til det endnu ikke implemente-

rede lovforslag. 

Herunder er forslag 4 interessant i forhold til ovenstående og politiets efterforskning. Det foreslås, at der 

laves endnu et register, hvortil relevante data skal indberettes der vil gøre det muligt for medlemsstater, og 

dem af medlemsstaten valgte kompetente enheder, nemt og hurtigt at identificere ejeren af en bankkonto. 

Dette for at sikre lettere og hurtigere identifikation af personer både nationalt og internationalt der måtte 

være under mistanke for at bryde loven. Om dette bliver indført er endnu ikke afklaret. 

Den danske regering har i forbindelse med forsøget på hurtig implementering af del af EU’s 4. hvidvaskdirek-

tiv, den 16. marts 2016 vedtaget lov 262 som skal føre til mere gennemsigtighed i forhold til et selskabs reelle 

ejer, således at selv meget komplicerede koncern strukturer på tværs af adskillige landegrænser og andre 

komplicerede ejerstrukturer ikke leder til tvivl omkring hvem der er de reelle ejere. 

Der henvises til afsnit 2.3 for definitionen af reelle ejere.40 

3.2 Sammenfald og forskelle i lovgivning 

I dette afsnit ønsker vi at analysere sammenfald og forskelle i dansk lov og EU-lov. Herunder analysere på 

hvad forskelle i lovgivning har af betydning for selskaber, selskabsdeltagere samt forpligtede enheder og 

hvilke udfordringer disse forskelle fører med sig. 

                                                           
39 Europa-Kommissionen: 2016, Anti-Money Laundering and countering Terrorist Financing: Stronger rules to respond 
to new threats. 
40 Lov 262: Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende 
fonde og forskellige andre love, 2016 
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3.2.1 Definition af reelle ejere i EU-lov og dansk lov 

Europa-Parlamentet og rådet for den Europæisk Union, definerer en reel ejer i EU’s 4. hvidvaskdirektiv som:” 

den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer 

på hvis vegne en transaktion eller en aktivitet gennemføres og omfatter mindst: 

For selskaber: den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en juridisk enhed ved di-

rekte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig procentdel af aktierne eller stemmerettighederne i ejeran-

delen i denne enhed bl.a. ved hjælp af beholdninger af ihændehaveraktier eller kontrol ved hjælp af andre 

midler bortset fra selskaber, der er noteret på et reguleret marked, og som er undergivet oplysningspligt i 

overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder der sikrer passende gennemsig-

tighed i forbindelse med oplysninger om ejerskab”. 

Næsten ordret defineres en reel ejer i L41, udeladt er dog den sidste sætning: ”der sikrer passende gennem-

sigtighed i forbindelse med oplysninger om ejerskab”. 

Herudover skrives der, at såfremt der ikke i forbindelse med ovenstående kan identificere den reelle ejer, da 

må det være den daglige ledelse, der er den reelle ejer. 

Af EU’s 4. hvidvaskdirektiv fastlægges det, at en aktiebesiddelse på 25% plus én aktie eller ejerandel på over 

25% i kunden, som indehaves af en fysisk person, er indikation på direkte ejerskab: ”En aktiebesiddelse på 

25% plus én aktie eller ejerandel på over 25% i kunden, som indehaves af et selskab, der kontrolleres af en 

eller flere fysiske personer, eller af flere selskaber der kontrolleres af den eller de samme fysiske personer, er 

tegn på indirekte ejerskab. Dette berører ikke medlemsstaternes ret til at beslutte, at en lavere procentdel 

kan være et tegn på ejerskab eller kontrol”. 

Ovenstående betragtning om ejerandele er ikke at finde i hverken L41, eller lov 262 af 16. marts 2016, her-

under LEV § 15 g, da det fremgår af ovenstående at medlemsstaterne har ret til at beslutte at en lavere 

procentdel kan være tegn på ejerskab eller kontrol, er det vigtigt at dette fremgår utvetydigt i dansk lov. 

Erhvervs- og Vækstministeriet skriver i høringsnotat således: ”For så vidt angår I forhold til ønsket om at lade 

25 pct.-grænsen fremgå direkte af lovteksten for at skabe klarhed for virksomhederne anses det ikke for mu-

ligt at fastsætte en lovbunden grænse på 25 pct. Det skyldes, at 25 pct.-grænsen i henhold til direktivet alene 

er en indikation på reelt ejerskab, og der således skal foretages en konkret vurdering i de enkelte tilfælde”41. 

Jf. ovenfor vurderer Erhvervs- og vækstministeriet ikke at det er relevant at indføre 25% grænsen, da det 

alene er en indikation på reelt ejerskab. Der skal således foretages en konkret vurdering i alle tilfælde uanset 

                                                           
41 Høringsnotat L41 s. 9 



30 
 

antallet af andele hos selskabsdeltagere. De anerkender at 25% kan være en indikation på reelt ejerskab, 

men vurderer ikke at dette skal indføres i loven eller dens bemærkninger, da det på den måde tvinger de 

forpligtede og omfattede enheder til at udføre en konkret vurdering af de reelle ejere. 

I høringsnotatet fremgår det, at der anvendes samme definition af en reel ejer i lov om registret over reel 

ejer og i hvidvaskloven, dette medfører at der ikke vil ske en ændring af den nuværende definition i L41, og 

derfor ingen ændringer til oplysning om en procentsats ved identifikationen af reelle ejere. 

Samtidig fremgår det, af høringssvar fra Finansrådet og Realkredit Foreningen, at der i lovforslaget alene 

skrives ”en tilstrækkelig del af ejerandelene og stemmerettighederne”, det defineres ikke yderligere hvad 

der skal forstås herved. De antager, grundet at 25% grænsen fremgår af bemærkningerne til gældende hvid-

vasklov og af selskabsloven, at grænsen fortsat må gøre sig gældende42. Forfatterne er enige i den af Finans-

rådet og Realkredit Foreningens antagelse, i de specifikke tilfælde hvor der ingen særlige stemmerettigheder 

er tildelt ejerne og ej heller er andre forhold der kan gøre sig gældende ved argumentationen af identifikati-

onen af den reelle ejer. 

På nuværende tidspunkt, må den gældende definition være, den som står foreskrevet i Lov 262 af 16. marts 

2016 § 1, stk.3, herunder LEV § 15 g, samt SEL §5, stk. 26. Denne er som nævnt ovenfor ikke i identisk med 

den af EU’s 4. hvidvaskdirektiv, men vurderes på trods heraf, at være implementeret korrekt. Det kan disku-

teres hvorvidt 25% grænsen er gældende, og hermed også om de forpligtede enheder, vil være i stand til at 

gennemskue hvornår der kan lægges denne grænse til grund for vurderingen. Der kan sættes spørgsmålstegn 

ved 25% grænsen, hvorvidt den overhovedet kan gøre sig gældende, eller alene kan anvendes som en indi-

kation, hvorefter der skal foretages en konkret vurdering. 

Finansrådet vurderer, at det må være den gældende regel, og at 25% grænsen kan i visse tilfælde gøre sig 

gældende. Erhvervs- og Vækstministeriet afviser ikke at 25% er en indikation på reelt ejerskab, men bekræf-

ter heller ikke at dette er endeligt, alene at der skal foretages yderligere, man kan altså ikke basere sin doku-

mentation alene på en indhentet ejerbog, eller registrering ved Erhvervsstyrelsen af de legale ejere. 

Erhvervs- og vækstministeriet svarer herudover på spørgsmålet om hvor vidt det forventes at de forpligtede 

og omfattede enheder skal gå i sit arbejde med identifikationen af de reelle ejere, herunder kontrol af po-

tentielle stemmerettigheder. Hertil skriver lovgiver således i deres høringsnotat: ”For så vidt angår inddra-

gelsen af potentielle stemmerettigheder i vurderingen af det reelle ejerskab, er der tale om en direktivnær 

implementering. Derudover er dette endvidere en videreførelse af gældende ret. For at sikre, at bestemmelsen 

                                                           
42 Finansrådet & Realkredit Foreningen: 2016, ”Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om forebyggende for-
anstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)” s.9 
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ikke er for byrdefuld, vil det blive præciseret i § 11 vedrørende kundekendskabsproceduren, at der alene skal 

gennemføres rimelige foranstaltninger for at kontrollere den reelle ejers identitet og klarlægge ejer- og kon-

trolstruktur. Det skal samtidigt bemærkes, at vedtagelsen af lov om registeret over reelle ejere medfører, at 

mange juridiske personer er vidende om og har oplysninger om, hvem der er deres reelle ejere. Dette vil ge-

nerelt medvirke til at lette byrderne for virksomhederne”43. 

Erhvervs- og vækstministeriet skriver at der vil blive dæmmet op for arbejdet hermed, ved hjælp af at stille 

færre krav i kundekendskabsproceduren, det løser dog ikke alle de problemstillinger de forpligtede enheder 

står overfor, da det netop er når der er nogle udfordringer med identifikationen at problemerne opstår, eller 

kan opstå, disse diskuteres yderligere senere i nærværende speciale. 

Arbejdet med registreringen og identifikationen af de reelle ejere, ville for de forpligtede og omfattede en-

heder være mere håndgribeligt og ligetil, såfremt bemærkningerne til definitionen af en reel ejer præciseres, 

og at disse er utvetydige, da det ellers for de forpligtede og omfattede enheder vil skabe problemer i forhold 

til deres arbejde med identifikationen af disse. 

Som skrevet ovenfor vurderer lovgiver at det ikke er relevant at indarbejde 25% grænsen grundet at dette 

alene er en indikation på reelt ejerskab og at der skal foretages en konkret vurdering uanset. Dette skaber 

ikke mere klarhed over hvornår der er tale om en reel ejer. Dette bekræfter alene, at forpligtede og omfat-

tede enheder skal udføre en del arbejde i deres forsøg på at identificere de reelle ejere. 

Definitionen af reelle ejere kritiseres af Finansrådet og Realkredit Foreningen i deres høringssvar, for at 

mangle præcisering og for at lede til fortolkningstvivl. Nedenfor vil den lovformelige definition af reelle ejer, 

blive omtalt. 

3.2.2 Den lovformelige definition 

Definition af en reel ejer, lyder i LEV § 15 g, implementeret ved Lov 262 af 16. marts 2016 således: ” En fysisk 

person, der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemme-

rettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejeran-

dele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overens-

stemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder”. 

Definition i såvel L41 som i LEV § 15 g, er vag i forhold til den i EU’s 4. hvidvask direktiv. Det vurderes af 

forfatterne, at for at lovens implementering og arbejdet med registreringen af de reelle ejere fremadrettet 

                                                           
43 Høringsnotat L41 s. 9 
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kan blive en glidende proces, og ikke alene administrativ kompliceret, da skal der præciseres yderligere, i 

bemærkninger eller vejledninger hvorledes ovenstående definition skal og kan tolkes. 

Det vurderes af forfatterne, at definitionen af reelle ejere i LEV, ved § 15 g, er korrekt implementeret set i 

forhold til EU’s 4. hvidvaskdirektiv. Direktivet skal fortolkes direktiv konformt, det betyder at nationale regler 

skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med EU-regler, taget dette i betragtning må det antages at 

definition af reelle ejere i LEV er implementeret korrekt. 

3.2.3 Udfordringer i processen ved definitionen af en reel ejer 

Nedenfor forsøges at give et kort praktisk eksempel på definition af en reel ejer, hvor selskabskonstruktionen 

kan lede til tvivl, om hvem den reelle ejer i sidste ende er. Dette afsnit har alene til formål visuelt at vise 

udfordringerne som er nævnt i ovenstående afsnit. Vi vil i vores diskussion i kapitel 7 yderligere behandle og 

diskuterer udfordringer herved. 

I dette eksempel er der tale om Visuel A/S der ejes af Visuel Holding ApS med 40%, Fiktiv Holding ApS med 

20%, 20% af hr. Visuel direkte og 20% af hr. Aagesen direkte. Fiktiv Holding ejes direkte af hr. Fiktiv. 

Se diagram over ejerstrukturen nedenfor. 

 

44 

I dette tilfælde vil hr. Visuel vil være den eneste der er reel ejer af selskabet. Dette er fordi han ejer 40 % 

gennem sit holdingselskab, samt 20 % direkte. I alt 60% ejerskab. Det antages at stemmerettighederne følger 

antallet af anparter, hvorfor hr. Visuel her må være den reelle ejer. 

                                                           
44 Egen tilvirkning 
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Denne konstruktion er en af de mindst komplicerede konstruktioner hvor der ikke alene er tale om fysiske 

personer, men også juridiske legale ejere. I praksis er der langt mere komplicerede og omfattende konstruk-

tioner, som vil gøre det besværligt, at gennemskue hvem der i sidste instans ejer selskabet. Dette diskuteres 

yderligere i kapitel 7. 

Problemet med at finde frem til den reelle ejer er, som nævnt ovenfor, at der til tider kan være tvivl om 

hvornår der reelt er tale om en reel ejer, og hvor omfattende arbejde der skal udføres for at identificere den 

reelle ejer. At finde frem til den reelle ejer kan være en lang og besværlig proces. Det er derfor essentielt at 

det klart og entydigt i loven defineres hvornår der er tale om en reel ejer så der ikke kan opstå forskelle ved 

fortolkning, yderligere præcisering er nødvendig. 

Det skal kunne være muligt for en forpligtet såvel som en omfattet enhed at kunne finde frem til en reel ejer. 

Dette kan være ganske problematisk. Det er vigtigt at de forpligtede og omfattede enheder grundigt gen-

nemlæser samtlige aftaler og kontrollerer hele ejerstrukturen at der udarbejdes en kontrolkæde for at kunne 

foretage en vurdering af hvem der i sidste instans er reel ejer. 

3.2.4 Finansrådet og Realkredit Foreningens bemærkninger til L41 

I forbindelse med fremsættelse af Lovforslag 41, er dette fremsendt til Finansrådet og Realkredit foreningens 

gennemlæsning. De er vendt tilbage med et høringssvar til lovforslaget. 

Som udgangspunkt siger Finansrådet og Realkredit Foreningen, at det er anerkendelsesværdigt, at der lægges 

op til en mere risikobaseret tilgang i modsætning til den nuværende primært regelbaseret regulering. 

Det bemærkes, at de til start påpeger at lovforslagets gennemførelse indebærer væsentlige udfordringer, 

herunder at der er tale om en særdeles kompleks lovgivning. De påpeger desuden, at der vil være meget 

betydeligt og omkostningstungt arbejde forbundet med at implementere og efterleve reglerne. 

Det påpeges også at de anslåede omkostninger der fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, vil lede til 

store økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

Ligeledes skriver de, at det er vigtigt for en effektiv efterlevelse af lovgivningen, at der hos de relevante myn-

digheder på området er ressourcer til at gennemgå og analysere de mange transaktioner der fortsat vil blive 

indberettet. Loven vil ikke leve op til sit formål, hvis myndighederne ikke på effektiv måde har ressourcer til 

at følge op på de forpligtede enheders indberetninger. Det Finansrådet fremfører er, at det er vigtigt at vi på 

andre områder klæder folk på til at varetage de opgaver de i kraft af L41 bliver tildelt. 
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I Høringssvaret har Finansrådet og Realkredit foreningen, især fokus på, at der er flere steder i lovforslaget 

der giver anledning til forskellige fortolkninger, og skriver derfor at lovforslaget forudsætter i et meget stort 

omfang, præciseringer og uddybninger, således at der ikke kan fortolkes på lovteksten. 

Finansrådet og Realkredit foreningen belyser blandt andet i deres høringssvar, at der i bemærkningerne til 

L41 fremgår en række eksempler på hvordan en eller flere personer kan udøve kontrol over en virksomhed, 

hvor det kan være svært at kontrollere i praksis, de berør her problemerne med identificering af den/de 

reelle ejere. 

Specifikt, henviser de til 4. afsnit på side 121 i L41 hvoraf det fremgår: Hvis det på baggrund af tilstrækkelig 

undersøgelse og dokumentation må lægges til grund, at ingen fysiske personer har et sådan direkte eller 

indirekte reelt ejerskab, skal den daglige ledelse af virksomheden m.v. identificeres og deres identitet skal 

verificeres i henhold til den foreslåede bestemmelse”. 

De fremhæver her, at det er meget uklart hvad ”m.v” henviser til. De anbefaler desuden at der i bemærknin-

gerne til loven fastlægger hvornår bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer må anses for at være 

reelle ejere, og derfor underlægges krav om identifikation og verifikation45. Der bør gives specifikke eksem-

pler på herpå. 

Finansrådet pointerer yderligere problem områder i forbindelse med fastlæggelse af de reelle ejere og de 

potentielle stemmerettigheder. I bemærkninger på side 122 i L41 anføres det, at der skal tages højde for 

potentielle stemmerettigheder, tegningsrettigheder og købsoptioner, når der vurderes om der er tale om en 

reel ejer. Dette er en stor byrde, og vil resultere i en meget omkostningstung undersøgelse, og undersøgelsen 

vil muligvis ikke afdække noget, og vil derfor alene være en byrde for virksomheden, det samme vil gøre sig 

gældende ved vetoretter. 

Finansrådet anslår, taget i betragtning af, at danske virksomheder har en forpligtelse til at indberette dets 

reelle ejere, at det er en meget vidtgående proces. 

De skriver således: ”Hele ideen med, at reelle ejere skal registreres i ejerregistret, udhules, hvis institutterne 

alligevel ikke kan gå ud fra, at registreringerne er korrekte. Det vil derfor være ønskeligt, at virksomheder ud 

fra en risikovurdering kan lægge registreringerne til grund, medmindre der er konkret viden eller mistanke 

                                                           
45 Finansrådet & Realkredit Foreningen: 2016, ”Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om forebyggende for-
anstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)” s. 9 
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om, at det ikke er tilfældet. Ud over viden fra registret vil også andre informationer blive indhentet, eksem-

pelvis organisationsdiagram m.v.”46 

Ovenstående synspunkt fremfører en god pointe, og forfatterne af specialet er enige i, at den administrative 

byrde ville kunne lettes betragteligt såfremt at de forpligtede enheder ville kunne gå ud fra, at en registrering 

er korrekt såfremt der var konstateret lav risiko. Problemet med ovenstående er, at direktiv ikke lægger op 

til at ejerregistreret skal tjene som en pålidelig og uafhængig kilde. Formålet med registreringen af de reelle 

ejere er, at der skal foretages en konkret vurdering af disse førend at denne oplysning kan anvendes. På 

baggrund heraf, vurderes ovenstående kritik at være relevant, men dog ikke aktuel i forbindelse med imple-

menteringen af L41 da der ønskes direktivnær implementering. 

Finansrådet kritiserer, at de forpligtede enheder herunder revisor, på kunder hvorpå der ikke foreligger no-

gen mistanke eller større risiko, uagtet i nogle tilfælde skal udføre en større undersøgelse af selskabets reelle 

ejere. Selvom der ikke på baggrund af det kendskab der er til kunden og dennes indberetning foreligger nogle 

mistanke om at disse måtte være involveret i hvidvask eller anden finansiel kriminalitet. Det vil i henhold til 

Finansrådet udhule hele idéen med at registrere de reelle ejere. 

I forhold til kundekendskabsproceduren, herunder identifikation af reelle ejere har Erhvervs- og Vækstmini-

steriet til dels givet dem ret i ovenstående bemærkning. De skriver således i høringsnotat: ”Det præciseres 

samtidig, at kundekendskabsprocedurer kun skal gennemføres overfor eksisterende kunder, når en kundes 

relevante omstændigheder ændrer sig. Derudover præciseres det, at kundekendskabsproceduren skal gen-

nemføres på passende tidspunkter ud fra en risikovurdering47” 

Indførelsen af reelle ejere, og registreringen heraf, er en af de største ændringer til den gældende hvidvask 

lov. Forholdet behandles yderligere gennemgående i nærværende speciale. 

3.2.5 Foreningen af Statsautoriserede Revisorers bemærkninger til lovforslaget 

I forbindelse med fremsættelse af L41, er dette ligeledes fremsendt til FSR, de er som Finansrådet vendt 

tilbage med et høringssvar til lovforslaget. 

Som udgangspunkt er FSR som også Finansrådet og Realkredit foreningen meget positiv indstillet omkring en 

opdatering af gældende regler for at kunne komme hvidvask til livs. De har dog som Finansrådet og Realkredit 

                                                           
46 Finansrådet & Realkredit Foreningen: 2016, ”Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om forebyggende for-
anstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)” s. 10 
47 Høringsnotat L41 s. 18 
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foreningen, nogle bemærkninger til hvorledes forslaget kan gøres mere effektivt og eliminere unødige admi-

nistrative byrder. 

Først og fremmest fremhæver FSR, at de fremsatte regler vil føre til flere indberetninger, og sætter her 

spørgsmålstegn ved hvorvidt disse indberetninger vil føre til flere domfældelser. I dag vides det, at der ikke 

systematisk følges op på indberetninger, og de vurderer på baggrund heraf, at dette alene vil være en større 

administrativ byrde med begrænset udbytte. FSR er enige med Finansrådet og Realkredit foreningen om, at 

der skal fokuseres på tilsynet og at de forpligtede enheder skal have værktøjer og klare retningslinjer der gør 

dem i stand til effektiv at løse de opgaver de af loven pålægges. 

FSR fremsætter derfor i deres høringssvar forslag til hvordan nye regler kan implementeres således at admi-

nistrative byrder reduceres og bekæmpelsen af hvidvask kan gøres mere effektiv. 

FSR støtter op omkring den mere risikobaserede tilgang, da de er enige i, at det er vigtigt at vi bruger res-

sourcerne der hvor der er noget at komme efter. De bemærker samtidig, at det er vigtigt at myndighederne 

kommer med guidelines for hvordan det skøn en risikobaseret tilgang indebærer foretages i praksis. De skri-

ver hertil, at det er vigtigt, at tilsynsmyndighederne i forbindelse med deres tilsyn skal tage hensyn til det 

skøn, som der i loven overgives til den enkelte virksomhed eller person, da det ellers vil efterlade virksomhe-

der i en vanskelig situation. 

Erhvervs- og Vækstministeriet skriver i deres høringsnotat således: ”Finanstilsynet er i øvrigt enigt i, at der 

er behov for vejledning på området. Dette vil blive håndteret i den kommende vejledning som Finanstilsynet 

vil udarbejde i forlængelse af lovforslagets vedtagelse samt gennem den løbende dialog mellem sektoren og 

Finanstilsynet”48. 

Som også Finansrådet og Realkredit Foreningen skriver i deres høringssvar, skriver FSR at der er for lidt tid 

til at implementere de nye regler. Vi kan i skrivende stund konstatere, at forslaget om at loven skulle imple-

menteres 1. januar 2017, dette er ikke sket. Lovgiver har derfor været enig i, at implementeringen har kræ-

vet mere tid end først antaget, det fremgår af høringsnotat at implementeringsdatoen udskydes til d. 26. 

juli 2017. 

Herudover kommenterer FSR på udvidelsen af de politisk udsatte personer til politisk eksponerede personer. 

Dette omtales yderligere sammen med Finansrådets og Realkredit Foreningens bemærkninger hertil i afsnit 

3.5.1. 

                                                           
48 Høringsnotat L41 s. 7 
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3.3 Skærpelser af 3. hvidvask direktiv til 4. hvidvask direktiv 

Ved implementering af dele af EU’s 4. hvidvaskdirektiv i dansk lov, indføres en ny lov. Mange af de regler der 

har været gældende i den tidligere hvidvasklov er fortsat gældende, der er dog stramninger på forskellige 

områder, herunder sker der ny en ændring til definitionen af politisk udsatte personer, der fremadrettet også 

kommer til at gælde politiske udsatte personer bosat i Danmark. Kravet til risikovurdering af egen revisions-

virksomhed, bliver væsentligt mere omfattende end tidligere, der er krav til flere interne retningslinjer. Yder-

ligere indebærer lovforslaget at der stilles skærpede krav til kundekendskabsproceduren. 

Whistleblowerordningen for overtrædelse af hvidvasklovningen bliver strammet, og skatteunddragelser 

fremgår nu eksplicit som en underliggende forbrydelse til hvidvask49. Herudover er det især bestemmelserne 

i direktivets artikel 30 der leder til diskussion. Artikel 30 foreskriver at medlemsstaterne skal pålægge selska-

ber og andre juridiske enheder pligt til, at registrere deres reelle ejere, og at disse oplysninger skal være 

tilgængelige for offentlige myndigheder og de forpligtede enheder, herunder revisor. 

Kapitel III oplysninger om reelt ejerskab, artikel 30 i EU’s 4. hvidvask direktiv foreskriver, at medlemsstater 

skal sikre, at selskaber og andre juridiske enheder pålægges at indhente og opbevare passende, nøjagtige og 

aktuelle oplysninger om disses reelle ejere, herunder det reelle ejerskab og rettigheder. 

Herunder skal medlemsstaterne sikre, at de oplysninger opbevares i et centralt register, i Danmark vil regi-

streringen ske på www.cvr.dk, Erhvervsstyrelsens officielle hjemmeside. 

Medlemsstaterne skal sikre at oplysningerne om reelt ejerskab til enhver tid er tilgængelige for alle kompe-

tente myndigheder, Financial Intelligence Units (herefter FIU’er) i Danmark er dette Statsadvokaten for Sær-

lig Økonomisk og International Kriminalitet (herefter SØIK), forpligtede enheder samt enhver person eller 

organisation der kan godtgøre at have en legitim interesse heri. 

I stk. 9 i artikel 30 skrives der, at medlemsstaterne under ekstraordinære omstændigheder kan tillade at der 

ikke registreres den reelle ejer det kan være tilfældet såfremt at registreringen ville udsætte den reelle ejer 

for risiko, svig, bortførelse eller andet, ligeledes såfremt den reelle ejer er mindreårig eller på andre måder 

umyndig. Dette finder dog ikke anvendelse på kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, ej heller på de for-

pligtede enheder der omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3) litra b) da de er offentligt ansatte. Af ovenstående 

kan det udledes, at der er tilfælde hvor at registrering kan undlades såfremt der er en legitim årsag. 

                                                           
49  Bernhoft, Jakob D: 2017 ”Ny hvidvask lov pr. 1 januar 2017” 

http://www.cvr.dk/
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 I Danmark er der som nævnt tidligere vedtaget lov 262 af 16. marts 2016 der implementerer reglerne fore-

skrevet i artikel 30 omkring registrering af reelle ejere. I Danmark er det besluttet at oplysninger om selska-

bets reelle ejere, ligesom oplysninger om legale ejere, skal være offentligt tilgængeligt, og ikke alene tilgæn-

geligt for dem som det er påkrævet at være tilgængeligt for jf. ovenfor dog ikke med CPR-nummer grundet 

persondatalovens regulering. 

EU’s 4. hvidvaskdirektiv giver ikke mulighed for, at medlemsstaterne kan indføre mere lempelige regler end 

dem der i direktivet er foreskrevet, men giver som udgangspunkt alene mulighed for at medlemsstaterne kan 

indføre mere skærpede regler end dem der af EU er dem påkrævet, ligesom det er tilfældet med registrerin-

gen og definitionen af reelle ejere. 

3.4 Virkninger ved registrering af reelle ejere 

I ovenstående afsnit 2.3 fastslås hvad der af lovtekster defineres som værende en reel ejer, i afsnit 2.4 defi-

neres en forpligtet enhed. Nedenstående afsnit har til formål at belyse de virkninger registreringen af reelle 

ejere fører med sig, for såvel forpligtede som omfattede enheder og dets reelle ejere. 

Artikel 30 i EU’s 4. hvidvaskdirektiv der omhandler oplysninger om reelt ejerskab, bliver implementeret ved 

Lov 262 af 16. marts 2016, i LEV ved § 15 g og § 15 h. Med ordlyden LEV § 15 g: ”En virksomhed omfattet af 

denne lov, bortset fra enkeltmandsvirksomheder, skal indhente oplysninger om virksomheden reelle ejere, jf. 

§ 15 h, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder. Er der ingen reelle ejere, kan der ikke identificeres 

nogen reelle ejere, skal de registrerede medlemmer af virksomhedens daglige ledelse, jf. § 11 1, optages som 

reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system”. 

