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Abstract 

The object of this thesis is to investigate whether the new rules regarding beneficial ownership and 

the associated register, are helpful in the fight against terror financing. Most of the recent terror 

attacks on the European Union had tracks, as far as the financial aspect goes, to the European 

Union, which indicated that they were financed by European citizens/companies.   

 

The assumption is that the reason for the increase in terror finance is that the free movement of 

capital has created a loophole for the terrorist to be able to finance terrorism through complicated 

corporate structure. The flow of capital in the European Union is extensive, and for that reason 

alone, it is practically impossible to track all transactions and thereby find those responsible for 

financing terror. To try and accommodate this problem, the European Union initiated the new rules 

in the fourth anti-money laundering directive which is currently being implemented into Danish 

law. This directive and the Danish bill-proposal include rules regarding the identification of the 

beneficial owners and the associated register. However after analyzing the rules it seems clear that 

the wordings of the definitions are vague and unclear. In connection to the requirement for 

registration of beneficial owners, it is clear that there is a large amount of responsibility on the 

companies, as they are responsible for the registration. The lack of control in regards to the 

registration is likewise a potential problem.  

 

The thesis also aims to prove that financing of terrorism is a negative externality due the reduction 

in transactions costs, as a result of the free movement of capital. This in turn creates a large 

overflow of damaging behavior in society and the social benefit decreases, which it neither in the 

interest of Denmark nor the European Union. On the other hand, the free movement of capital has 

resulted in many positive economic effects as well, since the allocation of capital is efficient.  

 

It is necessary to consider which is more important; protect the society against terror or preserve the 

free movement of capital. It can be concluded, that in order to protect the society against terror, 

there is a need for clearer regulation on this area. One idea is a larger amount of control of the 

transactions or register, or to further streamline the rules within the European Union by adopting a 

more strict regulation. Whether this is a way to prevent financing of terrorism is difficult to say, but 

there is improvement to be made for the regulation to become optimal.  
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Indledning 

Krig har i mange år været en del af hverdagen for mange mennesker, men den nuværende 

europæiske krig er af anderledes og mere avanceret form, nemlig krigen mod terrorisme. Siden 

angrebet 11. september 2001, har verden været ekstra opmærksom på terrorister og måden hvorpå 

de kommer ud af det blå, med midler som kan ryste en hel befolkning, og sætter store 

spørgsmålstegn ved hvordan dette kan lade sig gøre. Dette har i høj graf været grundlaget for denne 

afhandling, idet terrorisme og i særdeleshed finansieringen af denne har stor interesse, for ville det 

mon være muligt at stoppe terrorisme, såfremt man fandt en måde at forhindre finansieringen af 

terrorisme på? Det er klart at terrorisme er et globalt problem, hvorfor alle må løfte i flok, og da 

Danmark er med i et overstatsligt samarbejde, er det naturligt at bekæmpelsen starter sammen her.  

 

EU har i mange år rettet stor opmærksomhed mod terrorisme, specielt efter flere af angrebene endte 

i egen baghave, og mange af de europæiske hovedstader blev ofre for terror.
1
 Det blev ligeledes 

gjort klart at finansieringen af disse terrorangreb, måtte komme et sted fra, idet terrorangrebene i 

høj grad blev udarbejdet i udlandet, og derefter udført i Europa. Som følge af dette indførte EU en 

del regulering på området, samt proaktive strategier, som skulle sætte en stopper på terror. Dette 

medførte ligeledes at alle de omfattede medlemsstater, var forpligtede til at implementere disse 

regler, og derigennem forhåbentligvis forhindre terrorisme.  

 

Det nyeste tiltag i denne sammenhæng er det fjerde hvidvaskningsdirektiv, hvori finansiering af 

terrorisme er en af de alvorlige økonomisk kriminelle handlinger som der ønsket sat en stopper for. 

Herigennem er registreringen af virksomheders reelle ejere et af de nye og banebrydende tiltag, 

hvilket ifølge præamblerne skal hjælpe meget i denne kamp. Det vides at finansiering af terrorisme 

i høj grad sker, ved komplicerede selskabskonstruktioner, som gemmer oprindelsen af 

transaktionen, hvorfor en større gennemsigtighed ved præcis disse selskabskonstruktioner, har 

potentiale til at være proaktivt og derigennem finde terroristerne som finansierer terrorisme. På 

trods af at finansiering af terrorisme findes i direktivets titel og anvendes som et argument løbende 

i hvidvaskningsdirektivet, virker det dog alene til, at være en fodnote i den store historie (læs: 

regulering) om hvidvaskning. 

 

                                                        
1
 Madrid 11. marts 2004, London 7. juli 2005, Charlie Hebdo, Paris 7. januar 2015, Bruxelles 22. marts 2016, Nice 15. 

juli 2016  
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Den øgede terrorisme i Europa, kunne ligeledes være med til at skabe tvivl omkring de 

grundlæggende EU-friheder, som var sat i verden for at hjælpe til øget konkurrence og bedre 

samlede forhold for virksomheder i EU. Har det ellers så evigt trofaste EU-kapitalsystem i 

virkeligheden hjulpet terrorister til at finansiere angreb, som i sidste ende straffer EU? – og hvordan 

stopper vi dette uden at lukke ned for alle de fordele som det har medført? 

 

Denne afhandling tager udgangspunkt finansiering af terrorisme, for at finde frem til hvorvidt det er 

muligt at sætte en stopper for finansieringen og i sidste ende forhåbentligvis sætte en endegyldig 

stopper for terrorisme. Er finansiering af terrorisme i virkeligheden et stort problem? – skal det 

løses af EU, eller handler det om at alle nationale stater skal øge deres kontrolorganers arbejde? – 

Kan en afskaffelse af kapitalens frie bevægelighed være med til at sætte en stopper, og er EU i 

virkeligheden selv skyld i at terrorismen sker? Det er nogle af de spørgsmål som nedenstående 

afhandling vil prøve at belyse.  
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Kapitel 1 – Metode og teori 

1.1 Problemstilling  

Terror er i højere grad blevet en del af verdensbilledet i de sidste år, hvorfor det ligeledes er blevet 

et juridisk problem, i form af hvordan man skal regulere og stoppe det. Med indførelsen af det nye 

hvidvaskningsdirektiv er der i højere grad blevet lagt vægt på at finansiering af terror er en trussel 

på det indre marked. På trods af denne betragtning fylder finansiering af terror en meget lille del af 

hvidvaskningsdirektivet, hvorfor det analyseres, hvorvidt denne regulering alene fremgår symbolsk, 

eller i realiteten er med til at bekæmpe finansiering af terror. 

 

1.2 Terrorhandlinger  

Det mest centrale begreb i denne afhandling er terror samt terrorhandlinger og ligeledes 

finansieringen af disse. Sammenhængen mellem forbuddet mod finansiering af terrorisme og 

forbuddet mod terrorhandlinger er knyttet tæt sammen, hvorfor disse behandles indledningsvis.  

 

Efter terrorangrebene i USA i 2001 blev det klart for verden, at terror var et problem, som skulle 

håndteres. Dette resulterede i den første terrordefinition på EU-plan, da det var nødvendigt at 

klargøre, hvad der skulle forstås ved terror. Angrebet i USA resulterede i, at FN’s sikkerhedsråd 

udkom med Resolution 1373(2001),
2
 og snart efter udkom Europarådet med en rammeafgørelse om 

bekæmpelse af terrorisme.
3
 Disse tiltag var klare tegn på ønsker om fælles terrorbekæmpelse på 

internationalt plan.  

 

Det følger af Europarådets rammeafgørelses artikel 1, hvad der skal forstås ved terrorhandlinger. 

Bestemmelsen er også implementeret i dansk lovgivning, nærmere bestemt straffelovens § 114,
4
 

som er mere eller mindre identisk med artikel 1 i rammeafgørelsen. De fulde bestemmelser kan ses i 

bilag 1, hvor de begge lægger vægt på handlinger, som alvorligt intimiderer befolkningen eller 

alvorligt destabiliserer eller ødelægger et lands eller en international organisations grundlæggende 

politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer. Dette inkluderer det 

at tvinge myndigheder eller internationale organisationer til at foretage, eller undlade at foretage, en 

handling. Begge bestemmelser indeholder flere eksempler på handlinger, som anses for så alvorlige, 

at de karakteriseres som terrorhandlinger.  

                                                        
2
 FN’s Resolution 1373 af 28. september 2001 

3
 Rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terror 2002/465/IRA 

4
 Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 4. juli 2016 Straffeloven § 114 
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I forbindelse med terrortruslen har EU, som en del af deres sikkerhedspolitik, udarbejdet en 

proaktiv strategi for bekæmpelse af terror.
 5

  En del af denne strategi indebærer sammensætning af 

offentlige internationale terrorlister.
6
  Disse har til formål at opliste de personer/organisationer, som 

EU anser for at være en terrortrussel,
7
 hvorfor medlemslandene bør være ekstra opmærksomme på 

disse, og har derfor en del sanktionsmuligheder. Såfremt en af disse personer/organisationer 

befinder sig i en medlemsstat, har myndighederne mulighed for at indefryse deres penge og 

derigennem standse deres potentielle terrorhandling. Det må dog gøres klart, at alle de personer som 

står på listen, alene er de personer som har en kobling til terror, hvorfor dem som finansierer 

terrorisme, ikke nødvendigvis findes på listen, og derved kan være svære at finde for systemet.  

 

1.3 Terrorfinansiering 

Ligesom ovenstående definition på terrorhandlinger findes der en definition på terrorfinansiering, 

både på EU-plan og i dansk lovgivning.
8
 På EU-plan defineres finansiering af terrorisme i 

hvidvaskningsdirektivet, samt Europarådets rammeafgørelse og i den danske straffelovgivning.  

 

I direktivets artikel 1, nr. 5 defineres finansiering af terrorisme som alle måder, hvorpå man leverer 

eller indsamler midler med hensigten at anvende dem helt eller delvist til at gennemføre en af de 

lovovertrædelser omhandlet i artikel 1-4 i Europarådets rammeafgørelse om bekæmpelse af 

terrorisme.
9
 Dette gælder ligeledes for personer, der besidder viden om, at midler vil blive anvendt 

på denne måde, og vedrører derfor ikke alene personen, som udfører selve terrorfinansieringen.
 
 

Bestemmelsen knyttes derfor sammen med selve definitionen af terrorhandlinger, som beskrevet 

ovenfor i afsnit 1.3, hvorefter midler indsamlet til det formål at skulle anvendes til denne type 

handlinger, udgør terrorfinansiering. I dansk lovgivning er definitionen implementeret i 

straffelovens § 114 b, hvor der foreligger en mere dybdegående liste over, hvad der i Danmark 

forstås ved finansiering af terrorisme for handlinger omfattet af straffelovens § 114.
10

 

 

                                                        
5
 EU-oplysningen, Terrorbekæmpelse  

6
 Rådets afgørelse (FUSP) 2017/154 af 27. januar 2017 & Rådets fælles holdning 2009/468/FUSP af 15. juni 2009 

7
 Der findes to lister, hvor den ene indeholder alle personer som er tilknyttet Al-Qaeda og Taleban, hvorimod den anden 

liste indeholder alle andre (kendte) terrorpersonligheder  
8
 Definitionerne på terrorfinansiering følger af hvidvaskningsdirektivets artikel 1, nr. 5 og Lovbekendtgørelse nr. 1052 

af 4. juli 2016 Straffeloven § 114 b 
9
 Rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terror 2002/465/IRA 

10
 Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 4. juli 2016 Straffeloven § 114 b 
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1.4 Kapitalens frie bevægelighed  

Reglerne om kapitalens frie bevægelighed kan på mange måder siges at være en efternøler i forhold 

til de øvrige grundlæggende friheder.
11

 Ved grundlæggelsen af EU var den frie bevægelighed af 

kapital ikke hjemlet i traktaterne, men begrænset til, hvad der skønnedes nødvendigt for 

”fællesmarkedets funktion”.
12

 Den gjorde sig derfor kun gældende indenfor EU og for 

kapitalbevægelser til og fra tredjelande, hvor målet var størst mulig liberalisering.
13

 Problemet var, 

at medlemsstaterne opretholdt forskellige restriktioner for kapitalbevægelser til og fra tredjelande, 

og det var derfor vanskeligt for medlemsstaterne, at liberalisere sig imellem hinanden.
14

 I 1988 

bekræftede Det Europæiske Råd en gradvis gennemførelse af den økonomiske og monetære union 

(ØMU) og derigennem den fælles valuta ved navn euroen.
15

 Dette førte til første fase af fuldstændig 

frihed for kapitaltransaktioner gennem Europarådets direktiv 88/361/EØF af 24. juni 1988.
16

 Det 

næste skridt blev indførelsen af Maastricht-traktaten (TEU),
17

 som indførte kapitalbevægelser som 

en traktatsikret frihedsrettighed. Dette krævede, at de forskelle, der adskilte de finansielle markeder 

i medlemsstaterne, blev afskaffet, således at der opstod en optimal allokering af europæiske 

opsparinger.
18

 

 

De frie kapitalbevægelser er hjemlet i kapitel 4 TEUF, vedrørende ”Kapital og Betalinger”,
19

 som 

forbyder medlemsstaterne at indføre restriktioner på alle kapitalbevægelser og betalinger. Dette 

betyder, at pengestrømmene kan bevæge sig mere frit, og det kan dermed siges, at liberaliseringen 

af frie kapitalbevægelser har skabt et hul, idet det ikke er muligt at kontrollere alle transaktioner. 

Dette gælder både medlemsstaterne indbyrdes, men også mellem medlemsstaterne og tredjelande. 

Det er derfor nærliggende at antage, at tredjelandsaspektet, samt mulighederne indenfor EU, har 

gjort det lettere for terrorister at flytte rundt på den nødvendige finansieringskapital uden 

restriktioner.  

 

                                                        
11

 De andre grundlæggende friheder er, Fri bevægelse af varer TEUF artikel 34, Fri bevægelse af tjenesteydelser TEUF 

artikel 56 & 57, Etableringsfriheden TEUF artikel 49, Arbejdskraftens frie bevægelighed TEUF artikel 45.  
12

 Europa-Parlamentet, Free movement of capital 
13

 Europa-Parlamentet, Free movement of capital 
14

 Europa-Parlamentet, Free movement of capital 
15

 Sørensen, Nielsen & Danielsen, EU Retten, 2014, s. 700 
16

 Rådets direktiv af 24. juni 2988 om gennemførelse af Traktatens artikel 67 (88/361/EØF) 
17

 Maastricht-traktaten (TEU), traktaten om den Europæiske Union af 7. februar 1992 
18

 Sørensen, & Nielsen EU-Retten, 2004 s. 620 
19

 Lissabontraktaten (TEUF), Traktaten om den europæiske unions funktionsmåde, 2007.  
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Denne mulighed var der ikke før, hvor restriktionerne gerne var mange og de nationale lovgivninger 

forskellige.
20

 Det skal påpeges, at liberaliseringen af kapitalbevægelser har medført flere positive 

effekter, som særligt vil blive analyseret i afhandlingens økonomiske kapitel. Dog viser det sig 

også, at terrorister forsøger at udnytte det hul som frie kapitalbevægelser har skabt, som medfører at 

tilliden til det finansielle system, og derigennem også det indre marked, kan lide alvorlig skade.
21

  

 

For at modvirke ovenstående problemer, har EU opsat et sæt regler, der skal hjælpe med at 

identificere og registrere virksomheders reelle ejere, for at skabe mere gennemsigtighed på EU’s 

marked. Det vil derfor være relevant at kigge på de nye regler omkring identificering og registrering 

af virksomheders reelle ejere, da det formodes, at disse vil skabe øget gennemsigtighed, som gør det 

vanskeligere for terrorister at gemme sig bag komplicerede selskabskonstruktioner, og derigennem 

tætte hullet som frie kapitalbevægelser har skabt. I det følgende introduceres disse nye regler.  

 

1.5 Reelle ejer  

Begrebet den reelle ejer er ikke helt nyt i lovgivningen, da det allerede blev indført i det tredje 

hvidvaskningsdirektiv og findes i den gældende danske hvidvasklov.
22

 Efter vedtagelsen af det 

fjerde hvidvaskningsdirektiv blev reglerne vedrørende de reelle ejere præciseret, samtidig med at de 

nu skulle indskrives i et offentligt register. Idet regler med EU-retlig baggrund skal implementeres i 

dansk lovgivning, er dette også tilfældet med det fjerde hvidvaskningsdirektiv som har 

implementeringsfrist 26. juni 2017.
23

 Der tages derfor udgangspunkt i direktivet, som suppleres 

med det tilhørende lovforslag nr. 41 af 13. oktober 2016.  

 

Reelle ejere anses, jf. lovforslag nr. 41 af 13. oktober 2016 § 2 nr. 9, litra a, som fysiske personer, 

som ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller 

udøver kontrol på en anden måde. Det er vigtigt at bemærke, at der skal være tale om fysiske 

personer, hvorfor juridiske personer ikke kan registreres som reelle ejere, men alene de fysiske 

personer, som i sidste ende ejer eller udøver kontrol over virksomheden.  

 

                                                        
20

 Europa-Parlamentet, Free movement of capital 
21

 Præambel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende 

foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. 
22

 Lovbekendtgørelse nr. 1022 af 13. august 2013 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og 

finansiering af terrorisme 
23

 Hvidvaskningsdirektivets artikel 67  
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Virksomheders identifikation om deres reelle ejere skal, jf. lov nr. 262 af 16. marts 2016, indskrives 

i et offentligt tilgængeligt register. Dette betyder, at alle virksomheder, undtaget de som er optaget 

til handel på et reguleret marked jf. lovforslag nr. 41 af 13. oktober 2016 § 2 nr. 9, litra a, skal 

oplyse hvem der er deres reelle ejere af de pågældende virksomheder, hvorefter disse skal 

indskrives i det offentligt tilgængelige register.  

 

Da finansiering af terrorisme ofte foregår ved komplicerede selskabskonstruktioner, kan lige præcis 

disse regler være med til at sætte en stopper for finansieringen og derigennem forhåbentligvis terror. 

I denne afhandling analyseres det, hvorvidt disse regler lever op til deres formål i præamblerne til 

hvidvaskningsdirektivet samt bemærkningerne til lovforslaget og derigennem stopper 

finansieringen af terrorisme.
24

 

 

1.6 Problemformulering 

Det overordnede problem i afhandlingen bliver belyst ved hjælp af den integrerede problemstilling. 

For at kunne besvare denne optimalt, anvendes to nødvendige underspørgsmål, som er henholdsvis 

et økonomisk og et juridisk. Disse to analyser, juridisk og økonomisk, vil blive anvendt i den 

integrerede del for at besvare det overordnede problem.  

 

Integreret problem: 

I hvilken grad er reglerne om de reelle ejere i samarbejde med kapitalens frie bevægelighed, med til 

at stoppe finansiering af terrorisme? 

 

Juridisk problem: 

I hvilken grad formår reglerne om registrering og identificering af de reelle ejere, i det fjerde 

hvidvaskningsdirektiv, at stoppe finansiering af terror som følge af det hul, som kapitalens frie 

bevægelighed har skabt? 

 

Økonomisk problem: 

Hvordan påvirker finansiering af terrorisme, det indre marked, som følge af indførelsen af 

kapitalens frie bevægelighed og fjernelse af transaktionsomkostninger? 

 

                                                        
24

 Lovforslag nr. 41 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
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1.7 Afgrænsning 

Juridisk afgrænsning 

I kapitel 2 afgrænses den juridiske analyse til kun at omfatte de EU-retlige og danske regler, da 

Danmark har pligt til at implementere direktivet i national lovgivning inden 26. juni 2017. De 

øvrige medlemsstaters nationale lovgivning samt implementering af direktivet vil derfor ikke blive 

behandlet. I denne sammenhæng anvendes alene de EU-retlige og danske terrordefinitioner, hvorfor 

der afgrænses fra alle andre definitioner.
25

    

 

Udgangspunktet i afhandlingen er det fjerde hvidvaskningsdirektiv og der igennem det fremsatte 

danske lovforslag. De fleste af bestemmelserne i direktivet samt lovforslaget omhandler hvidvask, 

men da opmærksomheden er på finansiering af terrorisme, afgrænses afhandlingen fra de øvrige 

regler vedrørende hvidvask, i det omfang de ikke har relevans til problemstillingen om reelle ejere.  

 

Finansiering af terrorisme sker ofte ved komplicerede selskabskonstruktioner med skjulte 

bagmænd, hvorfor det findes relevant at se på reglerne vedrørende registrering og identificering af 

de reelle ejere, da disse har til formål at øge gennemsigtigheden i selskaberne. Det specificeres at 

afhandling alene omhandler finansiering af terrorisme som sker igennem virksomheder og derved 

altså ikke privatpersoner. Den centrale definition om reelle ejere er delt op, hvor den første del 

omhandler selskaber, mens den anden del omhandler øvrige retlige arrangementer, herunder fonde 

og trusts. Grundet afhandlingens omfang analyseres alene reglerne for kapitalselskaber, hvorfor der 

afgrænses fra reglerne vedrørende andre retlige arrangementer.  

 

Økonomisk afgrænsning  

Kapitel 3 afgrænser den økonomiske analyse til alene at omhandle kapitalmarkedet, hvorfor alle 

andre markeder, herunder vare- og tjenestemarkedet, ikke behandles. Dette er grundet antagelsen 

om, at finansiering af terrorisme alene sker i form af kapital, hvorfor afhandlingen ligeledes 

afgrænses fra alle andre former for terrorfinansiering, herunder fx handel med våben. I denne 

sammenhæng analyseres terrorfinansiering som en negativ forbrugseksternalitet, hvorfor der 

afgrænses fra alle andre former for eksternaliteter, da disse ikke findes anvendelige i analysen af 

terrorfinansiering.  

                                                        
25

 Der afgrænses både fra de resterende medlemsstaters definitioner, samt andre internationale organisationers 

definitioner, herunder FATF og FN.  
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Idet afhandlingen tager udgangspunkt i kapitalens frie bevægelighed, foretages der alene analyser 

på europæiske markeder, det vil sige det indre marked, hvorfor alle andre verdensmarkeder ikke 

analyseres.  

 

Integreret afgrænsning  

Kapitel 4 integrerer den juridiske og økonomiske analyse for, at finde den mest optimale løsning. 

Dette medfører at ovenstående henholdsvis juridiske og økonomiske afgrænsninger ligeledes 

anvendes i den integrerede analyse.  

 

Da kapitlet omhandler regler som skal implementeres fra EU og som på nuværende tidspunkt er 

udarbejdet som et direktiv, afgrænses der fra alle andre implementeringsformer end forordning, da 

dette anvendes som en løsningsmulighed. Fuld kontrol af reglerne foreslås ligeledes som en 

løsningsmulighed, dog udarbejdes der ikke konkrete forslag til hvad der menes med fuld kontrol, 

idet dette ville kræve større ekspertise på de danske sanktioneringsområder.  

 

1.8 Metodeafsnit 

1.8.1 Formål, synsvinkel og struktur  

Samarbejdet på EU-plan og reglerne om kapitalens frie bevægelighed, har kreeret et forum, hvor 

udveksling af penge og derigennem finansiering af terrorisme har frit løb. Formålet med 

afhandlingen er altså at finde en måde at forhindre den negative effekt, i form af finansiering af 

terrorisme, som kapitalens frie bevægelighed har skabt. Dette gøres ved en teoretisk analyse af de 

EU-retlige regler, set i samfundsperspektiv, samt de konkrete ændringer de nye regler vedrørende 

den reelle ejer, vil have i dansk perspektiv. Problemet belyses ligeledes ved en analyse af 

påvirkningerne på det indre marked, hvor der både ses på markedseffekterne af liberaliseringen af 

frie kapitalbevægelser, samt den negative effekt i form af terrorfinansiering.  

 

Afhandlingen er opdelt i fem kapitler, som starter med kapitel 1, der belyser afhandlingen i 

hovedtræk med en forklaring af baggrunden samt metoden for afhandlingen. Herefter følger kapitel 

2 med en juridisk analyse, kapitel 3 med en økonomisk analyse og kapitel 4 med en integreret 

analyse. Til slut findes kapitel 5, hvor de afsluttende konklusioner på afhandlingen fremvises.  
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I afhandlingens kapitel 2 findes den juridiske analyse, som behandler de nye regler vedrørende 

registrering og identificering af de reelle ejere. Det analyseres hvorvidt reglerne er med til at hindre 

finansiering af terrorisme ved hjælp af en teoretisk analyse af de danske og EU-retlige regler på 

området. Kapitalens frie bevægelighed inddrages ligeledes i de forskellige elementer af analysen. 

Til slut vurderes det, hvorvidt implementeringen af de EU-retlige regler har levet op til formålet 

med direktivet.  

 

I kapitel 3 behandles de økonomiske sider af kapitalens frie bevægelighed og finansiering af 

terrorisme. Analysen starter med opbygningen af det indre marked og markedsteori generelt, og 

anses som et startpunkt for markedsanalysen. Videre analyseres markedseffekterne af kapitalens 

frie bevægelighed, inklusiv transaktionsomkostningsteorien. Efterfølgende indsættes finansiering af 

terrorisme som en negativ eksternalitet i markedsmodellen, før analysen afsluttes med en 

opsummering af effekterne og påvirkningerne.  

 

I afhandlingens kapitel 4 anvendes konklusionerne fra de to ovenstående analyser, til at finde den 

mest optimale måde hvorpå EU og derigennem Danmark kan stoppe finansiering af terrorisme. 

Først anvendes Coase-teoremet modsætningsvis, for at bevise at offentlig regulering er nødvendig 

på terrorfinansieringsområdet. Herefter gives der nogle reguleringsmuligheder som eventuelle 

forslag, hvorefter disse indsættes i to spiltræ, for at påvise hvilken regulering som bedst muligt 

stopper finansiering af terrorisme på EU-plan.  

 

Kapitel 5 indeholder den samlede konklusion på afhandlingen med eventuelle forslag til 

forbedringer. 

 

1.8.2 Juridisk metode 

For bedst muligt at kunne belyse reglerne om identificering og registrering af de reelle ejere, og 

hvorvidt disse er tilstrækkelige i forbindelse med forebyggelse eller helt afskaffelse af finansiering 

af terrorisme, anvendes den retsdogmatiske analysemetode.
26

  

 

                                                        
26

 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, s. 34 
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1.8.2.1 Retskildelæren 

I den juridiske del anvendes den retsdogmatiske analyse i sammenhæng med retskildelæren.
27

 

Denne er bygget på Alf Ross’ prognoseteori i retsrealismen,
28

 hvorefter retskilderne klarlægges og 

analyseres med henblik på at finde gældende ret.
29

 
 
Gældende ret forstås i denne sammenhæng ikke 

som det, der allerede eksisterer, men derimod den gældende ret som domstolene vil komme frem til 

i en given sag, og derved vil domstolens forståelse af retten være et verifikationskriterium.
30

 I 

modsætning til den retsdogmatiske metode vurderes retskildelæren ikke ud fra en rækkefølge, men 

der kan dog forekomme rangorden indenfor de forskellige retskilder.
31

  

 

Reglerne vedrørende finansiering af terrorisme, stammer på EU-niveau fra det tredje samt fjerde 

hvidvaskningsdirektiv. Det primære fokus i denne afhandling er det fjerde hvidvaskningsdirektiv  

 nr. 2015/849/EU af 20. maj 2015,
32

 herefter hvidvaskningsdirektivet. Udgangspunktet for den 

juridiske analyse er altså reglerne i direktivet, suppleret med national ret. I denne sammenhæng vil 

den nationale del være repræsenteret ved lovforslag nr. 41 af 13. oktober 2016, som er det danske 

lovforslag, udarbejdet for at imødekomme implementeringen af direktivets regler vedrørende de 

reelle ejere og det tilhørende register.
33

 Reglerne vedrørende registrering af reelle ejere, 

implementeres i lov nr. 262 af 16. marts 2016.
34

  

 

EU's retskilder opdeles overordnet mellem primærregulering og sekundærregulering.
35

 

Primærregulering defineres som traktatgrundlag, almindelige retsprincipper og grundlæggende 

rettigheder. Da afhandlingens centrale del omhandler finansiering af terrorisme i henhold til 

hvidvaskningsdirektivets regler, vil de primære retskilder alene blive anvendt i begrænset grad. 

