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ejere 

Af professor lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, CBS 

Selskabsretlige aspekter af direktiv 2015/849/EU med særlig fokus på selskaber omfattet 
af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 
En væsentlig nyhed i det fjerde hvidvaskdirektiv (direktiv 2015/849/EU) er, at medlemsstaterne 
pålægges at indføre en generel pligt til, at hjemmehørende “selskaber og andre juridiske 
enheder” skal indhente oplysninger om og registrere deres reelle ejere i et centralt nationalt 
register. I denne artikel analyseres de selskabsretlige aspekter af denne registeringspligt på 
baggrund af lov nr. 262 af 16. marts 2016 med særlig henblik på de selskaber, der er omfattet 
af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 

1. Det fjerde hvidvaskdirektiv 

1.1 ARTIKLENS BAGGRUND OG GENSTAND 

Med direktiv 2015/849/EU, kaldet det fjerde hvidvaskdirektiv, har Europaparlamentet og Rådet 
opdateret reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af 
terrorisme. En væsentlig nyskabelse, der indføres med direktivet, er bestemmelserne i artikel 
30, hvorefter medlemsstaterne skal pålægge “selskaber og andre juridiske enheder”pligt til at 
registrere deres reelle ejere i et centralt nationalt register. Erhvervsministeren fremsatte den 
16. december 2015 lovforslag 2015/16 L 94, der implementerer reglerne om registrering af 
selskabers reelle ejerskab i dansk selskabsretlig lovgivning. Lovforslaget blev vedtaget af 
Folketinget ved tredjebehandling den 1. marts 2016 som lov nr. 262 af 16. marts 2016. 

I denne artikel analyseres de væsentligste selskabsretlige konsekvenser af implementeringen 
af direktiv 2015/849/EU i dansk ret med særlig fokus på de virksomheder, der er omfattet 
af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV).Med ændringslovens § 2, indføres af 
pligt til, at alle virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, bortset 
fra enkeltmandsvirksomheder, skal registrere deres reelle ejere i et centralt offentligt 
tilgængeligt register, jf. LEV § 15 g og § 15 h, som affattet ved lov nr. 262 af 16. marts 2016. 

1.2 OM DIREKTIV 2015/849/EU 

Direktiv 2015/849/EU afløser det hidtidige 3. hvidvaskdirektiv (direktiv 2005/60/EF). En 
væsentlig nyhed, der indføres med direktiv 2015/849/EU, er reglerne i direktivets artikel 30, 
hvorefter medlemsstaterne pålægges at indføre en forpligtelse for hjemmehørende selskaber 
og andre juridiske enheder til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere. 
Medlemsstaterne pålægges således at indføre en generel pligt til, at selskaber og andre 
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juridiske enheder, der er hjemmehørende på deres område, skal indhente og opbevare 
passende, nøjagtige og aktuelle oplysninger om deres reelle ejerskab, jf. artikel 30, stk. 1. 
Disse oplysninger skal af de enkelte selskaber mv. indsendes til et centralt nationalt register, 
der skal oprettes til dette formål i hver medlemsstat. Her skal oplysningerne om selskabers 
reelle ejerskab som minimum være tilgængelige for visse offentlige myndigheder og de, der i 
henhold til direktivet anses for forpligtede enheder. Medlemsstaterne kan vælge at lade 
oplysningerne om reelle ejere være tilgængelige for en bredere kreds. Danmark har med lov 
nr. 262 af 16. marts 2016 valgt denne løsning. Oplysningerne om selskabers reelle ejere skal 
således registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. LEV § 15 g, hvor de som udgangspunkt 
vil blive offentligt tilgængelige. 

Som forpligtede enheder i henhold til direktiv 2015/849/EU anses i henhold til direktivets artikel 
2, bl.a. kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, samt revisorer, skatterådgivere, og andre 
selvstændige retlige aktører, herunder ejendomsmæglere og advokater. De forpligtede 
enheder skal ved etablering af forretningsforbindelser med en kunde eller klient og ved senere 
lejligheder gennemføre en særlig kundekendskabsprocedure. Direktivets Kapitel II indeholder 
regler herom. Såfremt kunden er en virksomhed, skal virksomhedens ejer- og kontrolstruktur 
klarlægges, og virksomhedens reelle ejer skal legitimeres. 

2. Lov nr. 262 af 16. marts 2016 

2.1 GENERELT OM LOV NR. 262 AF 16. MARTS 2016 

Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 16. december 2015 lovforslag 2015/16 L 94, der 
indeholdt forslag til ændringer af den selskabsretlige lovgivning med henblik på at indføre et 
centralt dansk register over reelle ejere. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget ved 
tredjebehandling den 1. marts 2016, jf. lov nr. 262 af 16. marts 2016. Erhvervs- og 
vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovforslagets ikrafttræden, jf. ændringslovens § 
14. Direktiv 2015/849/EU skal være implementeret i national ret senest den 26. juni 2017. De 
nærmere regler om registrering og offentliggørelse af selskabers reelle ejere vil blive fastlagt 
ved bekendtgørelse, jf. LEV § 15 g, stk. 5. 

Erhvervsstyrelsen bliver ansvarlig for at oprette og administrere det danske register for 
selskaber og juridiske enheders reelle ejere. De nærmere krav til registrering af reelt ejerskab 
vil blive fastsat ved bekendtgørelse. Det oplyses i bemærkningerne til loven, at det forventes, 
at ca. 285.000 selskaber og andre juridiske enheder vil blive omfattet af pligten til at registrere 
reelle ejere. Justitsministeriet har udarbejdet den del af lovforslaget, der omhandler lov om 
fonde og visse foreninger (ændringslovens § 12). Lov nr. 262 af 16. marts 2016 omhandler 
ikke de dele af direktiv 2015/849/EU, der i dansk ret er implementeret i hvidvaskloven. Det må 
forventes, at der fremsættes et lovforslag vedrørende implementering af de resterende dele af 
direktivet i den danske hvidvasklov til efteråret 2016. 

2.2 HÅNDHÆVELSE AF REGLERNE OM REGISTRERING AF 
SELSKABERS REELLE EJERE 

Pligten til at indhente oplysninger om et selskabs reelle ejere og til at registrere disse 
oplysninger i Erhvervsstyrelsens it-system påhviler det enkelte selskab. Dette indebærer, at 
det er selskabet som sådant, som vil blive pålagt bødestraf for manglende indberetning, jf. 
eksempelvis LEV § 23, stk. 1, som affattet ved lov nr. 262 af 16. marts 2016 (jf. 
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ændringslovens § 2, nr. 5), hvorefter der pålægges bødestraf for manglende iagttagelse af 
selskabets pligt til at registrere dets reelle ejer i henhold til LEV § 15 g, stk. 2, og stk. 3. Den 
fysiske person, der måtte blive anset for at være et selskabs reelle ejer, straffes derimod ikke 
for manglende indberetning af vedkommendes status som reel ejer til selskabet. 

Under udvalgsarbejdet i Folketinget blev der stillet et ændringsforslag til lovforslag L 94, 
hvorefter en fysisk person, der måtte blive bekendt med, at vedkommende var blevet reel ejer, 
skulle pålægges en strafsanktioneret pligt til at meddele dette til selskabet.  Dette 
ændringsforslag opnåede imidlertid ikke flertal i erhvervsudvalget. I praksis bliver problemet 
sandsynligvis ikke stort. Det følger udtrykkeligt af direktiv 2015/849/EU, artikel 30, stk. 8, at 
medlemsstaterne skal kræve, at forpligtede enheder ved gennemførelse af 
kundekendskabsprocedurer ikke alene henholder sig til de oplysninger om et selskabs reelle 
ejere, som selskabet selv har registreret i det centrale register. En forpligtet enhed vil således 
også efter dansk ret blive forpligtet til at gennemføre en selvstændig legitimation af selskabets 
reelle ejer(e) i forbindelse med legitimation af en virksomheds reelle ejere efter reglerne herom 
i hvidvaskloven. Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 30, stk. 2, i direktiv 2015/849/EU, 
forpligte de enkelte selskaber til at give forpligtede enheder oplysninger om deres reelle ejere, 
når de forpligtede enheder iværksætter kundekendskabsprocedurer. 

Såfremt eksempelvis en bank, i forbindelse med gennemførelse af en legitimation af en 
kunde-selskabs reelle ejere konstaterer, at selskabet ikke har fået fuld adgang til passende 
nøjagtige og aktuelle oplysninger om selskabets reelle ejere, vil banken være forpligtet til at 
afkræve selskabet de nødvendige oplysninger om dets reelle ejere. Det følger direkte af artikel 
30, stk. 1, direktiv 2015/849/EU, at selskabet skal indhente oplysninger om og registrere “arten 
og omfanget” af dets reelle ejeres rettigheder. Det er bestemt i direktivets artikel 13, stk. 1, litra 
b), at en forpligtet enhed i forbindelse med en kundekendskabsprocedure skal gennemføre: 
“rimelige foranstaltninger for at undersøge kundens ejer- og kontrolstruktur”, således at den 
forpligtede enhed: “med sikkerhed ved, hvem den reelle ejer er.” 