LEV § 15 h: ”Som reel ejer anses den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller 

kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved 

hjælp af andre midler, bortset fra ejere af virksomheder, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller 

et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende 

internationale standarder”. 

Ovenstående definition i LEV § 15 g, er den lovformelige definition af reelle ejere, og er ligeledes indsat i SEL 

ved § 5, nr. 26. Paragrafferne er dog ikke identiske, men definitionen og meningen er utvetydigt ens. 
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Ovenstående er endnu ikke implementeret i lovgivningen, men træder i kræft 23. maj 2017, med en frist for 

indberetningen 1. december50. 

Tidligere har ikke alle interessentskaber og kommanditselskaber, være registreringspligtige. Det har alene 

været interessentskaber og kommanditselskaber omfattet af regnskabsklasse B og C der har skullet lade sig 

registrere. Interessentskaber og kommanditselskaber er alene omfattet af regnskabsklasse B og C, såfremt: 

1. Komplementaren i et kommanditselskab er et kapitalselskab 

2. Samtlige deltagere i et interessentskab er kapitalselskaber med begrænset hæftelse 

3. Omsætning, antal ansatte eller balancesum to på hinanden følgende år overstiger fastsatte grænser 

i årsregnskabsloven. 

Med pligten til at registrere reelle ejere, kommer ligeledes i henhold til Lov om det Centrale Virksomheds 

Register (herefter CVRL) § 11a, en pligt til at skulle anmeldes til registrering i CVR-register. 

Det ses af bemærkningerne til lov 262 af 16. marts 2016, at registreringspligten jf. CVRL § 11a, vil omfatte 

interessentskaber og kommanditselskaber der ikke tidligere har skulle lade sig registrere i henhold til LEV jf. 

ovenfor. 

Der er flere tilfælde på nuværende tidspunkt, hvor at selskabet ikke er forpligtet til at skulle registrere ledel-

sen, derfor er der ingen registrerede medlemmer af ledelsen der kan optages i registret, som reelle ejere. 

Dette gør sig især gældende i I/S’er. Det ændres nu ved lov 262 af 16. marts 2016, hvorefter alle interessent-

skaber og kommanditselskaber skal lade sig registrere. 

Det er vigtigt at der foretages en kvalifikation af samvirket, om hvorvidt der kan identificeres hvilken sel-

skabsform der er tale om. Henholdsvis et I/S, K/S eller et ikke-registreringspligtigt sameje førend, der vurde-

res konsekvenserne for denne og dets reelle ejere. Dette omtales yderligere nedenfor. 

Grundet pligten til at lade sig registrere, frafalder muligheden for, at stifte et ”stille selskab” eller et ”stille 

K/S”, da de reelle ejere af det indre selskab vil skulle registreres hos Erhversstyrelsen. Det der ellers var det 

afgørende i denne selskabsform frafalder, nemlig at ejerne for omverdenen skulle være ukendt51. På bag-

grund af lov 262 af 16. marts, kan der dermed ikke fremadrettet stiftes ”stille selskaber”. 

                                                           
50 https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-regler-om-registrering-af-reelle-ejere-traeder-i-kraft-23-maj-2017 
51 Carsten Fode & Noe Munck: 2016, Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber s. 129 

https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-regler-om-registrering-af-reelle-ejere-traeder-i-kraft-23-maj-2017
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Ligeledes fører implementeringen af lov 262 af 16. marts 2016, herunder også LEV § 15 g og CVRL § 11a, til 

selskabsretlig typetvang. Dette sker, da det alene efter implementeringen er muligt, at stifte et selskab så-

fremt det falder ind under en af de allerede af lovgiver opstillede selskabsformer. Tidligere i dansk ret har 

der været selskabsretlig aftalefrihed, denne frihed frafalder ved lovens implementering, dette er dog allerede 

gældende ret i de fleste andre europæiske lande, hvorfor Danmark nu følger trop. 

Som udgangspunkt er det mere praktisk at stifte et allerede af omverdenen velkendt selskab, såvel i forbin-

delse med finansiering af selskabet som ved det fremadrettede arbejde. Lovændringen medfører at det ikke 

er muligt, at undgå registreringen på trods af, at de har kvalificeret sit selskab som et sameje hvis der sel-

skabsretligt er tale om et I/S eller K/S. 

Det implementeres på baggrund heraf i loven, at såfremt virksomheden ikke på nuværende tidspunkt er 

forpligtet til at lade ledelsen registrere, vil denne blive forpligtet hertil i henhold til LEV § 11, stk. 1. Ligeledes 

bliver de ifølge af § 11, stk. 1, forpligtet til at registrere den der for virksomheden er tegningsberettiget, samt 

virksomhedens navn, adresse, hjemstedskommune, formål og regnskabsår. Skal selskabet aflægge revideret 

årsrapport, registreres ligeledes den valgte revisor. 

Pligten til at registrere reelle ejere, resulterer for omfattede enheder i, at de ligeledes vil skulle lade sig CVR-

registrere, og dermed også vil skulle registrere selskabets ledelse og dets legale ejere, jf. SEL § 5. 

3.4.1 Kvalifikation af samvirker 

Artikel 30, stk. 1, i EU’s 4. hvidvaskdirektiv lægger op til en diskussion omkring kvalifikationen af et samvirke. 

Af direktivet følger det, at det er selskaber og andre juridiske enheder der skal pålægges en pligt til at ind-

hente og indberette oplysninger om selskabets reelle ejere. 

Fortolkningstvivlen og diskussionen herom opstår, når begrebet juridisk enhed anvendes i modsætning til 

juridisk selskab, f.eks. er et sameje, ikke et retssubjekt hvorfor det ikke kan defineres som værende en juridisk 

enhed, og derfor ej heller registreringspligtigt. 

Det er dog vigtigt at notere, at hvad selskabet er betegnet som ikke er gældende når der skal kvalificeres et 

samvirke. Det der må være afgørende er hvorvidt enheden kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser, er 

dette tilfældet, må der være tale om et selskab eller en juridisk enhed, der er underlagt pligt til at indhente 

og registrere oplysninger om dets reelle ejere52. 

                                                           
52 Hansen, Søren Friis: 2016, ”Registrering af selskabers og juridiske personers reelle ejere” s. 1 
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Det er altså derfor essentielt at der foretages en kvalifikation af samejet ved dets indgåelse således at der 

ingen tvivl kan opstå omkring ejer registrering, ej heller hvilke regelsæt der måtte finde anvendelse på den 

specifikke enhed. Afgrænsningen mellem samejer og interessentskaber har været debatteret flittigt i dansk 

ret, og grænsen mellem disse kan være svær at fastlægge. Det er dog utvivlsomt at der at der for de to 

samvirker er forskellige udfyldende regler53. 

Vi kender fra tidligere, sager hvor den retslige kvalifikation af selskabet har ledt til uoverensstemmelse del-

tagere og lovgivning i mellem, jf. UfR2002.844.H hvor involverede parter havde kvalificeret samejet forskel-

ligt. 

Det er ikke muligt, at unddrage sig pligten til at skulle registrere reelle ejere, ved at definere samvirket som 

noget bestemt, f.eks. et sameje hvis der i realiteten er tale om et I/S. 

3.4.2 Kontrolkriterier 

Når der skal fastlægges hvem der er de reelle ejere af et samvirke, er det vigtigste kriterie, hvem der udøver 

kontrol. Dette kan ske såvel ved direkte som indirekte ejerskab. Indirekte ejerskab, kan opstå når, hvis der er 

rettigheder til at udpege bestyrelsesmedlemmer og på den måde kontrol, ved negativ kontrol i form af veto-

ret, eller pantsætninger. 

I tilfælde hvor ejerandele er pantsat er den reelle ejer underlagt indflydelse fra panthaver, hvorfor det kan 

diskuteres hvem der skal registreres som den reelle ejer denne problemstilling behandles i afsnit 7.2. 

Det er således ikke alene antallet af anparter/aktier der afgør hvem der må anses som værende den reelle 

ejer. Ovenstående muligheder for kontrol, gør det svært at identificere de reelle ejere. 

Der kan være tilfælde hvor et selskab ejes af et moderselskab hvis ejerandele handles på et reguleret marked, 

og derfor er undtaget fra pligten til at indhente og registrere oplysninger om virksomheden reelle ejere, her 

vil datterselskabet ingen reel ejer have. I det tilfælde vil det være selskabets ledelse som skal registreres som 

værende de reelle ejere. Er der ikke registreret en daglig ledelse, skal dette ske og de skal dernæst registreres 

som værende de reelle ejere, jf. afsnittet ovenfor. 

                                                           
53 Friis Hansen & Valdemar Krenchel: 2015 ”Dansk Selskabsret 3” s. 198 
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I realiteten er der ingen reel ejer, hvorfor ledelsen anses som værende dette. Det kan diskuteres om dette er 

misvisende, og om det ikke burde være ledelsen i moderselskabet der skulle registreres. Denne problemstil-

ling omtales i kapitel 7. 

3.4.3 Sanktioner 

Pligten til at indhente og registrere oplysninger om selskabet reelle ejere påhviler selskabet og ikke den reelle 

ejer jf. LEV § 15g, stk. 2, og stk. 3. Der har været forlagt et forslag omkring hvorvidt der skulle være sanktioner 

for den reelle ejer, der var dog ikke i erhvervsudvalget flertal for dette.54 

Når der ikke for den reelle ejer er sanktioner for at undlade at lade sig registrere i offentlig register, vil dem 

der ikke ønsker registrering, højst sandsynligt, med henblik på fortsat at være en ”stille deltager”, ikke aktivt 

gøre noget for at give sig til kende men til gengæld højst sandsynligt gøre det modsatte. Eller blot betale 

bøden såfremt den ikke er af væsentlig størrelse. Konsekvenserne for manglende registrering er ikke endelig 

fastlagt, da loven endnu ikke implementeret. Dette omtales i kapitel 9: Løsningsforslag i nærværende speci-

ale. 

Af direktivet følger det, at medlemsstaterne skal kræve af de forpligtede enheder, at de ved gennemførelse 

af kundekendskabsprocedurer ikke kun skal forholde sig til om registreringen af selskabets reelle ejere er 

foretaget men ligeledes gennemføre en selvstændig legitimation af selskabets reelle ejere. Såfremt en for-

pligtet enhed ikke opfylder de krav som er fastsat, da skal der være sanktioner fastsat af medlemsstaten 

herom jf. artikel 58-61 i EU’s 4. hvidvaskdirektiv. 

Af artikel 58 i EU’s 4. hvidvaskdirektiv fremgår det, at medlemsstaterne skal sikre, at forpligtede enheder kan 

drages til ansvar for overtrædelse af de nationale bestemmelser der gennemføres ved direktivet. Enhver 

sanktion eller foranstaltning som følge heraf, skal være effektiv, forholdsmæssig og have en afskrækkende 

virkning. Af L41 Kapitel 13 § 71, fremgår hvilke straffe der er ved overtrædelse af specifikke paragraffer i 

lovforslaget, herunder bødestraf såfremt højere straf er domsfældet, straffes dette efter straffelovens regler. 

Ved særlig grov eller omfattende fortsætteligt overtrædelse af specifikke i loven nævnte paragraffer, straffes 

dem der overtræder loven med fængsel indtil seks måneder. 

Sanktionerne for overtrædelse af loven, varierer alt afhængig af hvilke dele af loven der ikke overholdes og 

kan i sidste instans føre til fængselsstraf. Hvorvidt dette får personer der reelt ”ønsker” at udføre kriminalitet 

                                                           
54 Hansen, Søren Friis: 2016, ”Registrering af selskabers og juridiske personers reelle ejere” s. 2 
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i form af hvidvaskning til at tænke over det en ekstra gang og hvorvidt det virker afskrækkende kan diskute-

res. Det må antages at de forpligtede enheder har en interesse i, at efterleve lovens regler, hvorfor det må 

medfører større kvalitet i disses arbejde hermed. 

3.4.4 Håndhævelse af regler 

På baggrund af ovenstående regler, vil det i praksis være de forpligtede enheder, herunder revisor, der vil 

skulle tage sig af håndhævelsen af reglerne og ikke lovgiver i samme udstrækning. Lovgiver skal som udgangs-

punkt sikre, at de forpligtede enheder overholder loven, men det er de forpligtede enheder der skal foretage 

selve risikovurderingen, kontrollen af indberetningen af reelle ejere m.v., og ikke lovgiver. 

I forhold til revisor, betyder det at revisor skal foretage en vurdering af, hvorvidt de/den der er indberettet 

som reelle ejere er sandsynligt. Det er sjældent at revisor vil være involveret i kundernes pengetransaktioner 

eller administrere kundernes penge, revisors pligter er derfor i led af deres arbejde, at foretage en undersø-

gelse af mistænkelig aktiviteter de måtte støde på i forbindelse med deres arbejde. 

Lov 262 af 16. marts 2016 siger, i modsætning til direktivet, at revisor når denne afgiver erklæring på årsrap-

porten, alene har en pligt til at påse at selskabet har opfyldt sine forpligtelser, men revisor er ikke pålagt at 

skulle efterse selve indholdet af den registrering der er foretaget. Hvilket er modsigende i forhold til direkti-

vet, som skrevet tidligere følger det af EU’s 4. hvidvask direktiv, at medlemsstaterne skal kræve af de forplig-

tede enheder at de foretager en selvstændig legitimation af den/de reelle ejere. 

Anbefalingen fra FSR, lyder på, at såfremt der ikke med sikkerhed kan identificere de reelle ejere, da skal 

revisor undlade at påtage sig kunden. Der kan ligeledes være tale om eksisterende kunder, hvor revisor må 

afstå fra at fortsætte som revisor såfremt de ikke kan opnå tilfredsstillende bevis for, at de registrerede reelle 

ejere, er sandsynligt. Af dette kan det udledes, at FSR som direktivet foreskriver, vurderer at der skal foreta-

ges en decideret vurdering af indberetningen, dermed skal revisor foretage en selvstændig legitimation. Det 

må antages at dette skal ligge til grund for revisors arbejde fremadrettet og ikke alene det af lov 262 fore-

skrevet. 

I Såvel Finansrådet og Realkredit Foreningens høringssvar som FSR’s høringssvar, gør de opmærksomme på, 

at myndighederne der fører tilsyn, skal tage hensyn til de skøn de forpligtede enheder har foretaget i forbin-

delse med deres tilsyn. De skriver at det forventes at den risikobaserede tilgang opretholdes og understøttes 

af en sådan tilsvarende tilgang hos tilsynsmyndighederne, og det forventes, at de overlader dette skøn til de 

forpligtede enheder, som lovforslaget lægger op til. 
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Det fremgår således af høringsnotet: ”Endeligt skal det bemærkes, at tilsynsmyndighederne efter loven skal 

udøve et risikobaseret tilsyn. Dette betyder blandt andet, at der ved udførelse af tilsynet skal tages hensyn til 

det skøn, som den enkelte virksomhed eller person overlades i lovforslaget”55. 

Finansrådet og Realkreditforeningen samt FSR, får ved ovenstående bekræftet at tilsynsmyndighederne ved 

lov skal udføre deres tilsyn med hensyntagen til de skøn der er foretaget. 

Det vil, afhængigt af den forpligtede enhed, være henholdsvis Finanstilsynet og Erhvervs- og vækstministeriet 

der skal føre tilsynet. 

Det kan allerede på nuværende tidspunkt diskuteres om der er tale om at myndighederne på nogle punkter 

skal foretage et tilsyn af et tilsyn der allerede er udført af en forpligtet enhed. Som nævnt ovenfor, skal for-

pligtede enheder foretage en reel vurdering af hvorvidt indberetningen af den reelle ejer er korrekt, men 

tilsynet vil efterfølgende skulle følge op på den forpligtede enheds arbejde. Dette vil føre til dobbelt kontrol 

af den foretagne indberetning. 

For at loven skal kunne opnå det ønskede resultat er det essentielt at det tilsyn der føres hermed af hen-

holdsvis Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen er effektivt. Forfatterne af denne opgave, er bekendt med, at 

tilsynet i forbindelse med registrering af legale ejere har været mangelfuldt og at der på trods af, at adskillige 

selskaber fortsat i dag ikke har registreret deres legale ejere, ikke har modtaget en advarsel, eller andet ved-

rørende den manglende indberetning. 

Der forsøges i skrivende stund at få forholdet bragt i orden, således at der er foretaget registrering af legale 

ejere hos samtlige selskaber registreret hos Erhvervsstyrelsen. Derfor har Erhvervsstyrelsen d. 20. april 2017 

offentliggjort at konsekvenserne ved manglende registrering, er tvangsopløsning af det pågældende selskab. 

Virksomheder der ikke har registreret legale ejere vil modtage en sidste skrivelse med en ny frist for registre-

ring, overholdes denne ikke vil Erhvervsstyrelsen påbegynde tvangsopløsningsprocessen uden yderligere var-

sel56. 

Såfremt tilsynet med registreringen af reelle ejere, og overholdelse af hvidvaskloven generelt, fremadrettet 

vil være ligeså mangelfuld som tidligere kan det resulterer i, at formålet med lovgivningen ikke opnås og 

                                                           
55 Høringsnotat L41 s. 44 
56 Manglende registrering af virksomhedens legale ejere kan medføre tvangsopløsning, Erhvervsstyrelsen.dk d. 20. 
april 2017. 
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derfor vil der alene være tale om en administrativ byrde. Konsekvenserne ved manglende registrering af 

reelle ejere er endnu ikke offentliggjort, forholdet diskuteres i kapitel 9. 

I forbindelse med klarlæggelsen og diskussionen af udfordringer ved loven, vil tilsynsarbejdet blive berørt, 

da dette må anses for at være et område der er helt essentielt for at formålet med loven nås, og at den 

administrative byrde på lang sigt opvejes af udbyttet. 

Opgaven med tilsynet, er på baggrund af ovenstående årsager et helt grundlæggende element for lovens 

implementering resulterer i det forventede udbytte. 

3.5 Opdateringer til hvidvaskloven ved implementering af L41 

I EU’s 4. hvidvaskdirektiv er der sket nogle ændringer af definitioner og skærpelser af regler, dem vi finder 

mest udfordrende for revisor og omfattede enheder, vil blive omtalt nedenfor. 

3.5.1 Politisk eksponerede personer 

I gældende lov, er der nogle særlige regler for ”politisk udsatte personer”, disse regler har dog alene været 

gældende såfremt denne person var bosat i udlandet, hvorfor reglerne i praksis ikke har haft stor betydning 

for revisionsvirksomheder herhjemme. Ved den nye hvidvasklov foreslås det at det tillige skal gælde inden-

landske udsatte personer, og definitionen ændres til politisk eksponerede personer (herefter PEP). 

Af L41 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme § 2 stk. 8 

defineres en politisk eksponeret person som en fysisk person der har eller har haft et af følgende offentlige 

erhverv: 

a) Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister. 

b) Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer. 

c) Medlem af et politisk partis styrelsesorgan. 

d) Højesterets dommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis af-

gørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. 

e) Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker. 

f) Ambassadør, chargé d´affaires og højtstående officer i de væbnede styrker. 

g) Medlem af en statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ 

h) Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international 

organisation. 

Ovenstående definition er i overensstemmelse med den definition i EU’s 4. hvidvaskdirektiv. 
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L41 definerer ved § 2, stk.6 og stk.7, hvad der af lovforslaget anses for at væren en nærtstående til en politisk 

eksponeret person samt en nær samarbejdspartner. 

§2, stk. 6: Nærtstående til en politisk eksponeret person: En politisk eksponeret persons ægtefælle, registreret 

partner, samlever, forældre samt børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere. 

§2, stk. 7: Nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person: 

a) En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab 

med en eller flere politisk eksponerede personer. 

b) En fysisk person, der på anden måde end nævnt i litra a har en nær forretningsmæssig forbindelse 

med en eller flere politisk eksponerede personer. 

c) En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, 

som, det vides, er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person. 

I gældende hvidvasklovs §3, stk. 6, lyder definition af en politisk udsat person således: En person som har 

eller har haft et højt stående offentligt hverv, sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer (herefter 

nærtstående) eller personer der er kendt som deres nære samarbejdspartnere. 

Af lovforslaget, defineres en politisk eksponeret person meget mere specifikt, og omfatter flere personer end 

hidtil. Der forsøges dermed at afdække tvivl i forbindelse med definitionen af en PEP. 

Dette kan i praksis give store udfordringer. Alle forpligtede enheder, herunder revisionsvirksomheder, vil i 

dette tilfælde skulle implementerer procedurer der kan afgøre hvorvidt deres fysiske kunde kan være en 

politisk eksponeret person, nærtstående hertil eller nær samarbejdspartner. 

Opgaven vil for mange forpligtede enheder, der ikke tidligere har haft mange udenlandske kunder være van-

skelig at løfte. Af lovbemærkningerne fremgår det at formålet med ændringen i definitionen skyldes at der 

ønskes skærpet opmærksomhed på politisk eksponerede personer, herunder særligt med hensyn til bekæm-

pelse af korruption, herunder misbrug af betroede midler57. 

I Finansrådets og Realkredit Foreningens høringssvar vedrørende L41, fremhæver de ligesom nævnt ovenfor, 

at udvidelsen af definitionen af politisk eksponeret person, vil medføre en væsentlig øget byrde for sektoren, 

selvom der ikke i deres opfattelse, er et behov for, at der skal være øget opmærksomhed på netop den 

gruppe personer der bliver omfattet heraf58. 

                                                           
57Bernhoft, Jakob D: 2017 ”Ny hvidvask lov pr. 1 januar 2017” 
58 Finansrådet & Realkredit Foreningen: 2016, ”Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om forebyggende for-
anstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)” s. 7 
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De forslår derfor også, set i lyset af, at Danmark er nr. 1 på transparency listen (i 2017 er Danmark på 4. 

pladsen59), at der indenfor gruppen for politisk eksponerede personer, skal ske en risikoafvejning, og at dette 

tydeligt skal fremgå af bemærkningerne. Således at alle forpligtede enheder ikke skal gennemgå en større 

proces i henhold hertil. 

Erhvervs- og Vækstministeriet skriver således i deres høringsnotat: ”(..) omfanget af overvågningen kan ba-

seres på en risikovurdering, og at personer fra lande, hvor der foreligger et højt korruptionsniveau, potentielt 

kan siges at udgøre en højere risiko for hvidvask eller terrorfinansiering for virksomheden eller personen, 

hvorfor det vil være nødvendigt at have ekstra opmærksomhed på sådanne personer. Det fremgår endvidere, 

at der er mulighed for at differentiere mellem politisk eksponerede personer med bopæl i Danmark og politisk 

eksponerede personer med bopæl i et land med et højere korruptionsniveau”60. 

FSR kommenterer ligeledes i deres høringssvar på udvidelsen af definition af en politisk eksponeret person. 

De skriver blandt andet, at definitionen heraf fremadrettet også skal gælde indenlandske politisk ekspone-

rede personer, vil føre til store udfordringer i praksis. Ligeledes vurderer de, at en stor del af de omkostninger, 

lovforslagets implementering vil medføre vil kunne henføres til, at definitionen af en PEP i den nye hvidvas-

klov også kommer til at omfatte indenlandske PEP’er. 

På baggrund af ovenstående, lyder forslaget fra FSR at der skal stilles et værktøj til rådighed som kan hjælpe 

de forpligtede enheder i, at efterleve loven på netop dette punkt. Da det ellers kan være nærmest umuligt, 

at tilgå oplysninger om PEP’ers nærtstående, da den almindelige forpligtede enhed ikke har adgang til CPR-

register hvor dette vil være at finde. Det er dermed de offentlige myndigheder der ligger inde med de oplys-

ninger der er nødvendige for en forpligtet enhed, for at kunne efterleve loven på dette punkt. 

FSR skriver ligeledes, at de er opmærksomme på at et værktøj som ovenstående kan virke kontroversielt, 

men alternativet er, at blandt andet revisorer forsøger at lege detektiver, eller hyre eksterne parter der er 

specialiseret i den type arbejde til at undersøge forholdene. Dette kan også lede til tvivl omkring oplysnin-

gernes validitet. Hvorfor FSR vurderer, at løsningen må være at der af myndighederne udarbejdes et værktøj 

til overholdelse af loven på dette punkt. 

Af Høringsnotat fremgår det at Finanstilsynet vil udarbejde en vejledning til de forpligtede og omfattede 

enheder, omkring den nærmere forståelse og fortolkning af reglerne om PEP’erne61. 

                                                           
59 https://www.usnews.com/news/best-countries/transparency-full-list 
60 Høringsnotat L41 s. 28 
61 Høringsnotat L41 s. 28 
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Som skrevet ovenfor er området omkring politisk eksponerede personer et meget diskuteret emne, grundet 

de mange udfordringer og øgede administrative byrder denne ændring medfører. Af ovenstående bemærk-

ninger fra Finansrådet og Realkredit foreningen, fremgår det ligeledes at risikovurderingen der indledningsvis 

er udført ved indgåelse af kundeforholdet til at vurdere, må kunne anvendes til at afgøre hvorvidt der skal 

foretages yderligere handlinger. Processen omkring identifikation af politisk eksponerede personer og disses 

familier er lang og tung, og det er ikke altid at den forpligtede enhed har muligheden for at vurdere hvorvidt 

der er tale om en PEP, eller en af dennes familiemedlem da der i Danmark ikke er registrere der er offentlig 

tilgængelige, der registrerer dette. Som også FSR skriver i deres høringssvar, vil der være tale om amatører 

der udfører detektiv arbejde, og hvad er da validiteten af de oplysninger der kommer ud af dette? 

Forsøg på at identificere hvorvidt de forpligtede og omfattede enheder har med PEP eller dennes nærtstå-

ende at gøre, kan derfor resulterer i mange og lange forsøg på at vurderer hvorvidt denne person kunne falde 

ind under definitionen, og kan resultatet der findes, antages for at være retvisende? 

Der findes på nuværende tidspunkt ikke et offentlig tilgængeligt register over politisk eksponerede personer 

ellers disses nærtstående eller nære samarbejdspartnere. Der arbejdes dog på nuværende tidspunkt fra Fi-

nansrådets og FSR’s side, på at få et sådan etableret, eller få myndighederne til at udarbejde et sådan, således 

at det for de forpligtede enheder er tilgængeligt. 

3.5.2 Whistleblower ordningen 

Whistleblower ordningen er en ordning hvor menige medarbejdere anonymt kan anmelde lov overtrædelser 

eller mistanke herom uden juridiske og/eller arbejdsmæssige konsekvenser. 

For visse finansielle virksomheder er bestemmelserne om whistleblower-ordninger eller beskyttelse af an-

satte allerede indført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013. 

Jf. § 75 a, i lov om finansiel virksomhed skal en virksomhed have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig 

uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvasklo-

ven der er begået af virksomheden, herunder også ansatte eller medlemmer af bestyrelsen. Indberetnin-

gerne skal i den forbindelse kunne foretages anonymt. 

Det foreslås nu af Erhvervs- og vækstministeriet, jf. bemærkninger i L41, at alle de forpligtede enheder skal 

have en sådan ordning, da denne allerede er gældende for finansielle virksomheder foreslås det, at der i 

Hvidvaskloven alene indføres nye regler der omhandler de der ikke er omfattet af den ellers gældende whist-

leblower-ordning. 
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I forbindelse hermed gælder det af revisorloven, at en revisionsvirksomhed skal have en ordning hvor dens 

ansatte via en særlig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den revisionsret-

lige regulering. I denne ordning skal det som i ovenstående tilfælde kunne være muligt med en anonym ind-

beretning. Det er vurderet, at denne ordning ikke omfatter overtrædelser af hvidvaskloven, hvorfor denne 

ordning må skulle udvides til ligeledes at omfatte overtrædelser af hvidvaskloven62. 

Det foreslås at der for advokater, skal være en ordning, hvor ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig 

kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvaskloven, der er begået af enten 

virksomheden, dets ansatte eller bestyrelsen. Det foreslås dog i forlængelse heraf, at der alene skal indføres 

ovenstående såfremt selskabet har mere end fem ansatte. 

