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 18. november 2019 

 

Høring over bekendtgørelser som følge af ændrede regler om reelle ejere 

Erhvervsstyrelsen har den 21. oktober 2019 sendt følgende bekendtgørelser i høring som følge af 

ændrede regler om reelle ejere. 

1. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplys-
ninger om ejere i Erhvervsstyrelsen  

2. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og 
data.virk.dk  

3. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs-
styrelsen  

4. Bekendtgørelse om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere 

Under henvisning til ovenstående skal Dansk Erhverv indledningsvis henvise til sine bemærknin-

ger afgivet i høringssvar af 18. januar 2019 til udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven 

m.fl. (gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv), der danner baggrund for de foreslåede bekendtgørel-

ser.   

 

Da der ikke er lagt op til at ændre på reglerne om adressebeskyttelse i anmeldelsesbekendtgørelsen 

som forudsat i Dansk Erhvervs tidligere høringssvar, finder Dansk Erhverv anledning til at gentage 

sin bemærkning om, at det er Dansk Erhvervs opfattelse, at der bør være fuld åbenhed om ejer- og 

ledelsesforhold i selskaber med begrænset hæftelse, og at det især for udenlandske personer uden 

et CPR-nummer er vanskeligt at se, hvilket legitimt forhold adressebeskyttelsen skal varetage.  

 

Dansk Erhverv henstiller endvidere til, at der bør føres en restriktiv praksis i forhold til muligheden 

for, at oplysninger om reelle ejere helt eller delvis kan undtages fra offentliggørelse i ejerregistre-

ringsbekendtgørelsen. 
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Til den foreslåede ændring om, at adgangen til at gennemse dokumenter i Erhvervsstyrelsen frem-

over som udgangspunkt skal bestilles i CVR mod gebyr, skal Dansk Erhverv bemærke, at adgangen 

til at gennemse dokumenter i Erhvervsstyrelsen efter Dansk Erhvervs opfattelse fortsat bør være 

gratis. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående. 

Med venlig hilsen 

Sven Petersen 

Erhvervsjuridisk fagchef 