De nævnte bestemmelser i direktivet indebærer, at oplysninger om eksempelvis selskabets 
vedtægter, samt eventuelle ejer- og pantsætningsaftaler mv., der måtte være indgået mellem 
og af selskabsdeltagerne, er et nødvendigt led i konstateringen af, om en selskabsdeltager 
skal registreres som et kunde-selskabs reelle ejer, fordi vedkommende udøver kontrol over 
selskabet ved hjælp af andre midler end besiddelse af ejer- eller stemmeandele. På denne 
baggrund kan det konstateres, at det er nødvendigt, at banken får indsigt i de nævnte 
dokumenter ved legitimation af kundeselskabets ejer- og kontrolstruktur og legitimation af 
selskabets reelle ejere. 

Såfremt banken måtte konstatere, at selskabsdeltagerne fortsat nægter at udlevere de 
relevante oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om en person udøver kontrol ved 
andre midler og derfor skal registreres som selskabets reelle ejer, kan kundelegitimationen 
ikke gennemføres. Dette vil indebære, at banken ikke kan etablere et fast kundeforhold eller 
optage forretningsmæssig forbindelse med selskabet.  Hvis en forpligtet enhed ikke opfylder 
de i en medlemsstat fastsatte krav til gennemførelse af kundekendelegitimation, skal 
medlemsstaten fastsætte effektive sanktioner, jf. hertil nærmere artiklerne 58-61 i direktiv 
2015/849/EU. De nærmere regler herom vil blive implementeret i dansk ret, når direktiv 
2015/849/EU implementeres i hvidvaskloven. 

Det er således i praksis unødvendigt at sanktionere selskabsdeltageres manglende 
iagttagelse af pligten til at give oplysninger til selskabet om deres reelle ejerskab. Ved lov nr. 
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262 af 16. marts 2016 er det bestemt, at selskabet kan straffes med bøde for manglende 
registrering af dets reelle ejere, men den reelle håndhævelse af reglerne om registrering af 
reelle ejere vil de facto blive varetaget af de forpligtede enheder i forbindelse med legitimation 
af virksomhedens reelle ejere efter reglerne herom i hvidvaskloven. 

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 262 af 16. marts 2016 (ændringslovens § 1, nr. 4), at 
den revisor, der afgiver erklæring vedrørende et selskabs årsrapport, har pligt til at påse, at 
selskabet har opfyldt sine forpligtelser til at indhente og registrere oplysninger om selskabets 
reelle ejere. Revisor er derimod ikke ved erklæringsafgivelse underlagt en pligt at efterse selve 
indholdet af selskabets registreringer eller den dertil hørende dokumentation. Der er i denne 
sammenhæng grund til at understrege, at et selskabs revisor vil blive underlagt en pligt til at 
efterse indholdet af selskabets registreringer og dokumentation vedrørende dets reelle ejere 
med henblik på at legitimere virksomhedens reelle ejere, når revisor gennemfører den i 
henhold i hvidvaskloven foreskrevne kundelegitimation angående selskabet. 

2.3 GENEREL PLIGT TIL REGISTRERING I CVR-REGISTERET 

Efter gældende ret skal en juridisk person, jf. CVR-lovens § 3, nr. 2),  registreres i CVR 
registeret, hvis den omfattes af registreringspligt i henhold til den skatte- og afgiftsretlige 
lovgivning. Der kan tillige være foretaget en frivillig registrering en juridisk person i CVR-
registeret, jf. CVRL § 11, stk. 5, som affattet ved lov nr. 1466 af 22. december 2004. Med lov 
nr. 262 af 16. marts 2016. indføres en bestemmelse i CVR-lovens § 11 a (jf. ændringslovens § 
11), hvorefter alle juridiske personer omfattet af CVR-lovens § 3, nr. 2, som i henhold til anden 
lovgivning er forpligtede til at registrere reelle ejere, og som ikke er frivilligt registrerede i CVR-
registeret, herefter underlægges pligt til at lade sig registrere i CVR-registeret. Denne pligt 
indføres for at sikre, at de registrerede oplysninger om den juridiske enheds reelle ejere vil 
være opdaterede og brugbare. 

Der skal ved registreringen angives de grundoplysninger, som kræves i henhold til CVRL § 11, 
stk. 1, nr. 1-6. Der skal således for den enkelte juridiske person således mindst optages 
oplysninger i CVR-registeret om: 1) Enhedens CVR-nummer, 2) Virksomhedsform, 3) 
Starttidspunkt, 4) Eventuelt ophørstidspunkt, 5) Virksomhedsnavn, samt 6) 
Virksomhedsadresse. Der vil blive fastsat nærmere regler om grundregistreringen i henhold til 
CVRL § 11 a, ved bekendtgørelse. 

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 262 af 16. marts 2016 (jf. de almindelige 
bemærkninger afsnit 2.3.3), at registreringspligten i henhold til CVRL § 11 a, navnlig vil 
komme til at omfatte en række interessentskaber og kommanditselskaber, der hidtil har været 
undtaget fra krav om registrering i henhold til lov om visse erhvervsdrivende 
virksomheder (nedenfor afsnit 5.1). Der forekommer i dag en række selskaber, der er 
registreret i Erhvervsstyrelsen i henhold til den selskabsretlige lovgivning, men som ikke er 
registreret i CVR-registeret. Dette gælder eksempelvis et holdingselskab uden egen 
virksomhed, der ikke aflønner medarbejdere, eller et skuffeselskab. Med CVRL § 11 a, vil alle 
selskaber omfattet af pligt til at registrere selskabets reelle ejere skulle anmeldes til 
registrering i CVR-registeret, hvis selskabet ikke allerede er registreret i dette register. 
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3. Registrering af reelle ejere for selskaber omfattet af LEV 

3.1 LEV § 15 G 

For selskaber omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder er artikel 30 i direktiv 
2015/849/EU implementeret i en ny bestemmelse, jf. LEV § 15 g, som affattet ved lov nr. 262 
af 16. marts 2016: 

LEV § 15 g: »En virksomhed omfattet af denne lov, bortset fra enkeltmandsvirksomheder, skal 
indhente oplysninger om virksomhedens reelle ejere, jf. § 15 h, 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 virksomhedens daglige ledelse, jf. § 11, stk. 1, 
optages som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system. Er virksomheden ikke forpligtet til at 
registrere ledelse, jf. § 11, stk. 1, skal der registreres en ledelse, når reglen i 2. pkt. finder 
anvendelse. 

Stk. 2. Virksomheden skal registrere oplysningerne efter stk. 1 i Erhvervsstyrelsens it-system, 
hurtigst muligt efter at virksomheden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer, 
og efter enhver ændring af de oplysninger, som er registreret. Virksomheden skal opbevare 
oplysninger om dens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Virksomheden skal 
endvidere opbevare oplysninger om forsøg på identifikationen af reelle ejere i 5 år efter 
gennemførelsen af identifikationsforsøget. 

Stk. 3. Virksomheden skal efter anmodning udlevere oplysninger om virksomhedens reelle 
ejere, herunder om virksomhedens forsøg på at identificere dens reelle ejere, til 
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Virksomheden 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 virksomheder, hvis ejerandele handles på et 
reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i 
overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder. 

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om registrering og offentliggørelse af 
oplysninger, jf. stk. 1 og 2, i styrelsens it-system, herunder hvilke oplysninger virksomheden 
skal registrere i styrelsens it-system. 

3.2 SELSKABER OG ‘ANDRE JURIDISKE ENHEDER’ 

Det følger af artikel 30, stk. 1, i direktiv 2015/849/EU, at “selskaber og andre juridiske 
enheder” skal pålægges pligt til at indhente og indberette oplysninger om deres reelle ejere. I 
den franske tekst til direktiv 2015/849/EU, er kredsen af samvirker omfattet af registreringspligt 
beskrevet som: “les sociétés et autres entités juridiques”, mens den tyske tekst på dette punkt 
er formuleret som: “eingetragenen Gesellschaften oder juristischen Personen”. Den engelske 
tekst er på dette punkt formuleret på følgende måde: “corporate and other legal entities 
incorporated within their territory”. Efter dansk ret havde det været rigtigst, om direktivet havde 
været formuleret, således at registreringspligten skulle pålægges: “selskaber og andre 
juridiske personer”. 
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I de fleste tilfælde vil afgrænsningen af begrebet selskab ikke give vanskeligheder, hvorimod 
begrebet “andre juridiske enheder” kan give anledning til fortolkningstvivl. Filialer er ikke 
omfattet af pligten til at registrere reelle ejere, eftersom en filial ikke udgør et selvstændigt 
retssubjekt, og dette gælder tilsvarende for et sameje. Det fremgår af præamplen til direktiv 
2015/849/EU, (jf. betragtning 12), at medlemsstaterne for at sikre effektiv gennemsigtighed 
bør sørge for, at: “det bredest mulige spektrum af juridiske enheder, der er stiftet eller oprettet 
af en hvilken som helst anden mekanisme på deres område” omfattes af pligten til at registrere 
reelle ejere. Afgørende for, om en medlemsstat skal pålægge et selskab eller et samvirke 
stiftet i henhold til medlemsstatens retsregler en pligt til at registrere dets reelle ejere, må 
være, om der er tale om et samvirke, som i henhold til de for samvirket gældende nationale 
retsregler består som et i forhold til stifterne og eventuelle medlemmer eller 
deltagere selvstændigt retssubjekt. 