Fremadrettet lyder forslaget på at samtlige forpligtede enheder med over fem ansatte skal være omfattet af 

whistleblower ordningen63. 

3.5.3 Skatteunddragelse som underliggende forbrydelse til hvidvask 

I modsætning til tidligere, vil det fremadrettet direkte fremgå at skatteunddragelse kan være underliggende 

kriminalitet til hvidvask. Der skabes dermed klarhed omkring, at midler opnået ved strafbar skatteunddra-

gelse er omfattet af hvidvask definitionen. Det indebærer, at undersøgelses- og dokumentations- og under-

retningspligten også tillige skal omfatte tilfælde der har relation til skatteunddragelse64. 

3.6 Ændringer til direktivet fremsendt af Europa Kommissionen 

Dele af EU’s 4. hvidvaskdirektiv er endnu ikke implementeret i dansk lov, men allerede for inden, d. 05. Juli 

2016 fremsendte Europa Kommissionen forslag til ændringer/opdateringer til EU’s 4. hvidvask direktiv.  

Der foreligger ni forslag til tilføjelser til det nuværende direktiv. 

Forslag nr. fire er især interessant. Her foreslås det at der laves et nyt register, hvortil relevante data indbe-

rettes, der gør det muligt for medlemsstater, og dem af medlemsstaten valgte kompetente enheder, nemt 

og hurtigt, at identificere ejeren af en bankkonto. Det vil sige et register hvoraf ejere af bankkonti fremgår til 

brug for de forpligtede enheders arbejde i forbindelse med Hvidvask og terror finansiering. 

Dette mener Europa Kommissionen vil føre til lettere og hurtigere identifikation af personer, både nationalt 

og internationalt, der måtte være under mistanke for at bryde loven. Dette vil være et hjælpende værktøj for 

                                                           
62 Foreningen Danske revisorer nr. 3 2017, s.  22 
63 Forslag til: Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016, 
§35, stk. 3 
64 Foreningen danske revisorer nr. 3 2016, s. 22 
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samtlige forpligtede enheder, især vil dette gøre det nemmere at identificere ejeren af en udenlandsk bank-

konto hvis dette register ser dagens lys. 

Her skal der også være fokus på hvilke andre love der er gældende i Danmark, for at sikre at der ikke over-

skrides regler foreskrevet i andre danske love, herunder persondataloven. 

Forslag nr. 6, er ikke så interessant for os herhjemme, men på international plan kan det hjælpe de danske 

forpligtede enheder. Af forslag nr. 6 foreslås at adgangen til oplysninger om reelle ejere bliver tilgængelige 

for offentligheden og ikke alene for de forpligtede enheder. Dette er dog som skrevet allerede besluttet i 

Danmark, hvorfor det ikke vil spille en større rolle for Danmark men for andre medlemslande betyder det, at 

de skal ændre lovgivning på dette område såfremt forslaget bliver trumfet igennem. 

En af årsagerne til forslaget er, at der ønskes lettere identificering af reelle ejere på tværs af medlemssta-

terne. 

Yderligere bemærkes det, at der i høringsnotat skrives at der forventes fremsat et ændringsdirektiv til L41. 

Det var forventet at dette skulle fremsendes primo 2017, dette er dog endnu ikke aktuelt65. 

3.7 Opsamling på lovens implementering 

Der kan på baggrund af ovenstående analyse konstateres, at der ved implementeringen af det 4. hvidvask 

direktiv forekommer en del ændringer. Hertil er det gennemgående, at størstedelen af ændringerne, vil være 

meget omkostningstunge set i forhold til antallet af enheder hvori der ligger en reel risiko. 

Vedrørende registreringen af de reelle ejere, samt identifikationen af PEP’er, er områder hvor de forpligtede 

og omfattede enheder vil opleve de største udfordringer. Erhvervs- og Vækstministeriet har tilkendegivet i 

høringsnotat, at der fremsendes vejledning fra Finanstilsynet vedrørende ovenstående udfordringer, hvornår 

disse vejledninger er udarbejdet vides ikke. 

Finansrådet og Realkredit foreningen fremhæver blandt andet, at det er vigtigt at definitionerne af hvornår 

der er tale om reel ejer præciseres, og ligeledes at det skrives mere klart, hvornår ledelsen mv. skal registreres 

som værende reelle ejere. Lige nu kan der opstå tvivl omkring hvem der skal registreres, der kan derfor opstå 

tvivl omkring hvornår der er tale om en reel ejer. 

Ligeledes vurderes det, at registreringen af de reelle ejere, kan være mere eller mindre ligegyldigt, såfremt 

de forpligtede enheder aktivt selv skal foretage en vurdering af hvorvidt den foretagne indberetning er kor-

                                                           
65 Høringsnotat L41 s. 2 
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rekt. Ovenstående resulterer i dobbelt arbejde. De forpligtede enheder burde kunne antage at de indberet-

ninger der er foretaget er korrekte når der foreligger lav risiko. Ellers er registreringen ubrugelig og udhuler 

hele idéen med registreringen af reelle ejere. 

Erhvervs- og vækstministeriet fastslår i høringsnotat, at der skal foretages en vurdering af den enkelte ind-

beretningen og skriver desuden således:  Registret over reelle ejere har derfor ikke som hovedformål at være 

en uafhængig og pålidelig kilde til gennemførelse af kundekendskabsprocedurer. Derfor fremgår det også af 

artikel 30, stk. 8, i 4. hvidvaskdirektiv, at virksomheder og personer ikke udelukkende kan forlade sig på regi-

stret. Det er derfor ikke muligt i national ret at fastsætte, at kravene til kundekendskabsprocederer altid kan 

opfyldes ved opslag i registret over reelle ejere”66. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke et krav at der foretages registrere af den mellemliggende ejerstruktur 

op til den ultimative reelle ejer. Dette betyder, at såfremt revisor skal påtage sig en ny kunde aktiv er nødsa-

get til selv at finde frem til hvorledes selskabsstrukturen er skruet sammen for at vurdere hvorvidt registre-

ringen af den reelle ejer er sandsynlig. Dette betyder at selvom registreringen af den reelle ejer er foretaget, 

og muligvis også korrekt, vil denne registrering ikke være anvendelig. 

Ligeledes fører pligten til at registrere reelle ejere, til en pligt om registrering af selskabets ledelse. Hvilket 

fører til selskabsretlig typetvang. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at pligten til at foretage registreringen af reelle ejere fører mange 

udfordringer med sig og udbyttet står ikke mål med omkostninger og udfordringer. Udbyttet ses først når 

der er tale om arbejde med kunder på tværs af landegrænser, og arbejdet med internationale selskaber at 

registreringen vil give mening og ikke alene være omkostningstungt. 

For forfatterne af nærværende speciale, for FR samt FSR, er udbyttet af implementeringen af loven begræn-

set og ikke umiddelbart målbart set i forhold til de betragtelige omkostninger. 

Kapitel 4: Risikovurdering 

Dette kapitel har til formål at danne et overblik over risikovurderingsprocessen. 

EU’s 4. hvidvaskdirektiv lægger op til en mere risikobaseret tilgang til loven og de handlinger de forpligtede 

enheder skal udføre i forbindelse med deres overholdelse heraf. Hvorfor risikovurderingsprocessen er en 

væsentlig del af den foreslåede ordning. 

                                                           
66 Høringsnotat L41 s. 21 
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Risikovurdering omfatter såvel den risikovurdering der skal foretages af de forpligtede enheder, af deres egen 

virksomhed, som den risikovurdering der skal foretages af de nuværende samt fremtidige kunder i porteføl-

jen. Arbejdet med risikovurdering varierer fra enhed til enhed, og det udførte arbejde afhænger af hvilke 

udfordringer der konstateres løbende i risikovurderingen. 

4.1 Krav til risikovurdering og risikostyring af egen virksomhed 

Risikovurderingen skal foretages af de forpligtede enheder, af deres egen forretning. 

Risikovurderingen er til for, at selskaber hvori risikoen for misbrug af medarbejdere til hvidvaskning og finan-

siering af terror er høj, kan forhindre forekomsten heraf. Dette skal ske ved implementering af politikker, 

procedurer og kontroller der er effektive. 

Af L41, kapital 2, § 7 findes forslaget til lovgivning vedrørende risikovurdering og risikostyring. 

Det fremgår således af § 7: ”Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal identificere og vurdere 

risikoen for, at virksomheden eller personen kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

Risikovurderingen skal foretages med udgangspunkt i virksomhedens eller personens forretningsmodel og 

omfatte vurdering af risikofaktorerne, der er forbundet med kunder, produkter, tjenesteydelser, transaktioner 

samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder hvor forretningsaktiviteterne udøves (…). ” 

§ 8 dikterer, at virksomheder og personer skal have tilstrækkelig skriftlige politikker, procedurer og kontrol-

ler, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, screening af medarbejdere og intern kontrol 

til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. De omtalte 

politikker, kontroller og procedurer skal udarbejdes med udgangspunkt i den risikovurdering der er foretaget 

i henhold til §7 under hensyntagen til virksomhedens størrelse. 

Herefter omtales der i § 9 hvilke yderligere krav der er til koncerner, heriblandt procedurer for udveksling af 

oplysninger. 

På nuværende tidspunkt er det gældende ret, at den forpligtede enhed skal have tilstrækkelige, skriftlige 

regler om kundelegitimation, opmærksomhedspligt, undersøgelsespligt, noteringspligt, indberetningspligt, 

opbevaring af registreringer, intern kontrol, risikovurdering, risikostyring, ledelseskontrol og kommunikation 

i henhold til § 25, stk. 1 i den gældende hvidvasklov, dette for at forebygge og forhindre hvidvask og finan-

siering af terror. 

Ligeledes skal personer og virksomheder i henhold til § 25, stk. 1, have tilstrækkelige, skriftlige interne regler 

om overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger der skal medsendes om be-

taler ved pengeoverførsler, hvor dette er relevant. 
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Den gældende hvidvasklov indeholder ikke nærmere regler om risikovurdering og risikostyring, der udarbej-

des til gengæld af Finanstilsynet en vejledning omkring forebyggende foranstaltning mod hvidvask, denne 

indeholder detaljerede oplysninger omkring hvorledes en risikovurdering skal udarbejdes hensigtsmæssigt. 

Lovforslaget vil implementerer reglerne direkte i loven. 

EU’s 4. hvidvask direktiv og FATF stiller en række anbefalinger/krav i forhold til de forpligtede enheders ar-

bejde med risikovurdering. Udvalgte anbefalinger/krav kommenteres nedenfor. 

Artikel 7 i EU’s 4. hvidvask direktiv pålægger medlemsstaterne at udarbejde nationale risikovurderinger. Her-

til bemærkes det, at SØIK i juni 2015 udsendte en national risikovurdering om hvidvask i Danmark. Den nati-

onale risikovurdering skal være tilgængelig for andre medlemsstater ligesom for alle forpligtede enheder. 

Det fremgår af den nationale risikovurdering for 2015, at omfanget af hvidvask og finansiering ad terrorisme, 

for advokater og revisorer, vurderes med en vis usikkerhed til at være lavt67. Det bemærkes dog i risikovur-

deringen, at på trods af at omfanget er begrænset, har det betydelige konsekvenser såfremt advokat eller 

revisor vejleder eller bistår kriminelle i at opsætte indviklede selskabsstrukturer og dermed også med at op-

sætte barriere der gør det svært at opdage og dermed også svært at forfølge den økonomiske del af den 

organiserede kriminalitet. Af risikovurderingen fremgår det, at det kan medføre til konkurrenceforvridning, 

øget sammenblanding af legal og illegal virksomhed og dermed en generel lavere risiko ved at deltage i or-

ganiseret kriminalitet. Vigtigheden af, at revisor og advokat fortsat har fokus på disses hvidvaskforpligtelser 

understreges i risikovurderingen. 

Artikel 8 i EU’s 4. hvidvaskdirektiv pålægger desuden forpligtede enheder at have politikker, kontroller og 

procedurer til effektiv begrænsning og styring af risici for hvidvask og penge og finansiering af terrorisme. 

I henhold til ovenstående vedrørende artikel 8 i EU’s 4. hvidvaskdirektiv, er det vigtigt, at notere sig, at om-

fanget af de politikker, kontroller og procedurer de forpligtede enheder skal have implementeret naturligvis 

afhænger af disses størrelse og art. Hele grundlaget for risikovurderingerne skal findes i den nationale risiko-

vurdering, der herhjemme udarbejdes af SØIK. 

Af bemærkningerne fremgår ligeledes Erhvervs- og vækstministeriets overvejelser og præciseringer af kra-

vene i EU’s 4. hvidvask direktiv. 

Det fremgår heraf, at den nationale risikovurdering samt den supranationale risikovurdering skal anvendes 

af de forpligtede enheder til, at identificere iboende risici i deres forretningsmodeller. 

                                                           
67 SØIK: 2015 ”Hvidvask i Danmark, den nationale risikovurdering” s. 30 
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En risikovurdering foretages når virksomheder og personer identificere og vurderer risikoen for, at virksom-

heden kan blive udnyttet til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Herunder menes den iboende risiko, 

hvilket betyder at der skal ses bort fra de risikobegrænsende foranstaltninger, der er iværksat i henhold til 

denne lov. 

Erhvervs- og Vækstministeriet har vurderet, at det er muligt i visse tilfælde at undlade at skulle udarbejde en 

individuel risikovurdering68. 

I bilag II til L41, er der opstillet en liste hvoraf det fremgår hvilke faktorer og typer dokumentation der ken-

detegner situationer der potentielt indebærer en begrænset risiko. I situationer hvor der er konstateret be-

grænset risiko, kan det undlades at skulle udføre så omfattende risikovurderingsprocedurer som i andre til-

fælde. 

I bilaget listes kunderisikofaktorer; børsnoterede selskaber der er undergivet oplysningspligt vurderes at in-

debære en begrænset risiko, såvel som offentlige forvaltninger eller virksomheder indebærer lav risiko. 

Herefter listet risikofaktorer i forbindelse med produkter, tjenesteydelser, transaktioner eller leveringskana-

ler; Det vurderes i forbindelse hermed, at der er en begrænset risiko, ved livsforsikringer hvor den årlige 

præmie er lav m.v. produkter hvortil risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme styres af 

andre faktorer, f.eks. udgiftsloft. 

Der er ligeledes geografiske risikofaktorer; her vurderes det at såfremt der er tale om et EU eller EØS land, 

da må der være begrænset risiko, ligesom at det vurderes at risikoen må være begrænset i tredje land hvortil 

man er bekendt med at landet har en effektiv ordning til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror. 

Yderligere stilles der af FATF et antal anbefalinger, i forbindelse med revisors arbejde vurderes anbefaling nr. 

18 at have størst betydning. 

FATF’s anbefaling nr. 18, stiller krav til at selskaber der er anses som forpligtede enheder, har effektive in-

terne kontroller samt screening af ansatte. Jf. afsnit 3.1.1 er Danmark forpligtet til, at følge FATF’s anbefalin-

ger. 

FATF’s anbefaling nr. 18 om screening af ansatte, er ikke defineret nærmere i EU’s 4. hvidvask direktiv. Er-

hvervs- og vækstministeriet vurderer i deres bemærkninger til L41, at det som minimum må indebære, at det 

sikres at selskabets ansatte ikke kan misbruge deres stilling til hvidvask og finansiering af terrorisme. Her 

vurderes det, at de forpligtede enheder blandt andet ved indhentelse af straffeattester kan mindske risiciene 

                                                           
68 Bilag II – Forslag til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasklo-
ven): 2016 
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for misbrug. Det bemærkes af Erhvervs- og Vækstministeriet, at EU’s 4. hvidvask direktiv ikke lægger op til, 

at alle ansatte skal screenes. Alene dem der besidder en stilling hvori misbrug er muligt, skal screenes før 

ansættelse. 

Af de generelle bemærkningerne til L41 fremgår også den foreslåede ordning som nævnt ovenfor. 

Et af de krav der ændres fra tidligere er at ansatte, herunder ledelsen, skal modtage tilstrækkelig undervis-

ning i kravene i lovforslaget samt relevante krav om dataanalyse. De gældende krav vedr. uddannelse sup-

pleres i L41 med et krav om uddannelse i relevante bestemmelser om databeskyttelse. 

Vedrørende risikovurdering af intern virksomhed, er der ikke markante ændringer på vej jf. ovenfor. Det der 

ændres i risikovurderingen, er at der vedtages præcisering af de forhold der tidligere har været gældende. 

Man lægger nu meget op til, at der skal være faste og sikre procedurer m.v. i forbindelse med risikovurderin-

gen. Man har ikke i den nuværende bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvask af 

udbytte og finansiering af terrorisme et kapitel der omhandler risikovurdering og risikostyring. Dette fremgår 

af L41 i kapitel 2.  Det må derfor antages, at man i EU vurderer, i kraft af EU’s 4. hvidvask direktiv, at der er 

et øget behov for at stille krav til netop denne procedurer. 

Af Finansrådet og Realkredit Foreningens høringssvar til risikovurdering og risikostyring bemærkes det, at de 

ikke vurderer at bemærkningerne til lovgivningen har givet mere vejledning end den af Finanstilsynet gæl-

dende vejledning, på trods af, at der indføres et mere risikobaseret system69. Der efterspørges yderligere 

vejledning i forbindelse med, at vi overgår fra et regelbaseret system til et risikobaseret system. 

De kritiserer L41 for at skrive, at en risikovurdering ikke må baseres på antagelser, da deres vurdering er, at 

dele af en risikovurdering vil være bygget på antagelser og vil derfor ikke kunne dokumenteres. 

I høringsnotat skriver Erhvervs- og Vækstministeriet således til ovenstående betragtning: ”I relation til doku-

mentation af virksomhedens eller personens risikovurdering, vurderes det på baggrund af høringen hensigts-

mæssigt i bemærkningerne til bestemmelsen at tydeliggøre, at kravet om dokumentation indebærer, at risi-

kovurderingen ikke må baseres på antagelser, men at den skal tage udgangspunkt i den supranationale og 

nationale risikovurdering m.v. Hertil kommer dog, at der i sagens natur kan være situationer, hvor det ikke er 

muligt at dokumentere aspekter af en risikovurdering, eksempelvis inden for nicheområder eller ved udviklin-

gen af nye produkter. Det vil dog have undtagelsens karakter, at en risikovurdering bygger delvist på anta-

gelser og ikke er dokumenteret”70. 

                                                           
69 Finansrådet og Realkredit Foreningen: 2016, ”Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om forebyggende for-
anstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)” s.1 
70 Høringsnotat L41 s. 11 
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Hermed accepterer Erhvervs- og Vækstministeriet, at der kan være tilfælde hvor antagelser er nødvendige. 

4.1.1 Interne retningslinjer  

Kravene vedrørende interne retningslinjer skærpes, så kravene ikke længere lyder, at selskabet skal have 

tilstrækkelige skriftlige interne regler, men lyder i stedet således, at selskabet skal have tilstrækkelige skrift-

lige interne politikker, procedurer og kontroller. Disse skal udarbejdes med udgangspunkt i risikovurderingen 

som diskuteret ovenfor. 

Det at det ændres til at virksomheden skal have politikker indebærer, at der skal fastsættes overordnede 

strategiske mål i relation til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terror fortsat med udgangspunkt i den 

risikovurdering der indledende er foretaget. Såfremt risikovurderingen af virksomheden ændrer sig, grundet 

nye faktorer, skal det vurderes om politikker, procedurer og kontroller skal ændres for at underbygge dette. 

Herudover er der ikke meget nyt vedrørende de interne retningslinjer, udover, at der skal være screenings-

procedurer af nye ansatte, i forhold til revisionsvirksomheder er dette ikke som sådan noget nyt. Finansrådet 

og Realkredit Foreningen skriver i deres høringssvar hertil, at det af bemærkningerne til loven skal fremgå 

mere klart, at man ved hjælp af indhentelse af straffeattest kan sikre en høj standard ved ansættelse af per-

sonale71. 

4.2 Ekstern risikovurdering 

Den eksterne risikovurdering foretages i forbindelse med de forpligtede enheders accept af nyt kundefor-

hold, eller når der sker ændringer i ejerkreds eller aktivitet mv. hos eksisterende kunder. Risikovurderingen 

er en vurderingen af i hvor høj grad målselskabet, har risiko for at være involveret i hvidvaskning af midler 

eller finansiering af terror. 

Alle forpligtede enheder skal indledningsvis foretage en risikovurdering af målselskabet for på baggrund der 

af at udføre kundekendskabsprocedurerne. Risikovurderingen er en del af de forpligtede enheders arbejde 

med kundekendskabsproceduren og indgår som en handling deri. 

                                                           
71 Finansrådet og Realkredit Foreningen: 2016, ”Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om forebyggende for-
anstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)” s. 11 
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Til brug for risikovurderingen skal de forpligtede enheder som minimum vurdere de faktorer der fremgår af 

bilag II og III. Konkluderer den forpligtede enhed efter at have vurderet faktorerne i bilag II at der kan fore-

komme høj risiko skal der tages stilling til faktorerne i bilag III der lister de tilfælde hvor der potentielt er høj 

risiko72. 

Herudover skal risikovurderingen jf. § 11, stk. 3 som minimum omfatte målselskabets formål, omfang, regel-

mæssighed og varighed af samarbejdet. 

Da risikovurderingen danner grundlaget for arbejdet med kundekendskabsprocedurerne omtales disse mere 

specifikt i kapitel 5: Kundekendskabsprocedurer. 

4.3 Opsamling på risikovurderingen 

Arbejdet med risikovurderinger er ikke noget nyt, Danmark har jf. § 25, stk. 1 i den gældende hvidvasklov 

skulle have tilstrækkelige skriftlige regler, herunder regler om intern kontrol. Disse regler ændres indholds-

mæssigt således at de afspejler det der af EU er påkrævet. På nuværende tidspunkt anvendes Finanstilsynets 

vejledning i forbindelse med risikovurderingen, ved implementeringen af L41 vil det blive implementeret i 

loven. 

EU’s 4. hvidvask direktiv stiller krav til at alle medlemsstater udarbejder nationale risikovurderinger og disse 

skal danne grundlaget for de forpligtede enheders arbejde med deres eksterne såvel som interne risikovur-

dering. 

Kravene til risikovurdering af egen virksomhed præciseres i forbindelse med implementeringen af L41. Her-

udover tilføjes det, at der en undervisningspligt og at der skal foretages screening af ansatte. Arbejdet med 

risikovurderingen præciseres helt generelt, såvel internt som eksternt således at de forpligtede enheder kan 

anvende denne proces effektivt og på den måde som ønsket allokere ressourcer der hvor der er brug for 

dem. 

Kapitel 5: Kundekendskabsprocedurer 

5.1 Introduktion 

I dette kapitel gennemgås de kundekendskabsprocedure som EU’s 4. hvidvaskdirektiv har fastsat, som vil 

blive implementeret i Danmark gennem henholdsvis lov 262 af 16. marts 2016 samt L41. Der vil løbende blive 

                                                           
72 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016, 
§11 stk. 3 
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lavet en sammenligning mellem gældende hvidvask lov og lovforslaget, således at ændringer vil blive frem-

hævet. 

I den første del af afsnittet vil der blive kigget generelt på kundekendskabsprocedurerne, og efterfølgende 

vil det blive gennemgået, hvilke yderligere procedurer forpligtede enheder skal foretage for at sikre at kun-

dekendskabet er tilstrækkeligt. 

I det efterfølgende afsnit vil de forpligtede enheder, herunder disses reelle ejere, som er omfattet af loven 

og som dermed skal foretage kontrol af egen virksomhed, blive betegnet alene som ”virksomheden”.  

Modtageren af ydelserne leveret af virksomhederne, den kontrollerede part, vil blive betegnet som ”måls-

elskabet”, dette kan omfatte såvel selskaber som fysiske personer. I nedenstående analyse er udgangspunk-

tet er I/S’er, K/S’er og P/S’er. 

5.2 Almindelige krav i kundekendskabsproceduren 

Indledningsvis i direktivet har medlemsstaterne indvilliget i at forbyde kreditinstitutter og finansieringsinsti-

tutter at have anonyme kunder. Dette forhold skal hurtigst muligt implementeres således at ejerne af de 

anonyme konti underkastes kundekendskabsprocedurerne73. Dermed kan man ikke længere have en anonym 

bankkonto, ligesom man ikke kan være stille deltager i et selskab grundet registreringen af reelle ejere. 

Den overordnede regel er, at så snart en virksomhed indgår en aftale om levering af rådgivning eller finan-

sielle ydelser, er der krav om at indhente identitetsoplysninger fra kunden. Rådgivning skal forstås som assi-

stance ved salg af fast ejendom, juridisk assistance eller regnskabsmæssige arbejder i forbindelse med en 

revision af en juridisk persons årsregnskab eller lignende. 

Finansielle ydelser kan i denne sammenhæng være at åbne en bankkonto, et depot, assistance til handel med 

værdipapir eller lignende74. Dette kan også være i forbindelse med lejlighedsvise transaktioner på mindst 

t.EUR 15, uanset om den overføres af en gang eller består af flere transaktioner, hvis der f.eks. er planlagt 

ugentlige betalinger i en given periode, der samlet beløber sig til mere end t.EUR 1575. 

Der kan være tilfælde hvor der er tale om en sammenhængende transaktionskæde, hvortil det kan være 

svært at gennemskue om transaktionerne hænger sammen og dermed overstiger de t.EUR. 15, især hvis der 

er tale om arbejde udført for en lejlighedskunde der har til hensigt, at skjule at der foregår noget uregelmæs-

                                                           
73 Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2015/849 Artikel 10 stk. 1 
74 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016, 
noter til §10 s. 95 
75 Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2015/849 artikel 11 litra b 1. pkt. og L41 §10 stk. 2, litra a 
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sigt. I disse situationer skal virksomheden indlede kundekendskabsprocedurer så snart at der kommer mis-

tanke eller en formodning om at de samlede transaktioner overstiger grænsen, eller at transaktionerne skif-

ter karakter af enkeltstående til sammenhængende i virksomhedens øjne. Dog skal der altid foretages kun-

dekendskabsprocedurer hvis der er eller opstår mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering uanset belø-

bets størrelse76. Desuden skal der altid ved indgåelse af nyt kundeforhold foretages kundekendskabsproce-

durer. 

 Yderligere finder kundekendskabsprocedurerne anvendelse såfremt der er tale om en pengeoverførsel eller 

en valutaveksling, der overstiger beløbsgrænsen på t.EUR 1.77 

Ovenstående er gældende for alle virksomheder der er omfattet af loven, ikke kun de virksomheder der har 

valutaveksling og pengeoverførsler som deres hovedaktivitet. Dermed er alle forpligtede enheder underka-

stet samtlige kundekendskabsprocedurer. §13 i L41 tillader modsætningsvis, at når der er tale om bistand til 

målselskaber hvor der alene er tale om enkeltstående aktiviteter, da kan de forpligtede enheder fravige kra-

vene i §11 på baggrund af en risikovurdering. 

I henhold til EU’s 4. hvidvask direktivs artikel 13 stk. 1, litra a omfatter kundekendskabsprocedurer følgende: 

”identifikation af kunden og kontrol af kundens identitet på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger 

indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde” 

Den gældende hvidvasklovs kapitel 4, definerer i §§ 11-22 nogle grundlæggende krav til kendskab om selska-

bets kunder. Dette værende både fysiske personer og juridiske personer. Ses der på bemærkninger til loven, 

fremgår det at virksomheden skal være forvisset om kundes rigtighed, det vil sige at kunden er den, den 

udgiver sig for at være. Der må således ikke herske tvivl for virksomheden om kundens identitet. 

I L41, fremgår af kapitel 3, §10 at virksomheder og personer omfattet af denne lov, skal gennemføre kunde-

kendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, når jf. nr. 1: De etablerer en forretningsforbindelse, når kundens omstæn-

digheder ændrer sig og herudover på passende tidspunkter. Jf. nr. 2: ved enkeltstående transaktioner på over 

t.EUR. 15 som omtalt ovenfor. Ligeledes skal kundekendskabsprocedurerne udføres jf. nr. 4: Såfremt der er 

mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, uanset øvrige bemærkninger i loven. Yderligere siger 

nr. 5: at der skal udføres kundekendskabsprocedurer når der opstår tvivl omkring validiteten af kundens 

identitets oplysninger der ligges inde med. 