 

Den sekundære ret, også kendt som den afledede EU-ret, er reguleret i TEUF artikel 288 stk. 3.  

Artiklen opstiller en ikke udtømmende liste på fem retsakter, der defineres som sekundær ret 

                                                        
27

 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, s. 30 
28

 Ross, om ret og retfærdighed, 1953 
29

 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, s. 31  
30

 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, s. 440 
31

 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, s. 34 
32

 Hvidvaskningsdirektivet  
33

 Direktivets ændringer er blevet indført i flere forskellige love. Da reglerne vedrørende de reelle ejere er fokus for 

denne afhandling, ses der alene på disse danske regler.  
34

 Lov nr. 262 af 16. marts 2016 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om 

erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 
35

 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, s. 69 
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herunder forordninger, direktiver og afgørelser.
36

 Hvidvaskningsdirektivet er sekundær regulering, 

og det er derfor bindende for enhver medlemsstat. Det er dog op til de nationale myndigheder, at 

beslutte hvordan direktivet skal implementeres, så længe det tilsigtede mål overholdes. Da 

implementeringsfristen for hvidvaskningsdirektivet ligger 26. juni 2017, er direktivet, i skrivende 

stund endnu ikke implementeret i dansk ret, der er dog udarbejdet et lovforslag, lov nr. 41 af 13. 

oktober 2016, hvorfor dette anvendes til den fremadrettede analyse.
37

  

 

Idet direktivet ikke kan opfylde legalitetsprincippet i national ret, vil det være den pågældende 

nationale regel, som anvendes. Hjemlen for dette ligger i medlemsstatens forfatningsretlige regler, 

hvorfor hvert land som er medlem af EU skal anvende de regler som de har implementeret i 

national ret. På baggrund af dette anvendes det danske lovforslag i denne afhandling da det antages 

dette vil blive vedtaget og derved viser et godt billede af de regler som vil blive implementeret i 

dansk lovgivning.
38

  

 

Trods tidligere implementering af reglerne vedrørende reelle ejere er disse blevet mere aktuelle ved 

indførelsen af registreret. Den nuværende lov har ligeledes bestemmelser vedrørende reelle ejere i, 

dog relaterer de sig alene til de omfattede virksomheders kundelegitimeringsprocedurer.
39

 De nye 

regler medfører, at virksomhederne selv skal identificere deres reelle ejere samt registrere dem, 

hvorfor virksomhederne ligeledes kan holdes til ansvar for forkert eller mangelfuld registrering.  

 

Da direktivet, lovforslaget samt reglerne på området er nye, vil anvendelsen af domspraksis ikke 

være omfattende, da de fleste regler på dette område vil fremkomme efter implementeringen af 

reglerne, hvor det formodes, at en del virksomheder kan havne i problemer.  

 

1.8.2.2 EU konform fortolkning 

Danmark er med i et overstatsligt samarbejde med de resterende europæiske lande, hvorfor 

medlemsstaterne har pligt til at forholde sig til EU-lovgivning.
40

 Af denne grund foreligger der et 

krav om EU-konform fortolkning,
41

 jf. TEU artikel 4, stk. 3, som foreskriver, at der skal være et 

                                                        
36

 Resten findes ikke relevant for denne afhandling 
37

 Dette vil blive analyseret yderligere i kapitel 2.5 
38

 Danielsen, Integreringen af unionsretten, 2013, s. 58-59 
39

 Høg & Busck-Nielsen, Hvidvaskloven med kommentarer, 2008 s. 56 
40

 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, s 207  
41

 Se C-6/64 Costa mod E.N.E.L  
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loyalt samarbejde mellem Unionen og staterne, samt at de bistår hinanden ved gennemførelsen af 

opgaver, og sikrer, at medlemsstaterne opfylder de forpligtelser, som følger af EU-retsakter. EU-

konform fortolkning betyder i praksis, at de nationale domstole skal fortolke national ret i 

overensstemmelse med EU-retten.
42

 EU-domstolene har tidligere præciseret en direktivkonform 

fortolkning med hjemmel i TEUF artikel 288, stk. 3, hvori det gøres klart, at direktiver er bindende 

for alle medlemsstater, som skal implementere målene fra denne i national lovgivning.
43

  

 

Kravet om den EU-konforme fortolkning har stor betydning i forhold til de nye regler vedrørende 

hvidvask og finansiering af terrorisme, da disse oprinder fra det fjerde hvidvaskningsdirektiv, 

hvorfor de skal implementeres i dansk ret. De danske myndigheder har valgt at implementere 

hvidvaskningsdirektivet i flere forskellige love, hvor de mest relevante for denne afhandling, er 

henholdsvis det danske lovforslag til ændring af hvidvaskloven nr. 41 af 13. oktober 2016, samt lov 

nr. 262 af 16. marts 2016, hvori registreringen af de reelle ejere er hjemlet.  

 

1.8.2.3 Fortolkningslæren 

Reglernes nye historie taget i betragtning medfører, at formålsbeskrivelserne i form af både 

præamblerne i direktivet samt bemærkningerne til lovforslaget vil blive anvendt som betydelige 

fortolkningsbidrag for forståelsen af reglerne.  Trods bemærkningernes manglende retskildestatus, 

anses de i denne sammenhæng for at være et væsentligt fortolkningsbidrag og grundet den ofte vage 

lovformulering må det antages, at domstolene ligeledes ville anvende bemærkningerne til loven for 

at finde frem til gældende ret.
44

  

 

1.8.3 Økonomisk metode 

Den økonomiske del af afhandlingen har fokus på finansiering af terrorisme set fra en økonomisk 

synsvinkel. For bedst at kunne belyse dette, klargøres det først, at der er tale om et samlet indre 

marked, hvor der foretages en analyse af udbud og efterspørgsel. På baggrund af dette anvendes 

transaktionsomkostningsteorien til at bevise, hvilke positive effekter kapitalens frie bevægelighed 

har haft på markedet. Herefter indsættes finansiering af terrorisme som en negativ eksternalitet for 

at belyse, hvordan dette udnytter den generøsitet, der foreligger i kapitalens frie bevægeligheds 

                                                        
42

 Ølykke & Tvarnø, Pligten til EU-konform fortolkning – EU-domstolens afgørelse i Domiguez-sagen, 2013 s. 412  
43

 For illustration se Colson/Kamann-sagen C-14/83  
44

 W.E. Von Eyben, Juridisk grundbog, bind 1, retskilderne, 1988 s. 14  
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mulighed for at flytte kapitalen rundt. Til slut samles alle effekter i en oversigt for at sammenligne 

og analysere situationerne og påvirkningerne som de har.  

 

I afhandlingen vil den deduktive metode blive anvendt,
45

 hvor der tages udgangspunkt i at bruge 

teorier og metodiske fremgangsmåder for at analysere de givne problemstillinger. Ved hjælp af den 

deduktive metode bruger man generel viden til at drage videnskabelige konklusioner om påstande.
46

 

Dette stemmer overens med fremgangsmåden i analysen, hvor projektet anvender allerede skrevne 

teorier til at undersøge det indre marked. I projektet arbejdes der med kvalitativ data, som er data 

der anvendes når man ønsker at undersøge en række forhold, som er vanskelige at måle og iagttage. 

Der anvendes også kun sekundære dataindsamlinger, dvs. data eller informationer som allerede er 

indsamlet. Nedenfor introduceres de modeller der vil blive anvendt i den økonomiske del.  

 

1.8.3.1 Transaktionsomkostningsteori og adfærdsantagelse 

Transaktionsomkostningsteorien er en af de mest anvendte og kendte økonomiske teorier, da den 

forsøger at forklare, hvordan transaktionsomkostninger kan minimeres og værdien derfor 

maksimeres. Teorien tager udgangspunkt i logikken, der blev introduceret i Ronald Coase, The 

Nature of the firm,
 47

 hvor han argumenterer for, at virksomheders eksistens principielt afhænger af 

friktioner ved at bruge markedsmekanismen. Oliver E. Williamsson videreudviklede og 

operationaliserede Coeases ideer,
 48

 og introducerede transaktionsomkostninger som en økonomisk 

teori med fokus på egenskaberne ved disse. I artiklen The Economics of Organization: The 

transaktion cost approach definerer Williamsson transaktionsomkostninger som alle omkostninger, 

der afholdes med henblik på at gennemføre en kontrakt herunder også ex post fra 

kontraktindgåelsen. I praksis er det vanskeligt at kvantificere transaktionsomkostninger, men det er 

muligt at vurdere, hvilken påvirkning på det indre marked indførelsen af kapitalens frie 

bevægelighed har haft, hvorfor denne teori er anvendelig.  

 

Der er nogle adfærdsantagelser, som gør sig gældende i transaktionsomkostningsteorien, nemlig 

begrænset rationalitet og opportunisme.
49

 Begrænset rationelle handlinger kan opstå på forskellige 

                                                        
45

 Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 2008, s. 35 
46

 Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 2008, s. 35 
47

 Ronald Coase, The Nature of the Firm, 1937 
48

 Williamson, The economic institutions of capitalism, 1985 & Williamson, Transaction cost economics: The 

governance of contractual relations. 1979 
49

 Williamsson, The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach, 1981, s. 553  
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grundlag, for eksempel ved asymmetrisk information.
50

 Aktørerne kan også handle opportunistisk, 

hvilket betyder, at de handler egen optimerende med svigagtige handlinger.
51

 Dette er endnu en af 

de punkter, der har ændret sig væsentligt efter indførelsen af kapitalens frie bevægelighed. Det 

analyseres, hvordan adfærden har ændret sig fra tiden før kapitalens frie bevægelighed, idet 

aktørerne ikke havde nogle fælles interesse, til den nuværende situation, hvor der foreligger et indre 

marked, som alle aktørnene skal værne om sammen.  

 

For bedst at belyse markedets tilstand i form af udbud og efterspørgsel og ultimativt reduktionen i 

transaktionsomkostningerne samt ændringen i adfærden, gennemgås de grundlæggende 

markedskræfter i starten af analysen.  

 

1.8.3.2 Terrorfinansiering som negativ eksternalitet 

Teorien om eksternaliteter og ”spilovereffekter” blev første gang diskuteret af Marshall
 
og senere 

videreudviklet af Pigou i bogen The Economics of Welfare.
 52 53

 Pigou analyserede afvigelsen 

mellem den marginale private interesse og den marginale sociale interesse i relation til negative 

eksternaliteter og på baggrund af dette foreslog han at implementere et skatte/afgiftssystem på 

forurenende aktiviteter. Pigous analyse var startskuddet for økonomers opmærksomhed på 

vidtgående påvirkninger af handlinger, og eksternaliteter er derfor også kendt som 

”spilovereffekten” eller ”naboeffekten”. 

 

De økonomiske og samfundsmæssige følger af terrorangreb, kan være massive og kan præge en hel 

befolkning, gennem frygt og splittelse. Mange mener at terroristernes handlinger er svage og 

egoistiske, da angrebene rammer uskyldige mennesker. Følgerne af terrorisme kan spores tilbage til 

dem, der har finansieret og planlagt terrorangrebene, hvorfor terrorhandlinger anses for at være en 

negativ eksternalitet i markedet.  Definitionen af eksternaliteter er som følger:
54

 

 

”Externalities arise whenever the actions of one party make another party worse or better off, yet 

the first party neither bears the costs nor receives the benefits of doing so” 

 

                                                        
50

 Williamsson, The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach, 1981, s. 553 
51

 Williamsson, The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach, 1981, s. 553 
52

 Marshall, Principles of Economics, 1890. 
53

 Pigou, The Economics of Welfare, 1932.  
54

 Gruber, Public Finance and Public Policy, 2005 
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Eksternaliteter handler derfor om den påvirkning, som andres handlinger har og de konkrete 

effekter af disse. Den negative handling i form af terrorfinansiering (og terrorangreb), hvor de 

mulighed der er skabt af kapitalens frie bevægelighed udnyttes, udsætter dermed det indre marked 

for samfundsmæssige og økonomiske skader.  

 

Konsekvenserne er, at den samfundsmæssige velfærdsgevinst ved produktion/handel er mindre end 

markedsdeltagernes samlede velfærdsgevinst. Markedsløsningen er derfor inefficient og ikke i 

ligevægt. Effekten af terrorfinansiering som en negativ eksternalitet vil derfor blive analyseret, ved 

hjælp af makroøkonomiske modeller, for efterfølgende at blive inkluderet i markedsmodellen for 

det indre marked i et ønske om at analysere konsekvenserne for udbud og efterspørgsel i markedet.  

 

1.8.3. Integreret metode 

Den integrerede metode indeholder metoder hvori det juridiske og økonomiske aspekt kombineres. 

Coase-teoremet analyserer transaktionsomkostninger fra kapitel 3, i sammenhæng med 

ejendomsrettigheder og rettighedsallokering. Spilteori anvendes ligeledes til at se på de juridiske 

samt økonomiske udfordringer ved terrorfinansiering, og kombinerer disse i en teori som fremfinder 

den mest optimale reguleringssituation for EU.  

 

1.8.3.1 Retsøkonomi 

Retsøkonomien er en økonomisk disciplin, hvor økonomiske modeller anvendes til at behandle 

juridiske problemer.
55

 Startskuddet for denne teori formede sig ved udgivelsen af den tidligere 

nævnte artikel af Ronald Coase.
56

 Jurist og chefdommer Richard A. Posner har i denne 

sammenhæng bl.a. udtalt, at regler skal vurderes ud fra deres konsekvenser.
57

 Dette taler altså for, at 

de juriske regler skal analyseres ud fra deres tilknyttede økonomiske konsekvenser. I dette kapitel 

anvendes retsøkonomien til, at se på hvilken regulering som er mindst økonomisk byrdefuld.  

 

1.8.3.2 Coase-teoremet 

Ronald Coase var allerede en etableret økonom da han i 1960 kom til Universitetet i Chicago for at 

præsentere The Problem of Social Costs.
58

 Han endte med at blive i Chicago for at udarbejde hans 
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 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, s. 484 
56

 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, s. 484 
57

 Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, s. 491 
58

 Ronald Coase var en britisk økonom som specielt er kendt for Coase-teoremet. Han vandt Nobelprisen i Økonomi i 

1991.  
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teori om Law and Economics, som blev publiceret i Journal of Law and Economics. Coase-teoremet 

foreskriver, at i en verden uden transaktionsomkostninger, vil rettighedsallokeringen (gennem 

lovgivning) være uvigtig, da de vil blive flyttet til den som værdsætter den højest, igennem privat 

forhandling.
59

 Coase-teoremet vil være en vigtig del af afhandlingens kapitel 4, da den anvendes til, 

at illustrere, at offentlig regulering er en nødvendighed, idet der ikke foreligger en 

forhandlingsmulighed mellem EU og dem som finansierer terrorisme.  

 

1.8.3.3 Spilteori 

I 1994 udviklede John Von Neumann og Oskar Morgenstern spilteori i bogen The Theory of Games 

and Economic Behaviour.
6061

 Spilteori anses i dag som et centralt værktøj til økonomiske analyser, 

og vil i sin normale form anvendes til at finde spillerne, strategierne og deres pay-offs.
62

 I denne 

afhandling vil spilteori anvendes i ekstensiv form, altså som et sekventielt spil, hvor det opstilles et 

spiltræ.
63

 Her foreligger der perfekt information, hvor EU får et overblik, over de forskellige valg 

og pay-offs, ved en indførsel af alternative former for regulering. Det antages at EU og dem som 

finansierer terrorisme handler rationelt, og derfor vælger den mulighed der giver højst pay-off.  

 

1.8.3.4 Retspolitik  

Retspolitikken opdeles i traditionel forstand som enten De lege ferenda eller De sentendia ferenda.
64

 

I kapitel 4 tages der udgangspunkt i De lege ferenda, hvor det analyseres hvordan lovgivningen 

burde udformes som følge af det hul, som kapitalens frie bevægelighed har skabt.  

 

1.9 Begrebsafklaring 

Hvidvaskningsdirektivet vil blive brugt som betegnelse for direktiv nr. 2015/849 af 20. maj 2015 

om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge 

eller finansiering af terrorisme. Medmindre andet er anført i afhandlingen, henviser 

hvidvaskningsdirektivet altid til ovenstående. De øvrige hvidvaskningsdirektiver vil blive henvist til 

som henholdsvis første, andre og tredje.  
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Lovforslaget henviser til Lovforslag nr. 41 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og 

finansiering af terrorisme, Fremsat den 13. oktober 2016. 

 

Ændringslovforslaget henviser til Lovforslag nr. 94 om ændring af selskabsloven, lov om visse 

erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 

(Indførelse af register over reelle ejere), Fremsat den 16. december 2015. 

 

Ændringsloven anvendes som betegnelse for Lov nr. 262 af 16. marts 2016 om ændring af 

selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og 

forskellige andre love. 

 

Registreringsbekendtgørelsen henviser til Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af 

oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen, 2017.  

 

Terrorist vil blive brugt for at betegne både dem som finansierer terrorisme, samt dem som udfører 

terrorhandlinger. 

 

1.10 Kildekritik  

I denne afhandling bruges der et bredt spektrum af kilder, til udformningen af analyser. For et så 

stort projekt er det vigtigt at være kritisk overfor hvilke kilder der anvendes og derigennem deres 

troværdighed. I den juridiske del anvendes der i analysen hovedsageligt regulering,
65

 der ligger 

øverst i retskildehierarkiet. Dette giver kilderne stor pålidelighed og anses for at have 

retskildeværdi. Finanstilsynets vejledninger og retningslinjer samt bemærkninger og høringsnotater 

til lovforslag, tillægges også stor pålidelighed, da domstolen gennem praksis har vist at disse er 

vigtige. Videre anvendes litteratur, i form af bøger og artikler, skrevet af fageksperter, der også 

vurderes som troværdige. Disse er særligt anvendt i den økonomiske og integrerede analyse i 

forbindelse med beskrivelse af faglig teori og fakta, men kan også ses i den juridiske del. Ydermere 

anvendes pålidelige kilder fra nettet, specielt i forhold til EU, hvor alt er mere centraliseret og 

digitalt.  
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Kapitel 2 – Juridisk analyse  

2.1 Indledning 

Krigen mod terrorisme har siden 11. september 2001 været en kamp mellem terrorgrupper og den 

vestlige verden. På trods af at angrebet skete mod USA, var det ligeledes et angreb på den vestlige 

verden og dets værdier. Mange europæiske lande valgte herefter at støtte USA i krigen mod 

terrorisme, med bl.a. militær støtte i Irak og Afghanistan. Denne deltagelse udtrykte, at Europa delte 

de samme vestlige værdier og derved var en fjende for terroristerne. I tiden efter var der et stigende 

antal angreb mod Europa, som alle sammen kunne spores tilbage til islamistiske ekstremistgrupper, 

såsom Al-Qaeda og Islamisk stat. Det blev i høj grad klart for Europa, at de var et mål, og derved 

skulle alle forholdsregler tages for at sikre borgerne i medlemsstaterne. Et af de store spørgsmål i 

krigen mod terror var, hvordan disse terrorhandlinger blev finansieret. Specielt i den sidste tid har 

man kunne se, at store dele af de nyeste terrorangreb, bl.a. Paris-angrebet, mistænkes, at være blevet 

finansieret af midler, som stammer fra europæiske borgere.  

 

Den teknologiske udvikling har gjort det lettere at skjule midler til finansiering af terrorisme, 

selvom der samtidig aldrig har været så mange teknologiske spor. Mulighederne for et mere 

effektivt og hurtigt samarbejde på tværs af landegrænser er ligeledes blevet større, det ses bl.a. ved 

den øgede informationsdeling.  På trods af dette mistænkes det stadig, at store dele af finansieringen 

foregår på den mere traditionelle måde, navnlig gennem såkaldte hawala-systemer.
66

 

Hvidvaskningsdirektivet forsøger at gøre en ende på dette ved at indføre registreringsforpligtelser 

for bl.a. hawala-agenter. Terrorister, som gemmer sig bag komplicerede selskabsstrukturer, anses 

for at være i den høje risikogruppe
67

 for finansiering af terrorisme. For yderligere at beskytte EU og 

dets værdier, indeholder det nye hvidvaskningsdirektiv regler for identificering og registrering af 

virksomheders reelle ejer.  

 

Efter udarbejdelsen af det nye hvidvaskningsdirektiv var det næste naturlige skridt, at 

medlemsstaterne skulle implementere direktivet i deres nationallovgivning. I forbindelse med 
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67

 Dette skal ses i sammenhæng med den risikobaserede tilgang 



24 
 

høringen til det danske lovforslag blev det hurtigt gjort klart, at bestemmelserne vedrørende den 

reelle ejer medførte store diskussioner og uklarheder. Specielt Finansrådet og Realkreditforeningen 

stillede sig kritisk overfor de nye regler, da de mente, at der manglede udspecificering på store dele 

af området. 

 

2.2 Kapitalens frie bevægelighed 

Som følge af anden verdenskrig, en af de største krige i Europa, blev det klart, at der var brug for et 

fællesskab mellem de europæiske lande for at forhindre lignende situationer fremadrettet. Dette 

resulterede først og fremmest i kul- og stålunionen, som senere blev til EF og til slut EU, som vi 

kender det i dag.
68

 En af EU’s mærkesager har siden dag ét været et fælles indre marked, som 

hjælper medlemsstaterne med lettere at koordinere og beskytte hinanden.
69

 Ideen var, at der skulle 

laves en fælles union med de europæiske lande og derigennem styrke Europa i verdensbilledet.  

 

Som tidligere nævnt, blev EU oprettet for at skabe et handelssamarbejde i Europa, og en af EU’s 

grundsten var i den sammenhæng det indre marked. Det står hjemlet i artikel 26 TEUF:  

 

Unionen vedtager foranstaltninger med henblik på oprettelse af det indre marked eller sikring af 

dets funktion i henhold til de relevante bestemmelser i traktaterne. 

 

Finansiering af terrorisme anses for at være en grundlæggende trussel mod det indre marked, da 

misbrug af det finansielle system kan skade dets integritet, funktion, omdømme og stabilitet.
70

 EU-

kommissionen skal derfor, jf. artikel 26 TEUF, forhindre dette ved at vedtage bestemte 

foranstaltninger. Det nye hvidvaskningsdirektiv er netop en sådan foranstaltning. 

 

Unionssamarbejdet har muliggjort fri bevægelighed for varer, personer, kapital og tjenesteydelser 

på et område uden grænser (indenfor EU), jf. artikel 26, stk. 2 TEUF. Disse bliver ofte refereret til 

som de fire friheder, da formålet med det indre marked er at skabe et europæisk hjemmemarked 

uden indre grænser. Et af formålene med etableringen af det indre marked var herunder etableringen 

af et egentligt fælles finansielt marked, som tillader, at virksomhederne tiltrækker investeringer fra 
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hele EU.
71

 Oprindeligt blev der fastlagt rammer for toldunionen, hvor toldsatserne imellem landene 

blev fjernet, således at samhandlen, og dermed også økonomien samt gensidig afhængighed kunne 

vokse.
72

 Samtidig blev der også etableret en fælles ydre toldmur overfor omverdenen. Senere blev 

der konstatereret et grundlæggende princip om, at varer, personer, tjenesteydelser og kapital kunne 

bevæge sig frit imellem medlemsstaterne. Det skal dog bemærkes, at traktatens bestemmelser om fri 

bevægelighed ikke kan anvendes på rent interne forhold, da der er et krav om et 

grænseoverskridende element.  

 

Artikel 63 TEUF forbyder enhver restriktion af kapitalbevægelser og betalinger, både når det 

gælder medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og tredjelande. På grund af 

frihedens unikke tredjelandsaspekt er den også den mest vidtrækkende af frihederne. Dette skaber 

samtidig mulighed for, at terrorister kan udnytte friheden til lettere at flytte kapital og andre midler 

til terrorisme, ind i EU, rundt omkring i EU samt ud af EU. På mange måder kan det siges, at 

oprettelsen af kapitalens frie bevægelighed samtidig har skabt et hul, der kan udnyttes af personer, 

som ønsker at finansiere terrorisme. Med andre ord er der groft sagt åbnet op for fri bevægelighed 

af økonomisk kriminalitet, hvorfor det er vigtigt at lukke disse huller, friheden har skabt.
73

 Hvorvidt 

de nye regler vedrørende identificering og registrering af virksomheders reelle ejere skaber øget 

gennemsigtighed, som derved hindrer terrorister i at flytte kapital og dermed sætte friheden på spil, 

vil blive analyseret nedenfor. 

 

Terrorister arbejder ofte på tværs af landegrænser, hvorved der flyttes kapital til finansiering af 

terrorisme rundt indenfor i EU, ind i EU fra tredjelande eller ud af EU til tredjelande. Det er derfor 

essentielt at forhindre, at personer, som finansierer terrorisme, kan udnytte kapitalens frie 

bevægelighed i EU. Det er grundet afhandlingens fokus yderst relevant at belyse, hvorvidt de nye 

regler om identificering og registrering af virksomheders reelle ejere beskytter EU’s grundlæggende 

værdier om fri bevægelighed for kapital, fra at blive udnyttet til finansiering af terrorisme.  
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2.3 Fjerde hvidvaskningsdirektiv 

Hvidvask har i lang tid været en grundlæggende trussel mod det indre marked og er siden 1991 

blevet reguleret på EU-plan. Det første hvidvaskningsdirektiv rettede sig mod organiseret 

kriminalitet herunder udbytte fra narkotika, hvor hvidvask af penge blev defineret som kriminelle 

handlinger i forbindelse med narkotikahandel.
74

 I den sammenhæng var det alene den finansielle 

sektor, som blev pålagt forpligtelser.
75

  

 

Der skulle gå 10 år, før det blev fundet relevant at udarbejde et nyt direktiv,
76

 hvor 

anvendelsesområdet blev udvidet. Dette medførte, en bredere vifte af lovovertrædelser og 

derigennem en bredere fortolkning af hvidvask. I denne sammenhæng var der ligeledes flere 

virksomheder som blev omfattet af direktivet.  

 

I perioden efter andet hvidvaskningsdirektiv ændrede verdensbilledet sig på baggrund af et af tidens 

største terrorangreb. Dette var ikke alene et angreb på USA, men i langt højere grad et angreb på 

den vestlige verden, som resulterede i en klar tanke om, at strukturen skulle ændres. Som følge af 

dette, udkom FATF i juni 2003,
77

 med anbefalinger som nu anså terrorfinansiering for at være en 

del af de økonomisk kriminelle handlinger, der skulle bekæmpes. Allerede to år efter 

anbefalingerne, udkom det tredje hvidvaskningsdirektiv, hvor terrorfinansiering blev inkorporeret i 

direktivet, da det blev anset som en reel trussel, der burde håndteres på overstatsligt plan.
78

   

 

Efter tredje hvidvaskningsdirektiv var der en stor stigning i små og store terrorangreb på 

medlemsstaterne i, EU, hvilket resulterede i, at fjerde hvidvaskningsdirektiv trods det udkom 10 år 

senere, stadig lagde stor vægt på finansiering af terrorisme.  