I bemærkningerne til lov nr. 262 af 16. marts 2016 hedder det om dette spørgsmål i dansk ret, 
jf. de almindelige bemærkninger til lovforslag L 94, afsnit 2.1.1 (min fremhævelse, SFH): 

“Der findes ikke en egentlig lovfæstet definition på en juridisk person, men noget af det som 
tillægges vægt er, om den pågældende enhed kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser, 
herunder være part i en retssag. Det kan desuden tillægges vægt, om virksomheden i henhold 
til de for den pågældende virksomhedstype gældende regler udgør et i forhold til deltagerne 
og tredjemand selvstændigt retssubjekt. Det er i denne henseende uden betydning, hvilken 
betegnelse deltagerne har givet virksomheden.” 

Det kan således konstateres, at samtlige erhvervsdrivende samvirker eller selskaber, som er 
omfattet af de selskabsretlige love, der ændres med lov nr. 262 af 16. marts 2016, og som 
efter dansk ret betragtes som et i forhold til deltagerne selvstændigt retssubjekt, vil være 
omfattet af pligten til at indhente og registrere oplysninger om selskabets reelle ejer(e). 

Det vil efter omstændighederne blive nødvendigt at gennemføre en kvalifikation af et 
samvirke for at afgøre, om der er tale om et selskab eller juridisk enhed, som er underlagt en 
pligt til at indhente og registrere oplysninger om dets reelle ejere, og i givet fald efter hvilken 
dansk lov oplysningerne skal registreres. Det kan på baggrund af det citerede afsnit fra 
bemærkningerne til lov nr. 262 af 16. marts 2016 konstateres, at der ved en sådan retlig 
kvalifikation af et selskab eller samvirke skal foretages en objektiv kvalifikation, hvor der 
lægges vægt på samvirkets faktiske juridiske organisation og struktur. Deltagerne i et selskab 
eller samvirke, der efter dansk ret anerkendes som et selvstændigt retssubjekt, kan således 
ikke unddrage sig pligten til at indhente og registrere oplysninger om selskabets reelle 
ejerskab ved at give samvirket en bestemt betegnelse. 

3.3 PERSONSELSKABER SOM SKAL REGISTRERE OPLYSNINGER OM 
REELLE EJERE 

Et interessentskab udgør efter dansk ret utvivlsomt et selvstændigt retssubjekt, jf. UfR 
1936.1007Ø, og forudsætningsvis UfR 2012.884H. Dette indebærer, at et dansk 
interessentskab utvivlsomt er et “selskab eller anden juridisk enhed” i henseende til artikel 30, 
stk. 1, i direktiv 2015/849/EU. Med lov nr. 262 af 16. marts 2016 bliver danske 
interessentskaber omfattet af LEV pålagt en pligt til at indhente og registrere oplysninger om 
selskabets reelle ejere i henhold til LEV § 15 g (jf. ændringslovens § 2). Bestemmelsen i LEV 
§ 15 g, vedrørende registreringspligt for selskabets reelle ejere gælder for alle virksomheder, 
der er omfattet af LEV, bortset fra enkeltmandsvirksomheder. Registreringspligt i henhold til 
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LEV § 15 g, påhviler således interessentskaber, som defineret i LEV § 2, stk. 1, 
og kommanditselskaber, jf. LEV § 2, stk. 2. 

Der findes i dansk ret visse personselskaber, som ikke er omfattet af LEV. En Europæisk 
Økonomisk Firmagruppe (EØFG) er en selskabsform, der er nært beslægtet med 
interessentskabet.  En dansk EØFG er ikke omfattet af LEV, men er forpligtet til at indhente og 
registrere oplysninger om selskabets reelle ejere, jf. EØFG-administrationslovens § 1 a, som 
affattet ved lov nr. 262 af 16. marts 2016 (jf. ændringslovens § 6). 

Et partnerselskab, er et kommanditselskab, jf. LEV § 2, stk. 2, hvor kommanditisterne har 
indskudt en kapital fordelt på aktier, jf. SL § 5, nr. 23. Partnerselskaber er forpligtede til at 
indhente og registrere oplysninger om selskabets reelle ejere i henhold til reglerne herom i lov 
om aktie- og anpartsselskaber, jf. SL § 58 a, som affattet ved lov nr. 262 af 16. marts 2016. 

3.4 PERSONSELSKABER OG SAMVIRKER UNDTAGET FRA 
REGISTRERINGSPLIGT 

Efter dansk ret falder enkeltmandsvirksomheder uden for kredsen af registreringspligtige, 
eftersom disse ikke anses som selvstændige retssubjekter. Tilsvarende gælder for et 
samvirke, hvor en person foretager et indskud i en virksomhed, der ejes af en fysisk person 
eller et selskab, således at indskuddet indgår i virksomhedsejerens formue og forrentes i 
forhold til virksomhedens overskud. Et sådant samvirke betegnes efter tysk ret som et “stille 
Gesellschaft”, jf. således HGB § 230. I dansk ret findes ikke særlige regler for sådanne 
samvirker, der i mangel af positiv lovgivning vil være at anse som et lån på særlige vilkår. Et 
sådant samvirke udgør efter dansk ret ikke et selvstændigt retssubjekt, hvorfor samvirket ikke 
vil være underlagt pligt til at indhente og registrere oplysninger om dets reelle ejere. 

Medarbejderinvesteringsselskaber, der er nært beslægtet med kommanditselskaber, er 
reguleret i lov nr. 1284 af 9. december 2014. Medarbejderinvesteringsselskaber er undtaget 
fra pligten til at registrere selskabets reelle ejere. Det fremgår de almindelige bemærkninger 
til lov 262 af 16. marts 2016 (jf. afsnit 2.1.2), at disse selskabers særlige karakteristika gør 
risikoen for hvidvask og terrorfinansiering begrænset. 

Partrederier er reguleret i søloven. Et partrederi er efter dansk ret et sameje om et skib, og 
udgør derfor ikke et selvstændigt retssubjekt. Partrederier er derfor ikke omfattet af pligten til 
at indhente og registrere oplysninger om virksomhedens reelle ejere. 

3.5 REGISTRERING AF REELLE EJERE I VIRKSOMHEDER MED 
BEGRÆNSET ANSVAR 

Omfattet af registreringspligt i henhold til LEV § 15 g, er tillige virksomheder med begrænset 
ansvar, jf. LEV § 3. Omfattet af LEV § 3 er tre underkategorier af selskaber; erhvervsdrivende 
foreninger med begrænset ansvar (FMBA), andelsselskaber med begrænset ansvar (AMBA), 
jf. LEV § 4, samt selskaber med begrænset ansvar (SMBA). Det blev ved lov nr. 616 af 12. 
juni 2013 bestemt, at der ikke kan stiftes nye selskaber med begrænset ansvar efter dansk ret. 
Der er fortsat registeret selskaber med begrænset ansvar i henhold til LEV § 3, som er stiftet 
før den 1. januar 2014 og registreret i henhold til LEV §§ 8-9. Disse selskaber er nu omfattet af 
reglerne i LEV for erhvervsdrivende foreninger med begrænset ansvar, jf. LEV § 3, stk. 2, som 
affattet ved lov nr. 616 af 12. juni 2013, og er skattesubjekter i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 2, 
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3. led. Alle virksomheder med begrænset ansvar omfattet af LEV § 3, er omfattet af pligten til 
at indhente og registrere oplysninger om selskabets reelle ejere i henhold til LEV § 15 g. Se 
nærmere om foreninger nedenfor afsnit 6. 

En række erhvervsrivende virksomheder med begrænset ansvar er undtaget fra 
anvendelsesområdet for lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LEV § 5, stk. 2, og 
hertil nærmere bekendtgørelse nr. 1022 af 11. oktober 2006. Det fremgår af bemærkningerne 
til lov 262 af 16. marts 2016 (jf. ændringslovens § 2, nr. 4), at disse ikke vil være omfattet af 
pligten til at indhente og registrere oplysninger om deres reelle ejere i henhold til LEV § 15 g. 

3.6 REGISTRERING AF SELSKABSDELTAGERE I DET CENTRALE 
EJERREGISTER 

Ved lov nr. 739 af 1. juni 2015 er det bestemt, jf. LEV § 15 f, at Erhvervsministeren kan 
fastsætte nærmere regler, hvorefter bestemmelserne i §§ 55, 56 og 58 i lov om aktie- og 
anpartsselskaber vedrørende meddelelse om betydelige kapitalposter og registrering af 
oplysningerne herom i et offentligt centralt ejerregister, skal finde tilsvarende anvendelse på 
virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Fra den 1. juli 2016 vil 
det ved bekendtgørelse blive bestemt, at reglerne i § 55 i lov om aktie- og anpartsselskaber 
finder tilsvarende anvendelse på kommanditselskaber, der skal registreres efter LEV § 2, stk. 
3. Herefter skal komplementarer og kommanditister i disse selskaber, hvis ejerandel eller 
stemmeandel udgør mindst 5 % af de samlede stemme- eller ejer-rettigheder i selskabet, give 
meddelelse til selskabet, jf. SL § 55, stk. 1. Kommanditselskabet vil da skulle registrere 
oplysninger om de enkelte kommanditister i det centrale ejerregister, hvor disse oplysninger vil 
være offentligt tilgængelige, jf. SL § 58. 