                                                           
76 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016. 
§10 nr. 4. samt Artikel 11 litra e i hvidvaskdirektivet 
77 Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2015/849 artikel 11 litra b 2. pkt. og L41 §10 stk. 2, litra b 
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Af § 11 stk. 3 følger det at forpligtede enheder skal gennemføre alle kundekendskabskrav, jf. stk. 1 og 2. Der 

er mulighed for at udføre disse på baggrund af en risikovurdering. I risikovurderingen skal målselskabets for-

mål, omfang, regelmæssighed og varighed vurderes. 

Vigtig for de forpligtede enheder er at være bevidste omkring, er at de til enhver tid overfor tilsynsmyndig-

heden skal kunne dokumentere at kendskabet til målselskabet er tilstrækkelig i forhold til risikoen for hvid-

vask og finansiering af terrorisme78. 

5.2.1 Identifikation af målselskabet 

Af § 11 i L41 følger det at kundekendskabsprocedurer omfatter indhentelse af målselskabets identitetsoplys-

ninger. Det foreslås at kundekendskabsprocedurerne skal omfatte indhentning af kundens samt en reel ejers 

identitetsoplysninger og at der skal foretages kontrol af disse79. Det er hermed ikke nok alene at identificere 

målselskabet men der skal yderligere identificeres den eller de reelle ejere. 

Af § 11 stk. 3 pålægges de forpligtede enheder ved udførelsen af kundekendskabsprocedurer at indhente 

identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og kontrollere rigtigheden af de modtagne oplysninger. Der 

skal foretages rimelige handlinger i forbindelse med kontrollen således at der skabes overbevisning om den 

reelle ejers identitet. Hvis målselskabet er en juridisk person så skal der udføres tilstrækkelige handlinger for 

at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen. 

For at kunne dokumentere målselskabets identitet, skal der indhentes dokumenter, data eller oplysninger 

fra en ekstern og samtidig uafhængig kilde der bekræfter målselskabets identitet80. Ved uafhængig forstås i 

denne sammenhæng, uafhængig i forhold til målselskabet. 

Jf. § 11, stk.1, litra a, skal identitetsoplysninger omfatte cpr-nr. eller lignende. Har den pågældende ikke et 

cpr-nr. skal identitetsoplysninger omfatte fødselsdato. Ved eller lignende menes der, f.eks. anden tilsvarende 

identifikation. Dette kunne være et tilsvarende personregisternummer fra det land kunden kommer fra, 

hvoraf fødselsdato kan udledes. Findes dette heller ikke, kan en kombination af fødselsdato og fødested an-

vendes81. 

                                                           
78 Forslag til lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016. § 

11, stk. 4. 
79 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016 

s. 40 
80 Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2015/849, s. 33 
81 Finanstilsynets vejledning: ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af ter-
rorisme” s. 45 
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I den gældende hvidvasklov omfatter kundens identitetsoplysninger, kundens navn adresse og cpr-nr. EU’s 

4. hvidvaskdirektiv fastsætter ikke konkret hvad identitetsoplysninger er, dog fremgår at der ikke længere er 

krav om bopæls adresse. 

Erhvervs- og Vækstministeriet skriver i deres bemærkninger til L41, at deres vurdering af hvad identitetsop-

lysninger omfatter er, at det ikke længere er nødvendigt at kravet om at indhente og kontrollere kunden 

adresseoplysninger videreføres. De skriver i tillæg hertil, at det i visse tilfælde fortsat kan være relevant at 

indhente denne oplysning. Grundet vores digitaliserede samfund er det kun i få tilfælde at kunden fysisk er 

fremmødt, hvorfor adresseoplysninger ikke er relevant i samme grad som tidligere82. 

5.3 Specifikke ændringer til den gældende hvidvasklov 

Den gældende hvidvasklov stiller ikke krav om at identifikationen skal foregå med billede ID. Dette foreslås 

indført i L41, da dette er i overensstemmelse med opdateringen i EU’s 4. hvidvaskdirektiv. Der er sammen-

fald heri med persondatalovens §6, stk. 5, da det anses for at være i samfundets interesse at personer bli-

ver kontrolleret og registreret, i arbejdet med at kontrollere og bekæmpe ulovligheder83. 

Der skal foretages kontrol af kundens virksomhedsform eller juridiske type, foruden at det skal kontrolleres 

at den juridiske person eksisterer. Hvis det er nødvendigt at skærpe procedurerne, da der er forhold der har 

virket mistænkelige, vil det være muligt at efterspørge adresse samt tilknyttede adresser. På trods af, at det 

i L41 ikke er et krav at der indhentes oplysninger om målselskabet adresse jf. ovenstående. 

Rekvirering af adresseoplysninger, kan være med til at afdække risikofaktorerne i kundeforholdet, da måls-

elskabets adresse og beliggenhed, kan have indvirkning på den endelige risikovurdering.  Da målselskaber 

beliggende udenfor EU og EØS eller i tredjelande som ikke har effektive ordninger til bekæmpelse af hvidvask 

af penge og finansiering af terrorisme, som udgangspunkt pr. definition leder til en høj risikovurdering84. 

En høj risikovurdering leder til at der skal foretages yderligere handlinger i kundekendskabsproceduren for 

at afdække den potentielle risiko. 

                                                           
82 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016 
s. 36 
83 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016 
noter til §30 s. 133 
84 Bilag II – Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvasklo-
ven): 2016 
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Det foreskrives, at de forpligtede enheder skal indhente valid dokumentation på at de oplysninger målselsk-

abet har videregivet er korrekte. Erhvervsstyrelsen foretager en grundregistrering af alle danske virksomhe-

der som udfører erhvervsdrift,85 hvorfra de afkrævede oplysninger fremgår, såfremt der er tale om et selskab 

der er registreringspligtigt. Fremadrettet vil det dog ikke spille en rolle, da samtlige selskaber qua lov 262 af 

16. marts 2016 skal lade sig registrere hos ERST. Grundregistreringen hos cvr, forudsat at denne indeholder 

oplysninger om selskabets legale ejere, samt identifikation på målselskabets reelle ejere, må antages at være 

tilstrækkelig dokumentation på målselskabets identitet. 

Foruden oplysninger fra registrering hos Erhversstyrelsen kan målselskabet også fremsende udskrift fra SKAT 

med identifikationsoplysninger, eller målselskabet kan autorisere den forpligtede enhed til målselskabets 

skatte mappe. 

Artikel 30 stk. 5 i EU’s 4. hvidvaskdirektiv definerer hvem der skal have adgang til oplysningerne om reelle 

ejere. Her nævnes myndigheder og finansielle efterretningsenheder. Derudover skal forpligtede enheder 

have adgang til oplysningerne, ligeledes med personer og organisationer der kan have en legitim interesse i 

at kende oplysningerne. Sidstnævnte skal som minimum have adgang til de reelle ejeres navne, fødselsdato 

og statsborgerskab.86 Som det fremgår ovenfor, er det ikke et krav i direktivet at offentligheden skal have 

adgang til disse oplysninger, ved implementeringen af lov 262 af 16. marts 2016 er det vedtaget, at oplysnin-

gerne om reelle ejere skal være offentligt tilgængelige hos Erhvervsstyrelsen, dog ikke med cpr-nr. 

Det fremgår desuden af L41 § 11 nr. 3, at såfremt målselskabet er en juridisk person, da skal der udarbejdes 

rimelige handlinger for at afdække målselskabet ejer- og kontrolstruktur. Dette betyder at virksomheden skal 

indhente oplysninger på ledelsen, hvis denne er forskellige fra de reelle ejere, og de tegningsretter og fuld-

magter der er udstedt til ledelsen såfremt dette er tilfældet. Det vil være en konkret vurdering af, i hvor stort 

et omfang, dette skal kontrolleres fra kunde til kunde afhængig af den indledende risikovurdering. 

I tilfælde hvor der i den indledende risikovurderingsproces er konstateret at målselskabet har en lav risiko 

for hvidvaskning af penge og finansiering terrorisme da fremgår det af bemærkninger til L41, at et diagram 

over organisationen fra Erhvervsstyrelsen hvor ejerandele mv. fremgår anses som tilstrækkelig dokumenta-

tion på ejer- og kontrolstrukturen87. Er der tale om et kundeforhold, hvor der er en højere risikovurdering, 

da er det ikke længere nok at indhente oplysninger fra Erhvervsstyrelsen, men dette skal suppleres med 

kontrol af dokumentation på ejerandelene gennem vedtægter eller lignende dokumentation. 

                                                           
85 https://datacvr.virk.dk/data/ 
86 Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2015/849 artikel 30 stk. 5 a-c 
87Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016 
s. 101 
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Uanset den risikovurdering man indledende har konstateret, skal der foretages kontrol af det ultimative ejer-

skab. Risikovurderingens udfald bestemmer hvor omfattende handlinger der skal udføres af den forpligtede 

enhed i forbindelse med tilstrækkelig dokumentation af de reelle ejere i målselskabet. 

Vigtigt at bemærke er at risikovurdering som berørt i kapitel 4 danner grundlag for den forpligtede enheds 

arbejde med kundekendskabsproceduren. 

Som nævnt tidligere i nærværende speciale, er EU’s 4. hvidvaskdirektiv risikobaseret i modsætning til det 

tidligere hvidvaskdirektiv hvor dette var regelbaseret. De forpligtede enheder kan derfor målrette deres res-

sourcer mod de områder hvor der er konstateret højere risiko. 

5.4 Ingen reelle ejere 

Af ovenstående afsnit er det beskrevet hvorledes de forpligtede enheder i henhold til L41 skal indhente og 

dokumentere identiteten på målselskabers reelle ejere. Der kan dog være tilfælde hvor der ikke er nogen 

reelle ejer. 

Det kan være tilfældet ved målselskaber der handles på et reguleret marked, eller målselskaber hvor der ikke 

er nogen der gennem sine ejerandele direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse, eller ejer over 

25% af aktierne eller andelene, der antages at være indikation på reelt ejerskab. 

 I disse tilfælde skal den daglige ledelse registreres hos Erhvervsstyrelsen som den reelle ejer. I tilfælde hvor 

den forpligtede enhed ikke er tilstrækkelig overbevist omkring identiteten af den reelle ejer, da skal den 

forpligtede enhed antage at den daglige ledelse ligeledes må være reelle ejere88. 

Har målselskabet registreret den daglige ledelse som reelle ejere, da er det en forudsætning, før de foretager 

denne registrering, at alle muligheder for at identificere den reelle ejer er udført og udtømt, og at der ikke 

foreligger nogen mistanke om hvidvask af midler eller finansiering af terrorisme. Det er ikke tilstrækkeligt at 

målselskabet alene konstaterer, at det ikke er muligt at identificere de reelle ejere, hvis denne har en for-

modning om at disse eksisterer. Der skal foreligge dokumentation på, at alle muligheder er udtømt i forsøget 

på at identificere de reelle ejere. 

Det foreslås i L41 at virksomheden skal gentage sine kundekendskabsprocedurer når der er uvante ændringer 

i kundeforholdet. Dette kan f.eks. være hvis ejerkredsen eller ledelsen udskiftes. Dette også hvis målselsk-

abets formål ændres eller andet der vil have påvirkning på den nuværende risikovurdering. Der skal i så fald 

                                                           
88 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016 
§2, nr. 9, litra b samt s. 79 
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indhentes nye oplysninger om kunden og de eventuelle nye ejere, samt identifikationsoplysninger på disse.89 

Kan kundekendskabsproceduren ikke gennemføres skal kundeforholdet afbrydes90 

Indledende lå der forslag om, at virksomheder med jævne mellemrum, uden bagvedliggende mistanke, op-

daterer sit kundekendskab.  I næsten samtlige høringssvar til L41, er dette blevet pointeret som værende en 

unødvendig burde i situationer hvor der ingen ændringer er i kundeforholdet. Erhvervs- og Vækstministeriet 

svar derfor således i høringsnotat: ”I forhold til bemærkningerne om, at kravet om at kundekendskabsproce-

duren skal foretages ”løbende”, er dette en utilsigtet formulering, og ordet ”løbende” vil udgå af bemærknin-

gerne til bestemmelsen”91. 

Som nævnt tidligere i nærværende speciale har de forpligtede enheder, på trods af ovenstående lempelse, 

en pligt til på et hvilket som helst tidspunkt at kunne fremskaffe dokumentation på målselskabets identitet. 

Denne dokumentation skal være tilstrækkelig set i forhold til risikoen for hvidvask af penge og finansiering af 

terror. 

I praksis vil der være tale om, at de informationer der foreligger skal verificeres. Det vil være nok at efter-

spørge målselskabet en opdateret ejerbog, er der ingen ændringer i ejerforhold foretages ikke yderligere. Er 

der sket ændringer i ejerkredsen, således at der er nye reelle ejere, da skal der indhentes identitetsoplysnin-

ger. 

Det vil ikke være relevant at kontrollere en fysisk person eller reelle ejeres CPR-nummer igen da dette alle-

rede er kontrolleret og ikke bliver ændret, men det vil være relevant at kontrollere om personen nu er om-

fattet af definitionen PEP, eller er flyttet til et land hvor risikoen for hvidvask og terrorfinansiering er højere. 

Tilsvarende vil det for de forpligtede enheder være relevant at se om der er udskiftning i de reelle ejere som 

så skal identificeres, eller om en nuværende ejer er flyttet til et højrisikoland. 

Risikovurderingen skal, som omtalt i kapitel 4 som minimum indeholde oplysninger om kundens formål, sam-

arbejdets omfang og hyppighed samt forventet varighed. Foruden dette er det et krav at betragtningerne 

der fremgår af L41s bilag 1 og 2 medtages og dokumenteres i risikovurderingen. 

Det har historisk været anset for normal praksis at tage udgangspunkt i, at virksomhedskunder beliggende 

indenfor EU og EØS, har en lavrisiko for at skulle være involveret i hvidvaskning eller terror, dette er ikke 

                                                           
89 Noter til Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvasklo-
ven): 2016 §10 side 95 
90 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016 
s. 40 
91 Høringsnotat L41 s. 18 
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længere nødvendigvis korrekt, der skal foretages en individuel vurdering af kundeforholdet herunder en risi-

kovurdering. 

Målselskaber beliggende i EU og EØS betragtes fortsat som værende lav risiko lande, man kan dog ikke alene 

bygge sin risikovurdering på selskabets geografisk beliggenhed, yderligere forhold skal tages i betragtning 

som beskrevet ovenfor. 

Oplyser en person at denne handler på vegne af et målselskab, skal den forpligtede enhed identificere per-

sonen og informationerne skal kontrolleres pålideligt. Derudover skal virksomheden sikre sig at personen har 

de nødvendige fuldmagter og beføjelser, til at kunne handle på vegne af målselskabet. 

5.5 Skærpede og lempede krav i forhold til kundekendskabsproceduren 

Nedenstående afsnit vil belyse de skærpede og lempede krav, der vil komme til kundekendskabsproceduren 

i forbindelse med implementeringen af EU’s 4. hvidvaskdirektiv i dansk lov ved L41. 

Af lovforslaget behandles de almindelige krav, de lempede krav og de skærpede krav særskilt. Vi har ovenfor 

analyseret på de almindelige krav og nedenfor omtales de skærpede og lempede krav i kundekendskabspro-

ceduren. 

5.5.1 Skærpede krav 

Hvis der i den indledende risikovurdering i forbindelse med etableringen af en forretningsforbindelse er kon-

stateret at der er en risiko for hvidvask eller terrorfinansiering, skal den forpligtede enhed foretage skærpede 

kundekendskabsprocedurer for at sikre at kunden ikke er involveret i hvidvask af midler eller finansiering af 

terrorisme. 

Det fremgår af artikel 18 stk. 1 andet afsnit, at denne skærpelse ikke automatisk skal omfatte datterselskaber 

eller filialer mv. som er beliggende i lavrisikolande, og som ellers overholder koncernens interne politikker 

og procedurer, som beskrevet i artikel 45, blot fordi moderselskabet er beliggende i et land der som udgangs-

punkt har en højere risiko. De skærpede krav fremgår af §§ 17-20 i L41. 

§18 skriver at forpligtede enheder skal have procedurer til at afgøre om den reelle ejer er en PEP. Vi ved 

grundet analyse i tidligere afsnit af specialet, at dette kan være problematisk og udfordringerne hermed dis-

kuteres yderligere i kapitel 7. 

De udvidede undersøgelser der kræves af de forpligtede enheder i forbindelse med gennemførsel af de skær-

pede krav, er blandt andet at undersøge og kontrollere baggrunden og formålet med alle usædvanlige og 

komplekse transaktioner der måtte forekomme i målselskabets virke, som kunne synes ikke klart at have 
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økonomisk eller angiveligt lovligt formål. Desuden skal kontrollen på transaktionerne skærpes, for at kunne 

afgøre om transaktionerne er mistænkelige92. 

Derudover henviser artikel 18 også til bilag III, og fastslår at der i forbindelse med de skærpede krav som 

minimum skal vurderes de faktorer, der er listet heraf. Bilag III i L41 er identisk med bilaget i EU’s 4. hvidvask-

direktiv. 

I bilag III93 i EU’s 4. hvidvaskdirektiv er der nedskrevet en ikke udtømmende liste over de yderligere faktorer 

de forpligtede enheder skal forholde sig til, i forbindelse med de skærpede kundekendskabskrav. 

 I bilaget er risikofaktorerne inddelt i tre overordnede kategorier. Disse listes nedenfor: 

1. Kunderisikofaktorer 

2. Risikofaktorer i forbindelse med produkter, tjenesteydelser, transaktioner og leveringskanaler 

3. Geografiske faktorer 

Generelt gør sig gældende for de ovenstående punkter, at de angiver situationer hvor det kan antages at der 

kan foreligge en potentielt øget risiko. Derfor er det fastlagt at de forpligtede enheder ved udførsel af de 

skærpede kundekendskabsprocedurer som minimum skal inkludere de tre ovenstående faktorer i deres risi-

kovurdering. Da der ikke er tale om en udtømmende liste, skal de forpligtede enheder inddrage andre risiko-

faktorer der vurderes at være relevante set i forhold til målselskabets produkt eller kundesegment. 

I kundekendskabsproceduren skal der altid indhentes identifikationsoplysninger på de reelle ejere. Yderligere 

kan det være relevant for forpligtede enheder at undersøge hvor målselskabet har sine midler fra når det er 

konstateret at der er en høj risiko ved kundeforholdet.  Er der tale om kontante indbetalinger, betaling af 

salgsfaktura eller overførsler der ikke kan relateres til målselskabets aktivitet. Afhængig af midlets oprindelse 

skal der foretages skærpede handlinger. Formålet med at opnå information om målselskabet tilvejebringelse 

af midler, er at sikre at målselskabet er kommet disse til hænde på lovlig vis. 

Det fremgår af bilag III, nr. 1, litra e, i L41 at såfremt et målselskabs ejer- og koncernstruktur virker komplice-

ret eller usædvanlig set i forhold til målselskabets drift, kan der potentielt være tale om høj risiko. 

På trods af at man indledende har en lav risikovurdering af målselskabet, er det fordelagtigt med kortere 

intervaller end hvad loven tilskriver, at foretage kundekendskabsprocedurerne på ny, og i den forbindelse 

                                                           
92 Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2015/849 artikel 18 
93 Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2015/849 bilag III 
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indhente den daglige ledelses godkendelse af forretningsforbindelsen94. Dette både ved etablering af forret-

ningsforbindelsen, og løbende ved gentagelse af kundekendskabsprocedurerne. 

Der tages ikke hensyn til hvorvidt kundens aktivitet og beliggenhed primært kan defineres som værende lav 

risiko, såfremt der måtte være et forhold der tyder på, at der er tale om høj risiko da skal der foretages 

yderligere handlinger for potentielt at afdække denne risiko. Kan risikoen ikke afdækkes, da må den forplig-

tede enhed afstå kundeforholdet. Ved mistanke om risiko for hvidvask og finansiering af terror har den for-

pligtede enhed pligt til at underrette SØIK om forholdet. 

Det er den samlede risikovurdering der danner grundlaget for den konklusion de forpligtede enheder define-

rer, og ultimativt hvorvidt der er tale om en høj eller lav risikovurdering. Der kan være tilfælde hvor målselsk-

abet på en lang række af de faktorer listet i bilag III har lav risiko, men er der blot et punkt hvortil der er 

mistanke om høj risiko, skal de skærpede kundekendskabsprocedurer gennemføres95. 

5.5.2 Lempede krav 

I den gældende hvidvasklov er der i § 7 bestemmelser der giver mulighed for at udføre kundekendskabspro-

cedurer på baggrund af en risikovurdering, dermed er der mulighed for, såfremt at risikovurderingen er lav, 

at udføre færre handlinger end ellers. 

I L41 § 21, beskrives de foreslåede lempede krav i forbindelse med kundekendskabsproceduren. Det er muligt 

at udføre lempede kundekendskabsprocedurer, i de tilfælde hvor der vurderes at være lav risiko for at måls-

elskabet er involveret i hvidvask af midler eller finansiering af terrorisme. 

§21, gennemfører artikel 15 og 16 i EU’s 4. hvidvaskdirektiv96. 

§ 21 stk. 1, i L41 fastslår at den forpligtede enhed skal konstatere at der er tale om en forretningsforbindelse 

eller en transaktion der indebærer en begrænset risiko, førend at de udfører de lempede kundekendskabs-

procedurer. Der skal dermed foreligge dokumentation på at de forpligtede enheder i forbindelse med risiko-

vurderingen er nået frem til at der er lav risiko ved kundeforholdet. 

                                                           
94Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016. 

s. 112 

95 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 

2016. s. 196 

96 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 

2016. s. 119 
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Når virksomheden skal foretage sin risikovurdering skal den tage udgangspunkt i de risikofaktorer der er listet 

i bilag II i såvel EU’s 4. hvidvaskdirektiv som i L41, ligeledes skal der vurderes om andre faktorer end de af 

bilag II fremhævede måtte være relevante i det pågældende forhold. 

Bilag II deler vurderingen af risiko op i tre faktorer, herunder: 

1. Kunderisikofaktorer 

2. Risikofaktorer i forbindelse med produkter, tjenesteydelser, transaktioner eller leveringskanaler 

3. Geografiske risikofaktorer 

Bilag II deler vurderingen af risici op på samme måde som i bilag III, der er omtalt ovenfor. 

Ved kunderisikofaktor skal der blandt andet, tages stilling til, hvorvidt man har med en virksomhedskunde, 

at gøre der handles på et reguleret marked, eller hvorvidt der er tale om en offentlig virksomhed. Disse har 

pr. definition en lavere risikovurdering, da der allerede er opsyn med den type af virksomheder. 

Desuden skal der vurderes på kompleksiteten af ydelserne tilbudt af den forpligtede enhed til målselskabet, 

samt de dispositioner der foretages af målselskabet. Til sidst skal den geografiske beliggenhed, af såvel måls-

elskabet som dens reelle ejere, afgøre om der er tale om en kunde med lav eller høj risiko. Dette alt efter om 

kunden er beliggende i et land eller i et område hvor der er høj risiko for korruption og terrorisme. 

Loven anvender formuleringen at det ”skal konstateres at der er lav risiko”. Dette må betyde, at risikoforhol-

dende skal afdækkes og dokumenteres, hvilket betyder at der skal tages stilling til de tre risikofaktorer i Bilag 

II, for derefter at kunne konstatere hvorvidt der reelt er tale om en risikovurdering af kunden der er lav. 

Såfremt de forpligtede enheder udfører lempede kundekendskabsprocedurer i situationer hvor der ikke er 

tale om begrænset risiko er dette en strafbar overtrædelse af loven. Dette kunne være hvis der udføres lem-

pede kundekendskabsprocedurer hvor målselskabets reelle ejer eller ledelse er en PEP. Er dette tilfældet kan 

der uagtet risikovurderingen ikke udføres lempede kundekendskabsprocedurer97 

Lempelserne til kundekendskabsprocedurerne, betyder dog ikke at virksomheden helt kan fravige de proce-

durer der af loven er et krav. Lempelsen giver alene mulighed for, at der ikke i lige så omfattende grad skal 

gennemføres kundekendskabsprocedurer. Det fremføres at der er tale om en mulighed for at undlade visse 

                                                           
97 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 

2016. s. 120 
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handlinger i kundekendskabsproceduren i modsætning til, at der i forbindelse med en højrisikovurdering fo-

religger krav om at der skal udføres skærpede kundekendskabsprocedurer98. 

Det vil sige at procedurerne kan gennemføres med et minimum af foranstaltninger, eller at dele af kunde-

kendskabsproceduren kan gøres på et senere tidspunkt end etableringen af forretningsforbindelsen. Samti-

dig vil en lav risikovurdering, dermed lempede krav medføre, at kunden ikke skal overvåges i samme grad 

som ellers er påkrævet. 

Der fremføres som eksempel at der kun sker kontrol af identitetsoplysningerne ved en enkelt uafhængig 

kilde, eller at der ikke indhentet informationer om formålet for indgåelse af forretningsforbindelse før om-

fanget over stiger et fast transaktionsvolumen, eller såfremt kundens produkt opnår egenskaber der vil kunne 

blive anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

Efter at lov 262 af 16. marts 2016 blev vedtaget, og når registreret for reelle ejere bliver en realitet, vil det 

for danske virksomheder være relativt nemt at indhente identifikationsoplysninger om kundens reelle ejere, 

og det vil derfor være som udgangspunkt være en mindre besværlig opgave, at vurdere hvorvidt der kan 

være risiko med en kundens ledelse eller tegningsregler. Problematikkerne herved kommenteres yderligere 

i kapitel 7. 

5.6 Opsamling på de reviderede kundekendskabsprocedurer 

Overordnet er processen omkring kundekendskabsprocedurerne, ikke i sin helhed ændret drastisk. EU’s 4. 

hvidvaskdirektiv lægger op til en mere risikobaseret tilgang til arbejdet med blandt andet kundekendskabs-

procedurerne, hvor den tidligere gældende hvidvasklov var regelbaseret. Dette for at medlemsstaternes for-

pligtede enheder kan allokere deres ressourcer der hvor der måtte være risiko. Dette gør sig gældende i de 

reviderede kundekendskabsprocedurer hvor de forpligtede enheders arbejde, udover de almindelige krav jf. 

§§ 11-16 baseres på din risikovurdering foretaget i forbindelse med overholdelsen af de almindelige krav. 

På nogle punkter forekommer dog væsentlige ændringer, herunder indhentelse af identitetsoplysninger på 

selskabets reelle ejere, og at de forpligtede enheder skal foretage en konkret vurdering af hvorvidt de af 

målselskabet konstateret reelle ejere er korrekte. 

Dele af EU’s 4. hvidvaskdirektiv som implementeres i dansk lov ved L41 samt lov 262 af 16. marts 2016, har 

til hensigt at præcisere arbejdet med kundekendskabsproceduren og dets handlinger. Derved er den tidligere 

                                                           
98 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvaskloven): 2016. 
s. 119 
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mulige ”frie fortolkning” af de påkrævede handlinger formindsket, og dermed bortfalder argumentation for 

at undlade handlinger i kundekendskabsproceduren. 

I kundekendskabsproceduren forekommer skærpelser, i form af at de forpligtede enheder udover at udføre 

kundekendskabsprocedurerne indledende, også skal gentage disse løbende i sit arbejde med målselskabet 

såfremt der forekommer ændringer i enten ejerstruktur, forretningen eller andet der måtte være relevant 

for risikovurderingen. Dette skal gøres uagtet, at der indledningsvis er konstateret lav risiko. 

De forpligtede enheders arbejde med de skærpede kundekendskabsprocedurer, efter vurderingen af risi-

koen, gøres mere struktureret ved hjælp af bilag III. Af bilag III fremgår en ikke udtømmende liste af forhold 

som kendetegner situation som potentielt indebærer en høj risiko. Bilaget er nyt i forhold den gældende 

hvidvasklov, og gennemfører bilag III i EU’s 4. hvidvaskdirektiv. 