 

2.4 Formål med fjerde hvidvaskningsdirektiv 

Det nye direktiv blev indført på baggrund af FATF anbefalinger i 2012,
79

 hvori det blev gjort klart, 

at der skulle laves nye regler på området vedrørende finansiering af terrorisme. I sammenhæng med 

dette udarbejdede Europa-Kommissionen, i samarbejde med Deloitte, en rapport for at vurdere 
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tilstanden af de på daværende tidspunkt gældende hvidvaskningsregler.
80

 Denne konkluderede, at 

det var tid til at revidere reglerne specielt med henblik på større gennemsigtighed og klare regler. 

Dette resulterede i, at Kommissionen 5. februar 2013 fremsatte et forslag til det fjerde 

hvidvaskningsdirektiv,
 81

 som efter mindre rettelser blev vedtaget 20. maj 2015.
 
 

 

Direktivet førte reglerne fra det tredje direktiv videre, dog med en del ændringer. De mest 

nævneværdige findes nedenfor:  

 

 Udvidelse af anvendelsesområdet 

 Udvidelse af bestemmelserne vedrørende politisk udsatte personer 

 Nye regler vedrørende kundelegitimation 

 En risikobaseret tilgang 

 Nye regler vedrørende reelle ejere samt nationale registre for disse 

 Udvidelse af samarbejdet mellem landenes efterretningstjenester  

 

De nye regler er alle sammen omfattende og kræver store ændringer for både loven, såvel som 

erhvervslivet. Dette medfører, at alle reglerne ikke vil blive analyseret i denne afhandling, men 

alene de regler der vedrører reelle ejere og det tilhørende register, da disse findes mest relevante for 

afhandlingens tema. Finansiering af terrorisme sker oftest ved komplicerede selskabsstrukturer, 

hvorfor de nye regler vedrørende reelle ejere, anses for at være en måde, hvorpå man kan stoppe 

finansiering af terrorisme.  

 

2.5 Implementering 

Et direktiv er jf. TEUF artikel 288, stk. 3 bindende for enhver medlemsstat, det rettes mod, dog er 

det op til de nationale myndigheder at implementere reglerne i national lovgivning.
82

 

Implementeringen af direktiver i national ret skaber en overgang mellem EU-ret og national ret, 

som bidrager til, at det samlede retssystem i EU får karakter af flerniveau-regulering (multi-level 

governance), hvor grænserne mellem det nationale og overnationale niveau overskrides og i nogen 
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grad udviskes. Hvidvaskningsdirektivet er et minimumsdirektiv,
83

 hvilket betyder, at de enkelte 

medlemsstater har mulighed for at fastsætte strengere regler, end de der er i direktivet.  

 

Lovforslaget blev sendt til offentlig høring 14. juli 2016 med høringsfrist 24. august 2016. forslaget 

blev sendt til i alt 158 organisationer, foreninger m.v., hvor der blev modtaget høringssvar fra 35 af 

disse. Heraf havde 28 organisationer, foreninger m.v. konkrete bemærkninger til udkastet.
84

 

 

Hvidvaskningsdirektivets nye regler skal implementeres i dansk lov inden 26. juni 2017, jf. 

hvidvaskningsdirektivets artikel 67. Kommissionen og Rådet opfordrede medlemsstaterne til at 

implementere direktivet inden udgangen af 2016,
85

 hvorfor Danmark oprindeligt foreslog i udkastet 

til lovforslaget at dette skulle implementeres inden 1. januar 2017. Dette modtog stor kritik hvilket 

specielt sås i høringssvarene fra diverse virksomheder,
86

 da det ikke gav virksomhederne nok tid til 

at omstille deres systemer til de nye og ganske omfattende regler. Den tidlige implementeringsfrist 

blev begrundet i de nyeste terrorangreb i bl.a. Paris og Bruxelles,
87

 hvorfor nye regler vedrørende 

terrorfinansiering ønskes implementeret hurtigt.  

 

Regeringen har i deres regeringsgrundlag klargjort, at der skal være øget opmærksomhed på 

overimplementering af EU-regulering, som omfatter danske virksomheder.
88

 I denne forbindelse 

har Erhvervs- og vækstministeriet udarbejdet et notat vedrørende principper for implementering af 

erhvervsrettet EU-regulering.
89

 Dette omhandler overimplementering, hvorfor reglerne alene finder 

anvendelse, såfremt der ikke er væsentlige hensyn, der taler for tilsidesættelse bestemte principper. 

Det fremgår at implementering af EU-regulering skal ske ved brug af følgende fem principper:  

 

1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-

reguleringen. 

2. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor 

implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i 

sammenlignelige EU-lande.  
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3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-regulering bør udnyttes. 

4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, bør EU-regulering implementeres gennem 

alternativer til regulering. 

5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles 

ikrafttrædelsesdatoer. 

 

Det er specielt princip nr. fem, som findes relevant, da denne omhandler byrdefuld EU-regulering i 

sammenhæng med ikrafttrædelsen, hvor byrdefuld EU-regulering skal træde i kraft senest muligt. 

Hvidvaskningsdirektivets implementeringsfrist er som tidligere nævnt 26. juni 2017, hvorfor det går 

klart imod implementeringsreglerne, at ikrafttrædelsesdatoen oprindeligt var sat til 1. januar 2017.  

 

I bemærkningerne til udkastet til lovforslaget blev det gjort klart, at grunden til den hurtige 

implementering var de mange terrorangreb, og specifikt det på daværende tidspunkt nyeste angreb 

på Paris og Charlie Hebdo i november 2015.
90

 Det er ikke yderligere forklaret i hverken udkastet til 

lovforslaget, udkastets bemærkninger eller direktivet, hvorfor dette ansås for at være et væsentligt 

hensyn. Det antages, at der kan påpeges forbindelser fra bl.a. dette angreb til terrorfinansiering, som 

stammer fra EU, hvorfor reglerne ligeledes må anses, at kunne sætte en stopper for denne form for 

finansiering af terrorisme.  

 

På trods af ovenstående argument omkring væsentligt hensyn må det også tages i betragtning, at 

virksomhederne i høringssvarene klart mener, at implementeringsfristen 1. januar 2017, er 

byrdefuld. I 11 af høringssvarene nævnes det, at ikrafttrædelsesdatoen er for tidlig, hvorfor det vil 

være besværligt, og i nogle tilfælde umuligt, at implementere til tiden, hvilket er problematisk, da 

der foreligger sanktioner ved manglende efterlevelse af direktivet og nationale regler, jf. artikel 58 i 

hvidvaskningsdirektivet.  

 

En del af høringssvarene pointerede ligeledes, at der ikke findes en opdateret vejledning fra 

Finanstilsynet, hvorfor det komplicerer implementeringen af reglerne yderligere. Såfremt der 

fandtes en vejledning, ville det være væsentligt nemmere for virksomhederne at vurdere, hvordan, 

og i hvor høj, grad reglerne skal anvendes. Dette skal ses i sammenhæng med den nye 

risikobaserede tilgang, samt at der stadig sættes spørgsmålstegn ved praksis af de nye regler.  
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Udkastet til lovforslaget blev offentliggjort 14. juli 2016, hvor forslaget vedrørende tidlig 

implementering 1. januar 2017 fremgår. Som følge af bl.a. utilfredsheden i høringssvarene, blev 

fristen udskudt til 26. juni 2017, i det fremsatte lovforslag af 13. oktober 2016.
91

 Dette stemmer nu 

overens med både direktivets frist, samt de overstående principper.  

 

Udover ovenstående mener Erhvervsstyrelsen, at de ved udarbejdelsen af lovforslaget har foretaget 

en grundig analyse for at sikre direktivnær implementering, hvor der alene gås videre end direktivet 

for så vidt angår kontantforbuddet, enkeltstående transaktioner udenfor kundeforhold for 

valutavekslingsvirksomheder, krav til registrering hos Finanstilsynet for virksomheder, der udbyder 

finansielle ydelser, men ikke er underlagt krav om tilladelse samt offentliggørelsesreglerne.
92

 Det 

påstås derfor, at lovforslaget udnytter den fleksibilitet, som er mulig, da der er foretaget direktivnær 

implementering og ingen af de forslag, som indeholder overimplementering pålægger erhvervslivet 

byrder, i og med at det blot er en videreførelse af gældende ret.
93

  

 

2.6 De reelle ejere 

Reglerne vedrørende de reelle ejere, deles i nedenstående analyse op i to dele. Den første del 

omhandler identificeringen af reelle ejere, og derigennem primært reglerne i direktivet, med 

lovforslaget som væsentligt fortolkningsbidrag. Den anden del tager udgangspunkt i registreringen 

af reelle ejere, og hvilken betydning disse har for virksomhederne, samt en analyse af, hvordan de 

kommer til at fungere i praksis herunder især med opmærksomhed på den manglende 

kontrolfunktion.  

 

2.6.1 Identificering af reelle ejere 

For bedst muligt at kunne belyse reglerne vedrørende identificering af reelle ejere, er det 

nødvendigt at se på ændringerne fra tredje til fjerde direktiv, samt ændringen fra nuværende 

hvidvasklov til det fremsatte lovforslag. Ændringerne har medført nye og omfattende regler, som 

følge af større terrorangreb samt mere fokus på hvidvask og finansiering af terrorisme fra medierne, 

hvorfor disse ændringer kan have en stor betydning for fremtidig praksis af den nye lovgivning.  
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2.6.1.1 Ændring fra tredje til fjerde hvidvaskningsdirektiv 

Begrebet den reelle ejer er ikke helt nyt i lovgivningen, da det allerede blev indført i det tredje 

hvidvaskningsdirektiv og den gældende danske hvidvasklov. I det fjerde hvidvaskningsdirektiv 

bliver reglerne omkring identificeringen af de reelle ejere udvidet yderligere, hvilket medfører flere 

vage vendinger end i den tidligere bestemmelse.  

 

Da finansiering af terrorisme ofte oprinder fra komplicerede selskabskonstruktioner, vil 

nedenstående analyse primært omhandle reglerne i direktivets artikel 3, nr. 6, litra a samt 

lovforslagets § 2, stk. 1, nr. 9, som vedrører identificeringen af de reelle ejere. Til trods for at disse 

regler ikke som sådan er nye, er registreringen og derved arbejdsbyrden på disse virksomheder 

blevet opjusteret med indførelsen af det nye direktiv.
94

 Dette medfører, at alle virksomheder nu skal 

tage stilling til, hvem der er de reelle ejere i deres selskabskonstruktion, samt at dette skal 

registreres, og verificeres.  Da alle selskabets reelle ejere skal registreres, er bestemmelserne 

vedrørende identificeringen af disse blevet yderst relevant, i og med at de forsøger at sikre, at alle 

virksomheder oplyser de rigtige personer. 

  

Da reglerne som tidligere nævnt er blevet udvidet, vil det være hensigtsmæssigt at sammenligne 

bestemmelserne i det tredje og fjerde hvidvaskningsdirektiv. Det følger af artikel 3, nr. 6, litra a, i 

det tredje hvidvaskningsdirektiv, at følgende forstås som reelle ejere:
95

 

 

Artikel 3, nr. 6, litra a – 3. hvidvaskdirektiv 

6) »reel ejer«: den eller de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer kunden 

og/eller den fysiske person, efter hvis ordre en transaktion eller handling gennemføres. Den reelle 

ejer omfatter mindst  

a) for selskaber:  

i) den eller de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer en retlig enhed ved 

direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol over en tilstrækkelig procentdel af aktierne eller 

stemmerettighederne i denne retlige enhed, bl.a. ved hjælp af beholdninger af 

ihændehaveraktier, bortset fra selskaber, der er noteret på et reguleret marked, og som er 

undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller 
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medtages i denne analyse.  



32 
 

tilsvarende internationale standarder; en procentdel på 25 % plus én aktie eller én 

stemmerettighed betragtes som tilstrækkeligt til at opfylde dette kriterium  

 

ii) den eller de fysiske personer, der på anden måde udøver kontrol over ledelsen af en retlig 

enhed 

 

Det er vigtigt at bemærke, at reglerne alene omfatter fysiske personer og ikke juridiske personer. 

Dette betyder, at hvis der er tale om et selskab eller lignende, er det de bagvedliggende fysiske 

personer, der er de reelle ejere.
96

 Lokaliseringen af dem, som i sidste ende er de reelle ejere, er 

vigtigt for at sikre, at det ikke er muligt at gemme sig bag indviklede selskabskonstruktioner.  

 

I det fjerde hvidvaskningsdirektiv er bestemmelsen udvidet og lyder som følgende, jf. artikel 3, nr. 

6, litra a: 

 

Artikel 3, nr. 6 – 4. Hvidvaskdirektiv 

6) »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 en aktivitet gennemføres, og 

omfatter mindst:  

a) for selskaber:  

i) den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en juridisk enhed ved 

direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig procentdel af aktierne eller 

stemmerettighederne eller ejerandelen 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 

gennemsigtighed i forbindelse med oplysninger om ejerskab.   

 

En aktiebesiddelse på 25 % plus én aktie eller ejerandel på over 25 % i kunden, som 

indehaves af en fysisk person, er tegn 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 
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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. Kontrol 

ved hjælp af andre midler kan bl.a. fastsættes i henhold til kriterierne i artikel 22, stk. 1-5, i 

Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU  

 

ii) den eller de fysiske personer, der udgør den øverste ledelse, hvis der, efter at alle 

muligheder er udtømt, og forudsat at der ikke er grund til mistanke, ikke er identificeret 

nogen person under nr. i), eller hvis der er tvivl om, hvorvidt den eller de personer, der er 

identificeret, er den eller de reelle ejere. De forpligtede enheder skal registrere de 

foranstaltninger, som de har truffet med henblik på at identificere den reelle ejer i henhold 

til nr. i) under dette punkt.   

 

Det ses tydeligt i de to ovenstående bestemmelser, at der er sket en udvidelse af definitionen af 

reelle ejere. På trods af at bestemmelsen i det fjerde direktiv er blevet væsentligt længere, har den 

også medført mere vage vendinger ved brug af bl.a. ”kontrol ved hjælp af andre midler”, da dette 

indikerer at det ikke alene er det, som står i bestemmelsen, som er gældende, men ligeledes alle 

andre tænkelige situationer. En anden stor udvidelse, har været ændringen vedrørende 25%-reglen, 

som ikke længere er konkret, men alene identificeres som ”en tilstrækkelig del”. Den sidste del af 

bestemmelsen er også blevet udbygget, da den nu virker mere som et sikkerhedsnet i situationer, 

hvor det ikke er muligt at lokalisere de reelle ejere.  

 

2.6.1.2 Danske bestemmelser og lovforslag 

Danmark har implementeret det fjerde hvidvaskningsdirektiv ved ændringer af en lang række 

love,
97

 hvor bl.a. reglerne vedrørende de reelle ejere er en del af Erhvervsministeriets lovforslag 

”Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af 

terrorisme”.
98

 På samme måde som i afsnittet ovenfor er det relevant at sammenligne ændringerne i 

definitionen af de reelle ejere i kapitalselskaber i den gældende hvidvasklov med definitionen i 

Erhvervsministeriets lovforslag.  
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Bestemmelserne vedrørende de reelle ejere i kapitalselskaber er hjemlet i den gældende 

hvidvasklovs § 3 nr. 4, litra a og b,
99

 og defineres som:  

 

§ 3 nr. 4, litra a og b i hvidvaskloven (2013):
 100

   

Reelle ejere: Fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer kunden eller den fysiske 

person, på hvis vegne en handling eller transaktion gennemføres, herunder: 

a) Personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer et selskab ved direkte eller 

indirekte ejerskab eller kontrol over mere end 25 pct. af ejerandelene eller 

stemmerettighederne i selskabet, bortset fra selskaber, hvis ejerandele handles på et 

reguleret marked. 

b) Personer, som på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse.
 
 

 

Bestemmelserne omkring de reelle ejere blev indsat i hvidvaskloven som følge af implementeringen 

af tredje direktiv, som medførte en ændring i hvidvaskloven 27. februar 2006 til den definition,
101

 

som ses ovenfor. Disse regler blev indført som en del af kundelegitimeringsprocedurerne,
102

 hvor 

disse skulle gøre processen mere sikker ved pengeoverførsler.
103

  

 

Som foreskrevet ovenfor, udarbejdede og vedtog Europa-Kommissionen og Rådet i 2015 et nyt 

hvidvaskningsdirektiv, som derefter skal implementeres i dansk lovgivning. Dette resulterede i, at 

reglerne vedrørende identificering af reelle ejere blev indskrevet i lovforslagets § 2, nr. 9, litra a og 

b, som følger:
104

  

 

§ 2 nr. 9, litra a og b – Lovforslag til ny hvidvasklov (2016):  

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, foreninger 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 
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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. 

 

Det er tydeligt, at de to bestemmelser minder meget om hinanden og at ændringerne ikke er store, 

men dog stadig væsentlige. Begge bestemmelser klargør, at den eller de reelle ejer skal være en 

eller flere fysiske personer, som i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden eller på hvis vegne en 

handling eller transaktion gennemføres. Dette betyder altså, at den eller de i sidste ende fysiske 

personer altid skal fremfindes. Det beror på en konkret vurdering af, hvorvidt en person i sidste 

ende ejer eller kontrollerer virksomheden, som skal ses i lyset af, at der ligeledes kan være flere 

reelle ejere.  

 

I Finanstilsynets vejledning gøres det klart,
105

 at de eksempler, der er udarbejdet i hvidvasklovens 

nuværende bestemmelse, ikke er udtømmende, hvorfor der godt kan findes situationer, hvor der 

ligeledes foreligger et reelt ejerskab, trods det ikke er skrevet konkret ind i loven.
106

 Samme 

vejledning indeholder eksempler på, hvordan man kan forstå reelt ejerskab, samt hvordan det er 

muligt for ét selskab at have flere reelle ejere. Grundet de forskellige selskabskonstruktioner vil det 

være muligt, at en fysisk person er den reelle ejer i økonomisk forstand, samtidig med at en anden 

er den reelle ejer, da personen har det sidste ord i forhold til virksomhedens daglige drift.  

 

2.6.1.2.1 Fysiske personer 

Reelle ejere kan kun være fysiske personer, som i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer en 

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

midler i en virksomhed. Da en reel ejer altid skal være en fysisk person, betyder dette, at hvis der er 

tale om et selskab eller lignende, er det de bagvedliggende fysiske personer, som er de reelle ejere. 

Lokaliseringen af den, som i sidste ende er den reelle ejer, er vigtigt for at sikre, at det ikke er 

muligt at gemme sig bag indviklede selskabskonstruktioner. Derfor kan en juridisk enhed, som ejer 

                                                        
105

 Finanstilsynets vejledning  
106

 Da der som påpeget ovenfor er mange ligheder mellem bestemmelserne, er det relevant at anvende dele af 

Finanstilsynets vejledning til forståelsen af lovforslagets bestemmelse 



36 
 

en anden juridisk enhed, ikke anses for at være sidstnævntes reelle ejer, da den fysiske person, som 

kontrollerer selskabet/selskaberne, i stedet skal fremfindes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 1: Forklaring af selskabers reelle ejere 

 

Som ovenstående figur viser, er det i denne situation Peter Hansen, som er den reelle ejer af selskab 

2. Der er altså aldrig mulighed for, at den reelle ejer kan være selskab 1, til trods for at selskab 1 

ejer 100 % af selskab 2. Dette ville være korrekt i selskabsretlig og økonomisk forstand, dog vil det 

i hvidvasklovens forstand ikke være muligt at registrere selskab 1 som reel ejer af selskab 2, da det 

skal være en fysisk person. Det skal dog gøres klart, at det alene er grundet denne 

selskabskonstruktion, at det er Peter Hansen, som er den reelle ejer, da selskab 2 i andre situationer 

kan have en anden eller andre fysiske personer, som ligeledes opfylder betingelserne for reelt 

ejerskab. Identifikationen af den eller de i sidste ende kontrollerende fysiske personer i 

selskabskonstruktioner understøttes af direktivets præambel 13, hvori der står ” Identifikation og 

kontrol af reelle ejere bør, hvis det er relevant, udvides til at omfatte juridiske enheder, som ejer 

andre juridiske enheder, og forpligtede enheder bør søge efter den eller de fysiske personer, som i 

sidste ende udøver kontrol gennem ejerskab eller ved hjælp af andre midler over den juridiske 

enhed, som er kunden”. Direktivets forpligtede enheder bør altid finde frem til en eller flere fysiske 

personer, uanset de juridiske enheders ejerforhold.  Dette er en meget simpel model, da der i praksis 

findes utrolig mange forskellige selskaber, og selskabsstrukturer, hvorfor der i nogle tilfælde kan 

være tale om væsentlig flere fysiske reelle ejere. Finanstilsynets vejledning opstiller ydermere to 

eksempler, hvorpå der kan være tale om flere reelle ejere.
107
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2.6.1.2.2 Transaktioner på vegne af andre 

Den anden del af den første sætning i bestemmelsen indikerer, at de reelle ejere ligeledes kan være 

personer, som virksomheder handler på vegne af. Dette betyder for eksempel, at hvis der er tale om 

et fuldmagtsforhold eller lignende, hvor der på vegne af en fysisk person gennemføres en 

transaktion eller aktivitet, vil denne person anses for at være en reel ejer.
108

 Advokaters klientkonto 

udgør særlige konstruktioner, hvor klienten vil blive betragtet som en reel ejer af klientkontoen, da 

klienten er den fysiske person, på hvis vegne handlingen eller transaktionen gennemføres. Det er 

uden betydning, hvor stor en del af det samlede indestående klienten repræsenterer på en 

klientkonto.
109

 Dette er specielt relevant i forhold til finansiering af terror, da en måde hvorpå dette 

kan gøres, er ved at have en person som den ”officielle” reelle ejer, samtidig med at virksomheden 

handler på vegne af en anden. Dette er illustreret i figuren nedenfor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 2 – Illustration af en selskabskonstruktion hvor den reelle ejer ikke er den registrerede personer. 

 

Ovenstående figur viser en selskabskonstruktion, hvor person A anses for at være den ”officielle” 

reelle ejer og som samtidig registreres i registeret for reelle ejere i Danmark.
110

  

 

                                                        
108

 Lovforslag, bemærkninger s. 77 
109

 Lovforslag, bemærkninger s. 77 
110

 Se analyse vedrørende register for reelle ejere afsnit 2.6.2 

Selskab A 

Person A 
(Reelle 

ejer) 

Person B 



38 
 

I tilfælde hvor selskabet på baggrund af en risikovurdering er blevet markeret som et mistænkeligt 

og risikabelt selskab, kan overstående situation medføre et tegn på en startende terrorfinansiering og 

resultere i alarmer og yderligere undersøgelser. For selskaber, som ikke er markeret på denne måde, 

er der overvejende sandsynlighed for, at transaktionerne på vegne af person B ikke bliver opdaget 

og derfor falder udenfor radaren, hvorfor personen ikke bliver opdaget som en af de reelle ejere. 

Når en transaktion foretages på vegne af en anden, foreligger der en faldgrube, da virksomheden 

ikke har samme kontrol over oprindelsen eller endestationen af transaktionen. Finansiering af terror 

kan altså ske ved denne form for transaktion, da pengene kan være et led i den lange kæde af 

terrorfinansieringer.
111

 

 

Bestemmelsen gør dog klart, at det ikke alene er person A der skal registreres som den reelle ejer, 

men også person B som er den person en transaktion foretages på vegne af. Dette kan virke 

forvirrende i tilfælde, hvor en virksomhed foretager flere individuelle transaktioner på vegne af 

andre, da virksomheden i dette tilfælde vil skulle registrere et højt antal reelle ejere, hvorfor dette 

vil gå imod formålet med registreringen med henblik på bedre overblik og større gennemsigtighed.  

 

Reglerne vedrørende identificering af de reelle ejere er blevet indført grundet et ønske om 

klarlæggelse af virksomheders ejer- og kontrolstrukturer,
112

 samt et ønske om at have mere effektiv 

gennemsigtighed.
113

 Trods de gode intentioner fra lovgivers side kan muligheden for flere reelle 

ejere være med til at tilsløre ejer- og kontrolstrukturer, idet der kan være et stort antal reelle ejere, 

da reglerne ikke er konkrete nok i forhold til hvad, der defineres som en reel ejer.  

 

2.6.1.2.3 Betingelser for identificering af reelle ejere / Ad litra a 

Som anført ovenfor står reglerne for identificering af reelle ejere i kapitalselskaber i lovforslagets § 

2, nr. 9, litra a og b, hvorefter følgende betingelser gør sig gældende. Der skal være tale om; Fysiske 

personer, som har direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol over en tilstrækkelig del af 

ejerandele eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. Grundet 

de mange forskellige betingelser vil nedenstående tage udgangspunkt i dem hver for sig for at 

komme frem til gældende ret. 
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Før 2015 har der ikke eksisteret nogle regler for registrering af reelle ejere i kapitalselskaber eller af 

tilsvarende juridiske personer. Hidtil har der alene foreligget en forpligtelse til at indhente og 

indberette selskabernes legale ejere til det offentlige ejerregister. Dette register var udelukkende for 

kapitalselskaber og kun såfremt ejerandelen eller stemmeretten udgjorde mere end 5 % af selskabets 

kapital eller stemmerettigheder.
114

 Det skal bemærkes, at begrebet den reelle ejer ikke erstatter 

begrebet den legale ejer. Mens en legal ejer er en fysisk eller juridisk person, som besidder 

stemmerettighederne eller kapital i en virksomhed, kan reelle ejere kun være fysiske personer, som i 

sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller 

stemmerettighederne eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler i en virksomhed. Da en 

reel ejer altid skal være en fysisk person, betyder dette, at hvis der er tale om en 

selskabskonstruktion eller lignende, er det de bagvedliggende fysiske personer, som er de reelle 

ejere. Ejerskabet og kontrollen kan enten være i form af kapitalandele, stemmerettigheder eller en 

anden form for indflydelse, for eksempel retten til at udpege et medlem af ledelsen.  

 

Betingelse nr. 1 – fysiske personer 

Både bestemmelsens stk. 1 samt stk. 1, litra a foreskriver at der skal være tale om fysiske personer. 

Denne betingelse er blevet analyseret ovenfor i afsnit 2.6.1.2.1 hvorfor der henvises til denne 

herunder. 

 

Betingelse nr. 2 – direkte og indirekte ejerskab eller kontrol 

Både den nuværende hvidvasklov og lovforslaget tilskriver, at der skal være tale om direkte eller 

indirekte kontrol for, at en person anses som den reelle ejer i et selskab jf. Hvidvasklovens § 3, nr. 

4, litra a, samt lovforslagets § 2, nr. 9, litra a. Det ses at der ikke nogle formuleringsændringer på 

den del af bestemmelserne som omtaler direkte eller indirekte kontrol.  

 

I bemærkningerne til lovforslaget bliver direkte ejerskab beskrevet som ”direkte besiddelse af 

ejerandele”,
115

 men det bliver ligeledes forklaret, at det er muligt at være i besiddelse af ejerandele, 

overdrage stemmerettighederne til disse og stadig anses for at være én af selskabets reelle ejere. 

Indirekte ejerskab og kontrol foreligger gennem holdingselskaber, dattervirksomheder eller 

beføjelser af lignende karakter.
116
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Betingelse nr. 3 – tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder 

Det er jf. Hvidvasklovens § 3, nr. 4, litra a et krav for reelt ejerskab, at der er tale om personer som, 

”i sidste instans ejer eller kontrollerer et selskab ved direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol 

over mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i selskabet”.  