Det centrale ejerregister, jf. SL § 58, må ikke forveksles med det centrale register over reelle 
ejere, jf. LEV § 15 g, stk. 2. Der må efter lov nr. 262 af 16. marts 2016 sondres mellem på den 
ene side de legale ejere af et selskab og på den anden side de reelle ejereaf et selskab. 
Reglerne om pligt for selskabsdeltagere med en ejerandel på mere end 5 % til at give 
meddelelse til selskabet om sin deltagelse med henblik på registrering af selskabsdeltageren i 
det centrale ejerregister (SL §§ 55, 56 og 58) påhviler den legale ejer, og gælder uanset om 
selskabsdeltageren er en fysisk eller juridisk person. En kommanditist, der er registreret i det 
centrale ejerregister i henhold til LEV § 15 g, skal således ikke nødvendigvis registreres i det 
centrale register over reelle ejere i henhold til LEV § 15 g. Tilsvarende gælder, at en person, 
der er registreret som kommanditselskabets reelle ejer i henhold til LEV § 15 g, stk. 2, ikke 
nødvendigvis er legal ejer (komplementar eller kommanditist). 

En fysisk person, der er registreret som et selskabs reelle ejer i henhold til LEV § 15 g, får ikke 
derved ret til at udøve de beføjelser, som i henhold til de for selskabet gældende materielle 
selskabsretlige regler tilkommer de legale ejere. Tilsvarende gælder, at den person, der er 
registreret som et selskabs reelle ejer i henhold til LEV § 15 g, ikke uden videre kan anses 
som “retmæssig ejer” eller “beneficial owner” i andre retlige henseender, herunder 
eksempelvis ved anvendelse af reglerne i SEL § 2, stk. 1, litra c), 7. og 8. pkt. 

4. Den reelle ejer i virksomheder omfattet af LEV 

4.1 LEV § 15 H 
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Den reelle ejer er for så vidt angår selskaber omfattet af LEV defineret på følgende måde, jf. 
LEV § 15 h, som affattet ved lov nr. 262 af 16. marts 2016 (jf. ændringslovens § 2, nr. 4): 

§ 15 h. Som reel ejer anses den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller 
indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, 
eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af virksomheder, hvis 
ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet 
oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale 
standarder.« 

Bestemmelsen implementerer direktiv 2015/849/EU, artikel 3, nr. 6, litra a), i) og ii), og skal 
naturligvis fortolkes i overensstemmelse med disse bestemmelser. Det fremhæves i 
bemærkningerne til ændringslovens § 2, nr. 4, at de enkelte deltageres stemmerettigheder 
som udgangspunkt ikke fordeles efter kapital i virksomheder omfattet af LEV, og at der derfor 
må foretages en konkret vurdering af ejerskab og kontrol for at identificere virksomhedens 
reelle ejere. Denne vurdering foretages efter den foreslåede definition af begrebet reel ejer i § 
5, nr. 26 i lov om aktie- og anpartsselskaber (jf. ændringslovens § 1, nr. 3). Bestemmelsen i 
LEV § 15 h, skal således fortolkes i lyset af dels direktiv 2015/849/EU artikel 3, stk. 6, dels 
bestemmelsen i SL § 5, nr. 26 og de dertil hørende bemærkninger i lovforslag L 94 (jf. 
ændringslovens § 1, nr. 3, og nr. 5, vedrørende SL § 5, nr. 26 og SL § 58 a). 

Det fremgår, at reelle ejere kun kan være fysiske personer, og at der kan være en eller flere 
reelle ejere af et selskab. Indirekte kontrol foreligger eksempelvis, hvor et moderselskab 
kontrollerer et datterselskab. I så fald vil den eller de fysiske personer, som i henhold til LEV § 
15 h, anses for at kontrollere moderselskabet, blive anset for at udøve indirekte kontrol over 
datterselskabet, og de pågældende skal derfor registreres som datterselskabets reelle ejere, 
jf. LEV § 15 g, stk. 2. 

Ved fastlæggelse af den reelle ejer i et selskab gælder en generel formodningsregel, som 
følger direktiv 2015/849/EU, artikel 3, nr. 6, litra a, i), andet afsnit, og som er implementeret i 
dansk ret i bemærkningerne til lov nr. 262 af 16. marts 2016, jf. bemærkningerne til 
ændringslovens § 1, nr. 2. Når det skal afgøres, hvem der er den eller de reelle ejere i et 
kapitalselskab, jf. for dansk ret SL § 5, nr. 26, anses således direkte eller indirekte ejerskab af 
eller kontrol over mere end 25 % af en juridisk person som indikation på reelt 
ejerskab.Direktivets formodningsregel gælder generelt for “selskaber” og finder derfor 
tilsvarende anvendelse ved fastlæggelsen af, om en person skal anses for at være reel ejer af 
en virksomhed i henhold til LEV § 15 h, og dette gælder for såvel personselskaber som 
virksomheder med begrænset ansvar. 

Hvis en fysisk person ejer 25,1 % af selskabets ejerandele, mens en anden fysisk person 
kontrollerer 25,1 % af stemmerettighederne, vil de begge skulle anses som selskabets reelle 
ejere i henhold til LEV § 15 h. 

4.2 KONTROLKRITERIER 

Ved fastlæggelse af, hvem der anses som den reelle ejer af et selskab, er det udslagsgivende 
kriterium, om en person kontrollerer selskabet ved direkte eller indirekte ejerskab. 
Udgangspunktet ved fastlæggelse af ejerskab og kontrol er, om personen har direkte eller 
indirekte ejerskab over en tilstrækkelig andel af selskabets aktier, hhv. stemme- eller ejer-
rettigheder, jf. direktiv 2015/849/EU, artikel 3, nr. 6, litra a) i). 
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Det fremgår af direktiv 2015/849/EU, artikel 3, nr. 6, litra a), i), 2. afsnit in fine, at en person 
kontrol tillige kan etableres ved andre midler end besiddelse af ejer- og stemmerettigheder. 
Det fremgår således, at kontrol ved andre midler bl.a. kan fastsættes af medlemsstaterne i 
henhold til de kriterier, der er fastsat i artikel 22, stk. 1-5, i direktiv 2013/34/EU. De nævnte 
direktivbestemmelser fastsætter kriterier for, hvornår en virksomhed anses for at være en 
modervirksomhed, som er underlagt pligt til at udarbejde et konsolideret regnskab. 
Bestemmelserne herom er i dansk ret implementeret i ÅRL Bilag 1, B.4, og SL §§ 6-7. 
Spørgsmålet om kontrolkriterier i relation til kontrol ved andre midlerer uddybet i præamplen 
til direktiv 2015/849/EU, hvor der bl.a. anføres (jf. præampelbetragtning nr. 13, min 
fremhævelse, SFH): 

RR.6.2016.34 
30. maj 2016 

Registrering af selskabers og juridiske personers reelle 
ejere 

“Kontrol ved hjælp af andre midler kan bl.a. omfatte de kontrolkriterier, der anvendes med 

henblik på at udarbejde konsoliderede regnskaber, f.eks. gennem aktionæraftaler, udøvelse af 

bestemmende indflydelse eller beføjelse til at udpege den øverste ledelse.” 

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 262 af 16. marts 2016 (ændringslovens § 1, nr. 3, 
jf. SL § 5, nr. 26), at kontrol på anden måde eksempelvis omfatter: “aftale, ret til udpegning af 
bestyrelsesmedlemmer eller lignende”. Det fremgår tillige, at stemmerettigheder, der ved en 
pantsætningsaftale af pantsætter er overdraget til panthaver, skal tilregnes panthaver ved 
afgørelsen af, hvem der kontrollerer selskabet. Tilsvarende gælder en ret til at udpege 
medlemmerne af et selskabs bestyrelse, der tilkommer en person i kraft af en ejeraftale. De 
nævnte kontrolkriterier finder tilsvarende anvendelse ved afgørelse af, om en person kan 
anses som reel ejer i henhold til LEV § 15h. 

I virksomheder omfattet af LEV findes selvsagt ingen “aktionæraftaler”, men 
selskabsdeltagerne kan naturligvis også i disse virksomheder indgå indbyrdes aftaler, der 
regulerer ejer- og ledelsesforhold i selskabet. Sådanne aftaler, der kan være en del af 
vedtægterne, eller kan fremstå som en separat aftale, kan sammenlignes med ejeraftaler 
reguleret i lov om aktie- og anpartsselskaber, jf. definitionen af ejeraftaler i SL § 5, nr. 6). Det 
kan således eksempelvis være aftalt, at en interessent har ret til at udpege interessentskabets 
ledelse. I så fald vil den pågældende interessent som udgangspunkt skulle anses som 
interessentskabets reelle ejer i henseende til LEV § 15 h. 

4.3 De registrerede medlemmer af den daglige ledelse som reelle ejere 

Det fremgår af definitionen af reelt ejerskab i direktiv 2015/849/EU, artikel 3, nr. 6, litra a), ii), 
at hvor selskabet har udtømt alle muligheder for at identificere en fysisk person som reel ejer 
og der ikke er grund til mistanke, eller hvor der er tvivl om, hvorvidt den eller de identificerede 
faktisk er selskabets reelle ejere, så skal selskabet registrere “den eller de personer, som 
udgør den øverste ledelse”. Bestemmelsen er implementeret i LEV, § 15 g, stk. 1. Hvis en 
virksomhed omfattet af LEV ikke har en reel ejer, eller der ikke kan identificeres en sådan, skal 
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medlemmerne af virksomhedens daglige ledelse registreres som virksomhedens reelle ejere, 
jf., LEV § 15 g, stk. 1, 2. pkt. Såfremt den, som direkte eller indirekte kontrollerer et 
datterselskab, er en virksomhed, hvis ejerandele handles på et reguleret marked, og som 
dermed er undtaget fra pligten til at indhente og registrere oplysninger om virksomhedens 
reelle ejere, så har datterselskabet ingen reel ejer. I så fald skal medlemmerne af 
datterselskabets daglige ledelse registreres som datterselskabets reelle ejere. 