Bilag III er et værktøj de forpligtede enheder skal anvende i forbindelse med deres udførelse af de skærpede 

kundekendskabsprocedurer. 

§ 21 i L41 lægger op til at der er mulighed for at udføre lempelige kundekendskabsprocedurer såfremt det af 

den forpligtede enhed er dokumenteret at der er en lav risikovurdering. I modsætning til tidligere er det ikke 

længere muligt at antage at der er tale om lav risiko grundet målselskabets eller personens adresse er i EU 

eller EØS99. Der skal positivt tages stilling til, og dokumenteres de i bilag II listede faktorer førend at der kan 

konkluderes noget omkring risikoen af arbejdet med målselskabet. På trods af de lempede krav, leder det 

ikke til, at arbejdet med kundekendskabsprocedurerne fremadrettet bliver mindre omfattende, da der i tillæg 

hertil er indsat handlinger blandt andet vedrørende kontrol af identitetsoplysninger på reelle ejere der skal 

udføres og ikke kan fraviges, uagtet den indledende risikovurdering. 

Kapitel 6: Delkonklusion 

Følgende kapitel har til formål at konkludere på den første del af problemformuleringen der lyder således: 

Hvad er baggrunden, herunder formålet med lovændringen i Hvidvaskloven henledt af ændringen i EU’s 

4.direktiv, der indeholder krav om registrering af reelle ejere. Med udgangspunkt i personselskaber, vil vi 

vurdere betydningen af lovændringen, i relation til kundekendskabsproceduren for selskaber og dets del-

tagere. Som er forsøgt besvaret i kapitel 3, 4 og 5. 

                                                           
99 Bilag II - Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansierings af terrorisme (Hvidvasklo-

ven): 2016 
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Det overordnede formål med lovændringen er at implementere EU’s 4. hvidvaskdirektiv. EU’s 4. hvidvaskdi-

rektiv har til formål at mindske og i sidste instans forhindre hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og 

finansiering af terrorisme. Skatteunddragelse bliver ved implementering af L41 pr. definition omfattet af 

hvidvaskloven. 

Baggrunden for at EU’s 4. hvidvaskdirektiv er fremsendt netop nu, og ønsket om en hurtig implementering 

er resultat af den stigende usikkerhed omkring terror. I processen med nærværende speciale, forløbende på 

mindre end et halvt år, har vi været vidner til terrorangreb i Berlin, Skt. Petersborg og Stockholm, der be-

kræfter nødvendigheden af skærpede regler. Dette ved hjælp af ens retningslinjer i alle medlemsstater hvad 

vedrører bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Som beskrevet i metodeafsnittet, skal et direktiv oftest omsættes til national lovgivning før at det er gæl-

dende ret. Direktivet er en rammelov der alene fastlægger mål der skal nås i alle medlemsstater, men det er 

op til den enkelte medlemsstat at bestemme hvordan målet skal nås. 

Ovenstående betyder at der i flere tilfælde især hvad angår reelle ejere er forskelle fra EU’s 4. direktiv til L41.  

Indførelsen af kravet om registrering af reelle ejere er endelig vedtaget ved bekendtgørelse om ikrafttræden 

af lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende 

fonde og forskellige andre love (indførelse af register over reelle ejere). Bekendtgørelsen træder i kraft den 

23. maj 2017, og der er frist for indberetning af reelle ejere d. 1. december 2017. 

Det er i vores analyse konstateret at der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem definitionen af en 

reel ejer i Lov 262 af 16. marts 2016 og L41, herunder ej heller overensstemmelse med den definition der er 

at finde i EU’s 4.hvidvaskdirektiv. Af høringsnotat fra Erhvervs- og vækstministeriet fremgår det, at definition 

af reelle ejere i L41, vil blive formuleret som den definition der er at finde i Lov 262 af 16. marts 2016. Defi-

nitionen af reelle ejere i L41 eller Lov 262 af 16. marts 2016 forekommer vage i forhold til den af EU bestemt 

definition. Dette på trods af, at der er tale om direktivnær implementering. 

Ovenstående medfører at der er flere tilfælde hvor lovenes definitioner lægger op til diskussion hvilket vil 

resultere i, at de forpligtede og omfattede enheder står overfor en større udfordring fremadrettet når de skal 

identificere den eller de reelle ejere. Dette gælder for såvel når registreringen skal foretages men også når 

der skal indhentes dokumentation på identifikationen af de reelle ejere. 

En af de forhold der især leder til diskussion er grænsen for andele eller aktier der fører til reelt ejerskab. 

EU’s 4. hvidvaskdirektiv fastlægger at der er tale om indikation på reelt ejerskab ved en aktiebesiddelse på 

25% og én aktie eller en ejerandel på over 25%, dette omtales ikke direkte i lovteksten i hverken Lov 262 af 

16. marts 2016 eller L41, det fremgår alene af bemærkningerne til loven. 
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I gældende hvidvasklov §3, stk. 4 litra a) er det skrevet at ovenstående andel er ensbetydende med reelt 

ejerskab, dette udgår ved implementeringen af den nye hvidvasklov (L41). 

EU’s 4. hvidvaskdirektiv giver mulighed for at medlemsstater selv kan fastsætte hvornår der er tale om reelt 

ejerskab, dog med den begrænsning at det i alle tilfælde, vil være indikation på reelt ejerskab, såfremt der 

ejes mere end 25%.  Udover ovenstående er der tilføjelser i loven der bestemmer hvem der er reel ejer hvis 

der ikke er nogen der råder over mere end 25% af andelene eller aktierne. Reelt ejerskab kan ligeledes fore-

komme ved kontrol, hvis den daglige ledelse må foretage væsentlige dispositioner indenfor selskabets virke, 

på baggrund af egen vurdering. Dette skal være vedtægtsbestemt. Negativ kontrol i form af vetoret, medfø-

rer pr. definition reelt ejerskab grundet kontrolkriteriet, med mindre andet er vedtægtsbestemt.  Ved pant-

sætning af andele kan der være tale om en panthaver der har kontrol, på trods af at denne ingen andele reelt 

ejer. 

Erhvervs- og vækstministeriet har ikke fundet det relevant at indarbejde grænsen i lovens definition, da de 

vurderer at det alene er en indikation af reelt ejerskab hvorfor der skal foretages en konkret vurdering af 

selskabets reelle ejere i hvert tilfælde. Det er således indarbejdet i bemærkninger til lovens definition men 

fremgår ikke direkte af lovens bestemmelser. 

Skattekontrollovens § 3b, stk.2 siger at der i skattemæssigt henseende først er tale om bestemmende indfly-

delse, hvilket sidestilles med reelt ejerskab grundet kontrolkriteriet, når der rådes over mere end 50% af 

stemmerne eller kapitalen. Rådes der over mere end 50% af andelene i et selskab er der tale om kontrol, 

med mindre der foreligger andre aftaler herom. Omvendt gør det sig ikke gældende at der er bestemmende 

indflydelse fordi der er kontrol, dette kan være tilfældet men er ikke udgangspunktet. 

Det kan derfor konkluderes at der i visse tilfælde kan sås tvivl om hvornår der er tale om en reel ejer. Er 

konklusionen at den reelle ejer ikke kan identificeres, da skal der i disse situationer foretages en registrering 

af den daglige ledelse som reelle ejere. De forpligtede enheder skal dog kunne dokumentere at de har udført 

tilstrækkelig undersøgelse i forsøget på at identificere de reelle ejere førend at en registrering af den daglige 

ledelse er i overensstemmelse med lovforslaget. 

Registreringen af reelle ejere medfører at personselskaber der ikke tidligere har skullet lade sig registrere, 

skal lade sig registrere ved Erhvervsstyrelsen. Registreringen medfører ligeledes selskabsretlig typetvang, 

grundet at der skal foretages en indberetning til Erhvervsstyrelsen hvori disse skal fremlægge valg af sel-

skabsform indenfor de allerede anerkendte selskabsformer. 

En anden væsentlig ændring forfatterne vurderer vil medføre store administrative byrder er ændringen af 

definitionen af en politisk eksponeret person. Der er endnu intet register, tilgængeligt for offentligheden i 
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Danmark, der indeholder disse informationer hvorfor samtlige forpligtede enheder er nødsaget til at bruge 

en stor mængde af ressourcer på at afklare hvorvidt målselskabet eller dennes reelle ejer er en politisk ek-

sponeret person.  Det er i skrivende stund endnu ikke besluttet om et sådan register oprettes og gøres til-

gængelig for forpligtede enheder. 

Der lægges i EU’s 4. hvidvaskdirektiv op til en mere risikobaseret tilgang i modsætning til den tidligere regel-

baseret tilgang. Dette afspejles i at risikovurderingen skal danne grundlag for de forpligtede enheders arbejde 

såvel internt som eksternt. 

Til risikovurderingen som en del af de almindelige krav i kundekendskabsprocedurerne tilføjes at de forplig-

tede enheder skal indhente og opbevare dokumentation på de reelle ejeres identitet, og samtidig foretage 

kontrol af den foretagne indberetning. Det konkluderes her at dette krav kan være svært at leve op til grundet 

at der fortsat er tvivl omkring definitionen af en reel ejer og ligeledes hvornår der kontrol eller besiddelse af 

anparter/andele fører til reelt ejerskab. 

Udover ovenstående ændring er også kundekendskabsprocedurerne fastlagt på baggrund af den indledende 

risikovurdering. Risikovurderingen fastsætter omfanget af den forpligtede enhedsarbejde med kundekend-

skabsprocedurerne. Der er krav der er ufravigelige, og risikovurdering skal altid foretages med udgangspunkt 

i bilag II og III til L41. På baggrund af disse udarbejdes en risikovurdering der er afgørende for hvilke handlin-

ger der skal udføres i kundekendskabsproceduren. 

Til sidst skal det bemærkes at direktivet endnu ikke er implementeret i national lovgivning, men dette for-

ventes at ske d. 26. juni 2017 ved implementering af L41. Der er udsendt høringsnotat fra Erhvervs- og Vækst-

ministeriet som svarer på de forpligtede enheders høringssvar vedrørende L41. Af dette fremgår hvilke æn-

dringer der foretages til L41, det forventes ikke at der vil komme yderligere ændringer til loven. 

Kapitel 7: Udfordringer og konsekvenser ved lovens implementering 

Dette kapitel har til formål at besvare anden del af vores problemformulering. Vi vil i dette kapitel diskutere 

og vurdere på de udfordringer vi i vores arbejde med specialet, har fundet er væsentlige. I dette kapitel vil vi 

gøre brug af vores primære data i form af interviews, samt egen erfaring og sekundær data. 

Vi vurderer at det for at give et retvisende billede af udfordringerne for de forpligtede og omfattede enheder, 

er nødvendigt at anvende interviews for at opnå indsigt i de påvirkedes holdninger til det fremsendte lov-

forslag. På denne måde opnår vi viden omkring hvilke udfordringer der er i praksis og ikke alene hvilke ud-

fordringer vi og andre af lovtekster kan udrede. 
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Vi vil i vores diskussion af udfordringerne ligeledes anvende høringssvar fra forpligtede enheder (FSR og Fi-

nansrådet og Realkredit foreningen), hvori disse kommer med deres løsnings-/forbedrings forslag på de pro-

blemstillinger de har identificeret. 

På baggrund af diskussion og analyse vil vi vurdere hvilke konsekvenser det vil medføre. 

7.1 Præsentation af interviewede 

I forbindelse med den primære dataindsamling, har forfatterne talt med tre forskellige specialister inden for 

hver deres område. Nedenfor er der foretaget en kort præsentation af hver af dem, med deres uddannelses-

baggrund og erfaring, samt indenfor hvilke områder de arbejder. Ligeledes er der en kort beskrivelse af deres 

individuelle holdning og forventning til hvorledes arbejdsgangene bliver ændret i forbindelse med implemen-

teringen af EU’s 4. hvidvaskdirektiv i dansk lovgivning. 

Deres udtalelser i forbindelse med interviewet vil løbende blive inddraget i diskussionerne af forhold i de 

efterfølgende afsnit og kapitler. 

For at sikre en glidende læserytme, er udeladt ord i citaterne således at pointen fremstår klart. Med dette 

menes hvis en interviewet gentager et ord flere gange, er gentagelserne udeladt. 

Interviewene forefindes transskriberet i sin helhed, og er vedlagt som bilag 3-5, og befinder sig umiddelbart 

efter konklusion på specialet.  

7.1.1 Morten Friis Munksgaard er100 Statsautoriseret revisor og partner i revisionshuset Baker Tilly Den-

mark Godkendt Revisionspartnerselskab. Han har næsten 10 års erfaring som revisor. I sin kundeportefølje 

har han hovedsageligt mindre produktionsvirksomheder med tilhørende holdingselskaber samt K/S’er, som 

han reviderer og rådgiver. Morten Friis Munksgaard mener ikke at der vil være store ændringer i hans arbejde 

i forbindelse med lov implementeringen. 

Han siger i denne forbindelse: ” Som udgangspunkt tror jeg ikke det vil gøre noget mere kompliceret for os, 

tværtimod fordi vi har jo altid skulle, ved kundeaccept, skulle identificere kunden, og finde ud af deres ejer-

forhold og ejerstruktur. Og der kan man sige, når de selv skal registrere de ultimative (red. reelle) ejere, så 

går et skridt videre end de hidtil har skulle registrere af ejere. Så jeg tænker for os vil det måske være en 

lempelse om end en meget lille lempelse i vores arbejde, fordi der så allerede vil være sket noget af den der 

informationsindsamling i registeret (red. Erhvervsstyrelsens register), som vi ellers skal lave. Og for langt de 

fleste kunder, for vores kunder, der tror jeg ikke det vil have den helt store betydning, fordi det jo for SMV(red 

                                                           
100 Interview transskriberet i sin helhed og vedlagt som bilag 3  
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Små og Mellemstore Virksomheder) simpelthen er typisk at det er danske ejere hele vejen igennem, så har de 

i forvejen skulle være registreret, så man kunne følge det, og det er jo nok være trods alt forholdsvis få hvor 

det vil medføre noget merarbejde og større arbejde end hidtil, om ikke andet så har de jo lige lavet samme 

registrering for de danske ejere, så på den vis tænker jeg at det må være. At det selvfølgelig er en administrativ 

byrde, nu og her, men det er jo noget de lige har lavet. ”101 

7.1.2.Poul Landergren har102 en Master i Skat, partner i revisionshuset Baker Tilly Denmark Godkendt Revi-

sionspartnerselskab, og har stor erfaring indenfor rådgivning af kunder vedr. skatteforhold. Poul Landergren 

har næsten 20 års erfaring i sit arbejde med skat, fra bl.a. SKAT og diverse revisionshuse. Hans arbejde består 

i skattemæssig rådgivning af kunder i forbindelse med køb og salg af virksomheder, nationalt såvel som in-

ternationalt, generationsskifter og rådgivning af udenlandsdanskere. 

Poul Landergren har en anden holdning til problematikkerne ved implementeringen end Morten Friis Munks-

gaard. Dette vil kunne forklares ved at Poul Landergren i et større omgang rådgiver på tværs af landegrænser, 

og på den måde vil skulle foretage mere udførlige risikovurderinger samt efterspørge og kontrollere infor-

mation på reelle ejere bosat andre steder end i Danmark. 

Poul Landergren siger følgende i forbindelse med den forstående implementering: Ja, altså det kommer til at 

blive et helvede, og det kommer til at blive et helvede, fordi pligten ligger hos selskabet, ikke? og dermed 

direktionen, men ofte har de jo ikke nok kendskab til hvem de reelle ejere er. Og de (red. direktionen) får heller 

ikke altid lov til at få at vide hvem de (red. de reelle ejere) er. Og det gør så, skal direktionen så virkelige 

påtage sig det ansvar der ligger i det? Og det står der jo (red. i lovforslag 41) fordi så er det jo direktionen der 

skal registreres som, ikke de reelle ejere. 

En direktør, lad os sige i et middelstort selskab som får 1,5 mio. om året, vil han virkelig tage det ekstra 

ansvar? Det danske selskab er måske en meget lille del en kæmpe koncern på verdensniveau, og det kommer 

ikke ham (red. direktøren) ved, om det er en eller anden far i Texas, eller om det er fars søn i Texas, der ejer 

det her selskab. Og det har han heller ikke noget krav på at vide, sådan rent juridisk i forhold til det. Og så 

skal han dokumentere at han har gjort alverdens ting og sager for at finde det. Og det er åbenbart ikke nok 

at han får et ”nej” fra hvem der nu ejer det danske selskab, så skal han selv tage nogle andre skridt udenom, 

ikke? Plus at han skal anmelde dem til politiet, hvis han tror at der er et eller andet. Altså det er jo helt forrykt, 

altså. ”103 

                                                           
101 Interview Morten Friis Munksgaard, 0:30 
102 Interview transskriberet i sin helhed og vedlagt som bilag 3 
103 Interview Poul Landergren 0:15 
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Det samme gør sig gældende i forbindelse med at de forpligtede enheder skal foretage kontrol af direktions 

registreringer. Dette er en forhold der diskuteres senere i kapitlet. 

7.1.3 Kristoffer Aagren er104 ansat ved Finansrådet, og har i forbindelse med høringssvaret til L41 været 

repræsentant for Finansrådets medlemmer, som hovedsageligt tæller banker. Kristoffer er uddannet jurist, 

og har en fortid i Justitsministeriet. Af denne grund har han ikke nogen praktisk erfaring i forbindelse med de 

tiltag EU’s 4. direktiv forsøger at implementere. Kristoffer fungere som faglig specialist, og er i nærværende 

speciale anvendt som sådan, for på den måde at opnå indsigt af hvordan en teoretiker læser lovreguleringen, 

og hvilke problemer han forventer vil kunne opstå. 

Han siger blandt andet: ”altså man kan sige, helt generelt. Altså vi vil jo rigtig gerne efterleve de her regler, 

så godt som overhovedet muligt ikke? Men nogen af de områder vi peger på er jo også der hvor vi ligesom 

kan se for os, det her er svært i praksis, det er ikke fordi man ikke vil, men det er rigtig vanskelig for der er 

nogle afgrænsningsmæssige fortolkningsmæssige spørgsmål, der ikke er så lige til, og det her er et af dem 

(red. Registrering af de reelle ejere) ”105. 

Herudover er Kristoffer Aagren som udgangspunkt positivt indstillet overfor den foreslåede risikobaserede 

tilgang, men siger dog ligeledes: ” og, det er igen et af de områder hvor det vi spændte på at se, fordi kan 

man sige, jeg tror vi har en. Altså vi har en fælles interesse tror jeg vores holdning er i at man ligesom får 

målrettet indsatsen og ressourcerne til der hvor det nytter, og der hvor der er høj risiko, og det er også det 

der er intentionen, men vi jo også har sagt til myndighederne der er. Det vil vi sådan set gerne være med til 

og forsøge, men det forudsætter også at de i deres tilsyn, har den tilgang. Fordi ellers er der ikke nogen der 

tør og gå den vej, og det er vi selvfølgelig spændte på at se. Også hvad der kommer af vejledning på, på hele 

det der. Det ligger jo over hele loven, ikke? Det risikobaserede. ”106 

Kristoffer Aagren er som Poul Landergren mere kritisk omkring besværligheden af arbejdet lovens implemen-

tering medfører, han er er derfor spændt på hvordan det kommer til at forløbe. Han påpeger at det vil blive 

svært i praksis. 

7.2 Udfordringer ved kvalificering og vurdering af reelle ejere 

I afsnit 3.2.1 ovenfor har vi beskrevet hvorledes der er problemer med definitionen og kvalificeringen af de 

reelle ejere. Dette leder til, at det for en forpligtet enhed bliver svært at vurdere hvornår der er tale om en 

reel ejer. 

                                                           
104 Interview transskriberet i sin helhed og vedlagt som bilag 5 
105 Interview Kristoffer Aagren 10:50 
106 Interview Kristoffer Aagren 12:15 
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I dette afsnit forsøges der ved eksempler at belyse hvor svært det kommer til at blive for forpligtede og 

omfattede enheder at identificere de reelle ejere af et selskab. 

Der er, som omtalt tidligere i opgaven flere forskellige måder hvorved personer kan blive anset som reelle 

ejere. For overblikkets skyld listet de op nedenfor her: 

1. Ejerandel på mere end 25% (alene en indikation) 

2. Negativ kontrol (vetoret) 

3. Ved bestemmende indflydelse på den daglige drift (vedtægtsbestemt) 

4. Den daglige ledelse hvis ovenstående muligheder ikke leder til resultat 

EU’s 4. hvidvaskdirektiv definerer, at der er indikation på reelt ejerskab hvis en person direkte eller indirekte 

har en ejerandel på 25% eller mere. 

Dette er imidlertid ikke indført i L41 og af høringsnotatet fra Erhvervs- og Vækstministeriet, der opsamlet de 

væsentligste pointer fra udvalgte høringssvar fra forpligtede enheder, kommenterer de følgende i denne 

forbindelse: ” I forhold til ønsket om at lade 25 pct.- grænsen fremgå direkte af lovteksten for at skabe klarhed 

for virksomhederne anses det ikke for muligt at fastsætte en lovbunden grænse på 25 pct. Det skyldes, at 25 

pct.-grænsen i henhold til direktivet alene er en indikation på reelt ejerskab, og der således skal foretages en 

konkret vurdering i de enkelte tilfælde.”107 

L41 har dermed ikke en endelig definition af hvem der er den reelle ejer i et selskab. Det vil derfor, for ledel-

sen, være en konkret vurdering om der er tale om reelt ejerskab eller ej ved registreringen til Erhvervsstyrel-

sen. Da forfatterne har udarbejdet nedenstående fiktive eksempler, vil det være muligt at designe hvilket 

som helst scenarie, for at fremføre det ene eller andet argument for hvem der er eller ikke er reel ejer. 

Det samme vil direktionen i en situation hvor der ikke er tale om en fiktiv registrering i princippet kunne gøre, 

ud fra argumentet fra Erhvervs- og Vækstministeriet jf. ovenstående vedr. definitionen i L41. 

I kommentarerne til §1 nummer 3, i Lov nr. 262 af 16. marts 2016 fremfører Karnov Group følgende beskri-

velse vedr. de reelle ejere: ”Der skal være tale om en tilstrækkelig del af kapitalen eller stemmerne, hvilket 

som udgangspunkt vil sige mere end 25 pct. En reel ejer skal altid være en fysisk person, så hvis der er tale om 

en selskabskonstruktion eller lignende, er det de bagvedliggende fysiske personer, som er omfattet af denne 

bestemmelse. ”108 

                                                           
107 Høringsnotat L41 s. 9 
108 Lov 262: Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende 

fonde og forskellige andre love, 2016 
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Forfatterne af nærværende speciale anser det som et problem at definitionerne af de reelle ejere ikke er let 

gennemskuelig. Det kan ikke forventes at ledelsesorganet i almindelige driftsselskaber med et relativt be-

grænset antal ansatte, vil kunne analysere sig frem til hvilken definition der skal anvendes for at kunne kon-

statere hvem der er den reelle ejer af et selskab. 

For at objektivisere de udfordringer der kan opstå for ledelsen, i deres arbejde med identifikation af reelle 

ejere, opstilles nedenfor en række eksempler.  I eksemplerne er det antaget, at alle andele har lige stemme-

rettigheder, med mindre andet er angivet specifikt i eksemplet. 

Eksemplerne vil blive struktureret således at den mest simple form for koncernstruktur kommer først, og 

efterfølgende vil det blive mere og mere komplicerede strukturer der opstilles. 

I de nedenstående eksempler vil følgende være tilfældet: 

1. Firkanter vil symboliserer selskaber. Dette værende alt fra personselskaber til kapital og aktieselska-

ber. Dette er i nedenstående eksempler uden betydning, og gør ingen forskel for forståelsen. 

2. Ovale markeringer vil symbolisere fysiske personer. 

3. Rød markering omkring en person vil beskrive en omstændighed hvor en fysisk person skal noteres 

som en reel ejer, uden at eje nogen eller kun få andele, aktier eller anparter grundet kontrolkriteriet 

omtalt i afsnit 3.4.2. 

7.2.1 Eksempel 1. To interessenter ejer et interessentskab 

Simpel I/S ejes direkte hr. og fru. S. Impel. Nedenfor ses en visualisering af ejerstrukturen. 

109 

Denne struktur er den mest simple struktur af hvordan et I/S kan ejes. I/S’et ejes direkte af to fysiske perso-

ner. Her vil de begge skulle registreres som reelle ejere. Dels fordi de begge har over 25% af kapitalandelene, 

som er en indikation på ejerskab, men fordi interessenterne har vetoret overfor beslutninger, og dermed 

negativ kontrol. 

                                                           
109 Egen tilvirkning 
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7.2.2 Eksempel 2. A/S ejet af en ejer gennem et holdingselskab 

Simpel I/S ejes i dette eksempel af et holdingselskab der ejes direkte af hr og fru S. Impel. Se ejerstrukturen 

nedenfor. 

110 

Denne konstruktion er i princippet identisk med det ovenstående selskab, men i dette tilfælde er der en 

sikkerhed fordi de fuldt ansvarlige deltagere er kapitalselskaber som på trods af at de hæfter personligt, uden 

begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, hæfter holdingselskaberne ikke for mere end de-

res selskabskapital. 

7.2.3 Eksempel 3. Flere ejere, simpelt eksempel 

Her er der tale om Stadig Simpel I/S der ejes af Stadig Holding ApS med 20%, Simpel Holding ApS med 20%, 

40% af hr. S. Impel og 20% af hr. Aagesen. Stadig Holding ejes direkte af hr. Stadig. 

Se diagram over ejerstrukturen nedenfor. 

 111 

                                                           
110 Egen tilvirkning 
111 Egen tilvirkning 
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I dette tilfælde vil hr. S. Impel vil være den eneste der er reel ejer af selskabet. Dette er fordi han ejer 20 % 

gennem sit holdingselskab, samt 40 % direkte. I alt 60% ejerskab. Da dette er mere end 25% vil han som 

udgangspunkt skulle registreres som reel ejer.  

Anvendes diagram 3 igen, men hvor der ændres på omstændighederne, kan samme diagram have et andet 

udfald. 

Antag nu at P. Aagesen er den administrerende direktør i selskabet, og at han i den forbindelse varetager den 

daglige drift. Han kan uden rådføring med de andre ejere drive selskabet som han selv finder bedst, indenfor 

de juridiske begrænsninger han er underlagt, som f.eks. at det skal være med henblik på at varetage selska-

bets interesse, og det skal vedrøre selskabets formål mv. 

 112 

I denne situation skal hr. P. Aagesen også registreres som den reelle ejer. Sammen med Hr. S. Impel, som ejer 

mere end 25 % af aktierne, som er en indikation af reelt ejerskab. Der henvises til punkt et og tre i opstillingen 

i indledningen til dette afsnit. 

  

                                                           
112 Egen tilvirkning 
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7.2.4 Eksempel 4. Flere ejere og selskaber 

I dette eksempel er der tale om en lidt mere kompliceret struktur, hvor der skal foretages nogle flere kon-

troller før de endelige reelle ejere fremgår klart. Nedenfor er der en oversigt over ejerstrukturen. 

 113 

Det fremgår ikke direkte af ovenstående diagram, men i dette tilfælde er der tale om tre reelle ejere. 

MFM ejer indirekte 30 % af Usimpel K/S. MFM ejer 50 % af Besværlig Holding ApS, som ejer 100 % af kapital-

andelene i Usimpel Holding ApS, som til sidste ejer 50 % Af Usimpel K/S. Det vil sige at MFM ejer 50% af 100% 

af 50%. Omregnet giver det et indirekte ejerskab på 25%. Dertil ejer MFM 5 % af Usimpel K/S direkte. Tilsam-

men giver dette 30 % ejerskab. 