 

Denne adskiller sig en del fra lovforslagets § 2, nr. 9, litra a, hvori der alene er tale om reelt 

ejerskab, såfremt en person ”i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en 

tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne”. I denne bestemmelse fremgår der ikke 

noget omkring de 25 %, i stedet anvendes ”tilstrækkelig del” som en måleenhed. Grænsen på de 25 

% er dog nævnt i bemærkningerne til lovforslaget, som et udgangspunkt for bestemmelsen om reelt 

ejerskab, hvor det bliver gjort klart, at det beror på en konkret vurdering.
117

 

 

Dette er blevet kritiseret i høringen til lovforslaget af bl.a. Finansrådet, Realkreditforening og 

Realkreditrådet, som pointerede at 25%’s grænsen fremgår af direktivet og i sammenhæng med 

ønsket om direktivnær implementering, samt en definition af reelle ejere, som er tilsvarende den i 

direktivet, kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorfor denne ikke fremgår af det danske 

lovforslag.
118

 Disse høringssvar bliver i høringsnotatet forsvaret i kommentarerne,
119

 da man ikke 

mener, at 25%’s grænsen kan fremgå af lovteksten, idet der alene er tale om en indikation, hvorfor 

det ikke er muligt at indsætte en lovbunden grænse på 25 %.  

 

Ovenstående forklaring kan dog diskuteres, da der i flere danske love fremgår skøn eller tegn som 

en del af lovteksten,
120

 hvorfor det havde været en mulighed at indskrive indikation i loven, som 

derved vil bibeholde ønsket om en konkret vurdering fra sag til sag.  

 

Grænsen på den tilstrækkelige del er ligeledes kommenteret i bemærkningerne til lovforslaget, 

hvori det gøres klart, at 25%’s indikationen hænger tæt sammen med ejerandele og 

stemmerettigheds-betingelsen. Det bliver bemærket, at der kan være tale om reelt ejerskab, såfremt 

en person har 30 % af aktierne, hvorpå der foreligger stemmeretsbegrænsninger, hvorfor personen 
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reelt alene kan stemme for 5 %. Dette fratager ikke positionen som én af selskabets reelle ejere, da 

personen stadig har ejerandele på 30 %. Dette gælder ligeledes selskabers ejerkonstruktioner, som 

indeholder vetorettigheder eller andre former for stemmerettighedsbegrænsninger.
121

  

 

Da beslutninger vedrørende et selskab bliver taget på en generalforsamling, herunder ligeledes 

kontrolfordelingen, kan det i visse situationer være relevant at se på det faktiske antal stemmer 

repræsenteret. Hvis det på baggrund af tidligere generalforsamlinger viser sig, at kun 60 % af de 

samlede stemmerettigheder er repræsenteret på generalforsamlingen, skal der mindre end 25 % af 

stemmerne til for, at den enkelte ejer har kontrol som reel ejer.
122

 Bemærk, at der skal være tale om 

mere permanente forhold, det samme princip gør sig gældende i forbindelse med 

udpegningsrettigheder.  

 

Betingelse nr. 4 – kontrol ved hjælp af andre midler 

Denne betingelse er en tilføjelse i forhold til den gældende hvidvasklov med hensigt om, at dække 

over alle andre situationer end den som eksplicit er nævnt i bestemmelsen, hvor der kan være tale 

om reelt ejerskab. Formålet er, at sætte et større ansvar på selskaberne for at sikre, at alle personer 

med kontrol identificeres. Dette betyder nemlig, at det ikke er muligt at gemme sig bag ved 

reglerne, da man ligeledes kan omfattes af bestemmelsen, hvis man bruger andre midler, som ikke 

er oplistet i lovforslaget eller bemærkningerne eller lignende. Denne hænger sammen med den 

sidste del af lovforslagets § 2, nr. 9, litra b, da de to dele tilsammen virker som et sikkerhedsnet for 

alle de selskaber,
123

 som ikke nødvendigvis mener, at ovenstående regler gør sig gældende for dem. 

Alle selskaber skal altså klargøre hvem, der i lovens forstand, anses for at være deres reelle ejere.  

 

Det vil også være nødvendigt at indhente oplysninger om en ejer, der udøver rettigheder gennem en 

såkaldt nomineeordning i det omfang, det formodes, at den pågældende er reel ejer. 

Nomineeordningen er primært inspireret af engelsk ret og bygger på et kompliceret sammenspil 

mellem selskabsretlige, børsretlige og formueretlige regler (primært om fuldmagt).
124

 Generelt kan 

ordningen karakteriseres ved, at nomineen i eget navn indskriver aktier, som tilhører en anden 

person, uden at det herved – nødvendigvis – angives eller skjules, at nomineen ikke i juridisk 

                                                        
121

 Lovforslag, bemærkninger, s. 79 
122

 Lovforslag, bemærkninger, s. 78 
123

 Se afsnit 2.6.1.2.4 
124

 Clausen & Sørensen, Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser, 2000, s. 21  



42 
 

forstand er ejer af aktierne.
125

 Nomineen optræder med andre ord på vegne af den reelle ejer, for 

eksempel gennem et fuldmagtsforhold. Ved stråmandsforhold er det derimod anderledes, idet 

stråmanden overfor omverdenen fremstår som den reelle ejer samtidig med, at der mellem 

stråmanden og den reelle ejer er en aftale om ejerskabet. Det er derfor meget vigtigt, at også disse 

personer og arrangementer identificeres.  

 

Videre er det også relevant at tage de potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og 

købsoptioner på kapitalandele, som kan udnyttes eller konverteres, ved vurderingen af reelt 

ejerskab, med i betragtningen.
126

 Grunden til dette er, at denne type rettighed kan aktiveres gennem 

en ensidig beslutning fra rettighedshaveren, som dermed selv bestemmer, hvornår vedkommende 

vil råde over kapitalandelene.
127

 Ved at undlade denne form for rettighed havde der været mulighed 

for, at disse kunne anvendes for at tilsløre et reelt ejerskab. På samme måde må udstederen af 

rettigheden medregne de ikke-udtømmende rettigheder, da udstederen stadig råder over rettigheden, 

indtil rettighedshaveren aktiverer denne. Virksomheden har med andre ord ansvaret for at medregne 

denne form for indirekte ejerskab og kontrol, når de afgør, hvorvidt en fysisk person er reel ejer. 

Det skal dog bemærkes, at ansvaret alene strækker sig til det som selskabet vidste eller burde 

vide.
128

 

 

Til slut må det bemærkes, at ovenstående ikke er udtømmende, hvorfor man alene skal se på den, de 

facto indflydelse, der foreligger i den sidste ende, og derved de som ultimativt ejer eller kontrollerer 

virksomheden.  

 

2.6.1.2.4 Betingelser for identificering af reelle ejere / Ad litra b 

Lovforslagets § 2, nr. 8, litra b er ny i forhold til den gældende bestemmelse, da det slås fast, at hvis 

det ikke er muligt efter en gennemgang af litra a, at identificere personer, eller hvis der er tvivl om, 

hvorvidt de identificerede personer er de reelle ejere, skal den daglige ledelse anses for at være den 

eller de reelle ejere. Bestemmelsen følger af direktivets artikel 3, nr. 6, litra a, ii og betyder, at 

virksomheden har udtømt alle muligheder for at identificere fysiske personer som reelle ejere, eller 

de er i tvivl om, hvorvidt de identificerede personer faktisk er selskabets reelle ejere, i dette tilfælde 
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skal de registrere ”den eller de personer som udgør den øverste ledelse”. Det præciseres i 

bemærkningerne til lovforslaget, at bestemmelsen skal forstås således, at hvis der er tvivl om, 

hvorvidt de identificerede personer rent faktisk er reelle ejere, skal disse personer, såvel som den 

daglige ledelse, betragtes som reelle ejere.
129

 

 

Bestemmelsen skal også ses i lyset af kravet om virksomheders forpligtelse til at indhente og 

opbevare ajourførte oplysninger om den juridiske persons reelle ejere.
130

  Hvis der er mistanke om, 

at der foreligger terrorfinansiering, eller at en eller flere ejere ikke vil give sig til kende på grund af 

kriminelle forhold (for eksempel fordi de reelle ejere har indsat en eller flere stråmænd for at skjule 

deres reelle ejerskab), kan selskabet ikke nøjes med at registrere den daglige ledelse som selskabets 

reelle ejere og må i stedet foretage en anmeldelse til politiet.
131

 Det forudsættes, at virksomheden 

tilstrækkeligt kan dokumentere, at den ikke har reelle ejere som defineret i lovforslagets § 2, nr. 9, 

litra a ved registreringen af den daglige ledelse som reelle ejere. Hvis virksomheden har en 

formodning om, at der eksisterer reelle ejere er det utilstrækkeligt at konstatere, at det ikke er 

muligt at identificere dem.  

 

 

Definitionen af den daglige ledelse er ny, da den gældende lov ikke indeholder en sådan 

bestemmelse. Den daglige ledelse skal ifølge lovforslaget forstås som, jf. § 2, nr. 1:  

 

1) Daglig ledelse: Personer, der har ansvaret for en juridisk persons daglige ledelse, herunder for 

drift, omsætning og øvrige resultater. 

 

Det følger af lovforslagets bemærkninger, at i et kapitalselskab vil den daglige ledelse være de 

registrerede medlemmer af direktionen, hvor bestyrelsen har ansvaret for den strategiske og 

overordnede ledelse, og direktionen varetager den daglige ledelse.
132

   

 

Det skal bemærkes, at lovforslagets definition af den daglige ledelse afviger fra direktivets 

definition af den øverste ledelse. På samme måde som lovforslagets definition på reelle ejere skal 
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den juridiske persons øverste ledelse anses for at være den reelle ejer, hvis det ikke er muligt at 

identificere de reelle ejere, eller hvis der er tvivl om, om de rigtige reelle ejere er identificeret jf. 

direktivet artikel 3, nr. 6, litra a, ii. Det følger af direktivets definition på den øverste ledelse jf. 

artikel 3, nr. 12, at øverste ledelse udgør:  

 

12) En embedsmand eller ansat med tilstrækkeligt kendskab til instituttets risikoeksponering overfor 

hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og med tilstrækkeligt anciennitet til at træffe 

beslutninger med indvirkning på dets risikoeksponering, som ikke i alle tilfælde behøver være et 

bestyrelsesmedlem 

 

Direktivets definition fokuserer på personens indsigt i virksomhedens risikoeksponering, da 

bestemmelsen også skal kunne relateres til for eksempel indhentning af øverste ledelses 

godkendelse, før indgåelse af forretningsforhold jf. artikel 20, nr. 1, litra b, ii. Det fremgår ikke af 

lovforslagets bemærkninger, hvorfor definitionen afviger, men Erhvervsstyrelsen har i 

høringssvaret til lovforslaget påpeget, at det engelske begreb ”senior managing official(s)”, som 

omtalt i direktivet, mest korrekt kan oversættes til ”den daglige ledelse” frem for ”øverste ledelse”, 

hvilket står i direktivets tekst.
133 

Den danske direktivteksts henvisning til ”øverste ledelse” er 

uheldig, eftersom dette begreb kan misforstås som en reference til ”det øverste ledelsesorgan” jf. 

SEL § 5, nr. 5.
134

 Det fremgår derfor af ændringsloven nr. 262 af 16. marts 2016, at i SEL § 58a, 

stk. 1, 2 pkt. skal selskabet registrere ”de registrerede medlemmer af selskabets direktion” som reelle 

ejere, hvis andre ikke kan identificeres. Dette virker som en mere korrekt oversættelse end den 

danske direktivteksts ”øverste ledelse” og lovforslagets ”daglige ledelse”.  

 

Som det ses af ovenstående analyse, er der sket en ændring i reglerne vedrørende identificering af 

reelle ejere, og trods at ændringerne kan se mindre ud, kan de have en betydning i praksis. Reglerne 

er blevet mere tvetydige og omfattende, hvilket kan skabe en del forvirring. Virksomhederne gør 

det klart i høringssvarene at det er omfattende at fremfinde alle de reelle ejere, hvorfor det havde 

været hensigtsmæssigt med klare formuleringer, som lettede arbejdsbyrden. Den mest 

bemærkelsesværdige ændring har været vedrørende de 25 % og ”tilstrækkelig andel”, hvori der 

lovgives i bemærkningerne frem for lovforslagsteksten. Samtidig kan de vage formuleringer 

medføre forskellige opfattelser da hvem der anses for at være virksomhedernes reelle ejere og da 
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der foreligger sanktioneringsmulighed, medfører dette at reglen ikke virker optimalt og dermed ikke 

formår at opfylde direktivets formål.
135

 

 

2.6.2 Registrering af reelle ejere 

Reglerne vedrørende registreringen af reelle ejere blev indsat som en del af fjerde 

hvidvaskningsdirektiv i artikel 30. Formålet med indførelsen af registreret har ifølge præambel 14 

været, at det er af afgørende betydning for, at kunne spore kriminelle, som ellers ville kunne skjule 

sig bag komplicerede selskabsstrukturer. Idet man ønsker øget gennemsigtighed, kræves der en 

udarbejdelse af et offentligt centralt register, hvori tilstrækkelige, nøjagtige og aktuelle oplysninger 

vedrørende selskabers reelle ejere skal lagres. Registreringen er et af de nye tiltag, hvor 

forhåbningen er, at reglerne kan være med til at stoppe finansiering af terrorisme. Dette skal ses i 

sammenhæng med direktivets præambel 2, hvori det gøres klart, at finansiering af terrorisme er en 

klar trussel mod det indre marked, mere specifikt kapitalens frie bevægelighed, hvorfor det står højt 

på EU’s dagsorden.  

 

Hidtil har der ikke været regler vedrørende registreringen, men som det ses ovenfor, har der været 

regler, som regulerede identificeringen af reelle ejere. De eneste personer, som skulle registreres i 

henhold til tidligere selskabsretlig lovgivning, var jf. SEL § 58, legale ejere. Her henvises til 

ovenstående redegørelse for forskellen på reelle ejere og legale ejere i afsnit 2.6.1.2.3. Ligeledes 

henvises der til ovenstående analyse vedrørende identificeringen af reelle ejere for definitionen af 

disse.  

 

Hvidvaskningsdirektivets artikel 30 om registreringen af reelle ejere er implementeret i ændringslov 

nr. 262 af 16. marts 2016, hvori § 1, nr. 5 foreskriver, at selskaber er forpligtede til at indhente 

oplysninger omkring selskabets reelle ejere og i den sammenhæng registrere disse i 

Erhvervsstyrelsens IT-systemer. Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget 1. marts 2016, og blev til 

nr. lov 262 af 16. marts 2016 (ændringsloven), ikrafttrædelsesdatoen er ikke fastsat, men er sendt i 

høring 3. marts 2017, med høringsfrist 31. marts 2017.
136

 Denne foreslår, at ikrafttrædelsen for både 

ændringsloven og bekendtgørelsen vedrørende registreringen skulle træde i kraft 23. maj 2017.
137
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Ændringsloven medfører ændringer i flere danske love heriblandt selskabsloven,
138

 lov om visse 

erhvervsdrivende virksomheder,
139

 lov om erhvervsdrivende fonde m.fl.
140

 Da fokus i afhandlingen 

er på reelle ejere i kapitalselskaber, vil nedenstående analyse alene se på de ændrede regler i 

selskabsloven.  

 

Ændringslovens § 1, nr. 5 foreskriver, at følgende ændring skal indskrives i selskabsloven for 

implementering af direktivets artikel 30 vedrørende registrering af reelle ejere: 

 

§ 1 nr. 5. Ændringslov nr. 262 af 16 marts 2016. 

Efter § 58 indsættes før overskriften før § 59: 

»§ 58 a. Selskabet skal indhente oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder 

oplysninger om de reelle ejeres rettigheder. Er der ingen reelle ejere, eller kan der 

ikke identificeres nogen reelle ejere, skal de registrerede medlemmer af selskabets 

direktion, jf. § 10, stk. 1, optages som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system. 

Stk. 2. Selskabet skal registrere oplysningerne efter stk. 1 i Erhvervsstyrelsens it-

system, hurtigst muligt efter at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet 

reel ejer, og efter enhver ændring af de oplysninger, som er registreret. Selskabet skal 

opbevare oplysninger om dets reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. 

Selskabet skal endvidere opbevare oplysninger om forsøg på identifikation af reelle 

ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget. 

Stk. 3. Selskabet skal efter anmodning udlevere oplysninger om selskabets reelle ejere, 

herunder om selskabets forsøg på at identificere dets reelle ejere, til Statsadvokaten 

for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Selskabet skal endvidere efter 

anmodning udlevere de nævnte oplysninger til andre offentlige myndigheder, når 

disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres varetagelse af 

tilsyns- eller kontrolopgaver. 

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for 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. 

                                                        
138

 Lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015 Selskabsloven 
139

 Lovbekendtgørelse nr. 1285 af 15. november 2013 om visse erhvervsdrivende virksomheder 
140

 Lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde 



47 
 

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om registrering og 

offentliggørelse af oplysninger efter stk. 1 og 2 i styrelsens it-system, herunder hvilke 

oplysninger selskabet skal registrere i styrelsens it-system.« 

 

Bestemmelsens stk. 1 skal ses i sammenhæng med identificeringen af reelle ejere, da 

identificeringen skal udarbejdes, før registreringen kan ske. Det gøres klart, at det er selskabernes 

ansvar at sørge for at indhente oplysninger om de reelle ejere, og ligeledes selskabets ansvar at 

registrere oplysninger vedrørende reelle ejere i erhvervsstyrelsens IT-system. Bestemmelsen gør det 

ydermere klart, at såfremt det ikke er muligt at fremfinde de reelle ejere, anses selskabets direktion 

som selskabets reelle ejere.
141

 

 

Ændringslovens § 1, nr. 5, stk. 2 gør det yderligere klart, at selskabet skal registrere oplysningerne 

omkring de pågældende reelle ejere, så snart de bliver bekendt med disse og ligeledes sørge for, at 

opdatere oplysningerne såfremt der sker ændringer i selskabsstrukturen. Selskabet har altså en 

reaktionspligt, som betyder, at hvis de bliver gjort bekendte med, at der er sket ændringer i ejer- og 

kontrolsammensætningen, skal der foretages en ny vurdering af, hvilke personer, der udgør de 

reelle ejere. Det fremgår af bemærkningerne, at dette som minimum skal gøres ved den årlige 

generalforsamling,
142

 og da det antages at virksomheder, som altovervejende udgangspunkt, vil 

bruge den årlige vurdering af ejerskabet som tilstrækkelig opfyldelse af loven. Finansrådet påpeger 

i deres høring af lovforslaget ligeledes,
143

 at anvendelsen af udtrykket “blevet bekendt med” er 

uheldig, og kan give et fejlagtigt indtryk af, at virksomhederne ikke aktivt er forpligtet til at 

indhente informationer omkring ejerskabet. Dette må anses for at være en væsentlig understøttelse 

af ovenstående, idet selskabets ledelse vil have muligheden for at argumentere for, at de ikke er 

bekendte med den pågældende ændring i ejerskabet som følge af manglende opmærksomhed.  

 

Ydermere har selskabet en pligt til at opbevare oplysningerne omkring de reelle ejere samt 

oplysninger om ethvert forsøg på at identificere reelle ejere, i helt op til 5 år.
144

 Dette anses for at 

være en stor byrde for virksomhederne, specielt set i lyset af ovenstående regler, hvorefter selskabet 

hele tiden skal oplyse ændringer i ejerstrukturen og derigennem opbevare oplysninger om dette.  
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I denne sammenhæng kan der sættes spørgsmålstegn ved, at selskaberne er pålagt selv at registrere 

oplysningerne, da det medvirker til at ansvaret flyttes over på virksomhederne, som dermed kan 

have incitament til at forandre rigtigheden af oplysningerne i håb om ikke at blive opdaget. Dette 

skal ses i lyset af, at der ikke er mulighed for kontrol af oplysningerne, idet de nye regler medfører, 

at alle selskabers reelle ejere (undtaget dem som er optaget til handel på et reguleret marked) skal 

registreres. I Danmark er 159.960 virksomheder registreret i det danske CVR-register,
145

 hvorfor 

det vil være tilnærmelsesvis umuligt at føre kontrol med, om de oplysninger selskaberne 

indberetter, er korrekte.  

 

Henrik Kain (advokat) bemærker ligeledes i bemærkningerne, at lovforslaget ikke lægger op til 

administrativ eller lovgivningsmæssig kontrol. Dette afvises i høringsnotatets kommentarer fra 

Erhvervsstyrelsen, da det foreskrives, at registreringen er underlagt kontrol fra Erhvervsstyrelsen, 

som anses for at være en registreringsmyndighed. Det anføres ligeledes, at Erhvervsstyrelsen vil 

foretage stikprøver, men da der er tale om tæt på 160.000 virksomheder, vil det være nærmest 

umuligt at tage stilling, til hvilke virksomheder, der foretager ulovlige handlinger, i form af at 

registrere de forkerte reelle ejere. I denne sammenhæng kan den nye fremgangsmåde for direktivet, 

nemlig den risikobaserede tilgang, være relevant at inddrage, da denne kan sætte alarmer i gang ved 

de virksomheder, hvor der er høj risiko for omgåelse af loven. Det danske lovforslag og 

bemærkningerne kaster ikke lys over denne problematik, men det norske lovforslag har en længere 

afvejning af kontrolmuligheder.
146

 Det norske udvalg har vurderet, hvorvidt personen, der har 

ansvaret for registreret,
147

 har ret eller pligt til at kontrollere, hvorvidt oplysningerne, som 

registreres, er korrekte. På den ene side kan der være hensyn, som taler for stram kontrol, da 

registreret er særegen, idet det har til formål at forebygge og afdække terrorfinansiering. Det er 

derfor essentielt, at oplysningerne i registeret er korrekte. På den anden side påpeger udvalget, at 

der er hensyn, som taler imod at pålægge personen som har ansvaret for registeret kontrol, over 

oplysningernes indholdsmæssige rigtighed. Dette vil blive analyseret yderligere i den integrerede 

del i kapitel 4 afsnit 4.2. 
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 Erhvervsstyrelsen, Udvikling i CVR-registreringer og iværksættervirksomheder  
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 Norges offentlige utredninger, Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II, 2016, s. 204 ff 
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 I Danmark er dette Erhvervsstyrelsen 
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For at imødekomme dette og derigennem sørge for, at virksomheder indberetter oplysninger om 

alle, og de rigtige reelle ejere, foreskriver ovenstående ændringslov jf. § 1, nr. 5, stk. 5, at 

Erhvervsstyrelsen skal fastsætte nærmere regler om registreringen og offentliggørelsen af 

oplysninger i IT-systemet. Dette har resulteret i Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse 

af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen, som blev sendt i høring 3. marts 2017 med plan om 

ikrafttrædelse 26. juni 2017, i tråd med direktivets artikel 67 om implementering. Bekendtgørelsen 

indeholder i kapitel 3, § 5 en liste over situationer, hvor der i kapitalselskaber er tale om reelle ejere, 

som skal registreres i systemet.
148

 Bestemmelsens stk. 2, nr. 1 giver et overblik over, hvilke 

rettigheder, der kan udløse reelt ejerskab, herunder:  

 

Kapitel 3 § 5 stk. 2 nr. 1 – Registreringsbekendtgørelsen  

1. Kapitalandele i kapitalselskabet, som ejes direkte eller indirekte, herunder potentielle 

kapitalandele, og eventuelt hvilken klasse de tilhører.  

 

Ovenstående omhandler direkte eller indirekte ejerskab af kapitalandele, herunder også de 

potentielle kapitalandele, hvilket betyder at, hvis en person har udsigt til at købe en stor mængde 

kapitalandele, vil dette skulle medtages i vurderingen af den reelle kontrol. Videre kan der eksistere 

forskellige aktieklasser, i Danmark kan der fx være tale om A- og B-aktier,
149

 der giver forskellige 

beføjelser. Disse kan bl.a. enten være forvaltningsmæssige beføjelser, altså stemme- eller 

vetorettigheder eller økonomiske beføjelser, som kan indebære retten til at modtage udbytte ved 

udlodning (men ikke ret til at stemme ved generalforsamling). Det kan således være afgørende, 

hvilken slags aktieklasser en person er i besiddelse af, i vurderingen af om pågældende er reel ejer.  

 

Kapitel 3 § 5 stk. 2 nr. 2 – Registreringsbekendtgørelsen  

2. Kontrol ved hjælp af andre midler, herunder rettigheder i henhold til kapitalselskabets 

vedtægter eller aftale, fx ejeraftaler eller pantsætningsaftaler:  

 

Bestemmelsens stk. 2, nr. 2, foreskriver situationer hvor der kan være tale om ”kontrol ved hjælp af 

andre midler”, som jf. ovenstående diskussion, er et nyt tiltag i hvidvasklovgivningen og ses både i 

                                                        
148

 Grundet fokus i afhandlingen, vil det alene være reglerne vedrørende kapitalselskaber i bekendtgørelse om 

registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen, som bliver analyseret.  
149

 Advokat (L) Erik Øvlisen på vegne af Berlingske Business, A- og B-aktier 
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direktivet og lovforslaget. Overordnet set betyder dette muligheden for at få kontrol ved hjælp af 

selskabets vedtægter eller aftaler.  

 

Dette kan for eksempel gøres ved udarbejdelse af en ejeraftale, hvorefter én person står som den 

juridiske ejer af virksomheden, samtidig med at ejerbogen foreskriver en anderledes 

kontrolfordeling, som medfører at andre personer, end den juridiske ejer, i realiteten, udøver den 

faktiske kontrol. I dansk ret er en ejeraftale defineret som en aftale, som indgås af kapitalejere, som 

angår ejer- eller ledelsesforhold i selskabet jf. SEL § 5, nr. 6. En ejeraftale er ikke undergivet 

kravene om offentlighed, som gælder for selskabets vedtægter, og parterne i aftalen har derfor, som 

udgangspunkt, krav på at holde denne fortrolig.
150 

Udarbejdelse af en ejeraftale kan anses for at 

være en måde, hvorpå kapitalejere kan omgå reglerne vedrørende de reelle ejere, idet den “officielle 

ejer” kan have en aftale i ejerbogen med den “uofficielle ejer” som medfører, at den person, som i 

realiteten kontrollerer selskabet, ikke er offentligt kendt. Idet denne form reguleres i den nye 

bekendtgørelse, besværliggør dette muligheden for at gemme sig bag fortrolige ejeraftaler og 

derigennem kan det antages, at dette er med til at stoppe finansiering af terrorisme og beskytte frie 

kapitalbevægelser.  

 

Som nævnt ovenfor har selskaberne pligt til at prøve på alle mulige måder at identificere selskabets 

reelle ejere, og dette medfører, at en eventuel ejeraftale skal medtages i den konkrete vurdering af, 

hvorvidt der foreligger reelt ejerskab. Da ejeraftaler pr. definition er fortrolige, vil det være tæt på 

umuligt for selskaberne at have kendskab til disse, hvorfor det ligeledes vil være vanskeligt at 

identificere reelle ejere ud fra ejeraftaler. Såfremt selskabets ledelse ved eller burde vide, at der er 

indgået en ejeraftale, er de forpligtet til at anmode om at få den udleveret, dog er kapitalejerne ikke 

forpligtet til at udlevere denne. Dette medfører altså, at selskabet ikke kan opfylde pligten til at 

indhente oplysninger og registrere deres reelle ejere.  

 

I forhold til pantsætningsaftaler, hvor en person råder over stemmerettigheder, som er overdraget 

igennem en sådan aftale, skal disse rettigheder også medregnes i opgørelsen omkring reelt ejerskab. 

Det er en forudsætning, at der faktisk rådes over rettigheder, og at rettighederne ikke kun udøves i 

overensstemmelse med modtagne instrukser fra pantsætter. På samme måde som ved ejeraftaler er 
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det nødvendigt at selskabet får indsigt i eventuelle pantsætningsaftaler ved afgørelsen af reelt 

ejerskab.  

 

§5, stk. 2 nr. 2 indeholder en ikke-udtømmende liste a-f, over eksempler på rettigheder som følger 

af ejeraftaler eller vedtægter, som udgør kontrol ved hjælp af andre midler. Først og fremmest kan 

dette ske ved overdragelse af stemmerettigheder, hvorpå en eller flere selskabsdeltagere får mere 

eller mindre magt.  