I direktivets tyske tekst er de personer, der skal registreres i tilfælde, hvor der ikke kan 
identificeres en reel ejer, defineret som: “die natürliche(n) Personen, die der Führungsebene 
angehört/angehören”, mens den engelske tekst anvender betegnelsen: “the natural persons 
who hold the position of senior managing officials” (min fremhævelse, SFH). Den danske 
direktivtekst er også på dette punkt uheldig, når der henvises til selskabets “øverste ledelse”, 
eftersom dette begreb kunne misforstås som en reference til i dansk ret anvendte begreb “det 
øverste ledelsesorgan”, jf. SL § 5, nr. 5. Det er henset til den tyske og engelske direktivtekst 
ingen tvivl om, at det er korrekt, når lovgiver har bestemt, at i tilfælde, hvor der ikke kan 
identificeres reelle ejere i et selskab, skal selskabet registrere de “registrerede medlemmer af 
selskabets daglige ledelse”, jf. LEV § 15 g, stk. 1, 2. pkt. 

Det følger af LEV § 11, stk. 1, at medlemmerne af virksomhedens ledelse skal være registreret 
i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. LEV § 11, stk. 1. Et interessentskab har efter dansk ret 
imidlertid ikke pligt til at være organiseret med et ledelsesorgan. 

Se vedrørende de i dansk ret gældende regler om interessentskabers ledelse Søren Friis 

Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 3, Interessentskaber (3. udg. 2015), 

s. 399-423 med henvisninger. 

Tilsvarende gælder for et kommanditselskab. Det følger af LEV § 15 g, stk. 1, 3. pkt., at hvor 

der ikke i medfør af LEV § 11, stk. 1, er registreret personer som medlemmer af selskabets 

daglige ledelse, så skal der registreres en ledelse bestående af en eller flere fysiske personer, 

hvis reglen i LEV § 15, stk. 1, 2. pkt. finder anvendelse, jf. LEV § 15 g, stk. 1, 3. pkt. De 

pågældende registrerede medlemmer af selskabets daglige ledelse skal så registreres som 

selskabets reelle ejere, jf. LEV § 15 g, stk. 1, 3. pkt. 

Erhvervsstyrelsen har udviklet en praksis, hvorefter ledelsesorganerne i et interessentskab 
skal fortolkes i overensstemmelse med ledelsesorganer i kapitalselskaber. Denne praksis 
indebærer, at et ledelsesorgan etableret i et interessentskab, der de facto sidestilles med en 
direktion i et kapitalselskab, jf. SL § 117, ved registrering af interessentskabet skal betegnes 
som “direktion”. Det vi da være dette organ, der i henseende til LEV § 15 g, skal betragtes om 
interessentskabets den daglige ledelse. 

Der gælder ikke i dansk ret særlige lovfæstede regler om organisationen af ledelsen i 
virksomheder med begrænset ansvar omfattet af LEV § 3. Det fremgår af bemærkningerne 
til lov nr. 262 af 16. marts 2016 (ændringslovens § 2, nr. 4), at hvor der kun er et 
ledelsesorgan i en virksomhed, vil dette være at anse som den daglige ledelse i henhold til 
LEV § 15 g, stk. 1. Hvis der i en virksomhed med begrænset ansvar er etableret flere 
ledelsesorganer, må det afgøres ved en konkret vurdering af den i vedtægterne beskrevne 
kompetencefordeling mellem de enkelte organer, hvilket organ, der skal anses som 
foreningens daglige ledelse i henseende til LEV § 15 g. 
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Samtlige medlemmer af det ledelsesorgan, som i henhold til LEV § 15 g, stk. 1, anses som 
virksomhedens daglige ledelse, skal registreres som virksomhedens reelle ejere i henhold til 
LEV § 15 g, stk. 2. Hvis de pågældende personer, der er medlem af dette organ, allerede er 
registreret i Erhvervsstyrelsens it-system som virksomhedens ledelse, jf. LEV § 11, stk. 1, vil 
det være tilstrækkeligt at virksomheden registrerer, at medlemmerne af det pågældende 
ledelsesorgan udgør virksomhedens reelle ejere. 

5. Registrering af personselskabers reelle ejere 

5.1 REGISTRERING AF PERSONSELSKABER EFTER GÆLDENDE 
DANSK RET 

Efter firmaloven af 1889, skulle alle personer, der drev “Handel, Haandværksnæring eller 
Fabriksvirksomhed” anmeldes til Handelsregisteret, jf. lovens § 8. Efter firmaloven sondredes 
mellem “Handelsinteressentskaber” og “civile Selskaber”, idet det kun var førstnævnte 
selskaber, der var underlagt en anmeldelsespligt. De civile interessentskaber kunne frivilligt 
lade sig anmelde til Handelsregisteret efter loven, men skulle i så fald give de samme 
oplysninger ved anmeldelsen som de anmeldelsespligtige handelsselskaber. Et 
kommanditselskab, jf. FL § 33, litra a), der drev handelsvirksomhed, skulle anmeldes til 
Handelsregisteret, men ikke nødvendigvis som sådant. 

Med lov om erhvervsdrivende virksomheder, der trådte i kraft 1. januar 1995, omkalfatredes 
reglerne for registrering af personselskaber i dansk ret. Udgangspunktet var herefter, at 
interessentskaber og kommanditselskaber hverken kunne eller skulle registreres i henhold til 
lov om erhvervsdrivende virksomheder.  

Der indførtes i dansk ret en regnskabspligt deraf følgende registreringspligt for visse 
personselskaber ved lov nr. 1059 af 23. december 1992, som implementerede bestemmelser 
fra direktiv 90/605/EØF.  Reglerne om den regnskabsretligt baserede registreringspligt for 
visse personselskaber blev ved lov nr. 449 af 7. juni 2001 flyttet fra årsregnskabsloven til lov 
om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. nu LEV § 2, stk. 3, der i dag implementerer 
bestemmelserne i artikel 1, stk. 1, litra b), samt Bilag II i Direktiv 2013/34/EU. Efter gældende 
dansk ret er et interessentskab således underlagt pligt til registrering efter lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder, såfremt samtlige interessenter er aktieselskaber, 
partnerselskaber, anpartsselskaber (herunder iværksætterselskaber), eller selskaber med en 
tilsvarende retsform, jf. nærmere LEV § 2, stk. 3, 2. pkt. Tilsvarende gælder, at et 
kommanditselskab, jf. LEV § 2, stk. 2, er registreringspligtigt, såfremt komplementaren (hhv. 
samtlige komplementarer) er selskaber af de nævnte kategorier. 

De nævnte interessentskaber og kommanditselskaber har hidtil været betegnet 
som registreringspligtige personselskaber. Det er væsentligt at være opmærksom på, at den 
registreringspligt, der følger af LEV § 2, stk. 3, ikke har betydning for interessentskabets og 
kommanditselskabets status som retssubjekt. Bestemmelserne i LEV §§ 8-9, gælder således 
ikke for interessentskaber og kommanditselskaber, der er registreringspligtige i henhold til LEV 
§ 2, stk. 3. 

5.2 REGISTRERING AF INTERESSENTSKABERS REELLE EJERE 
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Pligten til at indhente og registrere oplysninger om et interessentskabs reelle ejere, jf. LEV § 
15 g, og pligten til at registrere interessentskabet i CVR-registeret, jf. CVRL § 11 a, påhviler 
samtlige virksomheder stiftet i henhold til dansk ret, der anses som en erhvervsdrivende 
virksomhed i henhold til LEV, jf. LEV § 1, stk. 1, og som falder ind under definitionen lovens 
definition af af begrebet “interessentskab”, jf. LEV § 2, stk. 1. 

Det er i denne henseende problematisk, at definitionen af begrebet “interessentskab” i LEV § 
2, stk. 1, ikke er fuldt ud overensstemmende med den i dansk ret generelt gældende 
ulovfæstede definition af begrebet interessentskab. Dette skyldes, at samtlige interessenter i 
selskabet i henhold til LEV § 2, stk. 1, skal hæfte “uden begrænsning” for interessentskabets 
gæld. Såfremt en interessent indtræder i et bestående interessentskab, hæfter den 
pågældende alene for den gæld, som påføres interessentskabet efter datoen for 
vedkommendes indtræden. 

Hvis man skulle tage ordlyden til LEV § 2, stk. 1, alvorligt, hæfter den indtrædende interessent 
ikke “uden begrænsning” for selskabets gæld, og interessentskabet er derfor strengt taget ikke 
omfattet af definitionen af begrebet “interessentskab”, som finder anvendelse inden for LEV, 
jf. LEV § 2, stk. 1. Det rigtigste er formentlig at fortolke ordene “uden begrænsning” som en 
modsætning til kommanditisterne i et kommanditselskab, hvis hæftelse i henhold til LEV § 2, 
stk. 2, er “begrænset” til deres indskud. For denne løsning taler også, at bestemmelsen i LEV 
§ 2, stk. 1, i relation til LEV § 15 g, skal fortolkes i overensstemmelse med direktiv 
2015/849/EU. Det følger som anført ovenfor af præampelbetragtning 12, at medlemsstaterne 
skal sikre, at registreringspligten pålægges “det bredest mulige spektrum af juridiske enheder”. 
Det må således konkluderes, at også et dansk interessentskab, hvor en indtrådt interessent 
kun hæfter for interessentskabets gæld for perioden efter vedkommendes indtræden, vil være 
omfattet af pligten til at registrere selskabets reelle ejere i henhold til LEV § 15 g. 