PAA ejer indirekte 32,5 % af Usimpel K/S. PAA ejer 25 % af Besværlig Holding ApS, som ejer 100 % af kapital-

andelene i Usimpel Holding ApS, som til sidste ejer 50 % Af Usimpel K/S. Det vil sige at PAA ejer 25% af 100% 

af 50%. Omregnet giver det et indirekte ejerskab på 12,5%. Dertil ejer PAA 5 % af Usimpel K/S direkte. Til-

sammen giver dette 17,5 % ejerskab. 

Ejerskabet for RKN er identisk med PAA, udover at RKN har 20% af Usimpel K/S direkte, dette giver til sammen 

et ejerskab på 32,5%. 

MFT ejer kun 20% og skal derfor som udgangspunkt ikke registreres som reel ejer. 

Komplementarselskabet er fuldt ansvarlig deltager med 0% ejerandele. Som diskuteret ovenfor er det usik-

kert om de reelle ejere af komplementarselskabet eller direktionen heri skal registreres som reel ejere i 

K/S’et. 

                                                           
113 Egen tilvirkning 
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Foruden det ovenstående, vil det som udgangspunkt være MFM og RKN der vil skulle registreres som reelle 

ejere grundet deres andele, og antaget at der ikke foreligger nogle aftaler om kontrol. 

7.2.5 Eksempel 5. Skatte komplementarselskabet 

Det har førhen været populært at stifte K/S’er, da der som udgangspunkt lå en aftale om at investere i et dyrt 

aktiv, hvorpå der var høje afskrivninger. Kommanditisterne kunne fratrække disse afskrivninger i deres per-

sonlige indkomst, hvilket var fordelen var K/S’et som selskabsform. 

Såfremt L103: Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven bliver vedtaget er 

ikke længere muligt, at fratrække afskrivningerne i den personlige indkomst som kommanditist, førend at 

der realiseres en avance i kommanditselskabet. Underskuddet i kommanditselskabet kan fremadrettet ikke 

modregnes i løn indkomst eller andet, men alene i fremtidige overskud i det pågældende kommanditselskab. 

Bliver loven vedtager, da vil denne virke med tilbagevirkende kraft fra den 14. december 2016.114Komman-

ditselskaber stiftet før den 14. december 2016, påvirkes ikke af lovforslaget. 

Typisk blev K/S’et stiftet med 10 kommanditister med en ejerandel med 10 % hver samt en komplementer 

som fuldt ansvarlige deltager med en ejerandel på 0 %. 

Mange af disse K/S’er eksisterer stadig, nogle med færre kommanditister med en større andel end andre. 

Nedenfor er der en illustration af det klassiske skatte K/S. 

 

115 

Der kan opstå tvivl om hvem der skal registreres som den reelle ejere i et selskab hvor alle ejer lige mange 

andele. Det er et krav, jf. LEV§2 stk. 2: ”For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996, skal de 

                                                           
114 L103: Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven af 14. december 2016 
115 Egen tilvirkning 
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fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser ”.  Det kan diskuteres om kom-

plementarselskabet skal indgå i betragtningen om hvem der er de(n) reelle ejere i K/S’et, da forvaltnings-

mæssige og økonomiske beføjelser kan henledes til punkt tre i indledningen til afsnit 7.2 som bestemmende 

indflydelse på den daglige drift. Med komplementaren menes de(n) reelle ejere af komplementarselskabet. 

Problemet opstår, når komplementarselskabet ejes af alle komplementarerne, med ligeligt fordelt andele 10 

% til dem hver. I dette tilfælde, kan der opstå tvivl omkring hvem der skal registreres som den reelle ejer. I 

dette tilfælde vil det formegentligt være den daglige ledelse, og dermed direktøren i komplementarselskabet 

der skal registreres som den reelle ejer i komplementarselskabet såvel som i K/S’et. 

Forfatterne af nærværende speciale har tidligere erfaret at ejerne af et K/S ikke deltagere i den daglige drift, 

og har derfor indgået administrationsaftale med et administrationsselskab der varetager den daglige drift.   

Hvis administrationsaftalen definerer at administrationsselskabet varetager den daglige drift af K/S’et, og kan 

tage beslutninger uden at de skal rådføre sig med ejerne. 

Skal administrationsselskabet indgå i diskussionen af hvem der er de reelle ejere? I så fald, hvem skal så 

registreres? Er det de reelle ejere af administrationsselskabet, eller er det den ansatte der varer tager K/S’ets 

daglige drift? 

Det må antages at ovenstående ikke er tilfældet, og dermed at det er direktøren i komplementaren der skal 

registreres som den reelle ejer i K/S’et, men eftersom det er muligt at fremføre argumentet, skal der være 

nogle skriftlige vejledninger der specifikt tilkendegiver at det ikke er korrekt, eller muligt at registrere admi-

nistrationsselskabets eller dennes ejere, som reel ejer af K/S’et. 

Hvis dette ikke bliver defineret, kan det eventuelt fremadrettet misbruges og administrationsselskabet vil 

kunne blive oprettet med det formål at være et lovligt stråmandselskab. 
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7.2.6 Eksempel 6. Kompliceret eksempel 

Det burde stå klart for læseren at når det kommer til skulle at identificere de reelle ejere i en koncernstruktur, 

så bliver det mindre og mindre gennemskueligt når flere ejere bliver involveret. Fysiske såvel som juridiske. 

Nedenstående diagram er et eksempel på hvordan en koncernstruktur kan se ud, hvor der ejes kapitalandele 

på tværs af selskaber og direkte hos fysiske personer. Nogle af pilene fremstår mere markante end andre. 

Det tjener kun til formål at gøre pilens vej mere tydeligt, og har ikke noget med identifikationen af reelle 

ejere at gøre. 

 

116 

For at kunne identificere de reelle ejere, beregnes ejerandelene hos de fysiske personer i en gren af I/S’et ad 

gangen, for på den måde at forsøge at skabe overblik over det kaos diagrammet udgør. 

Til slut vil der blive summeret op for at konstatere hvem der er reel(le) ejer(e). 

Ad Kompliceret ApS som ejer 20 % af Besværlig I/S: 

Kompliceret ApS ejes direkte af PAA, som derfor ejer 20 % af Besværlig I/S. 

                                                           
116 Egen tilvirkning 
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Ad Synonym ApS som ejer 20 % af Besværlig I/S 

Synonym ApS er ejet ligeligt at tre selskaber, som alle er ejet direkte af MTF. 

Synonym ApS er derfor indirekte ejet af MTF, som derfor også ejer 20% af Besværlig I/S indirekte. 

Ad Usimpel ApS som ejer 20 % af Besværlig I/S 

Usimpel Aps er ejet direkte af to fysiske personer. PAA ejer 45% af Usimpel ApS, og MFM ejer de resterende 

55%. 

Det betyder at PAA ejer 45% af de 20% som Usimpel ApS ejer i Besværlig I/S, og dermed ejer han 9% af 

Besværlig I/S. 

Af samme beregning ejer MFM 11 % af Besværlig I/S. 

Ad Bøvlet ApS som ejer 20 % af Besværlig I/S 

Bøvlet ApS ejes hhv. af PLA som er en fysisk person og et selskab, Bøvlet Holding ApS. 

PLA ejer 75% af Bøvlet ApS, og ejer dermed 75% af de 20% der ejes i Besværlig I/S, som giver en samlet 

ejerandel på 15% i Besværlig I/S. 

Bøvlet Holding ejes 100 % af MTF, som derfor ejer 25% af de 20% som der ejes i besværlig I/S. Det er en 

indirekte ejerandel på 5%. 

De sidste 20 % af Besværlig I/S er ejet i en noget mere omfattende koncernstruktur. 

Ad Besværlig ApS som ejer 20 % af Besværlig I/S 

Besværlig ApS er ejet af to selskaber. Be Holding ApS og Sværlig K/S, med 50% hver. 

Ad Be Holding ApS 

Be Holding ejes direkte af PLA med 50% og indirekte gennem MFM Holding ApS til MFM med 25%. De sidste 

25 % ejes af Sværlig K/S. 

PLA ejer dermed 50% af Be Holding som ejer 50% af Besværlig ApS som ejer 20% af besværlig I/S. Dette 

medfører at PLA har en ejerandel på 5%. 

MFM ejer 25% gennem sit holdingselskab, og ejer dermed halvdelen af PLA, 2,5 %. 

De sidste 2,5 procent, beregnet som ovenfor, ejers af Sværlig K/S. 
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Ad Sværlig K/S 

Sværlig K/S ejer 50% af Besværlig ApS, som ejer 20 % af Besværlig I/S. Dette giver en indirekte ejerandel på 

10%. Som beregnet ovenfor ejer Besværlig K/S 2,5 % af Besværlig I/S gennem ejerandele i Be Holding ApS. 

Derfor ejer Sværlig K/S samlet 12,5 % af Besværlig I/S, som skal allokeres til K/S’ets ejerkreds. 

PAA, MFM samt MTF ejer 20 % hver af Sværlig K/S, som ejer 50% af Besværlig ApS som ejer 20 % af Besværlig 

I/S. Dette betyder at de tre personer ejer 2,5 % af Besværlig I/S indirekte. PLA ejer 40% af Sværlig K/S, og ejer 

derfor indirekte det dobbelte. Dette giver en indirekte ejerandel på 5%. 

Sværlig K/S har Komplementarselskabet Sværlig, som fuldt ansvarlig deltager. 

Nedenfor ses et skema der summerer selskabets ejerandele op, for til sidste at konstatere hvem der skal 

registreres som reelle ejere, hvis nogen. 

Sammentælling af ovenstående ejerandele 

117 

Som det fremgår af ovenstående skema, er der som udgangspunkt i forhold til EU’s 4. hvidvaskdirektiv to 

personer der skal registreres som reelle ejere. Hhv. PAA og MFT da de ejer mere end 25 %, og gældende er 

at stemmerettigheder følger antallet af andele 1:1. 

                                                           
117 Beregning af reelle ejere på baggrund af diagram ovenfor, egen tilvirkning 
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PLA ejer 25,0% og der er derfor som udgangspunkt ikke indikation på at han skal være reel ejer jf. EU’s 4. 

hvidvaskdirektiv. Denne procentvise indikation findes som beskrevet indledningsvis i kapitel 7.1 i EU’s 4. hvid-

vaskdirektiv findes ikke i L41, og kun som en kommentar til Lov 262 af 16. marts 2016. Derfor vil det være op 

til ledelsen at vurdere hvem der er den reelle ejere af Besværlig I/S, og dermed træffe en beslutning omkring 

hvorvidt PLA skal registreres som reel ejer. 

Ovenstående beregning skal foretages af ledelsen i Besværlig I/S, og dette betyder at de skal indhente ejer-

bøger og vedtægter i samtlige selskaber der har ejerskab over Besværlig I/S, for at kunne foretage korrekt 

registrering af de reelle ejere. Ledelsen skal derefter foretage en konkret vurdering af hvem de anser for de 

reelle ejere af selskabet. 

Dernæst stilles det som krav, at de forpligtede enheder skal foretage samme procedure, og skal derfor ind-

hente det samme materiale, for at kunne konstatere hvorvidt ledelsen i Besværlig I/S har foretaget korrekte 

beregninger og indrapporteringer. 

Det kan diskuteres hvor nemt det vil være for ledelse at indhente oplysningerne, men det vil ikke være nem-

mere for de forpligtede enheder at foretage kontrol og beregning af samme. Der vil forekomme situationer 

hvor de forpligtede enheder og den daglige ledelse ikke er enige i hvem der er de reelle ejere af et selskab. 

Der henvises i denne forbindelse til afsnit 7.5 i nærværende speciale. 

Ovenstående eksempler har taget udgangspunkt i selskaber og personer der alle befinder sig indenfor Dan-

marks grænser. Derfor har det været muligt om end besværligt at konstatere hvorledes udbytter skulle be-

skattes ved udlodninger i de forskellige selskaber i koncernen, undervejs ved pengetransaktionernes rejse 

mod de fysiske ejere. 

De skattemæssige problemstillinger fremtræder mest tydeligt i situationer hvor selskaber og ejere ikke ligger 

indenfor landets grænser, da det ikke med sikkerhed er muligt for den administrerende direktør i målesel-

skabet at indhente oplysninger om reelle ejere udenfor landets grænser. Nedenfor ses et eksempel på denne 

problemstilling. 
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7.2.7 Eksempel 7: International ejerstruktur 

Nedenstående eksempel er udarbejdet med henblik på, at vise en international koncernstruktur. Dette er en 

relativ simpel K/S struktur i forhold til eksemplet i afsnit 7.2.5, men tjener sit formål bedre ved at være mere 

simpelt. Det vil være muligt at ekstrapolere op således at det vil fremstå mere uoverskueligt. 

118 

Ejerandelene i International K/S ejeres ligeligt mellem fem forskellige ejere og Komplementarselskabet Inter-

national som er fuld ansvarlig deltager med en ejerandel på 0%. 

MFM ejer 20 % af International K/S direkte, og er ikke selskabsdeltager i andre enheder der har andele i 

K/S’et. Da han ikke ejere mere ned 20% af selskabet, skal han som udgangspunkt ikke registreres som reel 

ejer. 

MSS ejer gennem fire forskellige selskaber de sidste 80 % af selskabet. De fire forskellige selskaber ligger i 

fire forskellige lande, hvor af Cayman Island ses som et skattely land. Desuden har det været et kendt problem 

at danske K/S’er bliver anvendt til at fragte udbytter skattefrit til Rusland. 

Der kan i denne forbindelse opstå bekymring omkring MSS’ intentioner med denne koncernstruktur, hvilket 

leder til at der skal udføres yderligere handlinger i kundekendskabsproceduren. 

                                                           
118 Egen tilvirkning 
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Det er ledelsens ansvar at indhente oplysninger der i sidste ende kan afgøre hvem der er den reelle ejer hvis 

nogen. I dette eksempel er MSS sat ind som ejer af de forskellige selskaber, men må formodes langt fra at 

være tilfældet i den virkelige verden. 

Implementeringen af lov 262 af 16. marts 2016 i dansk lov er konstrueret således at det kun er den reelle ejer 

der skal registreres, og dette medfører at ovenstående situation kommer til at se således ud ved Erhvervs-

styrelsen: 

119 

Det er ikke muligt at se selskabskonstruktionen, kun den ultimative ejer, som ledelsen har oplyst til Erhvervs-

styrelsen vil fremgå. De legale ejere vil ligeledes fremgå af oplysningerne hos Erhversstyrelsen hvorfor MFM 

vil fremgå som legal ejer. Den fuldt ansvarlige deltagere skal også registreres hos Erhvervsstyrelsen og man 

vil derfor ligeledes være i stand til, at se komplementarselskabet. 

Ledelsen i Danmark kan, i forbindelse med gennemgangen af koncernstrukturen for at identificere de(n) re-

elle ejere, møde modstand fra koncernselskaberne i udlandet. Dette kan resultere i, at der ikke afgives de 

nødvendige informationer til identifikationen af de reelle ejere. Vigtigt er at ledelsen skal kunne dokumen-

tere at de har forsøgt og at alle muligheder for at identificere de reelle ejere er udtømt, førend at de regi-

strerer ledelsen som de reelle ejere. 

Det er endnu ikke af L41 præciseret hvornår der er udført tilstrækkeligt arbejde i forbindelse med identifika-

tionen af de reelle ejere. Det er alene gældende, at det skal dokumenteres, omfanget er fortsat ukendt. 

                                                           
119 Egen tilvirkning 
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Cayman Island, Rusland, og USA er ikke omfattet af EU’s 4. hvidvaskdirektiv. Storbritannien er medlem af 

FTFA, hvorfor de også ville skulle efterleve kravene, selvom de ikke længere er en del af EU. 

USA har deres egen regulering, FATCA som de retter sig efter. 

Disse lande kan derfor stille spørgsmålstegn ved de forespørgsler de får vedrørende ejerkredsen i deres sel-

skaber. Hvis ikke fra ledelsen af det danske selskab, så med større sandsynlighed fra forespørgslen fra de 

forpligtede enheder der kontrollere oplysningerne registreret af den danske ledelse, som led i kundekend-

skabsproceduren. 

Det næste problem ved registreringen opstår hvis det antages at MSS er en gammel mand, og gerne vil over-

drage nogle andele til sine børn. Han overdrager derfor et selskab til dem hver, og et til deling. 

Nu har MSS 20 % af International K/S, MSS Junior har 30% og det har MSS Mini også. MSS er ikke reel ejer 

længere, det er hans to børn. 

Det er ledelsens i det danske selskabs opgave af foretage, såfremt der skal ændringer i ejerkredsen, kontrol-

lerer af de(n) reelle ejer. Eftersom MSS og familie er amerikanere og ikke har viden om eller forståelse af EU 

ret, har de ikke videregivet informationen omkring generationsskiftet, hvilket de heller ikke er forpligtet til at 

gøre. Såfremt ovenstående forekommer, vil registreringen af den reelle ejer herhjemme ikke være korrekt. 

Poul Landergren omtaler problemstillingen i sit interview: ”Ja men og det næste er også, det at holde det 

ajourført. Et er at du får det at vide nu, men du får jo ikke at vide om der sker et generationsskifte i allerøverste 

led. Du får ikke at vide om han har solgt 2% til hans nabo.  Fordi det tænker de jo ikke over, de tænker jo ikke 

over at spørge i Danmark: har denne her transaktion betydning. Sker der noget i Danmark for det? Og hvad 

så? Hvad så når det er de reelle ejere. Som da de var reelle ejere på et tidspunkt, men nu skifter det, ikke? ”120 

Yderligere opstår der udfordringer ved registreringen af reelle ejere i et K/S grundet nedenstående definition 

i loven. 

Det fremgår af LEV§2 stk. 2: ”For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996, skal de fuldt an-

svarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser ”. 

Indledningsvis i dette afsnit, blev det fremført at en af de kriterier der definerer en reel ejer, er den eller de 

der har ansvaret for den daglige drift. Dette må være ensbetydende med ordlyden, forvaltningsmæssige og 

økonomiske beføjelser. Betyder dette at den reelle ejer i det ovenstående K/S, er den reelle ejer af komple-

mentarselskabet, selvom MSS ejer 80%? Skal både ejerne af komplementarselskabet og MSS registreres? 
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Skal MFM registreres på trods af, at han kun har 20% af anparterne? Dette fremgår ikke direkte af lovformu-

leringerne, og det vides derfor ikke. 

I tilfælde hvor K/S’et administreres af et administrationsselskab, da vil administrator have ansvaret for den 

daglige drift på trods af, at der registreret en direktør. I dette tilfælde kan der opstå tvivl omkring hvorvidt 

administrator ville skulle anses som reelle ejere? 

Der mangler også i denne forbindelse en tydeliggørelse af hvad der skal registreres i hvilke situationer, såle-

des muligheden for fortolkning mindskes og ideelt set helt bortfalder. 

7.3 Registrering af hele ejerstrukturen 

I dette afsnit vil vi diskutere udfordringerne ved en manglende registrering i forbindelse med konstatering af 

de reelle ejere i en koncernstruktur med grænseoverskridende ejerskab. 

Til brug for dette afsnit henvises til omstændighederne i eksempel 6 i afsnit 7.2.6, hvor der er to diagrammer 

som viser hhv. hele koncernstrukturen, og kun den registrerede del som vil være tilgængelig for de forplig-

tede enheder. 

Poul Landergren kommenterer således i forbindelse med den manglende registrering af den samlende ejer-

struktur: ” hvis der sidder mand i Indien, ejer et selskab på Malta, som ejer et selskab i Holland, som ejer et 

dansk selskab. Hvorfor registrerer du så ikke alle stepsne? For du skal alligevel undersøge det. Så står der bare 

en Indisk mand der ejer det her selskab reelt, men du kan ikke se hvorigennem han ejer det. Og det vil sige, ja 

jeg kan se at det er ham der fra Indien der ejer det, men jeg kan ikke bruge det aktivt i min rådgivning.121 

Poul Landergren fremfører at han ikke har mulighed for at bruge informationen der er registeret ved Er-

hvervsstyrelsen i sin rådgivning, hvis han ikke også får den mellemliggende ejerstruktur. Poul Landergren har 

ikke mulighed for at se hvorledes den mellemliggende ejerstruktur er konstrueret, og ved derfor ikke hvorle-

des den indiske mand skal beskattes af udbytter og lignende der føres til Indien. Danmark og Indien har ind-

gået en dobbeltbeskatningsoverenskomst122, og det vil derfor være muligt for den indiske mand at blive be-

skatte i Indien af udbytterne i stedet for Danmark. 

Ved at det danske selskab ejes af et selskab beliggende på Cayman Island, ville den indiske mand potentielt 

slippe for at betale udbytteskat med den samme procentsats som han ville skulle have betalt i Danmark hvis 

                                                           
121 Interview Poul Landergren 7:52 
122 Bekendtgørelse nr 118 af 10/11/1989 samt Bekendtgørelse 181 af 23/02/2015 
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hele ejerstrukturen var registreret ved Erhvervsstyrelsen. At pålægge krav om at registrere hele den mellem-

liggende ejerstruktur vil mindske risikoen for skatteunddragelse, fordi det vil fremstå klart hvornår der skal 

indeholdes udbytteskat i Danmark. 

Dette er endnu et argument for at skulle registrere hele ejerstrukturen, især når både ledelsen og de forplig-

tede enheder alligevel skal kontrollere dette. På nuværende tidspunkt vil skatteunddragelsen ikke blive op-

daget, medmindre SKAT specifikt udtager den registrering af udbetalt udbytte. I forbindelse med vedtaget 

udbytteudlodning, skal dette ved lov registreres hos SKAT. 

Hvis SKAT udtager denne registrering, vil de bede selskabet om at redegøre for den samlede ejerstruktur, og 

i den situation konstatere at der skal betales udbytteskat i Danmark. Dette skyldes at Danmark ikke har dob-

beltbeskatningsoverenskomster med f.eks. Cayman Island hvorfor udbyttet beskattes i landet det hidrører. 

Hvis SKAT ikke kan modtage den pågældende dokumentation, vil de anlægge samme vurdering og forlange 

udbytteskatten betalt i Danmark. Denne påstand underbygger Poul Landergren også i sit interview: ” (..) SKAT 

har bare det der med at sige, hvis der så er den ultimative (red. reelle) ejer bor i Dubai. Lad og sige det sådan, 

ikke? Jamen så stiller de bare spørgsmålet ”Vi vil gerne have jer til at skaffe Skattestruktur” Nu kan de gøre 

det ift. og sige. De kan komme til det danske (red. selskab), før skulle de jo komme til ham i Dubai, og det kan 

de ikke. Nu kan de komme til det danske selskab og sige, det er så Erhvervsstyrelsen nok der skal gøre det. 

Men sige, ok jamen vi er i tvivl om det her er den reelle ejer, og vi vil gerne se beskrivelsen hele vejen for at se 

om han rent faktisk ejer over 25(red. %)” og så får de fremlagt strukturen på den måde. ”123 

Forfatterne spurgte efter ovenstående kommentar hvad der ville ske hvis de ikke modtog efterspurgt doku-

mentation, hvortil Poul Landergren svarede: ” Hvad sker der så? Altså, så siger SKAT så bare ”så mener vi at 

der er tale om at I skal indeholde udbytteskat” eller et eller andet ikke. ”124 

Ved ikke at forlange at selskaber skal indberette den samlede ejerstruktur til Erhvervsstyrelsen, vil der po-

tentielt stadig kunne ske skatteunddragelse. Forfatterne stiller sig uforstående overfor at ejerstrukturen ikke 

skal registreres i sin helhed. Lovgiver er gået så langt til at kræve registrering af reelle og legale ejere, og 

ledelsen har i forbindelse med registrering af reelle ejere, opnået informationer omkring koncernstrukturen. 
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124 Interview Poul Landergren 19:10 
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7.4 Omgåelse af registreringspligten for selskabsdeltageren 

Dette afsnit har til formål at diskutere og beskrive hvorledes det er muligt for de reelle ejere af et selskab at 

omgå registrering af deres navne i offentligt register. 

Registreringen af de reelle ejere har, som nævnt flere gange i nærværende speciale, til formål at sikre et 

overblik over ejerstrukturen af de reelle ejere. Der mangler dog noget konkret der kan tages udgangspunkt 

i, i forhold til afgørelsen om der er tale om en reel ejer. 

Karnov omtaler, som nævnt tidligere i sine noter til lov 262 af 16. marts 2016, at der er en forventning at 

hvidvaskningsloven bliver opdateret mht. definitionen af reelle ejere så den er lige så præcis som definitionen 

i EU’s 4. hvidvaskdirektiv, og dermed mere præcist definerer, at der er tale om en indikation på reelt ejerskab. 

Hvis denne ejere 25% + 1 aktie. 

Dette er af Erhvervs- og Vækstministeriet dementeret, da der skal foretages en individuel vurdering i de en-

kelte tilfælde ved registreringen af de reelle ejere. 

Ved at lade fastsættelsen af de reelle ejere være ud fra en individuel vurdering, gives direktionen mulighed 

for at argumentere for hvorfor de reelle ejere skal være den ene eller anden person. Deres argumentationer 

skal være mulige at dokumentere i det faktiske forhold, men det vil være muligt at argumentere for at f.eks. 

den daglige ledelse skal registreres som reel ejer. Argumentationen herfor, kunne være at ejeren af aktierne, 

kapitalandelene mv. befinder sig langt fra beslutningerne, og reelt ikke er interesseret i den daglige drift. 

Dette forhold kunne være argumentet for at den daglige ledelse skal registreres som reel ejer. 

Der kan argumenteres for at det kan være en mere korrekt at registrere direktionen end at registrere perso-

nen der er bosat i USA, uden noget engagement overfor det danske selskab andet end ejerskab. Dette fordi 

selskabet er ejet af flere på sin vej til den reelle ejer i USA. Det kan desuden også være at han ikke ønsker at 

oplyse sine ejerandele af de Europæiske ejede selskaber. Da han er bosat i USA, er han som udgangspunkt 

ikke juridisk underlagt love vedtaget i EU. 

Poul Landergren siger følgende i denne forbindelse: ”Det danske selskab er måske en meget lille del en 

kæmpe koncern på verdensniveau, og det kommer ikke ham (red. direktøren) ved, om det er en eller anden 

far i Texas, eller om det er fars søn i Texas, der ejer det her selskab. Og det har han heller ikke noget krav på 

at vide, sådan rent juridisk i forhold til det. Og så skal han dokumentere at han har gjort alverdens ting og 

sager for at finde det. Og det er åbenbart ikke nok at han får et ”nej” fra hvem der nu ejer det danske selskab, 
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så skal han selv tage nogle andre skridt udenom, ikke? Plus at han skal anmelde dem til politiet, hvis han tror 

at der er et eller andet. Altså det er jo helt forrykt, altså. ”125 

Hvis der reelt er tale om et selskab der ikke har samhandel med andre koncernforbundne selskaber, der ikke 

er underlagt regulering eller retningslinjer fra de legale ejere eller andre end direktionen, må der kunne ar-

gumenteres for at direktionen skal registreres som de reelle ejere. 

Spørgsmålet nu er så om det er tilstrækkeligt argumentation overfor myndighederne, til at kunne lade direk-

tionen registrere, eller om dette vil blive forkastet? 

Kristoffer Aagren siger i denne forbindelse: Det her er svært i praksis, det er ikke fordi man ikke vil, men det 

er rigtig vanskeligt for der er nogle afgrænsningsmæssige fortolkningsmæssige spørgsmål, der ikke er så lige 

til, og det her er et af dem. Det ene af det her med bare afgrænsningen af begrebet ikke? 

Så kan man sige det her med, fint nok hvis vi har det på plads. Hvilke bestræbelser skal du udfolde for at finde 

ud af hvem de reelle ejere er, og hvornår har du gjort nok? ”126 

På nuværende tidspunkt er det ikke til at sige, da der endnu ikke findes endelige retningslinjer, og det forhol-

det vil derfor skulle stadfæstes ved afgørelser i domstolene. Der er derfor lange udsigter til at få en endelige 

definition på plads, da det vil være muligt at anke disse afgørelser. 