 

Videre vil retten til at udpege eller afsætte medlemmer af ledelsen udgøre reelt ejerskab, da 

vedkommende har kontrol over virksomheden, og hvordan den ledes. Selskabets årsrapport og 

afgørelse om udbyttebetalinger er en vigtig del af driften både set fra virksomheden og stakeholders 

interesse. Beføjelser heri må derfor også siges at udgøre reelt ejerskab. Da en tegningsberettiget 

person retlig kan indgå bindende aftaler på virksomhedens vegne, er dette en indiskutabel beføjelse, 

der udgør kontrol og reelt ejerskab. Ud fra en konkret vurdering kan det også være tale om reelt 

ejerskab via vetorettigheder. En sådan beføjelse kan på mange måder betegnes som negativ 

kontrol.
151

 Det er vigtigt at bemærke, at vetoretten i sig selv ikke kan udgøre reelt ejerskab, da det 

samtidig forudsættes, at der er tale om en eller anden form for ejerskab.
152

 Endelig kan der være tale 

om et repræsentantskab, hvor flere mindre aktionærer udpeger én repræsentant til at varetage deres 

interesser.  

 

Det må til slut bemærkes, at manglende registrering i registeret straffes med bøde jf. 

registreringsbekendtgørelsens § 39. Dette er på baggrund af direktivets afdeling 4 om sanktioner, 

hvorefter medlemsstaterne skal sikre, at forpligtede enheder kan drages til ansvar for overtrædelse 

af nationale bestemmelser.   

 

Som det ses af ovenstående analyse, er der mange forskellige faktorer, der spiller en rolle ved 

bedømmelsen af, hvorvidt der foreligger reelt ejerskab i sammenhæng med registreringspligten. 

Alle disse skal medtages ved identificeringen af selskabers reelle ejere og derigennem ligeledes 

registreringen af disse. Reglerne skal også ses i lyset af ovenstående analyse i kapitel 2 afsnit 2.6.1 

om forståelsen af de reelle ejere, da disse hænger tæt sammen og begge udspringer fra 

hvidvaskningsdirektivet. Der stilles ydermere spørgsmålstegn ved valideringen af de oplysninger og 

                                                        
151

 Lovforslag, bemærkninger, s. 79 
152

 Lovforslag, bemærkninger, s. 79 



52 
 

informationer, selskaberne selv indsender til Erhvervsstyrelsen, da det er vigtigt, at oplysningerne, 

som er registreres, er korrekte for, at de kan have en præventiv effekt på terrorfinansiering og 

ligeledes opfylder de nævnte mål i direktivet.  
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2.7 Delkonklusion 

Trods et klart ønske om, at reglerne skulle hjælpe EU, i kampen mod finansiering af terrorisme, må 

det erkendes at reglerne indeholder flere faldgrupper, som gør at det kan være vanskeligt at leve op 

til formålet. Det virker til at virksomhederne får for meget ansvar, som kan være problematisk i og 

med at reglerne er så vage og uklare. Dette ses bl.a. ved at den tidligere konkrete tærskelværdi på 25 

% er erstattet af en indikation i sammenhæng med formuleringen ”tilstrækkelig del”, hvilket alt 

sammen kreere større usikkerhed omkring omfanget af reglerne. Der er ligeledes indskrevet en ny 

del vedrørende ”kontrol ved hjælp af andre midler”, som ligesom formuleringen med den 

”tilstrækkelige del”, har haft til formål at favne om flere virksomheder og derigennem personer. 

Dette har dog ikke virket efter formålet, da andre midler gør bestemmelsen endnu mere ukonkret og 

uklar, som derigennem lægger op til at potentielle terrorister, skal være mere kreative end tidligere, 

og grundet de uklare formuleringer i høj grad kan forsvare deres handlinger med manglende viden 

omkring praksis af reglerne.  

 

 I sammenhæng med dette, gøres det klart ved registreringen af reelle ejere at virksomhederne 

pålægges det fulde ansvar for mangelfuld eller ukorrekt registrering, hvorfor dette pålægger 

virksomhederne store omkostninger og ligeledes et stort ansvar.  I denne sammenhæng må det 

bemærkes at reglerne skal fremfindes i mange forskellige love, som ligeledes har forskellige 

definitioner som de arbejder med, hvorfor dette kan skabe stor forvirring. Til slut må det bemærkes 

at alle ovenstående love og bekendtgørelser, ikke er trådt i kraft endnu. Det vil efter ovenstående 

analyse blive interessant at se hvordan reglerne kommer til at virke i praksis og hvorvidt de vil være 

med til at forhindre terrorfinansiering og beskytte kapitalens frie bevægelighed.  
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Kapitel 3 – Økonomisk analyse  

3.1 Indledning  

Der er ingen tvivl om, at terrorangreb medfører store økonomiske konsekvenser for samfundet og 

de involverede personer. De totale omkostninger for samfundet indebærer meget mere end blot 

materielle skader samt dødsfald, hvorfor det er meget svært at beregne den egentlige omkostning 

som terror har for et samfund. Ved hjælp af økonomiske modeller og teorier er det dog muligt at 

illustrere og forklare hvordan markedet reagerer når forskellige faktorer indføres.  

 

I afhandlingen foretages en vigtig antagelse, nemlig at restriktionsforbuddet for kapitalens frie 

bevægelig har gjort det muligt for terrorister, frit at flytte kapital og andre formuegoder på tværs af 

medlemsstater og til tredjelande.
153

 Det må i denne forbindelse bemærkes, at selve indførelsen af 

kapitalens frie bevægelighed har haft mange positive effekter på markedet, mens den efterfølgende 

muliggørelse af terrorfinansiering som har en negativ påvirkning på markedet.  

 

Da der er tale om et forhold som er nærmest umuligt at måle, vil analysen ikke anvende tal eller 

anden rene værdier. De forskellige økonomiske teorier anvendes derfor i stedet til at forklare og 

illustrere påvirkninger og skift i markedskræfterne, hvor der indledningsvis, ses på markedet 

generelt for at skabe en forståelse for processen. Det overordnede marked anses som et 

udgangspunkt for analysen fremadrettet og er derfor et udtryk for hver enkelt medlemsstats 

nationale marked før indførelsen af kapitalens frie bevægelighed og oprettelsen af det indre marked. 

Efterfølgende inkluderes kapitalens frie bevægelighed, for at se hvilke effekter det har haft på 

markedet, før terrorfinansiering som en negativ forbrugseksternalitet indføres i markedet. 

Afslutningsvis samles alle effekter i en oversigt. 
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 En model starter næsten altid med en antagelse for at indikere at virkeligheden bliver simplificeret for at fokusere 

udelukkende på det relevante emne. Se Pindyck & Rubinfeld, Microeconomics, 2005, s. 45 
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3.2 Markedsteori (før indførelsen af kapitalens frie bevægelighed 

I markedet indgår institutioner og personer aftaler, om gensidig bytte af rådigheder.
154

  På baggrund 

af de frie kapitalbevægelser, vil EU’s indre marked udgøre ét samlet, stort kapitalmarked med 

mange aktører på tværs af medlemsstaternes nationale grænser.
155

 For at kunne konstruere en teori 

om hvad der sker på markedet som følge af indførelsen af kapitalens frie bevægelighed, er det først 

nødvendigt at se på mekanismerne bag udbud og efterspørgsel, da disse til slut skal sættes sammen 

til en model for et fuldkomment marked.
156

  

 

I samfundsøkonomisk teori, forudsættes det at et individ sædvanligvis vil udnytte sine rådigheder 

på den måde der giver størst behovstilfredsstillelse, og dermed at aktøren handler rationelt.
157158

 

Aktøren indsamler informationer og opvejer fordele og ulemper, for at komme frem til en 

beslutning,
159

 hvorfor det antages at aktøren er i stand til rationelt at sammenligne egenskaberne ved 

goder og ud fra dette afgøre hvilket gode bedst dækker deres behov.
160

 Rådighederne kan byttes 

mod andre rådigheder, således at behovstilfredsstillelsen bliver større. Rådighedsombytningen sker 

igennem aftaler, hvor køb og salg er den dominerende form. Dette betyder altså for eksempel, at 

hver gang penge overføres fra en konto til en anden, som er tilfældet ved finansiering af terrorisme, 

vil rådighedsombytningen ligeledes finde sted.  

 

Ovenstående antagelser vedrørende rationelle agenter og rådighedsombytning, er vigtige, og må 

medtages i nedenstående forklaring af et fuldkomment marked. Modellen for et fuldkomment 

marked, er sammensat af en kurve som viser producenternes udbud og en kurve som viser 

forbrugernes efterspørgsel. Ud fra afhandlingens fokus, er det vigtigt at pointere at producentens 

udbud repræsenterer de finansielle- og erhvervsmæssige aktører, og deres tilhørende tjenester, mens 

forbrugernes efterspørgsel er repræsenteret ved efterspørgslen efter finansielle tjenester og kapital. 

Efterspørgselskurven (D) er et udtryk for hvad rationelle forbrugere samlet ønsker af en 
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 Eide & Stavang, Rettsøkonomi, s. 61 
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 Aktører på markedet vil i dette tilfælde være alle virksomheder omfattet af hvidvaskningsdirektivet, samt andre 

virksomheder som påvirkes af kapitalens frie bevægelighed.  
156

 Begreberne fuldkommen konkurrence og frikonkurrence bruges ofte om hinanden af forskellige forfattere. Generelt 

henviser fuldkommen konkurrence til et enkelt marked, mens frikonkurrence betegner en hel økonomi hvor der er 

fuldkommen konkurrence på alle markeder. Da det forudsættes, at EU’s indre marked udgør et stort samlet marked, og 

derved også en hel økonomi, er disse to begreber sammenfaldende.  
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 Eide & Stavang, Rettsøkonomi, s. 62 
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 Howard & Jagdish, The Theory of Buyer Behavior. 1969. 
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vare/tjeneste til forskellige priser. Det antages i analysen at følgende betingelser er opfyldt, som 

medfører at sammenhængen mellem mængde og pris er stabil:
161

  

 

 Forbrugerne har en stabil behovsstruktur 

 Forbrugerne har konstante indtægter  

 Priserne på andre varer og tjenester opfattes som konstante og givet, og  

 Bestanden af forbrugere er konstant  

 

Udbuddet på markedet er afhængigt af produktionstekniske forhold, da virksomhederne oftest 

beregner udbudsmængden ud fra deres omkostninger. Overordnet set, består virksomhedens totale 

omkostninger ved at producere en vis mængde, af faste og variable omkostninger. For at afgøre 

udbudsmængden, er det dog mere relevant at se på virksomhedens gennemsnitlige variable 

omkostninger (AVC), gennemsnitlige totale omkostninger (ATC) og de marginale omkostninger 

(MC).
162

 Virksomhedens typiske omkostningsstruktur illustreres på følgende måde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 3: Typisk omkostningsfigur for en virksomhed. 
163
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 Eide & Stavang, Rettsøkonomi, s. 75. Forudsætningerne sikrer, at en bestemt pris altid leder til den samme ønskede 

mængde. Hvis nogle forhold faktisk varierer, vil den samme pris kunne gi forskellige ønskede mængder.  
162

 Grundlæggende produktionsomkostningssteori vil ikke yderligere blive gennemgået, da det antages, at læsere af 

denne afhandling allerede har den nødvendige forståelse.  
163

 Virkeligheden er sjælden så ”retlinjet” som det fremgår af afhandlingens grafer og illustrationer, men da det vil være 

nødvendig med empiriske studier på de enkelte markeder for at bestemme den nøjagtige formen på kurvene er det mere 

hensigtsmæssig og af tegnetekniske grunder anvendt rette linjer, da teorierne er generelle. Eide & Stavang, 

Rettsøkonomi, s. 67 
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I de situationer, hvor en virksomhed ønsker størst mulig fortjeneste, vil det udbudskvantum som er 

mest optimalt være i skæringspunktet mellem prisniveauet og MC. Dog det dette bare et bevis på 

hvor fortjenesten er størst, under den forudsætning, at der skal produceres et positivt kvantum. 

Udfordringerne ved dette er, at hvis bruttoindtægten er lavere end de totale omkostninger, vil 

fortjenesten være negativ. Dette kan dog løses ved at indsætte en kurve for de gennemsnitlige totale 

omkostninger:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 4: Udbudskurve for en producent 

 

Som det ses af ovenstående graf, vil en lavere pris end de gennemsnitlige variable omkostninger, 

medføre at virksomheden ikke burde producere noget overhovedet. Ved en højere pris vil udbuddet 

bestemmes ved skæringspunktet mellem prisen og den stigende marginalomkostningskurve. 

Udbudskurven er derfor markeret med en tyk streg i ovenstående graf.
164

  

 

Udbudskurven er et udtryk for hvor meget, rationelle agenter samlet set ønsker at udbyde til 

forbrugerne til alternative priser. De finansielle – og erhvervsmæssige aktører afgør hvor meget de 

vil udbyde til alternative priser, som udgør udbudskurven i det indre marked. 

                                                        
164

 Bemærk dog, at det er forudsat at produsenten vil vælge å produsere hvis alle variable omkostninger er dækket, 

selvom bare dele af de faste omkostningene bliver det.  

Q 

P 
Virksomhed 

MC (S) 

AVC 

ATC 



58 
 

Kurven er fast såfremt:  

 Produktionsteknikken hos alle producenter er konstant  

 Priserne på produktionsfaktorerne er konstante  

 Bestanddelen af bedrifter er konstant, og  

 Ingen bedrifter udvider eller reducerer produktionsudstyret.  

 

De to første betingeler medfører en konstant omkostningskurve og da dele af 

marginalomkostningskurven udgør udbudsfunktionen, vil dette ligeledes føre til en konstant 

udbudskurve.  

 

På baggrund af ovenstående redegørelse, kan udbud og efterspørgselsfunktionerne indtegnes i 

samme figur, således at de kan bruges til, at analysere det indre finansielle marked, hvor der er 

mange aktører på både udbud og efterspørgselssiden.
165

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 5: Ligevægt i et fuldkomment marked 

 

Dette repræsenterer aktørenes samlede ønsker, og disse udgør derfor meget dominerende i det 

økonomiske liv. Ligevægtsløsningen fremstår derfor som en balance mellem forbrugernes samlede 

ønsker og producenternes samlede ønsker.  

                                                        
165

 Det foreligger følgende forudsætninger om markedet: atomistisk, homogent, kontraktfrihed, Bonafide-transaktioner, 

fuld information, ingen risiko og momentan tilpasning. Som udgangspunkt antager modellen at det ikke er nogle 

transaktionsomkostninger, men dette kan alligevel indføres som et tillæg til de øvrige omkostninger hvis 

markedsteorien tager hensyn til det, noget analysen vil. Eide & Stavang, Rettsøkonomi, s. 77 

Q 

P 

D 

S 

Nationalt marked 

P* 

Q* 



59 
 

 

Ovenstående graf repræsenterer hvert enkeltstående marked, altså hvert medlemsstats marked, før 

indførelsen af det indre marked. Det ses at aktørerne på markedet og baggrunden for 

markedsmekanismerne er fastlagt, hvorfor det fremadrettet analyseres hvilke effekter 

liberaliseringen af kapitalbevægelser og oprettelsen af det indre marked har haft.  

 

3.3 Effekter på markedet som følge af liberaliseringen af kapitalbevægelser 

Fri bevægelighed af kapitalbevægelser indebærer, at medlemsstaterne ikke må opsætte restriktioner 

eller opsætte regler der besværliggør for eksempel handel med værdipapirer eller 

grænseoverskridende investeringer. Dette indebærer bl.a. at følgende er underlagt fri bevægelse:
166

  

 

 Direkte investeringer
167

 

 Investeringer i fast ejendom 

 Transaktioner vedrørende andele i et pengeinstitut  

 Handel med værdipapirer  

 Transaktioner vedrørende indlånskonti i et pengeinstitut  

 Ind – og udførsel af pengeværdier  

 

Hvis frie kapitalbevægelser eksisterer i et balanceret makroøkonomisk miljø, kan det potentielt 

medføre store positive effekter.
168

 International Monetary Fund’s Reseach Department, har 

undersøgt effekterne ved finansiel globalisering, hvorefter de er kommet frem til at 

industriøkonomiske lande får klare økonomiske fortjenester ved finansiel integrering.
169

 I 

udviklingslande foreligger der visse faktorer som med stor sandsynlighed påvirker effekten af 

finansiel globalisering og den økonomiske volatilitet og vækst. Det kan udledes at lande med 

veludvikledes finansielle sektorer, stærke institutioner, sund makroøkonomisk politik og væsentlig 

handelsåbenhed har større sandsynlighed for at høste fordele af den finansielle liberalisering og 

mindre risiko for makroøkonomisk volatilitet og finansielle kriser. I forhold til EU landenes 
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økonomiske forhold og markeder,
170

 er det nærliggende antage at kapitalens frie bevægelighed har 

medført mange positive effekter.  

 

For medlemsstaterne er det omkostningsfyldt at være tilbageholdende med, at åbne op for frie 

kapitalbevægelser. Dette omfatter lavere international handel, højere investeringsomkostninger for 

virksomheder, dårligere økonomiske incitamenter og øgede administrative/tilsynsomkostninger. 

Ved at åbne op for udenlandske investeringer, vil det medføre ændringer i den indenlandske 

økonomi, som fremmer den økonomiske vækst.
171

 Dette medfører altså at der er stort incitament til 

at være åbne overfor handelsmulighederne, i et afgrænset transnationalt område.  

 

Det skal bemærkes at ikke alle økonomer og artikler ser lige positivt på påvirkningen på markedet 

ved liberalisering af frie kapitalbevægelser. Stiglitz påpeger bl.a. i sin artikel at argumentet for 

indførsel af frie kapitalbevægelser, i høj grad baseres på standard effektivietsargumenter, hvor de 

traditionelle teorier og modeller anvendes, og derfor ignoreres den specielle måde hvorpå 

finansielle kapitalmarkeder fungerer sammenlignet med markedet for normale varer og tjenester.
172

 

Kapitalmarkedet bygger på information, hvor ufuldkommen information fører til at markedet aldrig 

bliver Pareto-optimalt i kontrast til standardresultater for konkurrencedygtige markeder med 

fuldkommen information. 
173

 
174

 Den nedenstående analyse tager dog udgangspunkt i at der 

foreligger fuld information, hvorfor indførslen af frie kapitalbevægelser antages at medføre 

tilsvarende effekter som for eksempel frie varebevægelser.  

 

Frie kapitalbevægelser indebærer overordnet set en optimal allokering af velstand.
175

 Dette betyder 

at hvis kapitalbevægelserne er uden restriktioner, kan kapitalen kanaliseres de steder hen, hvor den 

effektivt kan generere højst profit og herved bidrage til effektiv balance mellem udbud og 

efterspørgsel i det indre marked. Kapital kan flyttes fra lande med høje besparelser til lande med 

lave besparelser, som medfører økonomisk vækst i fremtiden. Det er dog en betingelse at landende 
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har stabile finansielle tjenester, fri konkurrence og et funktionelt skatte- og lovgivningssystem,
176

 

hvilket som tidligere nævnt også er tilfældet i EU.  

 

I de seneste år har EU’s finansielle marked oplevet en dramatisk vækst i globaliseringen. Figur nr. 6 

(nedenfor), viser væksten i brutto kapitalbevægelser, dette inkluderer både de interne 

kapitalbevægeler og kapitalbevægelser ind og ud af EU.
177

 Det ses af grafen, at der har været en 

stabil vækst fra 1994 (året for indførelsen af de frie kapitalbevægelser) til 2000, med en 

efterfølgende nedgang under 2001-2002 recessionen, efterfulgt af næsten en tredobling i antallet af 

bevægelser mellem 2002 og 2007. Væksten af grænseoverskridende finansiel handel var markant 

større i denne periode, end væksten i den grænseoverskridende handel af normale varer og tjenester 

for samme periode.
178

 Den stabile vækst er således blevet negativt påvirket af de økonomiske 

recessioner, mens den er vokset i perioder uden recessioner.  

 

  

Figur nr. 6: Euro Area: Capital Flows.
179
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Yderligere skal det påpeges at de direkte investeringer, medfører økonomisk vækst i værtslandet 

som følger af øget produktion, oprettelse af arbejdspladser og flere andre effekter; for eksempel at 

de nye spillere forstærker konkurrencen i værtslandets marked, som tvinger de nationale 

virksomheder til at forbedre effektiviteten og produktiviteten, som derved bekæmper konkurrencen 

og presser ikke-konkurrencedygtige virksomheder ud af markedet.
180

  Frie kapitalbevægelser er 

derfor med til at mindske regionale forskelle, gennem øget konkurrence og effektivitet.  

 

Ved et dybere indblik i kapitalmarkedet og investeringer, er det hensigtsmæssigt at illustrere 

hvordan lukkede kapitalmarkeder skaber et monopol for banker der optræder som mellemmænd ved 

gennemførelsen af transaktioner, og derved medfører ineffektiv ressourceallokering. Dette kan ses i 

figur nr. 7 nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figur nr. 7: Vedfærdseffekter af kapitalmarkedsintegration gemme deregulering hvor rDK = rEU 

 

I modellen stammer udbud af kapital fra opsparingerne og efterspørgslen fra investorerne. 

Medlemsstaten, for eksempel Danmark, har i dette scenarie indført kontrol og regulerer både import 

og eksport af kapital, som medfører at kapitalmarkedet bliver ineffektivt.
181

 De finansielle 

produkter der udbydes af banksektoren er mangelfulde, idet bankerne har monopol og ikke har 

incitament til at udvide eller forbedre deres produktportefølje. Dette betyder ligeledes at potentielle 
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investorer og folk som sparer op nægter at indgå i transaktioner, hvilket betyder at en del af 

kapitalen forbliver ubenyttet.
182

 Den ubenyttede kapitalmængde udgør AB (A er udbudsmængden), 

hvor investeringer og de tilhørende opsparinger begrænses til OA. Prisen for investorerne givet 

låneraten, er OI og udlånerenten for folk som sparer op er OG. Differencen mellem GI eller FD 

udgør marginalrenten, som bankerne tager for deres rolle som mellemmænd. Beskyttelsen mod 

udenlandsk konkurrence skaber en monopolrente på GIDF, altså mængden OA gange marginalen 

GI.  

 

Hvis det antages, at kontrollen over internationale kapitalbevægelser afskaffes i Danmark, vil 

frygten for nye konkurrencedeltagere fra udlandet som stjæler profit, få banker i Danmark til at 

forbedre produkterne og bedre adoptere de ønsker som investorerne og dem som sparer op har.
183

 

Dette medfører yderligere udbud og efterspørgsel på markedet. Det må også antages at alle former 

for ineffektivitet i markedet ophører, som følge af EU-regulering og indførelsen af den fælles 

valuta, Euroen. Det antages ligeledes at den danske resultatrente (OH) er lig med renten i de øvrige 

medlemsstater. Dette medfører at bankernes marginalrente ved at være mellemmænd vil ophøre og 

investeringer samt opsparinger udvides til OB.  

 

Ud fra ovenstående kan det udledes, at liberaliseringen af kapitalbevægelser er en fordel for 

samfundet som helhed. Først og fremmest forøges investorenes ”forbrugeroverskud” til HIDC og 

for det andet forøges ”producentoverskuddet” for de personer som sparer op til GHCF. Fra 

monopolrenten GIDF taber bankerne HIDE til investorerne og GHED til dem der sparer op. Med 

andre ord, elimineres det tidligere dødvægtstab FDC som resulterer i et nettovelfærdsoverskud til 

samfundet.  

 

Effekterne ved delvis kapitalliberalisering er anderledes, hvilket ses i nedenstående analyse. Under 

de samme forhold er der en lille sandsynlighed for at liberaliseringen af de finansielle markeder vil 

udligne det danske udbud og efterspørgsel under den aktuelle ”indre markedspris”.
184

 Figur nr. 8 

illustrerer en situation hvor de øvrige medlemsstaters rente OH, er lavere end den danske 

ligevægtsrente uden internationale udvekslinger (frie kapitalbevægelser), 𝑟𝐷𝐾 < 𝑟𝐸𝑈. I denne 
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situation kan kontrollen påvirke kapitalafstrømningen og efterlade kapitaltilstrømningen fri. 

Alternativt kan kontrollen alene påvirke kapitalimporten og efterlade kapitaleksporten fri.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Figur nr. 8: Velfærdseffekter af kapitalmarkedsintegration igennem deregulering, hvor rDK ≠ rEU 

 

I en situation med frie kapitalafstrømninger og kontrollerede kapitaltilstrømninger, vil personer der 

sparer op, udnytte muligheden for at få et højere afkast på udemarkedet (OH),
185

 sammenlignet med 

det danske marked (OG), som derved udvider kapitaludbuddet (OJ). Under dette pres formindskes 

bankernes profitmargin fra GI (eller FD) til HI (eller ED) for at erhverve den nødvendige kapital 

(OA), til gennemførelsen af transaktioner med indenlandske (danske) investorer. Det resterende 

udbud (AJ) investeres i udlandet, enten direkte af dem der sparer op eller indirekte, af bankerne. 

Dette medfører en øget kapitaltilstrømning af rentebetalinger svarende til arealet AELJ. Renten for 

dem som sparer op forøges med arealet GHLF, hvor GHLF opnås på bekostning (forflytning) af 

bankernes monopolrente og FEL er nettovelfærdsoverskuddet for samfundet.   

 

Den modsatte situation, med frie kapitaltilstrømninger og kontrollerede kapitalafstrømninger, vil 

have det samme ræsonnement som ovenstående. I det lukkede danske marked, vil investeringerne 

være begrænsede af opsparingerne til OA. Her vil udlændinge tilegne sig aktier (portefølje 

investeringer) eller virksomheder (direkte investeringer), hvor de får et højere afkast end i de øvrige 

medlemsstaters kapitalmarkeder. Kapitaltilstrømningen forflytter totale investeringer op til OK i 

stedet for OA, hvor mængden AK udgør importeret kapital, hvilket indebærer at rentebetalingerne 
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for udenlandsk gæld svarer til arealet AEMK. Investorernes ”overskud” forøges med arealet HIDM, 

hvoraf HIDE er på bekostning af de finansielle mellemmænds (en overførsel) monopolrente og 

trekanten EDM er nettovelfærdsoverskuddet.  

 

Ovenstående beviser altså at liberaliserede kapitalmarkeder har positive effekter på den økonomiske 

vækst (velfærdseffekter), til trods for at en potentiel forringelse af balancen i forhold til betalinger 

fra ligevægten i figur nr. 7 til underskuddet JLMK i figur nr. 8. Det må dog bemærkes at, hvis den 

importerede kapital anvendes på en sådan måde, at den er med til at skabe ekstra 

produktionsenheder, kan eksporten kompensere for nedgangen i rentebetalinger.  

 

De frie kapitalbevægelser medfører altså blandt andet effektivitetsgevinster i fordelingen af 

opsparinger, øget adgang til udenlandske markeder for at finansiere handel og investeringer, 

udvider mulighederne for porteføljediversificering og forstærker effektiviteten i det nationale 

marked, ved at eksponere det for øget fremmed konkurrence.
186

 

 

Frie kapitalbevægelser kan ligeledes løse problemer forbundet med importfinansiering og 

eksportoverskud ved hjælp af offentlige valutareserver, som skaber en fordel for de økonomier som 

er mindre udviklede og som regel mangler større valutareserver. Den frie kapitalbevægelse 

medfører at reserverne frigøres og kan bruges til investeringer. Virksomheder der efterspørger 

kapital, har mulighed for at erhverve større beløb fra investorer, som kan tilbyde investeringer på de 

vilkår der passer til det virksomhederne efterspørger.
187

 Den tilhørende forstærkede konkurrence 

fører også til flere muligheder for investeringer, højere valgfrihed mellem markedsaktørerne 

(finansielle institutioner) og nedbryder oligopolistiske og monopolistiske virksomhedsstrukturer.  