Pligten til at indhente og registrere oplysninger om interessentskabets reelle ejere og den 
deraf følgende pligt til at lade interessentskabet registrere i CVR-registeret, gælder, uanset om 
interessenterne er fysiske personer eller juridiske personer, herunder selskaber med 
begrænset hæftelse. Som anført ovenfor var der ikke efter firmalovene en generel pligt til at 
registrere interessentskaber i dansk ret. Med lov nr. 262 af 16. marts 2016, er der således for 
første gang nogensinde indført en generelt gældende registreringspligt omfattende alle 
interessentskaber (og kommanditselskaber), der er stiftet i henhold til dansk ret. 

Det skal understreges, at hverken registrering af et interessentskabs reelle ejere efter LEV § 
15 g, eller registrering af selskabet i CVR-registeret i henhold til CVRL § 11 a, har betydning 
for interessentskabers og kommanditselskabers status som selvstændige retssubjekter. Et 
interessentskab, der ikke har iagttaget pligten til registrering efter LEV § 15 g, og CVRL § 11 a, 
består således fortsat som et selvstændigt retssubjekt efter de almindelige ulovfæstede regler, 
der gælder herom i dansk ret.  

5.3 HVEM ER DEN ‘REELLE EJER’ AF ET INTERESSENTSKAB? 

Som reel ejer anses i henhold til LEV § 15 h, den eller de fysiske personer, som direkte eller 
indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af selskabets ejerandele, hhv. 
stemmerettigheder, eller som udøver kontrol ved andre midler, jf. LEV § 15 h (ovenfor afsnit 
4.1). 
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Den udfyldende regel i dansk ret er, at enhver interessent har en generel vetoret, der som 
udgangspunkt omfatter alle beslutninger, som træffes blandt interessenterne og af et eventuelt 
ledelsesorgan.  Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 1, stk. 3 
(forslaget til SL § 5, nr. 26), der tillige gælder i relation til LEV § 15 h, at reelt ejerskab efter en 
konkret vurdering kan etableres via vetorettigheder (såkaldt “negativ kontrol”). Det forudsættes 
dog i dette tilfælde, at der samtidig er tale om en eller anden form for ejerskab. 

Udgangspunktet må derfor være, at hver enkelt interessent i et dansk interessentskab skal 
anses for at udøve kontrol over interessentskabet ved hjælp af andre midler (negativ kontrol) i 
henseende til LEV § 15 h. Enhver interessent, der er en fysisk person, vil således som 
udgangspunkt skulle registreres som interessentskabets reelle ejer i henhold til LEV § 15 g. 
Såfremt en interessent er et selskab, vil den eller de fysiske personer, der kontrollerer det 
pågældende selskab, og som dermed indirekte kontrollerer interessentskabet, skulle 
registreres som interessentskabets reelle ejer(e) i henhold til LEV § 15 g. 

Der kan i et interessentskabs vedtægter etableres en flertalsordning, hvorved forstås, at 
kompetencen til at træffe visse nærmere angivne beslutninger kan tillægges et flertal blandt 
interessenterne.  En sådan vedtægtsbestemt flertalsordning kan indebære, at en eller flere 
blandt interessenterne reelt får en kontrol over interessentskabet på bekostning af de øvrige 
interessenter. Ved afgørelse af, hvem der skal registreres som den reelle ejer af et 
interessentskab i henhold til LEV § 15 g, vil det derfor være nødvendigt at afklare, om der i det 
enkelte selskab er truffet bestemmelse om en vedtægtsbestemt flertalsordning. 

I dansk ret er det deklaratoriske udgangspunkt, at hver enkelt interessent har en ejerandel 
(nettoandel), og at størrelsen af den enkeltes ejerandel fastlægges efter antallet af 
interessenter. I et interessentskab med tre interessenter, vil udgangspunktet derfor være, at 
hver interessent har en ejerandel på 33 1/3 %, og der består allerede af denne årsag en 
indikation på direkte reelt ejerskab (ovenfor afsnit 4.1.) for alle tre interessenter. Der kan i 
vedtægterne træffes bestemmelse om de enkelte interessenters ejerandele, og det kan 
herunder bestemmes, at en interessent slet ikke har ret til en nettoandel. 

Hvis et datterselskab er kontrolleret af et moderselskab, skal ved fastlæggelsen af 
datterselskabets reelle ejere ses igennem juridiske personer, der er legale ejere af 
datterselskabet.  Dette betyder, at den eller de fysiske personer, der “i sidste ende” 
kontrollerer moderselskabet som dets reelle ejere, tillige skal registreres som datterselskabets 
reelle ejere. Hvis moderselskabet har registreret medlemmerne af dets daglige ledelse som 
reelle ejere, jf. LEV § 15 g, stk. 1, 2. pkt. (ovenfor afsnit 4.3), skal medlemmerne af 
moderselskabets daglige ledelse tillige registreres som datterselskabets daglige ledelse. Hvis 
moderselskabet ikke har reelle ejere, hvilket eksempelvis er tilfældet for et børsnoteret 
moderselskab, skal datterselskabet registrere medlemmerne af datterselskabets egen daglige 
ledelse som dets reelle ejere. 

5.4 INTERESSENTSKABETS VEDTÆGTER 

Et interessentskab, der er omfattet af regnskabsklasse B eller C, og som derfor allerede efter 
gældende ret er underlagt pligt til registrering i henhold til LEV, jf. LEV § 2, stk. 3, skal 
anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. nærmere LEV §§ 10-16. Efter LEV § 
10 skal et interessentskabs vedtægter indsendes i forbindelse med anmeldelsen. Det fremgår 
imidlertid af bemærkningerne til LEV § 10, som affattet ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, 
udtrykkeligt, at interessentskaber (og kommanditselskaber) kan nøjes med at indsende 
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en ekstrakt, omfattende de oplysninger om selskabet, som i øvrigt kræves efter 
anmeldelsesbekendtgørelsens § 35, jf. § 34. Det kræves således ikke, at interessentskabet 
registrerer selskabets vedtægter i deres helhed. Såfremt interessentskabet vælger at lade 
vedtægterne registrere i Erhvervsstyrelsens it-system, bliver vedtægterne derved dels 
offentligt tilgængelige, dels tillagt selskabsretlig gyldighed, jf. LEV § 15, stk. 3. 

Af hensyn til at afdække eventuelle vedtægtsbestemte flertalsordninger og/eller eventuelle 
bestemmelser om skævdeling af interessenternes ejerandele (ovenfor afsnit 5.3) vil det under 
alle omstændigheder være nødvendigt at inddrage interessentskabets vedtægter i forbindelse 
med afklaringen af, hvilke personer, der skal registreres som interessentskabets reelle ejere. 
De, der efter hvidvaskloven er forpligtede til at gennemføre en legitimation af virksomhedens 
reelle ejere, vil således være forpligtet til at inddrage interessentskabets vedtægter ved 
afgørelsen af, hvem der kan anses for at kontrollere interessentskabet i henhold til LEV § 15 h. 
Hvis et interessentskab ikke har registreret dets vedtægter i Erhvervsstyrelsens it-system, vil 
de forpligtede enheder være nødsaget til at få vedtægterne udleveret for at kunne legitimere 
interessentskabets reelle ejer(e). 

Selskaber omfattet af LEV § 15 g, skal tillige udlevere oplysninger om dets reelle ejere og 
oplysninger om selskabets forsøg på at identificere de reelle ejere til Statsadvokaten for 
Særlig Økonomisk og International Kriminalitet samt andre offentlige myndigheder, for hvem 
oplysningerne er nødvendige ved udførelse af tilsyns- og kontrolopgaver, jf. LEV § 15 g, stk. 3, 
der implementerer artikel 30, stk. 2, i direktiv 2015/849/EU. Disse oplysninger skal omfatte 
oplysninger om den reelle ejers identitet og den reelle ejers rettigheder. Det følger af 
bemærkningerne til ændringslovens § 1, nr. 5, stk. 3, at denne bestemmelse indebærer pligt til 
at udlevere ikke-registrerede oplysninger om de reelle ejere. Det følger heraf, at selskabet vil 
være forpligtet til at udlevere selskabets vedtægter i henhold til LEV § 15 g, uanset om de er 
registrerede i henhold til LEV § 10, stk. 4, eller ej. Selskabet skal tillige udlevere eventuelle 
aftaler om ejer- og ledelsesforhold samt eventuelle pantsætningsaftaler, som er i selskabets 
besiddelse, da disse aftaler kan indeholde oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, hvem 
der skal registreres som selskabets reelle ejer(e). 

5.5 REGISTRERING AF KOMMANDITSELSKABERS REELLE EJERE 

Et kommanditselskab stiftet efter dansk ret udgør utvivlsomt et selvstændigt retssubjekt, jf. 
UfR 1921.959H, og er således omfattet af registreringspligten efter artikel 30, i direktiv 
2015/849/EU. Alle selskaber, der falder ind under den i dansk ret generelt gældende definition 
af begrebet kommanditselskab, jf. LEV § 2, stk. 2, er da også omfattet af registreringspligt i 
henhold til LEV § 15 g. Ved afgørelsen af om en komplementar skal registreres som 
kommanditselskabets reelle ejer, gælder det ovenfor under 5.3 anførte om registrering af 
interessenter som reelle ejere tilsvarende. 