7.4.1 Eksempel på omgåelse af registreringen af de faktiske reelle ejere 

Nedenfor har forfatterne af nærværende speciale udarbejdet et eksempel på omgåelse af de reelle ejere. 

Det faktum at der skal foreligge en individuel vurdering af de faktiske forhold og ikke procentvise ejerandele, 

gør det nemmere for personer med urent mel i posen, at omgå reglerne. Hvis Erhvervs- og Vækstministeriet 

havde implementeret de procentmæssige regler for registreringen af de reelle ejere, ville der skulle mere til 

for at omgå dette. Begge forhold er inkorporeret i nedenstående eksempel. Både hvor de virkelige reelle 

ejere ejer mindre end 25% af ejerandelene, og hvor ledelsen anses for at være reel ejer. 

Antag at fire banditter ikke ønsker at deres navne skal associeres med selskabet. Enten fordi det vil være 

dårlig forretning, eller fordi der vil være for meget fokus på selskabet fra myndighedernes side såfremt det 

blev offentligt kendt, at disse var de reelle ejere. 

Disse personer kan oprette et I/S, i dette eksempel kaldet Dydsmønster I/S, heri er der er mindst fem sel-

skabsdeltagere som i dette eksempel er ApS’er. Fire ApS ‘er som er ejet af Bandit 1-4, og et ApS der er ejet 
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af en der ikke er offentlig kendt, hvorfor hans ejerskab ikke vil skabe nogen røre, men i realiteten er denne 

person hyret, underkuet eller på anden vis underlagt de 4 banditter. Den samme konstruktion vil kunne lade 

sig gøre hvis den 5. person ikke indskyder et ApS, men selv ejer andelene personligt. I det tilfælde ville der 

da være tale om et K/S da han så vil være komplementar, og fuldt ansvarlig deltager. I dette tilfælde vil han 

jf. LEV § 2, stk. 2 også være reel ejer, da han er fuldt ansvarlig deltager. Der fortsættes i dette eksempel med 

et I/S. 

De fire ApS ‘er, efterfølgende kaldet Engel 1-4 ApS, kommer til at eje 24,5 % hver, og 98 % tilsammen. Af EU’s 

4. direktivs bestemmelser, og af L41 er der ikke indikation på reelt ejerskab, grundet at ejerandel er under 

25% ejerskab, og de skal derfor ikke registreres som reelle ejere. Procentgrænsen er som beskrevet ovenfor 

ikke at finde i den nye hvidvasklov, hvorfor der skal laves en vurderinger i forbindelse med registreringen 

foretaget af direktionen. Da den daglige ledelse, og dermed direktionen er underlagt banditterne, findes et 

passende argument for at banditterne ikke skal registreres som reelle ejere. 

Det sidste ApS er ejet af en person hyret til formålet, kaldes efterfølgende Stråmand ApS, vedkommende 

kommer til at eje 2 % af I/S’et. I princippet kan de fem selskaber eje 20% hver, da der ikke vil være nogen 

reelle ejere i denne situation, vi fortsætter dog med den ovenstående selskabskonstruktion.  

Det bliver bestemt i vedtægterne at det er Stråmand ApS’s ejerandele der skal have bestemmende indfly-

delse, på trods af, at realiteten er en anden. Derudover ansættes ejeren af Stråmand ApS som direktør for 

I/S’et. For overblikkets skyld ejes Stråmand ApS af hr. Strå 100%. 

Engel 1-4 ApS derimod ejes af Engel Holding 1-4 ApS, som hver især ejes af fem nye selskaber, hvor der ejes 

20 % hver. Dette kan fortsætte i ”uendelighed” med et stort net af holdingselskaber, således at det at skulle 

finde frem til den reelle ejer af disse selskaber besværliggøres. Det er sågar muligt at anvende de samme t.kr. 

50 som anpartskapitalen kræves, flere gange, så længe selskaberne stiftes med et par dages mellemrum. Det 

vil sige at der ikke er nogen reelle ejere. 

Som det fremgår af ovenstående vil de fire oprindelige banditter ikke have bestemmende indflydelse over 

Dydsmønster I/S, det betyder dog i praksis intet. 
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Nedenfor ses et overblik over selskabskonstruktionen: 

127 

 

I hver af de 4 holdingselskaber bliver Bandit 1-4’s advokat indsat til at varetage den daglige drift, som ikke 

indeholder andet end kapitalandele af Engel 1-4 ApS. Dette er der ikke noget ulovligt i, og advokaten kan som 

udgangspunkt gøre dette i god tro. Advokatens egen risikovurdering kan anlægge en anden vurdering, men 

banditterne kan tage deres forholdsregler således at selskaberne fremstår ”hvide” og reelle. 

De forpligtede enheder skal ved revision eller lignende ydelser kontrollere og verificere den af virksomheden 

modtagne dokumentation om de reelle ejere. De kan konstatere, at der er fem interessenter, hvoraf det ene 

ApS vedtægtsbestemt har den bestemmende indflydelse. Ejeren af det ApS er også indsat i direktionen, og 

han er dermed den reelle ejer. En risikovurdering foretaget på henholdsvis dennes selskab, samt på denne 

person vil højst sandsynligt resultere i, en lav risikovurdering. Her er det så mest fornuftigt at Engel 1-4 ApS 

selskaberne og de tilhørende holdingselskaber ikke revideres eller opstilles ved den samme revisor. Dette er 

i praksis en nem opgave. Der er i ovenstående eksempel 8 engel selskaber, og det vil være en let opgave for 

banditterne at finde 8 forskellige mindre revisionshuse til at foretage revisionen eller opstillingen af selska-

berne, uden at de får viden om hinanden. 

På den måde vil det være muligt at omgå at skulle oplyse de reelle ejere. Der udføres herefter ikke yderligere 

handlinger. Registreringen kan således omgås. 

                                                           
127 Egen tilvirkning 
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Hernæst kan det diskuteres, hvorvidt revisor i forbindelse med sit arbejde burde opdage de transaktioner 

der gør at banditterne ikke ønsker sig registreret. Dette vil i så fald medføre, at der skulle udføres en ny 

risikovurdering af Dydsmønster I/S. 

Kristoffer Aagren siger i denne forbindelse mht. manglede retningslinjer: ” Altså man kan sige sådan helt 

generelt, vi vil jo rigtig gerne efterleve de her regler, så godt som overhovedet muligt, ikke? Men nogen af de 

områder vi peger på er jo også der hvor vi ligesom kan se for os. Det her er svært i praksis, det er ikke fordi 

man ikke vil, men det er rigtig vanskeligt for der er nogle afgrænsningsmæssige fortolkningsmæssige spørgs-

mål, der ikke er så lige til(..). Så kan man sige det her med, fint nok hvis vi har det på plads. Hvilke bestræbelser 

skal du udfolde for at finde ud af hvem de reelle ejere er, og hvornår har du gjort nok? ”128 

Dernæst kan det fremføres at så længe Dydsmønster I/S holder sin omsætning på under mio. 8, sin balance-

sum på mindre end mio. 4 og det gennemsnitlige antal ansatte på mindre end 12, så er er der i årsregnskabs-

loven ikke krav om revision. På den måde sikre banditterne også at de forpligtede enheder ikke skal foretage 

så opfangende kontroller med selskabet. Ydermere kan selskabet selv rapportere deres årsrapport, hvorfor 

interaktionen med de forpligtede enheder formindskes yderligere. 

For at komme ovenstående problematik til livs, bør der udarbejdes nogle konkrete vejledninger eller defini-

tioner de forpligtede enheder skal følge. Dette er dels for at have ens retningslinjer, så den ene forpligtede 

enhed ikke overser noget en anden finder, og dels for at formindske muligheden for omgåelse af reglerne. 

Både bevidst og ubevidst. 

7.5 Ledelsen og de forpligtede enheders uenighed om reel ejer 

Ovenfor gennem specialet har forfatterne omtalt, og til dels kritiseret, den vage formulering i forbindelse 

med definitionen af den reelle ejer. Der skal foretages en individuel vurdering fra selskab til selskab. 

Det vil sige at direktion skal foretage en vurdering af hvem der er den reelle ejer, set ud fra dels ejerandele, 

og dels deltagelse i den daglige drift, vetoretter og andre forhold der vil kunne medføre reelt ejerskab ud fra 

kontrolkriteriet. 

Dette vil kunne medføre at direktionen f.eks. registrerer MSS som den reelle ejer af et givent interessentskab 

med fem ejere. Når revisor foretager kontrol af den indberettede reelle ejer, og i den forbindelse kigger på 

vedtægter, ejerandele og protokollater, kan de potentielt komme til den konklusion, at det er MFM der er 

den reelle ejer. 
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Når realkreditinstituttet skal igennem samme forløb, konstaterer de, at det er PLA der er den reelle ejer. 

I et I/S er der vetoret, og der er derfor negativ kontrol, da det ved vetoret er muligt at forhindre enhver 

beslutning. Dette er medmindre vedtægterne foreskriver noget andet. 

Betyder det så at de potentielt alle er reelle ejere? Eller er ingen af dem? Er det i stedet den daglige ledelse, 

som i dette tænkte eksempel ikke er en af interessenterne, der skal registerets? 

Det er ikke muligt for de tre ovenstående forpligtede enheder, at dele den viden de i deres identifikation af 

de reelle ejere er nået frem til, grundet at loven foreskriver at der skal foretages en konkret vurdering i alle 

tilfælde. 

FSR skriver i deres kommenterer til dette lovforslag at hvis det ikke er muligt for revisor at konstatere hvem 

den reelle ejer er, så skal revisor afstå fra opgaven129. Gør det sig også gældende hvis der er fuld gennemsig-

telighed med alle ejere uanset ejerandel, men det ikke er muligt at blive enlige med ledelsen om hvem der 

er den ultimative reelle ejer, hvis ikke alle skal registres? 

Disse ovenstående spørgsmål vil ikke kunne besvares, før loven er implementeret og anvendt i praksis. Der 

vil være flere fortolkningsmuligheder på lovens ordlyd, og det vil derfor være op til retssystemet ved retssa-

ger, at stadfæste hvordan loven skal forstås og ikke forstås. Dette vil tage en rum tid, og det er allerede 

offentliggjort at der er en ændringsdirektiv på vej igennem systemet på EU Kommissionsniveau, hvilket vil 

betyde at der skal ændres på lovgivningen i Danmark også, for at implementere ændringen. 

Dette medfører en betragtelig usikkerhed om hvordan loven vil blive fortolket af den kontrollerende myn-

dighed, og dette medfører også en usikkerhed for de forpligtede og omfattede enheder når disse skal an-

vende og kontrollere oplysninger. 

Det er derfor relevant at der hurtigst muligt bliver udarbejdet nogle retningslinjer og generelle vejledninger 

for at på den måde at komme usikkerheder til livs, og undgå forsøg på at omgå lovgivningen mv. Vejledning 

vil blive udstedt af Finanstilsynet, datoen og indholdet for denne er fortsat ukendt. 

7.6 Udfordringer ved ændring af definitionen af politisk eksponerede personer 

Dette afsnit har til formål at berøre de udfordringer især mindre virksomheder, der er forpligtede enheder, 

står overfor i forbindelse med deres arbejde for at kunne identificere hvorvidt målselskabet eller dennes 

reelle ejer er en politisk eksponeret person, nu hvor definitionen af en politisk eksponeret personer ligeledes 

omfatter personer der bor i Danmark. 

                                                           
129 Foreningen statsautoriserede revisorer: 2011, ”Hvidvaskreglerne for revisorer” 
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Tidligere var det alene når der var tale om personer der var bosiddende udenfor Danmark, at der var et krav 

om at man skulle vurdere hvorvidt disse var politisk udsatte. Dette er som skrevet tidligere nu ikke længere 

tilfældet, det nye forslag lyder at alle forpligtede enheder, ved indgåelse af kundeforhold skal vurdere hvor-

vidt denne eller dennes nærtstående, eller en nær samarbejdspartner er omfattet af definitionen af politisk 

eksponeret person uafhængigt af dennes bopæl. 

Såvel FSR som Finansrådet og Realkreditforeningen påpeger at dette er en af de steder hvor omkostningerne 

for de forpligtede enheder er størst. 

Karsten Aagren påpeger i vores interview med ham: ”jeg tror det nok er den største enkeltstående nyskabelse 

i loven, som virkelig, det kommer virkelig tal at tage nogle omkostninger det er der ingen tvivl om”130. Yderli-

gere siger han: ”I Danmark tror jeg sådan set der er ret bred enighed om at det er måske lige og skyde lidt 

over mål, hvis vi skal være ærlige”131. 

Hele det nye lovforslag ligger op til at vi skal have en risikobaseret tilgang, hvorfor det virker uhensigtsmæs-

sigt at man ikke kan udføre handlinger på baggrund af en risikovurdering. Som også Kristian Aagren nævner 

som skrevet ovenfor er det at skyde over mål at kræve af alle forpligtede enheder, at de skal vurdere hvorvidt 

de har at gøre med en der er omfattet af definitionen af en PEP. 

I forbindelse med arbejdet med PEP’erne har lovgiver vendt tilbage på høringssvar ved høringsnotat til L41, 

de skriver heri således:” Det følger af bemærkningerne til forslaget til § 18, stk. 4, vedrørende krav om skærpet 

overvågning af kundeforholdet, at omfanget af overvågningen kan baseres på en risikovurdering, og at per-

soner fra lande, hvor der foreligger et højt korruptionsniveau, potentielt kan siges at udgøre en højere risiko 

for hvidvask eller terrorfinansiering for virksomheden eller personen, hvorfor det vil være nødvendigt at have 

ekstra opmærksomhed på sådanne personer. Det fremgår endvidere, at der er mulighed for at differentiere 

mellem politisk eksponerede personer med bopæl i Danmark og politisk eksponerede personer med bopæl i 

et land med et højere korruptionsniveau”132. Lovgiver siger her, at der er mulighed for at lægge sin risikovur-

dering til grund for det arbejde man udfører, dog ligger problemet fortsat i, først at konstatere hvorvidt man 

har med en PEP at gøre. Ovenstående leder ikke til at det indledende arbejde med, vurdering af hvorvidt der 

er tale om en PEP, gøres lettere. 

De skriver dog ligeledes herudover: ”Derudover kan det oplyses, at Finanstilsynet vil udarbejde en vejledning 

til virksomhederne omkring den nærmere forståelse og fortolkning af reglerne om PEP’ere, herunder i forhold 
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til en nærmere afgrænsning af personkredsen”133. Dette er efterspurgt af såvel Finansrådet og Realkredit 

foreningen som FSR, og lovgiver tilkendegiver her at der vil komme en vejledning, denne kan potentielt 

komme til at hjælpe de forpligtede enheder gevaldigt i deres arbejde. 

Det betyder dog ikke, at arbejdet med PEP’erne på alle områder, fremadrettet bliver mindre problematisk. 

Hele arbejdet med at finde frem til om der er tale om en der er omfattet af definitionen er omfattende, som 

også Kristian nævner i interviewet: ”så begynder det altså at blive svært, fordi vi har ikke noget registrer vi 

kan slå dem op i. Vi har ikke adgang til CVR registret med familiemedlemmer”134. 

Det bliver en rigtig svær opgave for de forpligtede enheder at løfte, grundet manglende adgang til oplysninger 

der er nødvendige for at kunne komme frem til en konklusion om hvorvidt man har med en PEP at gøre. Når 

oplysningerne ikke er tilgængelige må de forpligtede enheder forsøge at fremskaffe disse selv, og hvor høj er 

validiteten hvis oplysningerne ikke kommer fra en pålidelig kilde men er et resultat af en selvstændig under-

søgelse. 

Vi må derfor antage at for at ændringen af definitionen til en PEP, ikke alene ender med at blive en admini-

strativ byrde, skal der udarbejdes nogle vejledninger de forpligtede og omfattede enheder kan lægge til grund 

for den proces de skal gennemgå i forbindelse med deres afklaring af om de har med en PEP. 

Kristoffer Aagren siger i interviewet med ham: ”Der har vi i hvert fald også brug for noget hjælp vil jeg sige, 

fra myndighederne, og det har de jo også lagt op til at vi får”. Når denne vejledning kommer ud vil det større 

eller mindre grad være en hjælp for de forpligtede enheder. Grundet at indholdet er ukendt kan der ikke 

vurderes på hvorvidt denne bliver behjælpelig. 

FSR foreslår i deres høringssvar ligeledes, at der stilles et værktøj til rådighed, som kan være med til at un-

derstøtte virksomhedernes muligheder for at efterleve loven på dette punkt135. De påpeger desuden at det 

er de offentlige myndigheder der ligger inde med mange af de oplysninger, som er nødvendige for de forplig-

tede enheders efterlevelse af reglerne. De opfordrer desuden Finanstilsynet til hurtigst muligt at opdatere 

deres vejledning så den afspejler den nye lov. De mener det er særligt vigtigt nu, grundet at de nye regler 

lægger op til langt mere skønsmæssige vurderinger, og der er brug for forventningsafstemning mellem virk-

somheder og kontrolmyndigheder. FSR mener at en vejledning vil være med til at reducere omkostningerne 

ved de forpligtede enheders implementering af reglerne136. 
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Der er usikkerhed omkring hvor meget arbejde man skal udføre for at vurdere om der er tale om en PEP, 

hvilket er en af grundende til at en vejledning i forbindelse hermed er meget velkommen. 

Herudover ville det være en rigtig stor hjælp, hvis myndighederne udarbejdede en liste over PEP’er og disses 

nærtstående samt nærtstående samarbejdspartnere. Kristoffer Aagren siger således: ”Vi har forsøgt at fiske 

lidt efter om myndighederne ikke ville lave en liste, så det håber vi stadigvæk på”. 

Finansrådet her en forventning om at det er myndighederne, dem der ligger inde med disse informationer, 

udarbejder og løbende opdaterer en liste over nationale PEP’er. Denne skal ikke være offentlig tilgængelig, 

men alene tilgængelig ved forespørgsel ved kontakt. Det skulle være muligt at kontakte myndighederne ved-

rørende den kunde man ønsker at indlede et samarbejde med, og fra dem modtage et svar. 

På denne måde undgås, at hele den administrative byrde ligger hos de forpligtede og omfattede enheder, og 

vi sikrer ligeledes validiteten af de oplysninger de forpligtede enheder indhenter. 

Yderligere nævner Kristian Aagren i interview, da vi spørger hvad han ser som en af de største udfordringer: 

”Tilsynet med PEP’erne, fordi det er noget nyt, det er en stor ny ting”137. 

Her fremsætter han endnu en problemstilling, grundlæggende er det rigtig vigtigt at det tilsyn der føres på 

alle områder vedrørende lovforslaget er effektivt, og tager hensyn til de skøn de forpligtede enheder har 

gjort sig i forbindelse med deres arbejde og overvågning af PEP’erne. Arbejdet med tilsynet er en væsentlig 

faktor i lovens implementering. 

 7.7 Præcisering i lovgivning 

Dette afsnit har til formål at afdække de udfordringer der opstår i forbindelse med at der i loven, mangler 

præciseringer til foreslåede ændringer, dette leder til fortolkningstvivl og omgåelse. 

Det skrives i forbindelse med kundekendskabsprocedurerne at de forpligtede enheder til enhver tid skal 

kunne dokumentere overfor tilsynsmyndigheden at de har tilstrækkelig dokumentation på kundens identitet 

set i forhold til risikoen for hvidvask og finansiering af terror. 

Det kan her diskuteres hvornår der er tale om tilstrækkelig dokumentation. Af loven følger det at man skal 

indhente cpr-nr., hhv. cvr-nummer på såvel målselskabet som på disses reelle ejere. Er det da tilstrækkelig 

dokumentation? Eller skal der foretages en reel vurdering i samtlige kundeforhold, af den forpligtede enhed, 

for hvornår dokumentationen må antages at være tilstrækkelig. 
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Grundlæggende mangler der på adskillige punkter præciseringer i loven, og der mangler vejledninger. Vej-

ledningen vil komme, det er dog essentielt at denne kommer førend at loven implementeres, da der ellers 

vil være en periode indledende frem til vejledningens udgivelse, hvor de forpligtede enheder ikke vil være 

klar over hvor meget arbejde de skal udføre. Og dette vil højst sandsynligt resultere i, at det arbejde der 

udføres enten ikke er tilstrækkeligt for at leve op til loven, eller at der gøres for meget, hvilket fører til yder-

ligere administrative omkostninger. 

Derudover vurderer vi fortsat at der mangler præcision i forbindelse med definition af de reelle ejere, dette 

følger af ovenstående afsnit. 

7.8 Information til omverdenen 

Dette kapitel berører de udfordringer de forpligtede enheder møder i deres arbejde med at leve op til den 

foreslåede lovgivning. Flere af de omfattede enheder er ikke opmærksomme på den forestående pligt til at 

foretage registreringen af de reelle ejere, dette leder til en informationsbyrde hos de forpligtede enheder. 

Ligeledes vil dette højst sandsynligt resultere i, at de forpligtede enheder vil modtage en del kritik fra måls-

elskaber omkring årsagen til at denne registrering skal foretages. 

Allerede nu har forfatteren oplevet at flere af vores kunder synes at ”omverdenen” kommer for tæt på, og 

føler at deres privatliv bliver udstillet, dette kan potentielt medføre problemer for de forpligtede enheder i 

deres bestræbelser på at overholde den foreslåede lov. 

Kristoffer Aagren siger i denne forbindelse: ”Der er da en del der ringer herind og ikke er særlig tilfredse med 

at de nu skal ned og vise pas eller et eller andet, og så må man forsøge at forklare dem hvorfor at det er 

sådan, og at det ikke er deres bankrådgiver der prøver på at genere dem, men at det er fordi vi prøver på at 

løfte den her opgave. Men det kunne være fint med lidt større awarenes tror jeg omkring det. ”138 

Dette leder til endnu en problemstilling i form af afståelse af kundeforhold. Hvis den forpligtede enhed har 

overbevisning om, at målselskabet ikke er involveret i hvidvask eller finansiering af terror og har et godt 

forhold til, modsiger sig at indlevere den dokumentation den forpligtede enhed efterspørger er den forplig-

tede enhed da nødsaget til at afstå kundeforholdet? Hvor meget dokumentation for, at denne kunde ikke 

indebærer en høj risiko for hvidvask af midler eller finansiering af terror, skal der indhentes for at samarbej-

det kan videreføres? Oftest vil de forpligtede enheder ikke have en interesse i at afstå et kundeforhold med 

en god kunde gennem flere år, men lovens forslag kan potentielt føre til at dette bliver nødvendigt. 
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I interview med Kristoffer Aagren bemærker han ligeledes udfordringer ved dette. Han nævner at afvikling af 

kundeforhold kan lede til udfordringer, dette er dog kun meget kort berørt i lovforslaget. Han siger blandt 

andet: ”Hvis kunder ikke vil hjælpe os med der her, hvad gør man så? (..) Det er svært for man har ikke rigtig 

nogen mulighed til at tvinge dem til det, og det er frustrerende hvis man ved man får tæsk hvis man ikke lever 

op til de regler, men kunden vil simpelthen ikke medvirke. Og det gør at man nogen gange kommer lidt i 

klemme derude”139. Han siger yderligere at en af de punkter de har drøftet, er hvorledes at man kan regulere 

det i forretningsbetingelser, kunne det være en mulighed hvorpå man kunne afdække ovenstående udfor-

dring? 

Ovenstående er fortsat uafklaret, og som Kristian Aagren også nævner i interviewet, mangler der en vejled-

ning fra tilsynsmyndighederne der kan hjælpe de forpligtede enheder i forbindelse med deres arbejde og 

overholdelse af lovforslaget. Han siger således: ”Jeg tror egentligt vi fornemmer der er stor velvilje fra Finans-

tilsynets side til også at komme med nogle lidt mere praktisk anvendelige vejledninger end den gældende 

måske er. Så det håber vi selvfølgelig kan bringe os et stykke vej”140. 

Udfordringen ved at der mangler oplysning omkring lovens forudsætninger, er at de forpligtede enheder står 

tilbage med oplysningsansvaret, og møder derfor stor modstand fra målselskaberne. De er uforstående over-

for hvorfor denne information der efterspørges er nødvendig. 

I sidste instans leder det til en yderligere omkostninger for de forpligtede enheder, som vi ved fra tidligere 

vil implementeringen af loven i forvejen føre store administrative og hermed omkostningstunge byrder med 

sig. Dette er også en af årsagerne til at en vejledning fra tilsynsmyndighederne er meget velkommen, såfremt 

denne er anvendelig vil det kunne lette den administrative byrder der er hos de forpligtede enheder. 

7.9 Tilsynsmyndighedernes opgave 

Dette afsnit har til formål at diskutere de udfordringer der opstår såfremt tilsynsmyndighedernes arbejde 

ikke udføres tilstrækkeligt, samt hvilke konsekvenser dette i sidste instans kan resulterer i. 

Ovenstående i nærværende speciale er det konstateret at lovens formål alene kan opnås såfremt at alle en-

heder, herunder tilsynsmyndighederne har redskaberne til det arbejde de skal udføre. 

Finansrådet og Realkredit foreningen såvel som FSR har allerede kommet med bemærkninger til vigtigheden 

af tilsynsarbejdet. En af de punkter de især påpeger er at de ved deres tilsyn af de forpligtede enheders 

arbejde, skal huske at tage de skøn de forpligtede enheder anlægger ved deres risikovurdering, og derfor 
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grundlaget for de handlinger de udfører i kundekendskabsprocedurerne, i betragtning når de udfører deres 

tilsyn. Dette er grundlæggende vigtigt for at hele grundlaget med den risikobaserede model kan blive en 

succes. 

Erhvervs- og Vækstministeriet svarer således på ovenstående kommentar i deres høringsnotat: ”Endeligt skal 

det bemærkes, at tilsynsmyndighederne efter loven skal udøve et risikobaseret tilsyn. Dette betyder blandt 

andet, at der ved udførelse af tilsynet skal tages hensyn til det skøn, som den enkelte virksomhed eller person 

overlades i lovforslaget”.141 

Erhvervs- og Vækstministeriet fortsætter således: ”(..) at formålet med et risikobaseret regelsæt er, at virk-

somheder og personer inden for lovens rammer tilretter deres interne procedurer, så overholdelse af lovens 

regler kan foregå så smidigt som muligt. Virksomhederne har således en fleksibilitet til at indrette sig således 

at de administrative byrder bliver mindst mulige”142. 

Erhvervs- og Vækstministeriet lægger dermed op til, at det er de forpligtede enheders eget ansvar at tilret-

telægge deres forretning således at disse overholder loven, men også samtidig sikre at de administrative 

byrder forbliver på et minimum. Dette vurderes ikke at være lige til, og det vil højst sandsynligt resultere i, at 

de forpligtede enheder viderefakturerer så mange af disse omkostninger som muligt til deres kunder. Hvilket 

heller ikke kan anses for at være hensigtsmæssigt, dog til dels retfærdigt, da deres arbejdsbyrder er blevet 

øget og de aftalte arbejdshandlinger er blevet suppleret med yderligere krav. Dermed er der ikke tale om det 

samme udførte arbejde i forbindelse med en tjenesteydelse. 

Kristoffer Aagren har følgende bemærkninger vedr. tilsynsmyndighedernes opgave ved kontrol af foretaget 

arbejde med registrering: ”(..)mere risikobaserede tilgang, og hvad det kommer til at betyde. Det er igen et 

af de områder hvor det vi spændte på at se, fordi kan man sige, jeg tror vi har en fælles interesse (red. tilsyns-

myndighederne og de forpligtede enheder imellem). Vores holdning er at man ligesom får målrettet indsat-

sen og ressourcerne til der hvor det nytter, og der hvor der er høj risiko, og det er også det der er intentionen. 