 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at frie kapitalbevægelser medfører mange positive effekter 

på markedet. Det har blandt andet haft en positiv effekt på den økonomiske vækst igennem 

kanaliseringen af formueværdier og frie valutareserver, hvorefter bl.a. investeringerne stiger. 

Konkurrencen på markedernes øges også, da indenlandske virksomheder ligeledes skal forholde sig 

til og konkurrere imod udenlandske virksomheder. Ovenstående understøttes for eksempel af IMF’s 

rapport, som viser en stabil vækst i både brutto og netto kapitalbevægelser. EU måtte derfor i sin tid 

vurdere de mulige risici, som var involveret ved at åbne op for de frie kapitalbevægelser, i 
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sammenhæng med effektivitetsomkostningerne, associeret med administration og kontrol. Dog har 

det vist sig at, med stærke finansielle institutioner, fornuftige indenlands- og udenlandspolitikker og 

udvidede finansielle markeder, vil fordelene ved finansiel globalisering opveje de eventuelle risici.  

 

3.4 Uddybende om transaktionsomkostninger 

I tillæg til de ovenstående positive effekter, har indførelsen af frie kapitalbevægelser ligeledes 

medført lavere transaktionsomkostninger.
188

 Mængden af kapital øges fordi kapitalmarkedet er 

større og investeringsprojekternes kvalitet øges, hvilket reducerer de samlede omkostninger.
 189

 

Samtidig foreligger der ikke længere omkostninger forbundet med selve flytningen af kapital.  

Transaktionsomkostninger er en størrelse som ikke er let at definere og er i alt sin enkelthed 

omkostninger, forbundet med frivillig ombytning af rettigheder.
190

 Som tidligere nævnt i afsnit 3.2 

foregår der på markederne gensidige ombytninger af rettigheder, og der er som regel tilknyttet 

omkostninger ved disse.  I daglig tale anvendes transaktionsomkostninger i en mere snæver 

betydning, nemlig om gebyrer som opstår ved finansielle transaktioner, for eksempel gebyrer ved at 

flytte penge fra en konto til en anden eller faktureringsgebyr. For at skabe klarhed omkring de 

mange definitioner og forståelser, vil denne analyse anvende en alternativ fortolkning af 

transaktionsomkostninger, hvorfor følgende er definitionen som bruges fremadrettet:  

 

Afhandlingens definition på transaktionsomkostninger: 

Alle omkostninger forbundet med overførsel eller overflyttelse af kapital 

 

Overordnet set inddeles transaktionsomkostninger i (1) Søgeomkostninger, (2) 

forhandlingsomkostninger og (3) kontrolomkostninger.
191

 Søgeomkostninger relateres til 

førforhandlingsomkostningerne, som findes ved for eksempel at finde ud af hvilke banker der 

eksisterer og hvordan processen ved at overføre formueværdier til andre lande foregår. Ved 

investering i fast ejendom i udlandet, må det bl.a. undersøges hvilke objekter der er på markedet, 

begrænsninger i råderet, og hvem der er ejer af ejendommen. Det kan antages at 

søgeomkostningerne var den største transaktionsomkostningstype inden kapitalens frie 

bevægelighed. Idet kapitalens frie bevægelighed åbner op for flere lande, kan dette medføre at 
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søgeomkostningerne, formindskes, idet reguleringen samt systemerne strømlignes. Dette medfører 

at det ved fx investeringer, ikke er nødvendigt at sætte sig ind i de forskellige landes systemer, idet 

de alle sammen er koblet sammen.  

 

Forhandlingsomkostningerne opstår når aktørerne har lokaliseret hinanden. Disse omkostninger 

opstår typisk i forbindelse med undersøgelsen af alle de forhold som tilhører aftalen, herunder 

udformning af selve aftalen med forhandlingsmøder mm. Lange rejser, sprogbarrierer (behov for 

tolk) og komplicerede aftalevilkår, kan føre til at omkostningerne bliver for store til at transaktionen 

skal gennemføres.
192

 Idet de europæiske lande er blevet samlet i et overstatsligt samarbejde, 

foreligger der nu ensartede systemer, hvorfor aftalevilkårene ikke er ligeså komplicerede, samtidig 

med at samarbejdet flyder nemmere, idet man arbejder inde for det samme regelsæt. Den 

teknologiske udvikling kan ligeledes siges at have påvirket forhandlingsomkostningerne positivt, da 

det er blevet lettere både at modtage og afsende vigtig information hurtigt.  

 

Afslutningsvis opstår kontrolomkostninger ved undersøgelser og sikring af at aftaler opfyldes, som 

også omfatter omkostninger i relation til sanktioner af aftalebrud. Grænseoverskridende 

investeringer, som medfører komplikationer, kan give store omkostninger, da kontrol- og 

sanktionsmulighederne i andre medlemsstater kan være anderledes eller begrænsede. Sikkerheden 

om at den kontraherende part vil opfylde sin del af aftalen, kan være mere usikker og hvis det er 

vanskeligere at kontrollere og eventuelt sanktionere mod et potentielt aftalebrud, kan det i værste 

fald resultere i at aftalerne ikke indgås.  

 

De typiske faktorer der medvirker til høje transaktionsomkostninger, kan være, at rettighederne er 

uklare og komplekse, parterne er ukendte eller mange, bytningen udsættes eller der foreligger 

komplicerede kvalitetskontrols- og sanktionsmuligheder.
193

 I det indre marked før 1994, hvor 

kapitalbevægelserne blev harmoniseret, var det unægteligt mere besværligt for eksempel at 

investere i fast ejendom i udlandet, eller købe aktier i udenlandske virksomheder. De enkelte 

medlemsstaters nationale lovgivning var forskelligartet, og dette kunne medføre usikkerhed 

omkring hvad man mente, at reglerne var. Dette krævede yderligere omkostninger, forbundet med 

undersøgelser, hvorfor det muligvis var nødvendigt at benytte sig af lokal bistand, for at 

gennemføre transaktionen. Dette gjorde ligeledes eventuelle sanktioner ved misligholdelse 
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vanskeligere, som også påvirker transaktionsomkostningerne negativt. Det er derfor nærliggende at 

antage, at transaktionsomkostningerne var højere ved forflytning af kapital, før indførelsen af 

kapitalens frie bevægelighed.   

 

Det følger af transaktionsomkostningsteorien, at aktører handler begrænset rationelt og 

opportunistisk.
194

 Begrænset rationalitet relateres til aktørens manglende evne til altid at handle 

rationelt.
195

 Aktørerne vil forsøge at handle rationelt, men de vil ikke være i en position hvor det vil 

kunne lade sig gøre, for eksempel grundet asymmetrisk information. Intentionen om at handle 

rationelt begrænses af ukomplette informationer, således at aktørerne i den pågældende situation har 

en subjektiv forståelse af rationalitet.
196

 I forhold til flytning af kapital før indførelsen af kapitalens 

frie bevægelighed, vil begrænset rationalitet spille en stor rolle ved aftalens indgåelse, da aktørerne 

i forvejen ikke er klar over eventuelle ex post transaktionsomkostninger, idet parterne ikke kan 

forudse alle potentielle problemer.
197

 

 

Opportunistisk adfærd beskrives af Williamson som handlinger parterne foretager sig, til fordel for 

deres egen nytte, igennem bl.a. svig. Muligheden for at handle opportunistisk foreligger både ex 

ante, altså før aftaleindgåelsen og ex post, altså efter aftaleindgåelsen. Ved ex ante opportunisme vil 

den ene aktør være tilbøjelig til at tilbageholde eller fordreje vigtig information, som aktøren senere 

kan eller vil bruge til egen fordel, for at stå stærkere i forhandlingerne hvis muligheden opstår. Hvis 

den ene part lykkedes med at indgå en aftale igennem ex ante opportunistisk adfærd, vil det 

efterfølgende være muligt at udnytte ex port opportunisme.
198

 

 

Adfærdsantagelserne, begrænset rationalitet og opportunisme kan sammen resultere i, at en af 

parterne udnytter modpartens manglende viden. Dette resulterer i asymmetrisk information, som 

påvirker transaktionsomkostningerne negativt for den kontraherende part.
199

 Ved regulerede 

kapitalbevægelser kunne parterne udnytte hinanden i form af at tilbageholde værdifuld information, 

for eksempelvis at opnå højere profit, som derved kunne resultere i yderligere 
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transaktionsomkostninger. Siden der ved frie kapitalbevægelser ikke nødvendigvis vil være behov 

for kundskabsrige mellemmænd og brugerne selv kan investere hvor de vil, vil 

transaktionsomkostningerne ligeledes mindskes.  

 

3.5 Overordnede effekter på det indre marked 

I afsnit 3.3 og 3.4, ses det at liberaliseringen af kapitalbevægelser resulterede i bl.a. at 

transaktionsomkostningerne faldt og konkurrencen på det indre marked blev intensiveret. Som følge 

af flere aktører og konkurrenter på markedet, presses prisen nedad. Det følger af økonomisk teori, at 

virksomhederne vil konkurrere på pris, helt indtil de når P=MC. Det antages for den fremadrettede 

analyse, at P=MC, og virksomhederne har derfor ingen profit.  

 

I det indre marked, indgår personer og institutioner aftaler, om gensidig udnyttelse af rådigheder.
200

 

I forhold til udbuddet på markedet, har ovenstående påvirkning på virksomhedernes omkostninger. 

Som følge af at transaktionsomkostningerne falder, falder virksomhedernes variable omkostninger 

også. Dette fordi der tidligere har eksisteret flere forskellige omkostninger i relation til overførsel 

eller forflytning af kapital, hvor disse nu forsvinder med de frie kapitalbevægelser. Nedgangen i de 

variable omkostninger påvirker de totale omkostninger, som igen fører til at 

marginalomkostningerne (MC) ligeledes falder. Disse ændringer kan ses i figur nr. 9 nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 9: Ændring i virksomheders marginale omkostninger efter indførelsen af kapitalens frie 

bevægelighed. 
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Ændringer i omkostningerne medfører endeligt at udbudskurven (S) i figur nr. 10 skifter mod højre, 

hvor resultatet af denne bevægelse som udgangspunkt er lavere priser fra P til P’ og højere 

produktion fra Q til Q’. Dette understøttes også af den forstærkede konkurrence, som også medfører 

lavere priser. Modellen repræsenterer som udgangspunkt hvert enkelt medlemsstats nationale 

kapitalmarked, med de effekter som indførelsen af kapitalens frie bevægeligheder medfører. Det må 

formodes at idet medlemsstaternes markeder fungerer ens, kan alle markedernes slås sammen til et 

stort marked, som udgør det indre marked. Det følger altså, at sammensmeltningen af de nationale 

markeder, til et samlet marked i form af det indre kapitalmarked, har medført lavere priser og højere 

produktion, som i sidste ende har positive effekter på den økonomiske vækst. Det samlede marked, 

som følge af indførelsen af kapitalens frie bevægelighed, ses illustreret i nedenstående figur nr. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 10: Graf som viser skift i udbudskurven i markedet som følge af indførelsen af frie 

kapitalbevægelser. 

 

Det følger ydermere af de afledte effekter af reduktionen transaktionsomkostningerne og den øgede 

konkurrence, at bl.a. investeringerne stiger. Investeringerne leder til akkumulering af kapital, som 

medfører stigninger i produktion og arbejdskraft. Der kommer en større mængde kapital ind i 

markedet, grundet de nedbrudte barrierer, hvorfor hver virksomhed og hver person har mere kapital, 

at arbejde med. Dette betyder ikke, at hver person i EU får flere penge mellem hænderne, men alene 

at der kommer flere muligheder for bl.a. at lave nye virksomheder, som derved kan arbejde på et 

større marked og altså få en større kapital. I sammenhæng med dette, bliver det nu ligeledes muligt 

at allokere kapitalen optimalt, idet den investeres på de områder hvor den har størst værdi. Dette 
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kan ses i sammenhæng med Coase-teoremet, hvorefter elliminering af transaktionsomkostninger, 

medfører at markedet regulerer sig selv, hvorfor det altid vil ende i ligevægten.
201

 I sidste ende har 

alle disse, altså en positiv effekt på det indre markeds økonomiske vækst.  

 

3.6 Terrorfinansiering som negativ eksternalitet 

Som følge af indførelsen af kapitalens frie bevægelighed, antages det at have medføret en 

eksternalitet i form af terrorfinansiering. Dette er grundet at liberaliseringen af kapital har gjort det 

muligt for terrorister, frit at flytte kapital og andre formuegoder på tværs af medlemsstater og til 

tredjelande, hvor udnyttelsen skader samfundet, i form af efterfølgende terrorangreb eller en 

potentiel afskaffelse af frie kapitalbevægelser. Eksternaliteter er et fundamentalt udtryk for den 

moderne uafhængige økonomi, og økonomer har i lang tid været klar over eksternaliteter, og deres 

rolle er i vid udstrækning blevet analyseret i mange kontekster.
202203

 Det faktum at agenter 

interagerer med hinanden på markedet, gør det uundgåeligt at deres afgørelser og handlinger 

påvirker de andre direkte, i sammenhæng med enhver indirekte effekt som kan opstå i markedet.  

 

Eksternaliter opstår altså i situationer hvor en eller flere personers forbrug eller produktion af goder, 

kan have negativ eller positiv effekt på andre menneskers velfærd, men hvor disse effekter ikke 

afspejles i godets pris og hvor personerne er ligeglade med, at deres handlinger påvirker andre.
204

 I 

dette tilfælde er godet fri bevægelighed af kapital, hvor terrorister udnytter (forbruger) denne, med 

negativ effekt for andre, i form af terrorfinansiering og efterfølgende terrorangreb og en mulig 

afskaffelse af kapitalens frie bevægelighed.  

 

Afhandlingens omdrejningspunkt er kapitalens frie bevægelighed, som jf. afsnit 3.3 er en fordel for 

alle medlemsstaters borgere og derigennem det indre marked. Denne fordel har kreeret mange 

muligheder for de forskellige samfund og markeder for alle aktører, hvorfor det er nødvendigt at 

den opretholdes og ikke udnyttes. Det kan antages at hvis medlemsstaterne får en opfattelse af at 

mange terrorangreb stammer fra midler som oprinder fra det indre marked, og som derved beviser 

at finansieringen af terrorisme sker med midler som stammer fra EU-borgere/virksomheder, kan 

dette skabe et ønske om at det nationale marked bliver lukket igen. Dette kan altså betyde at 
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indførelsen af kapitalens frie bevægelighed har gjort det sværere at spore finansielle transaktioner, 

hvorfor terrorfinansiering bliver en realitet, da det er en udnyttelse af kapitalens frie bevægelighed. 

Såfremt medlemsstaterne opdager dette, kan der fra befolkningens side være et ønske om at stoppe 

samarbejdet i EU, og igen lave nationale toldmure som derved sikrer større kontrol af 

transaktionerne.  

 

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt terrorister og dem som ønsker at finansiere terrorisme 

handler rationelt. En aktør handler rationelt, hvis hans præferencer er fuldendte (complete) og 

transitive.
205

 Fuldendte præferencer betyder, at ved alternativerne A og B, må aktøren foretrække 

alternativ A fremfor B, eller B foran A, eller være indifferent mellem A og B. Det er ikke en 

mulighed at nægte at svare. I forhold til transitivet, vil aktøren ved at præfere A fremfor B og B 

fremfor C, også foretrække A fremfor C. Baggrunden for dette er at man vil fjerne muligheden for 

præferencecyklusser, hvor A er foretrukket frem for B, B er foretrukket frem for C og C fremfor A, 

som ikke er muligt, da dette ikke giver et svar på, hvad der foretrækkes mest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 11: Illustrativ forklaring af transitive præferencer 

 

Terroristen er rationel, hvis han for eksempel tænker ”Jeg foretrækker at bryde loven og finansiere 

terrorisme, fremfor at arbejde på et kontor. Jeg foretrækker at arbejde på et kontor frem for at 

arbejde som politi. Og jeg foretrækker at bryde loven og finansiere terrorisme frem for at arbejde 

som politi”. Den normale kritik imod denne model er, at terrorister er irrationelle og det er derfor 

umuligt at lave en økonomisk model over deres handlinger. Faktum er dog, at terrorister har 

veldefinerede mål – som ikke desto mindre er et mål – trods det subjektivt kan menes at målene i 
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sig selv er irrationelle. Terroristerne har en strategisk fordel, i og med at deres handlinger sender et 

signal om hvor forpligtet de er til missionen og at de ikke har tænkt sig at stoppe af nogen grund. 

Det vil være umuligt at bekæmpe og modellere terrorisme, hvis man ikke erkænder at terrorister er 

kloge, strategiske og rationelle individer.  

 

Eksternaliteter anses for at være en form for markedsfejl.
206

 Under eksternaliteter, reflekterer 

markedsprisen ikke de korrekte marginalomkostninger og/eller marginalfordele forbundet med 

godet skabt af aktiviteten når der handles på et marked og medfører at der ikke foreligger optimal 

allokering af ressourcer under perfekt konkurrence.
207

 

 

Den negative eksternalitet kan illustreres ved hjælp af mikroøkonomiske værktøj, hvilket også er 

gjort tidligere i analysen. Økonomer beskriver som regel efterspørgselskurven som en måleenhed 

over den marginale sociale velfærd (MSB), over aktiviteten og udbudskurven som en måleenhed 

over de marginale sociale omkostninger (MSC), forbundet med samme aktivitet.
208

 Uden 

eksternaliteter vil den aggregerede velfærd se således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 12: Aggregeret velfærd i det indre marked, uden negative eksternaliteter. 

 

Den ovenstående ligevægt er skab af markedet hvor udbuddet og efterspørgslen vil være på 

ovenstående måde, hvis der ikke opstår markedsfejl, som i dette tilfælde er en negativ eksternalitet, 
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i form af terrorfinansiering.  I denne ligevægt vil forbruget ikke være større, da en ekstra enhed 

medfører færre fordele end omkostninger. Når eksternaliteten opstår, foreligger der ikke længere en 

ligevægtssituation på markedet, som følge af markedsfejlen. En negativ eksternalitet forringer den 

sociale fordel ved aktiviteten/forøger de sociale omkostninger, så modellen skal indeholde en 

udbud/efterspørgselskurve længere til venstre for at reflektere den højere sociale ”pris” for enhver 

enhed.
209

 Negative eksternaliteter inddeles i negative produktionseksternaliteter og negative 

forbrugseksternaliteter, hvor det i dette tilfælde vil være mest nærliggende at se nærmere på 

terrorfinansiering og terrorhandlinger, som negative forbrugseksternaliteter.
 210  

 

3.6.1 Negative forbrugseksternaliteter 

Negative forbrugseksternaliteter omfatter negative effekter, som opstår under forbruget af en vare 

eller tjeneste. Det klassiske eksempel på en negativ forbrugseksternalitet er en person som ryger 

cigaretter, som fører til en negativ eksternalitet i form af skadelige effekter for de øvrige personer 

som indånder cigaretrøgen. Cigaretrøgen påvirker alle i nærheden, men så længe personen ikke 

holdes ansvarlig eller ikke tager højde for de konsekvenser som ikke direkte påvirker personen, har 

personen ikke noget incitament til at lade vær med at ryge cigaretter.   

 

En af de negative effekter ved kapitalens frie bevægelighed er muligheden for lettere at finansiere 

terrorisme, hvor terroristerne forbruger tjenesten (kapitalens frie bevægelighed), som medfører 

terrorangreb og dermed negative effekter på tredjemand/befolkningen. Det er derfor nærliggende at 

anse terrorfinansiering og efterfølgende terrorangreb som en negativ forbrugseksternalitet.  

 

Lad os antage at befolkningen, inklusiv terroristerne, værdiansætter kapitalens frie bevægelighed til 

værdien V. Da markedet er konkurrencedygtigt, er værdien af ressourcerne anvendt af samfundet 

lig med prisen, betegnet P. Hvis 𝑉 ≥ 𝑃, anvendes kapitalbevægelserne og der opstår et overskud 

bestående af 𝑉 − 𝑃, som er positivt eller nul.
211

  Transaktionerne skal og vil derfor finde sted. 

Konsumptionen af frie kapitalbevægelser misbruges af en del af befolkningen, nemlig dem som 

skal finansiere terrorisme, som genererer en negativ forbrugseksternalitet.  
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Befolkningen værdiansætter for eksempel et samfund uden terrorangreb til W, hvorfor netto velfærd 

af forbrug af kapitalens frie bevægelighed ikke længere er 𝑉 − 𝑃 men derimod (𝑉 − 𝑃) −𝑊. Hvis 

𝑊 > 𝑉 − 𝑃, reduceres velstanden af terroristernes forbrug af kapitalbevægelser.  

 

Illustrativt kan de sociale omkostninger og fordele sammenlignes, hvorefter der opstår en 

forstyrrelse af Marginal Externality Benefit (MEB).
212

 Denne skifter MSB-kurven (Marginal Social 

Benefits) nedad, hvor forskellen mellem MPB-kurven (Marginal Private Benefit) og MSB-kurven 

er eksternaliteten – terrorfinansieringen (TF).
213

 Den marginale sociale velfærdskurve udledes ved 

at addere den marginale private velfærd og den marginale eksternalitetsfordel for hvert niveau af 

output og repræsenterer med andre ord alle de samlede omkostninger, altså de private omkostninger 

samt eksternalitetsomkostningerne.
214

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 13: Ændringer i samfundsvelfærden som følge af terrorfinansiering 

 

Resultatet er at markedsligevægten (E*) afviger fra den optimale markedssituation (O*), og der er 

derfor et overudbud af skadelig adfærd (terrorfinansiering). Dette ses her som stigningen fra Q* til 

Q’, samt de stigende omkostninger fra P* til P’. Her ses det at den individuelle velfærdskurve 

(MPB) ligger over den sociale velfærdskurve (MSB) på grund af eksternalitetsomkostningen 

(terrorangreb og terrorfinansiering) som ikke bliver inkluderet i befolkningens marginale private 

velfærd (MPB). I modsætning til dette forbliver de sociale omkostninger de samme som de private 
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omkostninger, eftersom der ikke foreligger nogle eksternaliteter på produktionssiden. Der foreligger 

derfor et dødvægtstab mellem MSB-kurven og MPB-kurven i det markerede blå felt.
 
Tabet er det 

velfærdstab som samfundet oplever som en markedsfejl i form af terrorangreb, altså omkostningen 

ved markedsfejlen.  

 

Velfærden er ikke optimalt aggregeret grundet forvridningen som i dette tilfælde ses som 

eksternaliteter.
215

 Denne er naturligvis tilnærmelsesvis umulig at beregne og er derfor ukendt i 

analysen. Gennem afgifter eller regulering kan en eksternalitet internaliseres,
216

 som yderligere 

uddybes i det integrerede kapitel 4. Uden nogen form for effektiv lovgivning eller andre 

sanktionsmuligheder vil terroristen ikke tage højde for de negative effekter som deres aktiviteter 

medføre, da de ikke er direkte påvirket af konsekvenserne og producerer derfor mere end den 

socialt efficiente værdi. 

 

3.7 Overordnede effekter  

Det indre markeds oprindelige ligevægt følger af nedenstående grafs punkt A, som illustrerer 

situationen før indførelsen af kapitalens frie bevægelighed. Fra analysens afsnit 3.5 kan ses det at 

udbud skifter mod højre som følge af faldende transaktionsomkostninger og barrierer og stærkere 

konkurrence. Denne ligevægt er markeret med punk B, hvor resultatet var at ligevægtsmængden 

øges og prisen falder. I relation til analysens fokus på kapitalmarkeder, er det værd at bemærke at 

pengevæsenet er vokset frem som et resultat af markedsdeltagernes behov for et enkelt byttemiddel 

og værdimåler. Oprindeligt blev der byttet med holdbare forbrugsvarer, før man skiftede over til 

ædle metaller og mønter og papirpenge. Nu byttes midler mest i form af bankpenge, som anses for 

at være et effektivt og simpelt byttemiddel. Den vigtigste drivkraft i denne udvikling, har uden tvivl 

været behovet for at reducere transaktionsomkostningerne i forbindelse med aftaler indgået på 

markedet. Flere anser pengevæsenet som en af tidens mest forbruger- og producentvenlige 

opfindelser, som giver udtryk for en nærmere Pareto-effektiv situation.
217

 

 

Som følge af mulighederne for udnyttelse af kapitalens frie bevægelighed, blev terrorfinansieringen 

og efterfølgende terrorhandlinger indført i modellen som en negativ produktionseksternalitet i det 

indre kapitalmarked. Dette førte til at efterspørgselskurven/MSB-kurven skiftede mod højre og der 
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opstod et velfærdstab. Denne ændring er markeret i nedenstående figur med punkt C. Dette betyder 

altså at terrorfinansieringen er en realitet, som medfører terrorangreb og derigennem negative 

påvirkninger på hele samfundet. Dette påvirker ligeledes kapitalmarkedets stabilitet og integritet, 

hvilket derigennem påvirker kapitalens frie bevægelighed negativt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 14: Overordnede effekter af kapitalbevægelser og terrorfinansiering 
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3.8 Delkonklusion  

Kapitel 3 har fokus på de økonomiske effekter af frie kapitalbevægelser og terrorfinansiering. For 

bedst at belyse dette introduceres markedsmekanismerne for medlemsstaternes nationale markeder. 

Det påvises at disse er ineffektive, idet der foreligger monopol. For at komme dette til livs, samles 

alle nationale markeder i et indre marked og kapitalens frie bevægelighed indføres, for at bevise 

hvilke effekter dette har. Her ses det at konkurrencen øges samt at transaktionsomkostningerne 

elimineres, hvilket medfører positive afledte effekter i form af bl.a. en stigning i investeringer.  

 

Efter ovenstående klarlæggelse af de positive effekter, som følge af kapitalens frie bevægelighed, 

indføres terrorfinansiering som en negativ eksternalitet. Dette på baggrund af at det antages at 

kapitalens frie bevægelighed har skabt et smuthul, som gør det lettere at flytte kapital og derved 

finansiere terrorisme. Eksternaliteten medfører at den individuelle velfærd er højere end den sociale 

velfærd, hvorfor der er et overudbud af skadelig adfærd i markedet. Dette betyder at terrorister egen 

optimerer og derved ikke tager hensyn til samfundet som helhed, og de skadelige effekter som deres 

handlinger medfører. Det påvises altså at der foreligger en negativ samfundspåvirkning ved 

terrorfinansiering og derigennem udnyttelsen af frie kapitalbevægelser.  
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Kapitel 4 – Integreret analyse 

4.1 Indledning 

De to forrige kapitler viser at det fjerde hvidvaskningsdirektivs regler, vedrørende identificering og 

registrering af virksomheders reelle og tilhørende danske lovforslag ikke fungerer optimalt, hvorfor 

det indre kapitalmarked er inefficient som følge af terrorfinansiering og misbrug af kapitalens frie 

bevægelighed. Den juridiske analyse i kapitel 2 afdækkede flere kritikpunkter ved den nye 

regulering, hvor blandt andet den manglende kontrol over de af virksomhederne registrerede 

oplysninger og vage vendinger, samt formuleringer som skaber usikkerhed og forvirring. Da det er 

virksomhederne selv, som skal registrere deres reelle ejere, og dermed også kan ifalde ansvar og 

sanktioner ved manglende eller ukomplet registrering, er det essentielt at reguleringen fungerer som 

den skal og beskytter det indre marked og kapitalens frie bevægelighed.  