Den udfyldende regel i dansk ret er, at en kommanditist har en stemmeret på 
kommanditselskabets generalforsamling, der modsvarer vedkommendes andel af 
kommanditisternes indskud.  Det følger af kommanditselskabets natur, at enhver kommanditist 
har en ejerandel i selskabet, der fastlægges ud fra størrelsen af vedkommendes indskud. For 
en kommanditist må det afgøres ved en konkret vurdering, om den pågældende har en sådan 
kontrol over kommanditselskabet, at vedkommende vil være at anse for kommanditselskabets 
reelle ejer i henseende til LEV § 15 h. Formodningsreglen, hvorefter der består en indikation 
for reelt ejerskab ved “besiddelse af en ejerandel på over 25 %”, jf. direktiv 2015/849/EU, 
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artikel 3, nr. 6, litra a) ii), gælder ved fastlæggelse af den reelle ejer i “selskaber”, og finder 
således tilsvarende anvendelse i henseende til LEV § 15 g. 

En kommanditanpart kan som udgangspunkt pantsættes, idet det derved kan aftales, at 
panthaver kan få overdraget den til kommanditanparten hørende stemmeret. Dette faktum 
nødvendiggør, at der tages højde for eventuelle pantsætningsaftaler ved afgørelse af, om en 
kommanditist skal registreres som reel ejer i henhold til LEV § 15 g. Tilsvarende kan der 
blandt kommanditisterne udenom vedtægterne være truffet aftaler om ejer- og ledelsesforhold 
i kommanditselskabet. En sådan aftale, der kan sammenlignes med en ejeraftale i et 
kapitalselskab, jf. SL § 5, nr. 13, skal inddrages ved vurderingen af, om en kommanditist skal 
anses for at kontrollere kommanditselskabet ved hjælp af andre midler i henhold til LEV § 
15 h. 

5.6 DET ‘INDRE SELSKAB’ OG DET ‘STILLE K/S’ SKAL OGSÅ 
REGISTRERE DEN REELLE EJER! 

Noe Munck har forsøgt at lancere “det indre selskab”, som en særlig selskabsform. Der er 
ifølge Munck tale om et selskab omfattet af LEV, som falder ind under 
begrebet “kommanditselskab”, jf. LEV § 2, stk. 2. Afgørende for, om et kommanditselskab kan 
anses for et “indre selskab” er ifølge Noe Munck, om det “over for omverdenen er 
tilkendegivet, at der er en eller flere begrænset hæftende deltagere”. 

For den, der beskæftiger sig med gældende ret, trænger den konklusion sig på, at ethvert 
selskab, som falder ind under den i dansk ret generelt gældende lovfæstede definition af 
begrebet “kommanditselskab”, jf. LEV § 2, stk. 2, vil være underlagt en lovfæstet pligt til dels at 
indhente og registrere oplysninger om selskabets reelle ejer(e) i henhold til LEV § 15 g, dels at 
lade selskabet registrere under virksomhedsformen “kommanditselskab” i henhold til CVRL § 
11 a, som affattet ved lov nr. 262 af 16. marts 2016. Fra den 1. juli 2016 vil selskabet tillige 
være forpligtet til at registrere alle kommanditister, hvis ejerandel er over 5 %, i det centrale 
ejerregister, jf. SL § 58 og oplysningerne om kommanditselskabets registrerede reelle ejere og 
oplysningerne om selskabets registrering i CVR som et kommanditselskab er offentligt 
tilgængelige. Dette gælder tilsvarende for oplysninger om selskabsdeltagere, der i henhold til 
LEV § 15 f, bliver registreret i det centrale ejerregister, jf. SL § 58. 

Det fremgår udtrykkeligt af bemærkningerne til lov 262 af 16. marts 2016, jf. de almindelige 
bemærkninger afsnit 2.1.1, at det ved afgørelsen af, om et samvirke skal anses for en juridisk 
enhed og dermed vil være omfattet af pligten til at registrere selskabets reelle ejere, er: “uden 
betydning, hvilken betegnelse deltagerne har givet virksomheden.” (ovenfor afsnit 3.2). Et 
kommanditselskab kan således – naturligvis! – ikke fravælge den i LEV § 15 g, lovfæstede 
pligt til at indhente og registrere oplysninger om selskabets reelle ejere i det offentligt 
tilgængelige register med henvisning til, at selskabsdeltagerne har valgt at betegne selskabet 
som et ‘indre selskab’. 

Samtlige de kommanditselskaber, som Noe Munck betegner som ‘indre selskaber’, er omfattet 
af en lovfæstet pligt til at lade sig registrere i et offentligt tilgængeligt register som 
kommanditselskaber og tillige at registrere og offentliggøre oplysninger om dels selskabets 
legale ejere, dels dets reelle ejere. For samtlige selskaber, der er omfattet af definitionen af 
kommanditselskaber, jf. LEV § 2, stk. 2, vil der herefter bestå en lovfæstet pligt til at 
tilkendegive over for omverdenen, at der er en eller flere begrænset hæftende deltagere. På 
baggrund af de foreliggende retskilder synes tiden at være kommet til en gang for alle at slå 
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fast, at det efter gældende ret er meningsløst at udsondre en gruppe af kommanditselskaber 
under betegnelsen ‘indre selskaber’. 

Ved TfS 2007.168SR accepterede Skatterådet overraskende, at et kommanditselskab kunne 
anses som rette indkomstmodtager i forhold til indkomst fra en virksomhed, hvor det 
udadtil “på enhver måde” var det aktieselskab, som optrådte som kommanditselskabets 
komplementar, der skulle fremstå som den, der drev virksomheden. Resultatet var, at den 
fysiske person, som var eneste kommanditist og som kontrollerede komplementar-
aktieselskabet gennem et holdingselskab, ville blive beskattet af sin andel af resultatet fra 
kommanditselskabet. Denne tvivlsomme konstruktion er misvidende blevet betegnet som 
et “stille kommanditselskab”. Der er ingen tvivl om, at den person, der i Skatterådets afgørelse 
optrådte som enekommanditist, vil skulle registreres som kommanditselskabets reelle ejer i 
henhold til LEV § 15 g. Senest når LEV § 15 g, sættes i kraft, vil den af Skatterådet godkendte 
‘stråmandsmodel’ ikke længere kunne anvendes til at skjule en fysisk persons deltagelse i et 
kommanditselskab over for omverdenen. 

5.7 REGISTRERING AF REELLE EJERE I VIRKSOMHEDER MED 
BEGRÆNSET ANSVAR 

For virksomheder med begrænset ansvar omfattet af LEV § 3, er det et generelt gældende 
krav, at samtlige deltagernes økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder skal fastlægges 
uden henvisning til de enkelte deltagernes indskud, jf. LEV § 3, stk. 1, 2. pkt., som affattet 
ved lov nr. 616 af 14. juni 2011. I andelsselskaber med begrænset ansvar, jf. LEV § 4, er den 
ulovfæstede deklaratoriske regel i dansk ret, at hvert medlem har én stemme. Det må afgøres 
konkret, om en fysisk person, der er deltager i et SMBA eller et AMBA, kan anses for at udøve 
en sådan kontrol eller har en sådan andel af ejer- og stemmerettigheder, at vedkommende 
skal anses som selskabets reelle ejer i henhold til LEV § 15 h. 

En virksomhed med begrænset ansvar skal ved registreringen i Erhvervsstyrelsen i henhold 
til LEV §§ 8-9, registrere selskabets vedtægter, jf. LEV § 10, stk. 4. Vedtægterne må danne 
grundlaget for at vurdere, om der blandt virksomhedens deltagere er en eller flere, der har en 
sådan ejerandel eller kontrol, at vedkommende skal registreres som virksomhedens reelle ejer 
i henhold til LEV § 15 g. Såfremt virksomhedens deltagere ved siden af vedtægterne har 
truffet andre aftaler, der regulerer ejer- og ledelsesforhold i virksomheden (‘ejeraftaler’, sml. SL 
§ 5, nr. 6), skal disse aftaler inddrages ved afgørelsen af, om en person kan anses for at 
udøve kontrol ved andre midler, hvilket i givet fald indebærer en pligt til registrering som 
virksomhedens reelle ejer(e). Tilsvarende gælder eventuelle aftaler om pantsætning af 
deltagernes ejerandele, hvorved panthaver tillægges rådighed over pantsætters 
stemmerettigheder. 

6. Registrering af “reelle ejere” i foreninger 

6.1 ERHVERVSDRIVENDE FORENINGER MED BEGRÆNSET ANSVAR 
(FMBA) 

En erhvervsdrivende forening med begrænset ansvar (FMBA) har pligt til at lade sig registrere 
som sådan i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. LEV § 3, samt §§ 8-9. Denne registrering er en 
betingelse for, at foreningen kan anerkendes som et selvstændigt retssubjekt. En forening, der 
i henhold til LEV § 1, stk. 3, anses for erhvervsdrivende, er således omfattet af pligten til at 
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indhente og registrere oplysninger om foreningens reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, 
jf. LEV § 15 g, stk. 1. En forening anses som erhvervsdrivende, hvis den udøvede 
erhvervsdrift har til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser, og dette forhold 
efter aktiviteternes omfang ikke er af underordnet betydning, jf. UfR 2003.296/2H. 