Men vi også har sagt til myndighederne, det vil vi sådan set gerne være med til og forsøge, men det forud-

sætter også at de i deres tilsyn, har den tilgang. Fordi ellers er der ikke nogen der tør og gå den vej, og det er 

vi selvfølgelig spændte på at se. Også hvad der kommer af vejledning på, på hele det. Det ligger jo over hele 

loven, ikke? Det risikobaserede. ”143 
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Finansrådet mener i denne forbindelse at der mangler vejledninger i forbindelse med dels den risikobaserede 

tilgang, men også en vejledning til tilsynsmyndighederne. Hvis der ikke hurtigst muligt bliver lavet en vejled-

ningen til brug for tilsynsmyndighederne, vil de hver især være nødt til selv at udarbejde retningslinjer til 

brug internt, i forbindelse med tilsynet med registreringer mv. Dette vil kunne medføre uoverensstemmelser, 

som igen vil kunne medføre at de forskellige tilsynsmyndigheder ikke udfører det samme arbejde. Dette vil 

være problematisk, da det er vigtigt at tilsynet foretages ens, således at den ene tilsynsmyndighed ikke ud-

fører mindre tilstrækkeligt arbejde end en anden. 

Senere i interviewet fortsætter han: ”(..)Men de (red. SøIK og PET) har jo fingeren på pulsen i forhold til de 

kriminelle miljøer og hvad det er man skal være opmærksom på. Så vi håber meget på at man kan lave et lidt 

tættere samarbejdsforum. Både med Finanstilsynet, og med SØIK og PET, hvor man kan drøfte de her ting. 

Det jo helt centralt at Finanstilsynet er med, for man kan sige, det er jo dem der fører tilsyn, så vi har brug for 

at de ligesom er med. Og hvis vi sammen bliver enige om at her skal man måske sætte ind, og det her er 

måske knap så risikofyldt, så er det jo selvfølgelig helt afgørende at man så ikke efterfølgende i tilsynsbesøg 

får en over nakken fordi nu har gjort som SØIK synes, var interessant, ikke? Men det bliver rigtig interessant, 

synes jeg at se hvor langt man kan nå med det her, og det sådan set det der ligger i det risikobaserede, ikke?144 

Dette forhold anses af forfatterne af nærværende speciale som problematisk. Hvis der ikke kommer ens ret-

ningslinjer udstedt af Erhvervs- og Vækstministeriet, eller som minimum i samråd med disse, vil der kunne 

opstå uoverensstemmelser i retningslinjerne de forskellige tilsyn imellem. Dette kan føre til problemer, og 

kan endda misbruges af folk der ønsker det. 

Hvis tilsynsmyndighederne ikke fører deres tilsyn med en risikobaseret tilgang, og dermed foretage en vur-

dering af de skøn og lignende foretaget af de der forestår indberetningerne eller kontrollen heraf, vil der 

opstå en situation hvor selskaber og de forpligtede enheder ikke udviser den fornødne respekt overfor lovens 

retningslinjer. Hvis der ikke er nogen konsekvenser ved at omgå eller kun delvist udføre det lovmæssige fast-

satte, vil dette uden tvivl blive misbrugt. 

Dette ses f.eks., som nævnt tidligere i nærværende speciale, ved registreringen af de legale ejere. Der er 

stadig, flere år efter fristen, selskaber der endnu ikke har indberettet de legale ejere til Erhvervsstyrelsen. 
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7.10 De forpligtede enheders brug af oplysninger i registret 

De forpligtede enheder har brug for klare retningslinjer omkring hvornår de kan lægge dokumentation hos 

ERST til grund for deres arbejde. Er det der er registreret hos cvr.dk, at anse som en pålidelig kilde? 

Erhvervs- og vækstministeriet svarer således i høringsnotatet: ”Formålet med registret over reelle ejere er i 

henhold til 4. hvidvaskdirektiv at skabe øget gennemsigtighed for at bekæmpe misbrug af juridiske enheder 

samt nationalt at styrke indsatsen mod skattely på erhvervsområdet. Registret over reelle ejere har derfor 

ikke som hovedformål at være en uafhængig og pålidelig kilde til gennemførelse af kundekendskabsprocedu-

rer. Derfor fremgår det også af artikel 30, stk. 8, i 4. hvidvaskdirektiv, at virksomheder og personer ikke ude-

lukkende kan forlade sig på registret. Det er derfor ikke muligt i national ret at fastsætte, at kravene til kun-

dekendskabsprocederer altid kan opfyldes ved opslag i registret over reelle ejere145”. 

De omfattede enheder er derfor pålagt at indberette de reelle ejere til Erhvervsstyrelsen, men de forpligtede 

enheder kan ikke lægge registreringen til grund for deres arbejde med risikovurdering af målselskabet. 

Hvis de forpligtede enheder ikke kan anvende registreringen, hvorfor bruges der så ressourcer på at indbe-

retningen skal foretages? 

Føres der tilstrækkelig tilsyn med de indberetninger der foretages? Som udgangspunkt kan alle gå ind og 

foretage en registrering, foretages der nogen screening af de forhold der indberettes? Det må antages at den 

forpligtede enhed ikke kan lægge indberetninger hos ERST foretaget af målselskabet, eller dennes ledelse, til 

grund for deres arbejde, da dette reelt ikke kan anses for at være ekstern dokumentation med mindre der 

reelt foretages en screening af det indberettede. 

Revisor og andre forpligtede enheder skal ved indgåelse af kundeforhold foretage en konkret vurdering af 

indberetningen, men hvad er da formålet med registret over reelle ejere, og hvad er formålet med dens 

offentliggørelse hvis den dokumentation ikke kan anses som værende pålidelig? 

Det er vigtigt at det fastslås hvor meget de forpligtede enheder i deres arbejde kan anvende den information 

der er at finde hos ERST. Kan man tage udgangspunkt i den indberetning der er foretaget, og på baggrund af 

en risikovurdering, foretage et minimalt antal af forespørgsler og lægge dette til grund for den konklusion 

man anlægger ved de reelle ejere, eller er dette ikke tilstrækkeligt? 
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7.11 Anvendelse af koncernreglen ved identifikation af reelle ejere 

I forbindelse med identificering af reelle ejere, kan koncerner anvende den det materiale der er indhentet i 

søsterselskaberne til brug for deres dokumentation af de reelle ejere. 

Ved søsterselskaber forstås selskaber der ejes af samme ejer med mere end 50%, også kaldet tilknyttede 

virksomheder. 

Det fremgår således af §9, stk. 1 i L41: ”Koncerner skal ud over kravene i § 8 have tilstrækkelige skriftlige 

politikker for databeskyttelse samt skriftlige politikker og procedurer for udveksling af oplysninger, der ud-

veksles med det formål at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, inden for koncernen”. 

Der skal altså hos samtlige selskaber i koncernen være udarbejdet politikker og procedurer for udveksling af 

oplysninger, således at det sikres at de oplysninger der anvendes internt i koncernen i forbindelse med be-

kæmpelsen af hvidvask, herunder identifikationen af de reelle ejere, er korrekte. 

Denne ”koncernlempelse” vil være mulig at anvende for kreditinstitutter og banker. Der kan være situationer 

hvor en bank ejes af et moderselskab der ligeledes ejer et realkreditinstitut. Banken og realkreditinstituttet 

ejer ikke andele i hinandens selskaber. I denne situation er det muligt for banken, når denne skal identificere 

den reelle ejer, at anvende de oplysninger realkreditinstituttet er kommet frem til i forbindelse med at de 

har skulle foretage identifikationen af de reelle ejere. 

Der foreligger derfor en mulighed for vidensdeling søsterselskaber imellem. 

For revisionshuse og advokatkontorer er det ikke muligt at gøre brug af lempelsen ved at have en sådan 

selskabskonstruktion, da der for hhv. revisionshuse og advokatkontorer skal være maksimum må være 10% 

af kapitalen der ejes af andre end godkendte revisorer eller advokat fuldmægtige, jf. hhv. revisorlovens §13, 

stk. 2 og retsplejeloven § 124c, stk. 1, nr. 2. 

Grundet ovenstående er det ikke muligt for revisionshuse og advokatkontorer at benytte sig af koncernlem-

pelsen, da disse ikke kan være søsterselskaber. Denne lempelse vil derfor ikke være anvendelig for alle for-

pligtede enheder og finder ikke anvendelse hos revisionshuse og advokatkontorer der pr. definition derfor 

skal identificere de reelle ejere, og indhente dokumentation herpå. 
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Kapitel 8: Delkonklusion 

Følgende kapitel har til formål at konkludere på anden del af vores problemformulering som lyder således: 

Dernæst hvilke udfordringer og konsekvenser implementeringen af lovændringen vil medføre? Dette er 

forsøgt besvaret i kapitel 7. 

Gennemgående i nærværende speciale burde det stå klart for læser at lovens implementering vil før mange 

udfordringer med sig. Forfatterne har valgt i denne del af opgaven, at fokusere på registreringen af de re-

elle ejere og arbejdet hermed for såvel omfattede som forpligtede enheder, samt ændringen i definitionen 

af en politisk eksponeret person (PEP). Det er vurderet, af både forfatterne og de forpligtede enheder jf. 

deres høringssvar til L41 til Erhvervs- og vækstministeriet, at det er disse områder der fører flest udfordrin-

ger med sig. 

Grundlæggende finder forfatterne af nærværende speciale tanken bag registreringen af de reelle ejere po-

sitiv. Implementeringen af registret og arbejdet med dette for de forpligtede enheder, vurderes at være 

mangelfuld, besværlig og ikke anvendelig i det omfang som forfatterne vurderer var forventet af Erhvervs- 

og Vækstministeriet. 

I Danmark er det få selskaber hvor der er konstrueret en koncernstruktur der er indviklet.  I mange tilfælde 

vil identifikationen af den reelle ejer ikke kræve meget arbejde, da selskabet oftest ejes enten direkte af en 

fysisk person eller gennem dennes holdingselskab evt. flere ejere men med samme nemme gennemskue-

lige struktur. I de tilfælde hvor der er en koncernstruktur der er indviklet, da bliver det rigtig svært for den 

omfattede enhed og dennes ledelse at skulle identificere den/de reelle ejer. Det er vigtigt at bemærke at 

der ikke alene på antallet af andele kan foretages en vurdering af hvem der er den reelle ejer, der skal i alle 

situationer foretages en konkret vurdering. Dette indebærer at der gennemlæses vedtægter og ejeraftale, 

pantsætningsnotater mv. 

Det er nu gældende lov, at der skal indberettes reelle og legale ejere til ERST, forfatterne undres over at der 

ikke pålægges krav om registrering af hele ejerstrukturen. Registreringen af en reel ejer i Indien giver ikke 

de forpligtede enheder i Danmark nogen overbevisning omkring hvad formålet med selskabet er, eller en 

forståelse af selskabets struktur. Koncernstrukturen registreres ikke hos ERST og den forpligtede enhed kan 

således ikke konstatere om der er tale om en indviklet koncern struktur via Cayman Island mv. Måden 

hvorpå f.eks. udbytter beskattes er afhængig af hvortil udbyttet udbetales og hvor det oprinder. Det er fort-

sat muligt at hvidvaske ved skatteunddragelse, den forestående implementering af L41 forhindrer ikke fore-

komsten af dette. Skatteunddragelse er dermed fortsat en mulighed, grundet den manglende oplysning om 

koncernstruktur der vanskeliggøre identifikationen af udloddet udbytte. 
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I Danmark kan de forpligtede og omfattede enheder ikke anvende den registrering der er foretaget aktivt i 

deres arbejde. Poul Landergren udtaler i afsnit 7.3, at det ligeledes ikke kan anvendes i forbindelse med 

rådgivning af skattesager, grundet den manglende mellemliggende koncernstruktur. Den manglende regi-

strering af den mellemliggende koncernstruktur er omtalt og illustreret i afsnit 7.2.6. 

Erhvervs- og vækstministeriet fastslår at registret ikke er en uafhængig og pålidelig kilde, og registrerin-

gerne hos Erhvervsstyrelsen kan ikke anvendes af de forpligtede enheder i forbindelse med deres arbejde 

med kundekendskabsproceduren. 

Erhvervs- og Vækstministeriet fastslår i høringsnotatet, at formålet med ejerregistret er at bekæmpe mis-

brug af juridiske enheder samt nationalt at styrke indsatsen mod skattely på erhvervsområdet. For forfat-

terne af nærværende speciale, hænger formålet ikke sammen med den planlagte implementering. Hvis ikke 

de forpligtede enheder kan antage at den indberetning der er foretaget af målselskabets ledelse er korrekt, 

da anses registret for at være ubrugeligt til andet end en indikation og en antydning på hvem der kunne 

være reel ejer. Der skal uanset foretages en konkret vurdering. 

Det konkluderes at idéen med registreringen af de reelle ejere, falder til jorden hvis ikke at registret kan 

anvendes på baggrund af en risikovurdering. Hvis dette bliver en realitet vil der blive tale om en særdeles 

omkostningstung implementering, med begrænset udbytte. 

Ændringen af definition af en politisk udsat person til en politisk eksponeret person, vurderes ligeledes at 

være en af de største udfordringer de forpligtede enheder står overfor. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke et register hvorfra de forpligtede enheder kan indhente den informa-

tion der af loven er krævet af dem. Lovgiver er nødsaget til at udarbejde en vejledning til hvorledes arbej-

det med PEP’erne skal udføres, og ligeledes er de nødsaget til at give de forpligtede enheder adgang til op-

lysninger omkring nærtstående til PEP’er. Enten ved direkte adgang til register eller til adgang ved fore-

spørgsel. Det er endnu ikke besluttet om et sådan register oprettes. 

Det konkluderes at såfremt der ikke kommer en behjælpelig vejledning og et register over PEP’er og nært-

stående til PEP’er, da vil dette blive et stort problem for de forpligtede enheder i deres fremtidige arbejde 

med disse. 

Forpligtede enheder med få ansatte og begrænsede midler, har på nuværende tidspunkt ingen procedurer 

til at overvåge PEP’er, da de ikke tidligere har haft nogle kunder der er faldet ind under den kategori. Grun-

det den forestående ændring af definitionen kan de nu have kunder der falder under den nye definition. 

Arbejdet med PEP’erne bliver især for dem en stor udfordring. 
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Der skal derfor implementeres effektive procedurer der sikrer at de forpligtede enheder overholder det af 

loven foreskrevet. Dette vurderes af forfatterne, at være en uløselig opgave for nogle enheder grundet at 

de intet kendskab har til PEP’erne og arbejdet hermed, og dermed ikke er i stand til at udarbejde processer 

der kan løse opgaven for dem. 

Yderligere kan det konkluderes at de forpligtede enheder sidder tilbage med en stor informationsbyrde ud-

over den allerede store omkostningsbyrde der er dem pålagt grundet lovens implementering. Informations-

byrden resulterer i, at de forpligtede enheder til deres kunder skal videreformidle lovens indhold, og hvilke 

forpligtelser deres kunder, som omfattede enheder, er pålagt. 

Implementeringen af L41 resulterer i betragteligt arbejde for de forpligtede enheder, udover at skulle over-

holde loven skal de informere deres kunder om deres forpligtelser i forbindelse med denne, da myndighe-

derne ikke aktivt har foretaget handlinger der udbreder den forestående implementering. Udover vores 

personlige erfaringer med ovenstående, har vi i interview konstateret at flere forpligtede enheder møder 

modstand fra kunder der stiller sig uforstående overfor de meget nærgående spørgsmål og oplysninger der 

skal videregives. 

Den mulige ”koncernlempelse” indsat i L41 gør sig ikke gældende for alle forpligtede enheder, da ikke alle 

forpligtede enheder har mulighed for at stifte selskaber i en sådan konstruktion der gør vidensdeling mulig 

grundet lovgivning. Der er specifikke krav til ejerkredsen hos henholdsvis advokater og revisorer, hvorfor 

disse ikke vil kunne stifte en koncern der gør vidensdeling de to imellem mulig. 

Derudover er en af succeskriterierne for lovens implementering at tilsynet føres effektivt af tilsynsmyndig-

hederne. Det kan konkluderes at såfremt tilsynet ikke føres som forventet af lovgiver, vil lovens udbytte 

ikke være at mærke. Hvis de oplysninger der indberettes, ikke verificeres og de forpligtede enheders ar-

bejde ikke kontrolleres, da vil det administrative arbejde være spildt. 

Lovens implementering bliver ikke effektiv hvis ikke tilsynet er det. 

Kapitel 9: Løsningsforslag 

Dette afsnit vil komme med løsningsforslag til det nuværende lovforslag, således at lovens implementering 

og fremtidige anvendelse effektiviseres og gøres mere gennemskuelig. 

Det kan argumenteres for at dette afsnit normalt i et speciale ville komme efter konklusionen, som værende 

et perspektiveringsafsnit, men da der er tale om løsningsforslag der har direkte indvirkning på loven og dens 
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anvendelighed, vurderer forfatterne af nærværende speciale at det er relevant at have med i selve opgaven, 

så løsningsforslagene kan indgå direkte i konklusionen af hele specialet. 

Nedenfor listes udvalgte løsningsforslag på konstaterede udfordringer diskuteret i kapitel 7. 

9.1. Løsningsforslag vedrørende ejerregister 

Et løsningsforslag vedrørende brugen af ejerregistret, kunne være at der skal foretages tilsyn med registre-

ringerne af de reelle ejer førend at disse offentliggøres. Det vil sige at den gældende tilsynsmyndighed, fo-

retager en vurdering af, hvorvidt den registrerede reelle ejer er sandsynlig og korrekt. Det kan eventuel for-

langes at der skal fremsendes dokumentation for udført arbejde i forbindelse med processen af identifikati-

onen af den reelle ejer. 

Der kan argumenteres mod dette forslag, ved at stille spørgsmålstegn ved tilsynsførendes viden omkring 

selskabet, det må dog antages at tilsynsførende ansætter kompetente medarbejdere, der er i stand til at 

foretage en sådan vurdering. Der vil hermed være tale om en centralisering af arbejdsbyrden og omkostnin-

gen vil blive pålagt staten fremfor de forpligtede og omfattede enheder. Forfatterne vurderer dette er ri-

meligt fordi beslutningen er truffet af staten og, det forhold at omkostningerne er så markante at disse po-

tentielt ikke kan bæres af mindre forpligtede og omfattede enheder. 

Såfremt ovenstående måtte blive aktuelt, ville det lempe de forpligtede enheders byrde ved kontrol af re-

elle ejere. Registreringen hos Erhvervsstyrelsen må da kunne antages at være fyldestgørende, og derfor 

kunne anvendes som uafhængig og pålidelig dokumentation på den/de reelle ejere. Dette skal dog kun 

gøre sig gældende såfremt risikovurderingen af målselskabet er lav. Er risikovurdering høj kan det vedtages, 

at denne potentielle lempelse bortfalder, og den forpligtede enhed vil derfor skulle foretage en konkret 

vurdering af registreringen. 

9.2 Manglende registrering af reelle ejere 

I tilfælde hvor der mangler registrering af reelle ejere til Erhvervsstyrelsen, har forfatterne af nærværende 

speciale et løsningsforslag. 

Det er først og fremmest vigtigt at der føres kontrol med registret, hvis ikke der bliver ført kontrol med fore-

stående registrering, og hvis der ikke kommer konsekvenser ved overtrædelse af samme, vil de der har noget 

at skjule, ikke ændre adfærd. Herudover skal myndighederne overveje om straffen for denne lov overtræ-

delse skal skærpes. Hvis der kun er tale om en bødestraf ved denne overtrædelse, vil de der har noget at 

skjule blot betale bøden. Forfatterne vurderer at bødestraf ikke virker afskrækkende på de der ønsker at 

omgås systemet. 
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Et løsningsforslag for at komme den manglende registrering til livs, kunne derfor være tvangsopløsning. Er-

hvervsstyrelsen har, i processen med forfatternes udarbejdelse af nærværende speciale, tilkendegjort at 

manglende registrering af legale ejere vil føre til tvangsopløsning. Dette gør sig ligeledes gældende, hvis der 

ikke indberettes en godkendt årsrapport rettidigt, såfremt selskabet er underlagt lov herom. 

Der skal, som det gør sig gældende med årsrapporterne, og nu også med registreringen af legale ejere, ud-

sendes passende rykkere. Hvis selskabet fortsat ikke registrerer de reelle ejere, eller registrerer ledelsen med 

passende dokumenteret argumentation herfor, vil tvangsopløsning komme på tale. 

Det vil resultere i, at der ikke på længere sigt vil være selskaber der ikke har registreret disses reelle ejere. 

9.3 Løsningsforslag vedrørende politisk eksponerede personer 

L41 bestemmer, at alle forpligtede enheder skal foretage en vurdering af hvorvidt deres kunder er omfattet 

af definitionen af en politisk eksponeret personer, eller en nærtstående hertil. Tidligere har de forpligtede 

enheder alene skulle foretage denne vurdering såfremt deres kunde var bosat udenfor Danmark. L41 define-

rer, at denne vurdering nu skal foretages uanset kundens bopæl. 

Dette resulterer i, at mange forpligtede enheder der ikke tidligere har foretaget sådanne vurderinger er nød-

saget til at udarbejde procedurer og retningslinjer der gør dem i stand til at foretage denne vurdering. For-

fatterne vurderer at dette på nuværende tidspunkt kan være tæt på umuligt, grundet den manglende adgang 

til oplysningerne om disse. 

Hvorfor forfatterne vurderer at et løsningsforslag på dette er, at der udarbejdes og løbende opdateres et 

centralt register over de personer der er omfattet af denne definition. Dette register vil lempe de forpligtede 

enheders arbejde samt omkostningen forbundet hermed, der vurderes at være af væsentlig karakter. Som 

skrevet og diskuteret i kapitel 7, skal registreret ikke være offentligt men tilgængeligt for forpligtede enheder 

generelt eller ved forespørgsel. 

Såfremt registret bliver aktuelt, vil de forpligtede enheder ikke skulle forsøge selv at indhente oplysninger 

omkring disse personer, og lege ”detektiver” uden reelt at have nogen baggrund for at foretage en sådan 

identifikation. Dette vil sikre at de oplysninger der ligger til grund for de forpligtede enheders arbejde med 

vurderingen og identifikationen af hvorvidt en kunde er omfattet af definitionen af en PEP eller dennes nært-

stående, er fuldstændige og korrekte. 
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Størstedelen af politisk eksponerede personer vil være offentlig ansat, og de offentlige myndigheder er de 

eneste der ligger inde med information omkring disses nærtstående hvorfor dette løsningsforslag virker for-

nuftigt. Den administrative omkostning forbundet hermed, vurderes at være mindst ved udarbejdelse af et 

sådan register. 

Det kan derefter vurderes hvorvidt de forpligtede enheder skal pålægges gebyr ved forespørgsel til registret. 

Kapitel 10: Konklusion 

Nærværende speciale er opdelt i to hovedafsnit der forsøger at besvare de to dele af problemformuleringen. 

Der er som afslutning på hver del udarbejdet en del konklusion. Første del af problemformuleringen er for-

søgt besvaret i kapitel 3-5, og der er udarbejdet en delkonklusion herpå i kapitel 6. 

Kapitel 7 søger at besvare anden del af problemformuleringen, der er hertil udarbejdet en delkonklusion i 

kapitel 8. I kapitel 9 er der udarbejdet løsningsforslag til de udfordringer der er konstateret i specialet. 

Dette kapitel har til formål at konkludere på hele specialet som en helhed på baggrund af delkonklusioner i 

kapitel 6 og 8, samt løsningsforslag i kapitel 9. 

Baggrunden for lovændringen i Hvidvaskloven, er overordnet at implementere EU’s 4. hvidvask direktiv i 

dansk lov. Formålet hermed er at forhindre finansiering af terror, hvidvask af midler samt skatteunddragelse. 

Der er tale om implementering af et direktiv hvilket betyder at det alene fastlægger et mål der skal nås, men 

ikke bestemmer hvorledes dette skal opnås. 

Dette resulterer i, at definitionen af reelle ejere i L41 er vag i forhold til den af EU, og der er således ikke en 

uoverensstemmelse men forskelle i hvorledes definitionen er formuleret. Det vurderes af forfatterne at im-

plementeringen af de reelle ejere i dansk lov er korrekt, men at det på trods af dette stadig ikke er entydigt 

hvornår der er tale om en reel ejer. Dette er også tilfældet i EU’s 4.hvidvaskdirektiv. 

Det fremstår ikke klart hvornår der er tale om en reel ejer, hvilket leder til udfordringer ved identifikationen 

af disse i kundekendskabsproceduren. 

EU’s 4. hvidvaskdirektiv lægger op til at der skal være tale om en mere risikobaseret lovformulering i mod-

sætning til tidligere regelbaseret lovgivning. Dette medfører, at kundekendskabsproceduren fremadrettet 

skal udarbejdes på baggrund af en risikovurdering. Formålet med at foretage en risikovurdering er, at res-

sourcerne allokeres der hvor der er risiko for hvidvask af midler og finansiering af terrorisme. 
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I risikovurderingen skal de forpligtede enheder indhente og opbevare dokumentation på de reelle ejere, 

dette har ikke tidligere været et krav. Der skal i forbindelse med dette, foretages en kontrol af den indberet-

ning der er foretaget af målselskabet for at vurdere rigtigheden heraf. Registreringen og kontrollen af reelle 

ejere er en tilføjelse til kundekendskabsproceduren.  

Der foretages dermed en kontrol og indhentelse af dokumentation af en registrering, der af målselskabet 

allerede er foretaget og dokumenteret. Dermed skal de to parter foretage præcis samme arbejde og indhente 

samme dokumentation. Derefter skal tilsynsmyndighederne kontrollere, at de forpligtede enheder har fore-

taget en reel vurdering af den af målselskabet foretagne registrering. 

Forfatterne er som udgangspunkt positivt stemte overfor et register der angiver reelle ejere, men ser store 

udfordringer ved brugen af dette set i forhold til at det indberettede ikke kan anses som en pålidelig kilde og 

derfor kan registreringen ikke antages at være i overensstemmelse med faktiske forhold.  Derfor har forfat-

terne i kapitel 9, fremsat et løsningsforslag der vil medfører at der ikke skal foretages unødig kontrol af kon-

trol, men i stedet centraliseres arbejdsbyrden. 

De ændrede krav til arbejdet med de politisk udsatte personer, fremadrettet politisk eksponerede personer, 

er en af de mest omfattende ændringer til den gældende hvidvasklov. På nuværende tidspunkt er det nær 

umuligt for de forpligtede enheder at indhente og verificere den information der af loven er dem påkrævet, 

da Danmark ikke har et registrer over politisk eksponerede personer og disses nærtstående. 

Dette vil være en betydelig omkostning for især mindre selskaber der ikke har udenlandske kunder, og derfor 

ikke tidligere har skulle foretage en sådan vurdering. 

I kapitel 9 er fremsat løsningsforslag på ovenstående, hvor det foreslås at der af myndighederne udarbejdes 

og løbende opdateres et centralt register over politisk eksponerede personer, således at forpligtede enheder 

ikke skal indhente og verificere dokumentation herom. Forslaget medfører en centralisering af arbejdsbyr-

den. 

Udover betragtelige administrative byrder, er de forpligtede enheder pålagt en væsentlig informationsbyrde 

vedrørende den forestående implementering, da myndighederne ikke har været i stand til at informere samt-

lige af loven omfattede enheder om ændringerne og kravene hertil. Dette medfører at de forpligtede enhe-

der vil møde modstand ved kundekendskabsproceduren da kunderne er uforstående overfor de nærgående 

spørgsmål. 

Forfatterne er af den overbevisning at medmindre der indberettes den fuldstændige koncernstruktur, da vil 

registreringen af reelle ejere have begrænset effekt på omfanget af hvidvask og finansiering af terror. 
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Succeskriteriet for lovens implementering er, at der føres et effektivt tilsyn, der er baseret på en risikovurde-

ringen og tager højde for de forudsætninger de forpligtede og omfattede enheder har lagt til grund for deres 

arbejde. Føres der ikke et tilsyn med registreringerne, vil registrering af koncernstruktur ej heller have den 

ønskede effekt på omfanget af hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Det konkluderes til sidst, at udbyttet ved lovens implementering er svært at konstatere i modsætningen til 

den administrative byrde der forventes at være betragtelig. Udbyttet ved lovens implementering ser for for-

fatterne ikke ud til at have den ønskede effekt, og vil ikke kunne modsvare omkostningerne der er forbundet 

hermed. 
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