 

Den økonomiske analyse i kapitel 3 konkluderede, at indførslen af frie kapitalbevægelser medførte 

mange positive afledte effekter som følge af reduceringen i transaktionsomkostningerne. Dog har de 

frie kapitalbevægelser skabt mulighed for terrorfinansiering, som resulterer i negative 

velfærdseffekter for samfundet, som følge af de efterfølgende terrorangreb og potentiel afskaffelse 

af fri kapital.  

 

I det følgende integrerede kapitel vil de økonomiske og den juridiske analyse blive kombineret til 

en tværfaglig analyse, som forsøger at afklare den overordnede problemformulering 

 

I hvilken grad er reglerne om de reelle ejere i samarbejde med kapitalens frie bevægelighed, med til 

at stoppe finansiering af terrorisme? 

 

Kapitlet indledes med en analyse af Coase-teoremet, for at afgøre hvorvidt det er muligt at lade 

markedet regulere sig selv gennem forhandlinger, og ikke ved hjælp af offentlig regulering. 

Endvidere diskuteres muligheden for regulering i form af en forordning fremfor den nuværende 

direktivform. Kapitlet afsluttes med to sekventielle zero-sum spil, med henblik på at belyse 

forholdene og sammenspillet mellem de forskellige reguleringsmuligheder. 
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4.1 Coase-teoremet 

Ronald Coase var allerede en etableret økonom, da han i 1960 ankom til Universitet i Chicago for at 

præsentere The Problem of Social Costs.
218

 Han endte med at blive i Chicago for at udarbejde sin 

teori om Law and Economics, der blev publiceret i Journal of Law and Economics i oktober 

1960.
219

 Coase-teoremet foreskriver at, i en verden med nul transaktionsomkostninger, vil 

rettighedsallokeringen (igennem lovgivning) være irrelevant, da den flyttes til der, hvor den 

værdsættes højst, gennem privat forhandling.
220

  

 

Definitionen på det stærke Coase-teorem er som følger:
221

 

 

Hvis rettighederne er veldefinerede og transaktionsomkostningerne nul, vil parterne uafhængigt af 

den retlige fordeling af rådigheden, gennem samarbejde fremtvinge et Pareto-effektivt resultat. 

 

Det følger af den økonomiske analyse i afsnit 3.4, at indførelsen af kapitalens frie bevægelighed har 

medført en reduktion i transaktionsomkostninger i forbindelse med overførsel og flytning af kapital. 

Forudsætningen for det stærke Coase-teorem er dog, at transaktionsomkostninger skal være nul for 

at parterne kan opnå et Pareto-effektivt resultat, og er derfor en teoretisk konstrueret teori. I den 

virkelige verden er dette en helt urealistisk antagelse, i og med at parterne alligevel skal bruge 

ressourcer på forhandlingerne og andre offeromkostninger.
222.223

  

 

Det er ydermere vigtigt at være opmærksom på parternes strategiske forhandlingsadfærd, i og med 

at denne kan påvirke fordelingen af overskuddet ved samarbejde i en aftale og eventuelle virkninger 

ved ressourceallokeringen.
224

 Trusler om at foretage sig noget andet end det som er bedst, samlet set 

for parterne, er et eksempel på strategisk adfærd. Myndighederne kan true med at der skal indføres 

strengere kontrol af registeret over virksomhedernes reelle ejere, hvor alle registreringer bliver 

tjekket, i håb om at de som finansierer terrorisme ikke tør at gemme sig bag komplicerede 
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selskabskonstruktioner og derved finansiere terrorisme. Omkostningerne for samfundet vil være 

massive, men både den som finansierer terrorisme som en rationel aktør, samt myndighederne ved, 

at så snart truslerne ikke bliver ført ud i livet, er der ”bare” et spørgsmål om hvordan overskuddet 

ved samarbejde skal fordeles. Historien viser dog, at det ikke vil være muligt at indgå aftaler med 

terrorister og dem som finansierer terrorisme, idet de to parters mål og midler strider dybt imod 

hinanden.  

 

Undersøgelser viser yderligere at værdivurderinger, både teoretisk og i det virkelige liv, at de 

enkelte aktører ikke vil betale lige store beløb for anskaffelsen af en rådighed, som det, det koster at 

give afkald på samme rådighed, såfremt de som udgangspunkt besidder den.
225

 I et eksperiment fik 

en gruppe studerende hver deres (gratis) kaffekrus, som de fik muligheden til at bytte mod en 

pengesum. En tilsvarende gruppe fik anledning til at købe et tilsvarende krus, hvor alle personer i 

begge grupperne individuelt skulle afsløre deres værdiansættelse. Det viste sig at værdifastsættelsen 

i gennemsnit var væsentlig højere for dem som skulle give afkald på kruset sammenlignet med det, 

som den anden gruppe, i gennemsnit var villig til at betale for den.
226

 Dette betyder altså, at den 

initiale rådighedsfordeling kan have betydning for hvordan rådighederne værdsættes, og hvis lige 

forhold gør sig gældende i virkeligheden kan det ikke forventes at frivillige aftaler fører til en lige 

omfordeling af rådigheder, hvilket er det som det stærke Coase-teorem giver udtryk for.  

 

Coase-teoremet er nærliggende at undersøge, eftersom det også adresserer spørgsmålet om hvordan 

effektive markeder behandler eksternaliteter. Fra den økonomiske analyse afsnit 3.6 vides det at 

hvis 𝑊 > 𝑉 − 𝑃, reduceres velstanden af terroristernes forbrug af kapitalbevægelser, hvor W 

repræsenterer den værdi som befolkningen pålægger et samfund uden terrorangreb, V er værdien af 

befolkningens værdsættelse af frie kapitalbevægelser og værdien af P er ressourcerne anvendt. Med 

hensyn til beviset om at man som gennemsnit ikke vil betale et lige så stort beløb for anskaffelsen af 

kapitalens frie bevægelighed, som man vil modtage for at afskaffe de frie kapitalbevægelser, så er 

det nærliggende at konkludere, at det er vigtigere for befolkningen at beholde frie 

kapitalbevægelser, og hellere ofre andre omkostninger for at regulere terror 

finansieringseksternaliteten.  
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Dette er igen, i strid med Coase-teoremet, da markedet ikke vil regulere sig selv ved lave 

transaktionsomkostninger, og offentlig regulering er nødvendig. Det er naturligvis ikke muligt at 

indgå aftaler med dem som finansierer terrorisme, om at de ikke skal misbruge de frie 

kapitalbevægelser, hvorfor strengere regulering og kontrol er nødvendigt for at komme 

terrorfinansiering til livs. Dette vil resultere i højere transaktionsomkostninger, ikke alene for 

offentlige myndigheder, men ligeledes for alle danske virksomheder, samt de virksomheder som er 

omfattet af hvidvaskloven. Transaktionsomkostningerne vil opstå, ved at der kræves højere grad af 

administrativt arbejde, og at virksomhederne har brug for flere specialister som handler i tråd med 

lovgivningen. Samtidig vil en total afskaffelse af frie kapitalbevægelser medføre at de nu lukkede 

individuelle nationale markeder bliver inefficiente, og transaktionsomkostningerne stiger endnu 

mere. Markederne er dermed tilbage til start, jf. nedenstående graf:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Graf som viser skift i udbudskurven i markedet som følge af afskaffelsen af frie kapitalbevægelser 

 

I forlængelse af Coase-teoremet, vil det i forhold til transaktionsomkostningerne, ikke være 

fordelagtigt at indføre fuld kontrol eller at afskaffe de frie kapitalbevægelser. Alt tyder dog på, at de 

som finansierer terrorisme ikke vil tage hensyn til denne problematik, og derfor forsætte med at 

”free ride” på fordelen af frie kapitalbevægelser, som er til deres egen nytte, hvorfor 

markedsallokeringen ikke er efficient. Terrorfinansieringen skaber et overudbud af skadelig adfærd, 

som medfører et velfærdstab i form af en markedsfejl. Da velfærden ikke er optimalt aggregeret, er 

det nødvendig at EU handler, hvorfor alternative reguleringsløsninger diskuteres videre.  
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4.2 Reguleringsmuligheder 

I sammenhæng med implementeringen og ovenstående drøftelse, må der først og fremmest stilles 

spørgsmålstegn ved, at reguleringen af området sker ved udarbejdelse af et direktiv, frem for en 

anden form for EU regulering. Flere gange i præamblerne, bemærkningerne samt høringssvarene, 

bliver det gjort klar hvor vigtig dette direktiv er, specielt grundet terrorfinansieringsdelen, hvilket 

også ses i den forhastede implementeringsfrist.  

 

Når der er tale om regulering på et så vigtigt et område, er det risikabelt at vælge direktivformen, da 

det som tidligere nævnt jf. TEUF artikel 288, stk. 3 er op til medlemsstaterne at implementere 

reglerne i national lovgivning. Medlemsstaterne er altså forpligtet til at implementere direktivets 

tilsigtede mål, men er ikke forpligtet til at lave en direkte ordret implementering af reglerne. Dette 

kan resultere i forskelligartet regulering i medlemslandene, hvilket går direkte imod formålet med 

reguleringen.  

 

I kombination med direktivets nye risikobaserede tilgang, har medlemsstaterne mulighed for at 

vurdere hvilke selskaber som skal registreres i systemet. Dette kan altså medføre at et selskab som i 

en medlemsstat anses for at være risikabelt, ikke vil være det i en anden medlemsstat, hvorfor det 

igen bliver muligt at gemme sig bag selskabsstrukturer, som derigennem finansiere terrorisme.  

 

4.2.1 Medlemsstaternes kritik til reelle ejer definitionen 

Det følger af Deloittes rapport s. 5,
227

 at alle medlemsstater har implementeret den risikobaserede 

tilgang, men at den praktiske brug af denne forekommer uklar. Hvis der er modtaget vejledninger til 

denne forståelse i de enkelte medlemsstater fremstår denne utilstrækkelig. Det er derfor nødvendigt 

at undgå for stor forskellighed i de strikse tiltag som medlemsstaterne indfører, for at forhindre 

komplikationer der følger af grænseoverskridende overholdelse (Cross-border compliance) af 

direktivet. Ydermere er det nødvendigt at vejledninger til den risikobaserede tilgang forbedres og 

foreligger i alle medlemsstater.  
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I forhold til begrebet og definitionen af de reelle ejere, fremgår det af Deloittes rapport at adskillige 

medlemsstater direkte har overført direktivets definition i deres nationale lovgivning.
228

 For de 

medlemsstater som ikke direkte har overført definition, foreligger der følgende forskelle: 

 

1. Tærskelværdiforskelle 

Kroatien har for eksempel valgt en lavere tærskelværdi end indikationen på 25 %, og har i stedet 

valgt at indføre en minimumsbesiddelse på 10 % + en aktie i selve lovteksten. I andre 

medlemsstater er der valgt en løsning på ”mere end 25 %”.  

 

2. Ordlydsforskelle 

Ordlydsforskellene eksisterer i flere medlemsstater, og inkluderer afklaringer/tydeliggørelse eller 

specificeringer, simplificeringer eller generaliseringen af definitionen i direktivet.   

 

Repræsenter fra de forskellige medlemsstater har forskellige meninger om definitionen af de reelle 

ejere, som varierer meget på tværs af EU.
229

 I omtrent 15 medlemsstater er de forskellige 

repræsentanterne enige i, at definitionen er klar og tydelig, og ikke for vidtgående. I andre 

medlemsstater blev der stillet spørgsmålstegn ved de forskellige aspekter af definitionen, hvor der 

ofte forelå meningsforskelle mellem offentlige repræsentanter og private repræsentanter. Derudover 

har individuelle repræsentanter haft ét bestemt syn på definitionen, mens finansielle og ikke-

finansielle brancher overordnet set har ensartede meninger om definitionsproblemet. Det skal 

bemærkes, at ikke alle de identificerede problemer relaterer sig direkte til selve definitionen af 

reelle ejere, men ligeledes de praktiske vanskeligheder ved at efterleve forpligtelserne.  

 

Problemerne, spørgsmålene, usikkerheden og forslagene relaterer sig primært til betegnelsen 

”kontrol”, kompleks og/eller flerlagede selskabsstrukturer (multilayerede structures) og specifikke 

juridiske enheder og arrangementer. I forhold til betegnelsen ”kontrol”, ønskes der mere klarhed 

omkring hvordan man kontrollerer en juridisk enhed hvis man besidder en lavere ejerandel end 25 

%, og gerne en definition af ”kontrol” i direktivet. Det påpeges også, at betegnelsen burde være 

mere strømlignet med definitioner i de andre sektorer, for eksempel selskabsret, konkurrenceret mv. 
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Der eksisterer ligeledes usikkerhed ved betegnelsen ”tilstrækkelig”, da denne heller ikke er 

defineret eller uddybet i direktivet. Flere mener, at det faktum at man besidder en tilstrækkelig 

procentandel ikke nødvendigvis betyder at man har kontrol over virksomheden. Det kunne således 

også være mere hensigtsmæssigt med en forordning fremfor et minimumsdirektiv, for at skabe mere 

ensartede definitioner og forståelser som følge af den direkte virkning, som en forordning har.   

 

4.2.2 Kritik af manglende kontrol og verificering af registerets oplysninger 

Det fremgår af præambel 4 i hvidvaskningsdirektivet, at finansiering af terrorisme ofte foregår i 

international kontekst, hvorfor det er relevant med international koordinering samt samarbejde.
230

 

For at kunne komme finansiering af terrorisme til livs, er det nødvendigt, at samtlige medlemsstater 

samarbejder, hvilket en fuldstændig ensartet regulering vil medføre. Dette ses konkret i reglerne 

vedrørende et nationalt register af reelle ejere, og manglende regler vedrørende koordinering af 

disse på EU-plan. Alle medlemsstater er forpligtet til, at lave et offentligt tilgængeligt nationalt 

register over alle kapitalselskabers reelle ejere jf. hvidvaskningsdirektivets artikel 30 nr. 1.  

 

I afhandlingens juridiske analyse, blev udfordringerne ved koordinering på EU-plan, samt den 

manglende kontrol af de registrerede oplysninger påpeget som en svaghed. Erhvervsstyrelsen er af 

den opfattelse, at stikprøver af de registrerede oplysninger er nok, men som anført eksisterer der 

næsten 160.000 virksomheder i det danske CVR-register, og det vil således blive meget svært at 

afgøre hvilke virksomheder der foretager ulovlige handlinger og hvilke virksomheder der har 

registreret urigtige oplysninger.
231

 Ingen af de relevante love, lovforslag eller tilhørende 

bemærkninger tager yderligere stilling til dette, ej heller direktivet, hvilket fremstår underligt, målet 

og vigtigheden af reguleringen taget i betragtning.  

 

I forbindelse med implementeringen af direktivet i Norge, har det norske udvalg vurderet behovet 

for kontrol og validering af de oplysninger som registreres.
232

 I det norske lovforslag er der 

inkluderet en bestemmelse om, at den som har ansvaret for registeret skal kontrollere at 

registreringen indeholder de nødvendige oplysninger om de reelle ejeres navn, land, fødselsdato, 

statsborgerskab og grundlaget for hvorfor de pågældende anses for at være reel ejer. Dette er dog en 

bestemmelse om ren formalia kontrol af de indsendte oplysninger, og dermed ikke en kontrol af 
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hvorvidt oplysningerne om den eller de reelle ejere, som virksomheden registrerer rent faktisk er de 

reelle ejere.   

 

Udvalget vurderede derfor hvorvidt den som har ansvaret for registeret, har ret eller pligt til at 

kontrollere om oplysningerne som registreres er korrekte. Overordnet set foreligger der hensyn som 

taler for stram kontrol grundet registerets særegenhed, i forhold til forebyggelsen af 

terrorfinansiering, men samtidig foreligger der andre hensyn der taler imod en sådan kontrol. En 

eventuel pligt til at kontrollere oplysningerne i registeret kan påvirke opfattelsen af, om registeret 

har positiv/negativ troværdighed, hvor det ved kundetiltag følger af direktivets artikel 30, nr. 8, at 

rapporteringspligten ikke udelukkende kan bygge på oplysningerne i registeret. Det menes således 

at de forpligtede enheder uanset hvad, skal foretage de nødvendige undersøgelser om 

virksomhedskundernes reelle ejere, hvor de ikke kan stole på oplysningerne i registeret. Pointen 

med registeret forsvinder samtidig, på baggrund af dette argument, fordi registeret derved fremstår 

overflødigt, i og med at man ikke kan stole på hvad der står registeret. Derfor kan det overordnet 

konkluderes, at registeret medfører unødvendige omkostninger og byrder for virksomhederne, og 

transaktionsomkostningerne stiger derved. 

 

Det påpeges endvidere, at en potentiel stram kontrol kan medføre tekniske implikationer, hvis for 

eksempel den ansvarlige for registeret indfører forkerte oplysninger, som følge af en uenighed med 

virksomhedens indsendte oplysninger. Dette kan også føre til problemer med uklare løsninger, hvis 

der er uenighed om hvilke faktiske forhold som skal lægges til grund i vurderingen, hvorfor 

udvalget mener at det er personerne selv, som nemmest kan kende deres reelle ejere. Endelig vil en 

etablering af et kontrolorgan medføre betydelige behov for ressourcer til registeret, for at det kan 

have den troværdighed.  

 

Det skal bemærkes, at selve registreringen af reelle ejere er et nyt tiltag i direktivet, og at det derfor 

bør vurderes om registeret bør udvides og videreudvikles i fremtiden, når det er oparbejdet en vis 

erfaring med systemet. I sammenhæng med videreudviklingen af registeret, lægges der i 

præamblerne til direktivet stor vægt på at, der skal ske en koordinering på EU-plan. Med hensyn til 

vigtigheden af koordinering på EU-plan, virker det besynderligt, at EU ikke har valgt, at indføre et 

samlet register for alle medlemsstater. Enten, kan der vælges en løsning hvor alle medlemsstaternes 

nationale registre, og derigennem den tilhørende kontrol som ligger hos de nationale myndigheder, 
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sammenkobles, eller et centraliseret register på EU-plan, således at oplysningerne skal sendes 

direkte til EU, og kontrolleres der. Ved den første løsning, vil medlemsstaterne påtage sig meget af 

arbejdsbyrden og ”dele” registeret. I forhold til de nuværende regler, vil ikke et centralt EU-register 

ændre på manglen af kontrol over de registrerede oplysninger, hvorfor et samlet register muligvis 

vil komplicere kontrolleringen af oplysningerne yderligere, da flere virksomheder kan være 

registreret i flere medlemsstater med potentielt forskellige oplysninger. Den anden løsning medfører 

store byrder for EU, men da alle oplysninger vil blive kontrolleret her, vil det ikke eksistere afvig i 

registreringerne. 

 

Ovenstående juridiske analyse, pointere at de vage vendinger samt den oprindelige 

implementeringsfrist bærer præg af en forhastet proces. Dette følger desuden af det faktum at 

Europa-Kommissionen er i gang med udarbejdelse af et ændringsdirektiv til direktivet, hvor 

nationale registre over reelle ejere sammenkobles på EU-niveau. En stram sammenkobling vil 

sandsynligvis indebære at der på EU-niveau stilles krav til bekræftelse af oplysningerne om reelle 

ejere for at oplysningerne skal medtages i EU-registreret og offentliggøres i hele EU (EØS).
233

 

 

4.2.3 Analyse forordning vs. direktiv 

Den oprindeligt mest anvendte harmoniseringsform er fuldstændig eller total harmonisering, hvor 

direktivet regulerer hele det pågældende område, og det forbydes medlemsstaterne at fastsætte 

regler, der afviger fra de i direktivet fastsatte regler.
234

 Fordelen ved denne form for harmonisering 

er, at man sikrer ens betingelser i alle medlemsstater, men dette medfører dog ofte en meget 

detaljeret og mindre fleksibel regulering, som gør det teknisk og politisk vanskeligt at blive enige 

om direktiverne. Direktiver er særligt egnede, hvis målet ikke er at skabe ens retsstilling i 

medlemsstaterne, men alene at harmonisere medlemsstaternes retsstilling i forhold til hinanden.
235

 

 

I modsætning til overstående totalharmonisering, findes der også det der kaldes 

minimumsdirektiver. Minimumsdirektiver indebærer, at medlemsstaterne kan indføre strengere 

eller supplerende regler, der rækker videre end de krav, der stilles i direktivet.
236

 Indenfor nogle 
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områder, er minimumsharmonisering egnet, da den sikrer, at der er et forsvarligt beskyttelsesniveau 

i alle medlemsstater.
237

  

 

Et alternativ til direktivregulering, er forordninger, som ifølge TEUF artikel 288, stk. 2, er 

almengyldige og bindende i alle enkeltheder, og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Denne 

definition medfører, at forordninger er en del af medlemsstaternes gældende ret, uden at de behøver 

at foretage gennemførelsesforanstaltninger.
238

 Hensigten med forordninger er, at skabe en 

fuldstændig identisk lovgivning for alle medlemsstaterne, og indeholder derfor sjældent 

valgmuligheder eller bestemmelser, der overlader det til medlemsstaterne at fastsætte supplerende 

eller udfyldende regler.
239

 I nogle tilfælde kan en forordning indeholde regler, der har karakter af 

minimumsforskrifter, som for eksempel er gjort på affaldsområdet.
240

 Normalt sker 

minimumsharmoniseringen ved hjælp af et direktiv, jf. ovenfor, men i nogle situationer kan det 

være vurderet af unionslovgiver at det ikke er effektivt nok, hvorfor der i stedet vælges en 

forordning med nogle minimumsregler.  

 

I den juridiske analyse blev det konkluderet, at de nye regler vedrørende identificering og 

registrering af virksomheders reelle ejere skaber meget forvirring. Begreberne ”tilstrækkelig” og 

”kontrol” er ikke yderligere uddybet i direktivet eller det danske lovforslag, og der vil ikke blive 

udført kontrol af de oplysninger som virksomhederne registrerer. Den tidligere tærskelværdi på 25 

% ejerandele er nu blot en indikation på reelt ejerskab. De vage vendinger har medført afvigelser i 

begrebsfortolkningerne på tværs af medlemsstaterne, hvilket er i strid med formålet med direktivet, 

da bekæmpelsen af terrorfinansiering bør håndteres og koordineres på EU-plan, jf. for eksempel 

direktivets præambel 1 og 2.  

 

Som en af det indre markeds friheder, må beskyttelsen af frie kapitalbevægelser være en af EU’s 

mærkesager, hvorfor det burde overvejes hvorvidt andre reguleringsmetoder kunne have været mere 

hensigtsmæssige. Det fremgår af direktivets præambel 1 at:  
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”Strømmen af sorte penge kan skade den finansielle sektors integritet, stabilitet og omdømme og 

true Unionens indre marked og den internationale udvikling”.
241

  

 

Det ville derfor have været mere optimalt med en forordning, eventuelt med minimumsforskrifter. 

Således havde forordningen være bindende i alle medlemsstater, og det ville ikke have været 

nødvendig med anvendelsen af ressourcer på implementering (administrative 

lovgivningsomkostninger). Der ville ikke foreligge de nuværende begrebs- og 

definitionsfortolkningsvanskeligheder på tværs af medlemsstaterne, da lovgivningen ville være 

fuldstændig identisk for alle. Med minimumsforskrifter i visse dele af forordningen, kunne man 

lave en hybridløsning med det bedste fra begge dele, og fokus på det der virkelig betyder noget; at 

stoppe terrorfinansieringen. Det fremstår kritisabelt, at man har valgt en direktivløsning, specielt 

idet Personoplysningsforordningen og Pengeoverførselsforordningen er nært knyttet til dette 

direktiv.
242243

 

 

4.3 Strategisk spil og alternative reguleringsmuligheder 

I afhandlingen er fordele og ulemper ved reguleringen af virksomheders reelle ejere, frie 

kapitalbevægelser samt effekter af finansiering af terror og efterfølgende terrorangreb, blevet 

diskuteret flere gange. 

 

4.3.1 Strategisk spil og alternative muligheder – spil 1 

Overordnet set, tager nedenstående spil udgangspunkt i at EU har tre alternativer til at kunne 

forhindre finansiering af terrorisme. (1) Ingen restriktioner, altså total liberalisering af frie 

kapitalbevægelser, (2) restriktioner i form af identificering og registrering af virksomheders reelle 

ejere og (3) fuld kontrol, som indebærer at alle handlinger og transaktioner skal overvåges og det er 

derfor en situation hvor ingen kapitalbevægelser er frie. Terroristen, nærmere bestemt den som 

støtter terrorisme og ønsker at finansierer den har to valg (1) finansiere terrorisme, eller (2) ikke 

finansiere terrorisme i hvert scenarie.  
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Spillet er et zero-sum game,
244

 idet terroristen vinder såfremt finansieringen af terrorisme er 

succesfuld og derigennem vil EU tabe. Dette gør sig ligeledes gældende modsætningsvis, da det er 

et spil med to aktører. Det må antages, for forståelsen af spillet, at det er besværet værd, at skulle 

identificere og registrere de reelle ejere, hvis dette medfører at finansieringen bliver opdaget og 

derigennem et fremtidigt angreb afværget.  

 

EU får et pay-off på 2, såfremt de personer som finansierer terrorisme bliver opdaget, og modsat et 

pay-off på minus 2, såfremt de finansierer terrorisme uden at blive at blive fanget af reglerne. 

Terroristen får ligeledes et pay-off på 2 for succesfuldt at finansiere terrorisme og modsætningsvis 

et pay-off på minus 2 såfremt finansieringen bliver opdaget.  

 

EU har i denne situation et pay-off på minus 0,5 for restriktionen i form af registreringen af reelle 

ejere, da dette er en omfattende og omkostningsfuld proces for alle involverede virksomheder. EU 

har også et pay-off på minus 1, i de situationer hvor der foreligger fuld kontrol for at forhindre 

terrorisme, da det i denne situation ikke er muligt for lovlydige borgere og virksomheder frit at 

flytte kapitalen uden grænser, omkostninger eller lign. besværligheder. De to aktørers 

valgmuligheder og tilhørende pay-offs, ses i figur nr. 16 nedenfor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 16 – Strategisk spil 1 med alternative reguleringsmuligheder 
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For at afgøre de to aktørers ”best response” og hvilke valgmuligheder der er bedst for EU, er det 

nødvendigt at løse ovenstående spil ved hjælp af backward induction. Da der er tale om et 

sekventielt spil, altså et spil hvor den ene spiller tager en beslutning og den anden derefter tager sin 

beslutning, vil det være mest optimalt at løse spillet ved hjælp af backward induction, hvorfor 

udgangspunktet er de afsluttende pay-offs. Ved denne fremgangsmåde, vil nedenstående fremfinde 

den underspilsperfekt Nash ligevægt,
245

 for hvert underspil, som derved til slut vil kunne 

konkludere hvad den mest optimale løsning for EU vil være, i kampen mod finansiering af 

terrorisme.   

 

4.3.1.1 Underspil 1.1 (ingen restriktioner) 

Det første underspil, er situationen ved indførelsen af kapitalens frie bevægelighed, hvor alle 

restriktioner på kapitalens bevægelser afskaffes, herunder at alle transaktioner er frie i EU. Dette 

medførte at der ikke var nogen form for kontrol i systemet, hvorfor dette kan være en af grundene 

til at der er større muligheder for finansiering af terrorisme. Som ses i ovenstående spil, vil 

finansiering af terrorisme altid ske i situationen med manglende restriktioner, da de ikke har 

incitament til at undlade, såfremt de ved at der ikke er mulighed for at de bliver opdaget. Det 

medfører at pay-off for terroristerne i denne situation er 2, hvorimod det er -2 for EU, da de ”taber” 

og ikke fanger dem som finansierer terrorisme. Den anden situation i dette underspil, er at 

terroristen vil vælge ikke at finansiere, men da det som tidligere nævnt vides, at ved at terrorister er 

rationelle aktører, som altid vil prøve at nå deres mål (at finansiere terrorisme) hvis det kan betale 

sig, må det antages at der ikke foreligger en mulighed for at de anvender denne mulighed, hvorfor 

vi ender tilbage til status quo (0,0).  