I en forening er det deklaratoriske udgangspunkt efter dansk ret, at ethvert medlem har 
stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem har som udgangspunkt har en stemme, og 
stemmevægten fordeles ligeligt blandt medlemmerne.  For foreninger omfattet af LEV § 3, 
gælder et forbud mod, at stemmeretten fordeles efter medlemmernes kapitalindskud, jf. LEV § 
3, stk. 1, 2. pkt. For de fleste foreninger vil dette betyde, at det vil være vanskeligt at 
identificere en eller flere bestemte fysiske personer, der i henhold til LEV § 15 h, kan anses for 
at være foreningens reelle ejer(e). Dette indebærer, at det i mange foreninger omfattet af LEV 
§ 3, vil være medlemmerne af foreningens daglige ledelse, der skal registreres som 
foreningens reelle ejere, jf. LEV § 15 g, stk. 1, 2. pkt. 

Det er et centralt led i selve definitionen af begrebet forening, at der er er udpeget en eller flere 
fysiske personer, der fungerer som foreningens daglige ledelse og som kan handle på 
foreningens vegne.  Der gælder imidlertid ikke efter dansk ret særlige regler om, hvordan en 
forenings ledelse skal være organiseret. Såfremt en forenings ledelse er organiseret med en 
bestyrelse og en direktion, vil det som udgangspunkt være medlemmerne af direktionen, der 
anses som foreningens daglige ledelse, og som derfor i henhold til LEV § 15 g, stk. 1, skal 
registreres som foreningens reelle ejere. Der vil dog under alle omstændigheder skulle 
foretages en konkret vurdering (se hertil ovenfor afsnit 4.3). 

Det er sandsynligt, at det eksisterer en række foreninger, som er omfattet af registreringspligt, 
men som ikke er registrerede i henhold til LEV § 8, jf. § 9. Hvis eksempelvis en forening 
kontrollerer et anpartsselskab, er foreningen at anse som en registreringspligtig FMBA, jf. LEV 
§ 1, stk. 3, nr. 3, og foreningen bliver derfor omfattet af pligt til at aflægge årsrapport efter 
reglerne i regnskabsklasse B eller C, jf. ÅRL § 3, stk. 1, nr. 4. Når datteranpartsselskabet skal 
registrere dets reelle ejere i henhold til SL § 58 a, vil det være den eller de fysiske personer, 
som kontrollerer foreningen, som skal registreres som datterselskabets reelle ejere. 

Er det ikke muligt at identificere en eller flere fysiske personer som foreningens reelle ejere(e), 
skal medlemmerne af foreningens daglige ledelse (jf. LEV § 15 g, stk. 1, 2. pkt., og ovenfor 
afsnit 4.3) registreres som datteranpartsselskabets reelle ejere. Herved bliver spørgsmålet om 
foreningens pligt til at lade sig registrere i henhold til LEV § 3, bragt til myndighedernes 
kundskab. Det anbefales således rådgivere, hvis kundekreds omfatter foreninger, at benytte 
lejligheden til at genoverveje spørgsmålet om foreningen skal anses som en erhvervsdrivende 
forening, der er omfattet af registreringspligt i henhold til LEV §§ 8-9. 

6.2 HVAD MED DE IDEELLE FORENINGER? 

En ideel forening er ikke omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller nogen 
af de andre love, som lov nr. 262 af 16. marts 2016 angår. En ideel forening er således ikke 
underlagt en pligt til at registrere foreningens reelle ejer i henhold til LEV § 15g. 

En gyldigt stiftet dansk ideel forening anses utvivlsomt som et i forhold til foreningens 
medlemmer selvstændigt retssubjekt.  En ideel forening er således en “juridisk enhed” i 
henseende til artikel 30, stk. 1, i direktiv 2015/849/EU. Det fremgår som anført ovenfor (afsnit 
2.3), at medlemsstaterne bør inddrage det “bredest mulige spektrum” af juridiske enheder 
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under pligten til at registrere reelle ejere. På denne baggrund trænger den konklusion sig på, 
at Danmark i henhold til direktiv 2015/849/EU er forpligtet til at indføre en generel pligt til, at 
også ideelle foreninger stiftet i henhold til dansk ret omfattes af pligten til at indhente 
passende, nøjagtige og aktuelle oplysninger om foreningens reelle ejere og til at registrere 
disse i oplysninger Erhvervsstyrelsens it-system. I dansk ret findes ingen lovfæstede regler om 
ideelle foreninger. Det må forventes, at en generel registreringspligt vil blive indført i 
forbindelse med implementeringen af direktiv 2015/849/EU i hvidvaskloven, og at 
bestemmelsen i CVRL § 11 a, vil blive gjort anvendelig på ideelle foreninger (ovenfor afsnit 
2.3). 

I en forening vil det som anført ovenfor ofte være vanskeligt at identificere en eller flere 
bestemte fysiske personer, der kontrollerer foreningen, og som derfor vil være at anse for 
foreningens reelle ejer i henseende til direktiv 2015/849/EU. Dette gælder så meget mere for 
ideelle foreninger. Det vil derfor i mange ideelle foreninger være medlemmerne af foreningens 
“daglige ledelse”, der skal registreres som foreningens reelle ejere (sml. LEV § 15 g, stk. 1, 2. 
pkt.). Dette vil betyde, at det i mange danske ideelle foreninger vil være bestyrelsens 
medlemmer, der skal registreres som foreningens reelle ejere. 

Det vil påføre de mange ideelle foreninger en betydelig administrativ byrde, når foreningens 
bestyrelse bliver forpligtet til at registrere foreningen i CVR-registeret, at registrere 
bestyrelsens medlemmer som reelle ejere samt at holde de registrerede oplysninger løbende 
opdateret. Det er klart, at en indførelse af en generel pligt til at registrere ideelle foreninger 
stiftet i henhold til dansk ret vil indebære et betydeligt brud med dansk retstradition på 
foreningsrettens område. 

7. Sammenfatning 

7.1 DIREKTIV 2015/849 HAR SELSKABSRETLIGE KONSEKVENSER 

Det har ikke været muligt at afdække alle de selskabsretlige spørgsmål, som den med lov nr. 
262 af 16. marts 2016 indførte pligt for selskaber til at indhente og registrere oplysninger om 
deres reelle ejer giver anledning til. I denne artikel har fokus været rettet mod de væsentligste 
selskabsretlige konsekvenser af implementeringen af direktiv 2015/849/EU i henseende til 
virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Det kan konstateres, at 
indførelse af en generel pligt til at registrere samtlige interessentskaber og 
kommanditselskaber stiftet i henhold dansk ret i et offentligt tilgængeligt register indebærer 
den største omkalfatring af dansk personselskabsret siden vedtagelsen af firmaloven af 1889. 

De materielle selskabsretlige regler, der gælder for personselskaber, er fortsat ulovregulerede, 
hvilket adskiller Danmark fra samtlige andre lande i EU. Lovgiver har i første omgang valgt en 
lappeløsning ved at indføre en pligt for alle interessentskaber og kommanditselskaber til at 
lade sig registrere i CVR-registeret. Tidspunktet synes imidlertid inde til at løse det 
grundlæggende problem i dansk personselskabsret en gang for alle. Der bør således indføres 
en egentlig lovregulering af interessentskaber og kommanditselskaber i dansk ret.  

Lov 262 af 16. marts 2016 har således vidtrækkende selskabsretlige konsekvenser. Dette 
gælder ikke blot for selskaber omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, men 
tillige for kapitalselskaber (jf. SL § 58 a), og for fonde (jf. særligt §§ 3-4 i lov om fonde og visse 
foreninger som affattet ved lov nr. 262 af 16. marts 2016). 
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7.2 INDFØRELSE AF EN GENEREL SELSKABSRETLIG TYPETVANG I 
DANSK RET 

Med lov nr. 262 af 16. marts 2016 indføres en generel pligt til, at alle erhvervsdrivende 
selskaber og juridiske enheder skal indhente og registrere oplysninger om deres reelle ejere. 
En række specifikke selskaber er undtaget fra denne pligt. For alle andre selskaber og 
juridiske enheder, der efter dansk ret består som et selvstændigt retssubjekt, gælder der en 
pligt til at registrere selskabets reelle ejere i henhold til en af de love, der ændres med lov nr. 
262 af 16. marts 2016, og til at lade sig registrere i CVR-registeret, hvis virksomheden ikke 
allerede er registreret der. Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 262 af 16. marts 2016, at 
det er uden betydningen for pligten til at registrere selskabets reelle ejere, hvilken betegnelse 
deltagerne har givet virksomheden (ovenfor afsnit 3.2). I forbindelse med registreringen i CVR-
registeret skal der oplyses om virksomhedens “virksomhedsform”. 

Det har hidtil været den herskende opfattelse i dansk ret, at den selskabsretlige aftalefrihed 
indebærer en ret til at stifte et selskab, der falder uden for de almindeligt anerkendte 
selskabsformer.  Konsekvensen af lov nr. 262 af 16. marts 2016, og herunder særligt LEV § 
15 g, samt CVRL § 11 a, er, at det herefter er gældende dansk ret, at det alene er muligt at 
stifte et selskab, som udgør et i forhold til deltagerne selvstændigt retssubjekt, såfremt 
selskabet falder ind under af de af lovgiver opstillede selskabsformer. Hermed er retten til at 
stifte et ‘hjemmelavet’ selskab afskaffet og erstattet af en selskabsretlig typetvang, som 
kendes fra de fleste andre europæiske stater. 
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