 

I dette underspil, vil den underspilsperfekte Nash ligevægt være den situation hvor der sker 

finansiering af terrorisme altså med følgende pay-offs (-2,2). Dette skyldes at EU tager beslutningen 

om at der ikke skal foreligge restriktioner, og vælger dermed fri bevægelse af kapital. Resultatet 

bliver at finansieringen af terrorisme anses for at være lettere, hvorfor terroristerne altid vil vælge at 

finansiere uden at blive opdaget. Da terroristen vinder i dette scenarie og ligeledes får et pay-off på 
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2 (maksimale pay-off), vil det være den bedste løsning, altså terroristens ”best response”, grundet 

EU’s valg om at fjerne alle restriktioner.  

 

4.3.1.2 Underspil 1.2 (Identificering og registrering af reelle ejere) 

Den nuværende situation med restriktioner i form af identificering og registrering af virksomheders 

reelle ejere, stiller spørgsmålet: vil terroristen vælge at finansiere terrorisme i denne situation? 

Svaret er nej, da det formodes at reglerne vil medføre at terroristen bliver opdaget og derfor få et 

pay-off på minus 2. I og med at terroristen handler rationelt, og tager beslutningen på baggrund af 

mulighederne, vil han ikke vælge dette, da hans pay-off er lavere. EU har derimod et pay-off på 1,5 

i denne situation, da finansieringen er blevet opdaget og derigennem stoppet, får EU altså et pay-off 

på 2 (da de ”vinder”), dog har det været nødvendigt at regulere, som er minus 0,5 værd, hvorfor 

EU’s samlede pay-off er 1,5. Dette betyder at, hvis retsstillingen er at EU regulerer på området, vil 

det være muligt at fange dem som finansierer terrorisme, og derigennem vinde, idet potentielle 

terrorangreb undviges.  

 

Som det er gjort klart i ovenstående analyser, findes der mange forskellige måder at finansiere 

terrorisme må, for eksempel ved hjælp af hawala-agenter, så ved udarbejdelse af nye regler på 

området, må det antages, at det er muligt for terroristerne, at finde andre muligheder at finansiere 

terrorisme på.  

 

Som tidligere nævnt handler terrorister rationelt, dette bliver understøttet empirisk, da terrorister på 

baggrund af forskellige begrænsninger i deres handlinger, har forudsigelige svar i form af nye 

måder at arbejde udenom systemet på.
246

 For eksempel medførte installationen af metaldetektorer i 

lufthavne i 1973, en umildbar substitution fra flykapringer til kidnapninger.
247

 Det ses altså at 

terrorister har et mål som de arbejder imod, og trods mange forsøg på at stoppe dette ved hjælp af 

forskellige former for regulering, finder terroristerne blot nye måder at arbejde på og derigennem nå 

deres mål. Dette må antages at være tilfældet i denne situation, hvorfor de vil vælge en anden 

løsning og ende med et pay-off på 2. Disse alternative løsninger formodes at være ukendte for EU 

og de kan altså ikke stoppe dem, hvorfor EU har et pay-off på -2 og i sammenhæng med dette også 
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en pay-off på minus 0,5, da de allerede har lavet en regulering som ikke virker og samtidig skaber 

yderligere arbejde for alle andre. Det ender med et samlet pay-off på minus 2,5.  

 

Den sidste mulighed i dette underspil er, at reglerne vedrørende registrering af reelle ejere har virket 

efter intentionen, hvorfor terrorister vælger ikke at finansiere terror. Dette betyder dermed at spillet 

er tilbage til status quo (0,0), men da EU har indført de nye regler vedrørende registreringen, ender 

EU med et totalt pay-off på -0,5.  

 

I dette underspil, vil den underspilsperfekte Nash-ligevægt være repræsenteret ved ”anden løsning” 

(-2,5,2). Dette skyldes at EU har valgt at indføre en restriktion i form af regulering på området 

vedrørende identificering og registrering af de reelle ejere, hvilket fratager terroristernes mulighed 

for at finansiere terrorisme igennem komplicerede selskabsstrukturer.
248

 Terroristerne har mulighed 

for at finansiere på denne måde alligevel, men dette vil betyde et pay-off på minus 2, da de vil blive 

fanget af reglerne. De har ligeledes mulighed for ikke at finansiere, men dette vil give en pay-off på 

0, som heller ikke vil være optimalt, specielt set i lyset af at de dermed ikke når deres mål, og deres 

nytte ikke er optimeret. Tilbage er der altså muligheden for at finansiere terrorisme ved en ”anden 

løsning”. Dette skal forstås som om, at terroristerne finder en måde at komme udenom reglerne 

vedrørende de reelle ejere, og derved finder en anden måde at finansiere terrorisme på. Dette 

medfører at terroristen får et pay-off på 2, som altså er terroristernes ”best response”, set i lyset af 

EU’s beslutning om at indføre registreringen af reelle ejere, og er derved den underspilsperfekte 

Nash-ligevægt.  Det må i denne sammenhæng noteres at EU får et negativt pay-off på minus 2,5, da 

de både ”taber” ved at der sker finansiering af terrorisme, men ligeledes har udarbejdet nye regler 

på området, som derved har forulempet de resterende virksomheder, uden at dette har den ønskede 

effekt.  

 

4.3.1.3 Underspil 1.3 (fuld kontrol) 

Det sidste underspil, er en situation som ikke er blevet omtalt meget i de andre kapitler, da det er et 

muligt forslag, som kan være med til at stoppe finansiering af terrorisme. Det må bemærkes at dette 

er den mest drastiske model, hvorfor de ovenstående kapitler ikke har behandlet denne yderligere. 

Et af de store kritikpunkter ved den nye regulering, er den manglende kontrolfunktion ved 

registreret for reelle ejere. Af den grund vil en mulighed være at indføre fuld kontrol af alle 
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transaktioner og de registrerede oplysninger i registeret, og derigennem fuld kontrol af 

virksomheders reelle ejere. Underspillet medfører at alle andre lovlydige borgere og virksomheder 

også bliver hindret i frit at flytte kapital, da EU afskaffer de frie kapitalbevægelser ved at indføre 

fuld kontrol og overvågning af alle handlinger og transaktioner. Dette er en situation hvor det ikke 

vil være muligt at finansiere terrorisme, hvorfor et forsøg på dette vil medføre et pay-off på -2, idet 

forsøget vil blive fanget af kontrolfunktionen i samarbejde med registreringen. Da en situation med 

fuld kontrol er meget byrdefuld for samfundet og virksomhederne, vil det koste -1 hvorfor EU’s 

samlede pay-off er 1. Såfremt terroristerne indser at reguleringen er så omfattende, at det ikke vil 

være fordelagtigt at vælge at finansiere terror, vil pay-off være 0, da de holder sig til status quo, dog 

er reguleringen allerede blevet indført, hvorfor EU’s pay-off vil være -1.  

 

I det sidste underspil indarbejdes regulering i form af fuld kontrol, og som ses ovenfor, betyder 

dette at finansiering af terrorisme vil blive opdaget og fanget lige meget hvad, hvorfor det ikke er 

optimalt for terroristerne at prøve. Dette medfører altså at den underspilsperfekte Nash ligevægt i 

dette spil er at terroristerne vælger ikke at finansiere terrorisme (-1,0). Dette medfører at 

terroristerne får et pay-off som er 0 (status quo), dog er denne stadig højere end alternativet, da 

dette vil betyde at terroristerne får et pay-off på -2, da de alt andet lige vil blive fanget og derved 

”tabe” spillet.  

 

4.3.1.4 Nash-ligevægt i spil 1 

Som det ses ovenfor er de underspilsperfekte Nash-ligevægte for spillene som følger; i det første 

underspil hvor der ikke foreligger restriktioner fra EU’s side, vil der ske finansiering af terrorisme, 

da der ikke foreligger en mulighed for at blive fanget, og derved ingen risiko ved finansieringen. 

Dette medfører en pay-off på 2, hvorfor det er terroristernes ønskede strategi. Det andet underspil, 

indsætter en restriktion i form af registreringen af reelle ejere, som medfører at terroristerne vil 

prøve at finde en ”anden løsning” og altså derigennem en anden måde at finansiere terrorisme på. 

Dette medfører en pay-off på 2 for terroristerne, hvorfor det er den ønskede strategi for dem. Det 

sidste underspil giver en underspilsperfekt Nash-ligevægt ved ikke at finansiere, da denne pay-off 

på 0 er større end -2 ved at finansiere. Det må gøres klart at dette er under antagelsen af at den 

eneste måde hvorpå terroristerne kan finansiere terrorisme på, er ved komplicerede 

selskabskonstruktioner, hvorfor denne ikke tager hensyn til alle de andre måder hvorpå finansiering 

af terrorisme kan ske. 
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Alle de ovenstående underspil er alene gældende idet der er tale om et sekventielt spil og 

derigennem backward induction. Hvis man i stedet lavede antagelsen om at det var et simultant spil, 

vil der være tale om en væsentlig anderledes fremgangsmåde og derigennem også en anderledes 

Nash-ligevægt. Grunden til at dette er et sekventielt spil, er at terroristerne arbejder ud fra den 

lovgivning som allerede findes, hvorfor EU vælger en strategi i form af regulering, hvorefter 

terroristerne vælger en strategi, som følge af denne regulering.  

 

Den samlede Nash-ligevægt i dette spil har til formål at finde ud af hvilken reguleringsstrategi er 

bedst for EU, hvis de skal finde en måde at stoppe finansiering af terrorisme på. Ved hjælp af 

backward induction konkluderes det at den bedste strategi for EU er, at lave fuld kontrol af alle 

transaktioner. Dette kommer til at være byrdefuldt for alle involverede virksomheder samt alle 

medlemsstaternes offentlige systemer ifølge ovenstående spil er dette den eneste mulighed som 

sørger for at finansiering af terrorisme ikke sker. Dette betyder dermed, at den overordnede Nash-

ligevægt i spil 1 udgør pay-off (-1,0), som er EU’s ”best response” på terrorfinansiering, givet disse 

situationer og deres pay-offs.  

 

4.3.2 Strategisk spil og alternative muligheder – spil 2 

Som diskuteret ovenfor i afsnit 4.2, er en anden mulighed en forordning med minimumsforskrifter 

fremfor regulering i form af et direktiv. Dette vil resultere i de ønskede effekter, da lovgivningen vil 

være fuldstændig ens hos alle medlemsstater, med en stærk koordinering på EU-plan. Grundet 

vigtigheden af kapitalfriheden, burde en afskaffelse af dette anses for en sidste mulighed.  

 

Fra det tidligere spil havde EU et negativt pay-off på minus 1, i situationen med fuld kontrol af alle 

transaktioner og de registrerede oplysninger i registeret. Dette anses for at være en byrdefuld 

situation for samfundet, da medlemsstaternes markeder ikke er efficiente, og hverken borgerne eller 

virksomhederne frit kan flytte kapitalen derhen hvor den betyder mest. Denne situation udgjorde 

spillets overordnede Nash-ligevægt (-1,0), da terroristerne ikke ville vælge at finansiere. 

 

I det følgende spil medbringes Nash-ligevægten ”fuld kontrol” videre, i sammenhæng med 

muligheden for regulering, i form af en forordning med eventuelle minimumsforskrifter. Ved 

forordning antages det at lovgivningen fungerer, hvorfor et potentielt forsøg på finansiering af 
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terrorisme vil blive opdaget. Det er en rimelig antagelse, da forordningen kan udformes således at 

der sættes fokus og indsats på de vigtige områder, mens ”mindre vigtige” områder kan bære præg af 

minimumsharmonisering. Således kan omkostningerne minimeres og lovgivningen effektiveres. 

Hvis terroristerne vælger at forsøge at finansiere terrorisme i dette scenarie, vil de blive opdaget, og 

får derfor et pay-off på -2. Ydermere gør de samme antagelser sig gældende som i spil 1, nemlig to 

rationelle aktører i et sekventielt zero-sum spil, som løses ved hjælp af backward induction.  

 

Byrden på samfundet ved denne form for regulering bør være mindre end ved fuld kontrol og 

afskaffelse af frie kapitalbevægelser, hvorfor EU har en omkostning i form af et negativt pay-off på 

-0,75. Denne værdi skal også ses i sammenhæng med pay-off ved regulering i form af direktiv-

reglerne om identificering og registrering af virksomhedernes reelle ejere som var -0,5. Dette er en 

mindre byrdefuld, men mere risikabel regulering for samfundet end en fuld kontrol.  

 

De to aktørers valgmuligheder og tilhørende pay-offs kan ses i nedenfor i figur 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 17: Strategisk spil 2 – med alternative reguleringsmuligheder 
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4.3.2.1 Underspil 2.1 (fuld kontrol) 

Denne situation er blevet behandlet i forbindelse med overstående spil, hvor kapitalens frie 

bevægelighed blev afskaffet og erstattet med fuld kontrol over alle transaktioner og alle 

virksomheders reelle ejere. Dette anses for at være en byrdefuld situation for samfundet, hvorfor 

EU har en omkostning for reguleringen svarende til et negativt pay-off på -1. Da terroristerne som 

rationelle aktører ikke vil vælge at finansiere terrorisme i og med at de vil blive opdaget, ender 

situationen i en underspilsperfekte Nash-ligevægt i (-1,0).  

 

4.3.2.2 Underspil 2.3 (fuld kontrol) 

Ved regulering i form af forordning antages det at reglerne fungerer og at terroristerne vil blive 

opdaget, hvis de forsøger at finansiere terrorisme. I dette underspil vil terroristerne opnå et pay-off 

på -2, idet forsøget vil blive fanget af systemet. Da situationen med forordningen er relativt 

byrdefuldt for samfundet og virksomhederne, er omkostningerne for EU -0,75, hvorfor EU’s 

samlede pay-off er -1,25. Eftersom terroristerne ved, at de vil blive opdaget ved et forsøg, vil de 

ikke vælge at afprøve finansieringen, hvorfor deres pay-off forbliver 0. Reguleringen er allerede 

indført, hvorfor EU’s pay-off heri vil være -0,75, som er omkostningen ved forordningen.  

 

I dette underspil, medfører reguleringen i form af en forordning, at finansiering af terrorisme vil 

blive opdaget, og terroristerne derfor ikke vil forsøge at finansiere terrorisme. Den 

underspilsperfekte Nash-ligevægt i dette spil er at terroristerne ikke vælger at finansiere terrorisme, 

og vi befinder os i (-0,75,0). Terroristerne har igen et pay-off på 0, og denne er højere end pay-off 

ved den anden mulighed, der er -2.  

 

4.3.2.3 Nash-ligevægt i spil 2 

Som det ses ovenfor er de underspilsperfekte Nash-ligevægte for spillene som følger; det første 

underspil giver en underspilsperfekt Nash-ligevægt ved ikke at finansiere (-1,0), da dennes pay-off 

på 0 er større end -2 ved at finansiere. Det må gøres klart at dette er under antagelsen af at den 

eneste måde hvorpå terroristerne kan finansiere terrorisme på, er ved komplicerede 

selskabskonstruktioner, hvorfor denne ikke tager hensyn til alle de andre måder hvorpå finansiering 

af terrorisme kan ske. I det andet underspil var den underspilsperfekte Nash-ligevægt ligeledes ikke 

at finansiere (-0,75,0), med de samme bagvedliggende mekanismer som det første underspil.  
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Spil 2’s formål er at fremfinde den overordnede Nash-ligevægt, der repræsenterer den optimale 

reguleringsstrategi. Ved hjælp af backward induction ses det, at EU’s ”best response” på de 

underspilsperfekte Nash-ligevægte, er reguleringen i form af forordning (-0,75,0), da terroristerne 

ikke vil vælge at finansiere terrorisme i nogle situationer. Reguleringen i form af forordning er 

dermed det mindst byrdefulde alternativ for EU, sammenlignet med en total afskaffelse af frie 

kapitalbevægelser og fuld kontrol. Det skal bemærkes, at ”ingen regulering” ikke er et alternativ, da 

terroristerne vil vælge at finansiere, hvilket blev analyseret i underspil 1.1 
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4.4 Delkonklusion 

Terrorfinansiering er et verdensomspændende problem, som har store konsekvenser for samfundet 

som helhed. Med den sidste tids mange terrorangreb har EU forsøgt at komme terrorfinansiering til 

livs med reglerne i det nye hvidvaskningsdirektiv. Ved hjælp af Coase-teoremet blev det analyseret 

hvorvidt parterne kunne nå til enighed ved hjælp af forhandling, givet at 

transaktionsomkostningerne er nærmest nul. Offentlig regulering er dermed ikke nødvendig for at 

opnå et Pareto-effektivt resultat. For det første er det en urealistisk antagelse at der ikke foreligger 

transaktionsomkostninger, og ydermere er det ikke muligt at forhandle med terrorister. Offentlige 

reguleringer er derfor nødvendige, for at beskytte det indre marked og kapitalens frie bevægelighed, 

hvorfor Coase-teoremet svigter.  

 

Som et alternativ til den nuværende regulering i form af et direktiv, blev det diskuteret hvorvidt 

alternative reguleringsmetoder ville have været mere hensigtsmæssige. Det fremgår af direktivets 

præambler, at terrorfinansiering og hvidvask er en grundlæggende trussel mod det indre marked og 

dermed også kapitalens frie bevægelighed. Som følge af direktivformen har flere medlemsstater 

fortolket de forskellige begreber og definitioner forskelligt, og der foreligger derfor ikke 

harmonisering i ønsket forstand. Registeret fremstår heller ikke troværdigt, da der ikke foreligger 

kontrol over de af virksomhederne registrerede oplysninger om deres reelle ejere korrekthed. Det 

blev derfor foreslået at en forordning med eventuelle minimumsforskrifter kunne anvendes, for at 

skabe identisk lovgivning i alle medlemsstater, som har fokus på de vigtige områder, mens de 

”mindre vigtige” områder kunne bære præg af minimumsharmonisering og således være mere 

fleksible for medlemsstaterne.  

 

Hvorvidt EU skal vælge den ene eller den anden reguleringsform er et komplekst problem, som 

umiddelbart ikke har en konkret løsning. Det afprøvedes derfor med et spiltræ i form af to spillere, 

EU og dem som finansierer terrorisme, for at analysere de forskellige spilleres handlinger og pay-

offs i forskellige konstruerede men realistiske scenarier. I det første spil blev de forskellige 

muligheder; ingen restriktioner (frie kapitalbevægelser), regulering af identificering og registrering 

af reelle ejere (direktiv) og fuld kontrol (afskaffelse af frie kapitalbevægelser og fuld kontrol over 

alle transaktioner og virksomheders reelle ejere), analyseret. Fra spil 1 blev det udledt at fuld 

kontrol var spillets Nash-ligevægt og EU’s ”best response”, hvor spillernes pay-offs var (-1,0). 
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Efterfølgende blev spil 2 introduceret, hvor mulighederne var Nash-ligevægten fuld kontrol eller 

regulering i form af en forordning. Regulering i form af forordning erstattede fuld kontrol i Nash-

ligevægten, da dette var den mindst byrdefulde regulering, under antagelse om, at terroristerne ville 

blive opdaget i et forsøg på at finansiere terrorisme, og derfor de to spils samlede bedste løsning. 
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Kapitel 5 – Konklusion 

Denne afhandling har forsøgt, at belyse de juridiske og økonomiske aspekter af det fjerde 

hvidvaskningsdirektiv, med særlig fokus på reglerne vedrørende identificering og registrering af 

virksomhedernes reelle ejere, i lys af finansiering af terrorisme og kapitalens frie bevægelighed. Det 

følger af direktivets præambel 2, at finansiering af terrorisme er en grundlæggende trussel mod det 

indre marked, da terroristerne forsøger, at udnytte de frie kapitalbevægelser. Det antages derfor, at 

kapitalens frie bevægelighed har medført et smuthul i lovgivningen, hvorpå det er muligt, at flytte 

kapital til finansiering af terrorisme uhindret. Hvorvidt de nye regler vedrørende virksomheders 

reelle ejere er med til, at lukke dette hul er helt centralt i afhandlingen. 

 

Formålet med det juridiske kapitel var, at analysere hvorvidt reglerne reelt udgør en forskel i 

kampen mod terrorfinansiering, og derved beskytter misbrug af de frie kapitalbevægelser. Det må 

erkendes, at reglerne indeholder flere faldgrupper, der gør det vanskeligt, at leve op til formålene i 

direktivet. Definitionen af de reelle ejere indeholder vage og uklare vendinger som ”tilstrækkelig 

del” og ”kontrol”, som skaber meget forvirring for de forpligtede virksomheder. Trods gode 

intentioner om at reglerne skal favne over alle mulige situationer hvor der kan foreligge reelt 

ejerskab, er det problematisk, at den største ansvars- og omkostningsbyrde pålægges 

virksomhederne, som kan risikere sanktionering ved manglende eller mangelfuld registrering. 

Ydermere kritiseres den manglende kontrol over de registrerede oplysninger, og derigennem 

pålideligheden af registeret. Endeligt er direktivet implementeret i dansk ret ved ændring af en lang 

række love der har afvigende definitioner, som igen komplicerer virksomhedernes undersøgelser. 

 

Det økonomiske kapitel havde til formål, at analysere de økonomiske effekter på markedet ved frie 

kapitalbevægelser og terrorfinansiering. De individuelle nationale medlemsstater markeder 

konkluderes som ineffektive inden indførsel af frie kapitalbevægelser, ved påvisning af de 

medfølgende positive effekter ved liberalisering af kapitalbevægelser. Overordnet medførte dette en 

reducering i transaktionsomkostningerne, samt styrket konkurrence, da kapitalen nu kunne 

investeres der hvor den har højest værdi og velfærden stiger. Som følge af indførslen af kapitalens 

frie bevægelighed, medfører terroristernes misbrug af denne, negative påvirkninger på samfundet i 

form af terrorangreb. Terrorfinansiering som negativ forbrugseksternalitet påviste en reducering af 

den sociale velfærd, og det er således nødvendig, at internalisere eksternaliteten for at få markedet 

tilbage til det efficiente.  
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Internalisering af eksternaliteter kan bl.a. ske gennem offentlig regulering, hvorfor det er relevant at 

inddrage Coase-teorien. Teorien blev anvendt modsætningsvis, da partnerne gennem privat 

forhandling ved minimale transaktionsomkostninger lige præcis ikke vil komme til enighed, hvorfor 

lovgivning er nødvendig. På baggrund af de tidligere omtalte kritikpunkter ved nuværende direktiv, 

blev der diskuteret regulering i form af en forordning med minimumsforskrifter, fremfor et 

minimumsdirektiv. Men henblik på, at præamblerne i direktivet flere gange påpeger hvor stort og 

vigtigt et problem finansiering af terrorisme er, blev det konkluderet, at en forordning nok havde 

været mere hensigtsmæssig. For at belyse reguleringsproblematikken bedst, blev der introduceret to 

spil, hvor det første spil behandlede mulighederne ved ingen restriktioner, identificering og 

registrering af de reelle ejere, og fuld kontrol i form af afskaffelse af frie kapitalbevægelser. Heri 

blev løsningen, at EU burde vælge fuld kontrol, da terrorister vil finde andre finansieringsmåder 

ved de nuværende identificerings og registreringsregler. Efterfølgende blev alternativet forordning 

medtaget, og da dette er en mindre byrdefuld regulering for medlemsstaterne end fuld kontrol, og 

derigennem en potentiel afskaffelse af frie kapitalbevægelser, konkluderes dette som den mest 

hensigtsmæssige og optimale løsning på terrorfinansieringsproblemet.  

 

Efter at have vurderet både de økonomiske og juridiske aspekter ved de nye regler og frie 

kapitalbevægelser, er det vanskeligt at konkludere hvorvidt reglerne er optimale i forhold til at 

forhindre terrorfinansiering. På den ene side er der definitivt et problem som skal håndteres, men 

der foreligger også forhold som tyder på forhastede beslutning i kombination med en 

uhensigtsmæssig reguleringsform. Det ses klart at terrorfinansiering har en negativ effekt på 

samfundet som helhed, hvorfor det er nødvendigt at finde en måde hvorpå reglerne kan optimeres 

til at fungere i praksis. Såfremt reglerne bliver mere ens på EU-plan, er der store muligheder for at 

dette kan hjælpe med den samlede koordination af medlemsstaternes indsats, hvorfor dette 

forhåbentligvis vil stoppe finansiering af terrorisme og den utryghed som terrorangreb medfører 

samfundet.  
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Bilagsliste 

Bilag 1 – Definition på terror  

Europarådets rammeafgørelse af 13 juni 2002 – bekæmpelse af terror 2002/465/IRA 

Artikel 1 - Terrorhandlinger og grundlæggende rettigheder og retsprincipper 

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de i litra a) til i) nævnte 

forsætlige handlinger, således som de er defineret som lovovertrædelser i national lovgivning, der i 

kraft af deres karakter eller den sammenhæng, hvori de begås, kan tilføje et land eller en 

international organisation alvorlig skade, betragtes som terrorhandlinger, når de begås med det 

formål: 

— alvorligt at intimidere en befolkning, eller 

— uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage 

eller til at undlade at foretage en handling, eller 

— alvorligt at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations 

grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer: 

a) legemsangreb, der kan have døden til følge 

b) alvorlige overgreb mod en persons fysiske integritet 

c) bortførelse eller gidseltagning 

d) massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, et transportsystem, en 

infrastruktur, herunder et edb-system, en fast platform på kontinalsoklen, et offentligt sted eller en 

privat ejendom, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab 

e) kapring af luftfartøjer, skibe eller andre kollektive transportmidler eller godstransportmidler 

f) fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport eller levering eller brug af skydevåben, 

sprængstoffer, kernevåben, biologiske og kemiske våben samt, for så vidt angår biologiske og 

kemiske våben, forskning og udvikling 

g) spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, fremkaldelse af oversvømmelser eller eksplosioner 

med den følgevirkning, at menneskeliv bringes i fare 

h) forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyningen eller forsyningen med andre 

grundlæggende naturressourcer med den følgevirkning, at menneskeliv bringes i fare 

i) fremsættelse af trusler om at ville begå en af de i litra a) til h) nævnte handlinger. 
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2. Denne rammeafgørelse indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere de 

grundlæggende rettigheder og de grundlæggende retsprincipper, således som de er knæsat ved 

artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union. 

 

LBKG 2016-07-04 nr 1052 Straffeloven § 114 

For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en 

befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige 

myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling 

eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende 

politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af 

følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, 

kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade: 

1) Manddrab efter § 237. 

2) Grov vold efter § 245 eller § 246. 

3) Frihedsberøvelse efter § 261. 

4) Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af 

almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, eller groft hærværk efter § 291, stk. 

2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller 

forårsage betydelige økonomiske tab. 

5) Kapring af transportmidler efter § 183 a. 

6) Overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særligt skærpende 

omstændigheder efter § 192 a. 

7) Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, 

oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, 

sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening 

af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1. 

8) Besiddelse eller anvendelse m.v. af radioaktive stoffer efter § 192 b.  

Stk. 2. På samme måde straffes den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller 

eksplosivstoffer. 

Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå 

en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger. 
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Bilag 2 – Definition på finansiering af terror 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende 

foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller 

finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt 

Kommissionens direktiv 2006/70/EF artikel 1, nr. 5  

I dette direktiv forstås ved »finansiering af terrorisme« 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/RIA. 

 

LBKG 2016-07-04 nr. 1052 Straffeloven § 114 b 

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 

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. 

 

 


