
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2013

Forslag
til

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1007 af 24.
oktober 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 1242 af 18.
december 2012, § 2 i lov nr. 1385 af 23. december 2012, § 2
i lov nr. 431 af 1. maj 2013 og § 1 i lov nr. 434 af 1. maj
2013, foretages følgende ændringer:

1. § 79, stk. 2, 2. pkt., affattes således:
»Efter samme regel kan der ske frakendelse af retten til at

deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet el-
ler i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for
virksomhedens forpligtelser.«

2. I § 93, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 296, stk. 2« til: »§ 296, stk.
3«.

3. I § 97 a, stk. 1, udgår »og konfiskation«, og i § 97 a, stk.
1, nr. 1 og 2, udgår »eller konfiskationskravet«.

4. I § 97 a indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Forældelsesfristen for konfiskationskrav er 10

år.«

5. I § 122 ændres »3 år« til: »6 år«.

6. § 131, stk. 2, ophæves.

7. I § 296 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Under særligt skærpende omstændigheder kan

straffen for overtrædelse af stk. 1, nr. 1, stige til fængsel ind-
til 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navn-
lig tilfælde, hvor forbrydelsen er begået af flere i forening,
hvor der er opnået eller tilsigtet betydelig vinding, eller hvor
et større antal forbrydelser er begået.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. § 299 affattes således:

»§ 299. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder
straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 280
foreligger, i et formueanliggende, som det påhviler den på-
gældende at varetage for en anden, ved tilsidesættelse af sin
pligt påfører denne et betydeligt formuetab, som ikke erstat-
tes inden dom i første instans.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som
ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv
eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader
sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder,
lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel.«

9. Efter § 299 c indsættes:

»§ 299 d. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under
særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i over-
trædelse af værdipapirhandelslovens § 35, stk. 1, eller § 39,
stk. 1. Som særligt skærpende omstændigheder anses navn-
lig tilfælde, hvor forbrydelsen er begået af flere i forening,
hvor der er opnået eller tilsigtet betydelig vinding, eller hvor
et større antal forbrydelser er begået.«

10. I § 304 a, stk. 1, ændres »1 år og 6 måneder« til: »4 år«.

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24.
oktober 2012, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 429 af 1.
maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 799, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 180« til: »§ 125 a, §
180«, og »§ 192 b, stk. 1-3, eller § 237« ændres til:
»§ 192 a, § 192 b, stk. 1-3, § 237, § 262 a, § 286, stk. 1, jf. §
276, § 288 eller § 289«.

2. § 799, stk. 1, 3. pkt., ophæves.
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3. I § 804, stk. 3, 3. pkt., § 806, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk.
6, 1. pkt., § 807, stk. 1, 2. pkt., og § 807 a, 1. og 3. pkt., 
ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

4. I § 804, stk. 3, 3. pkt., og § 807, stk. 3, 2. pkt., ændres
»stk. 5« til: »stk. 6«.

5. I § 806, stk. 2, 1. pkt., og § 807 a, 3. pkt., ændres »stk. 7«
til: »stk. 8«.

6. I § 806 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Retten kan efter politiets begæring i en kendelse

om edition bestemme, at politiet fra virksomheder og perso-
ner, der er omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstalt-
ninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terroris-
me, kan indhente oplysninger, som de pågældende har rå-
dighed over, om transaktioner på en konto, hvortil der er
overført midler ved en transaktion, som er omfattet af ken-
delsen om edition, eller ved en transaktion, der udspringer af
en transaktion, som er omfattet af kendelsen om edition. I
kendelsen fastsættes det tidsrum, inden for hvilket indhen-
telse af oplysninger kan ske. Dette tidsrum skal være så kort
som muligt og må ikke overstige 4 uger. Tidsrummet kan
forlænges, men højst med 4 uger ad gangen. Forlængelsen
sker ved kendelse. Politiet skal snarest muligt efter udløbet
af det tidsrum, inden for hvilket indhentelse af oplysninger
kan ske, underrette retten om de transaktioner, som politiet
har indhentet oplysninger om. Underretningen skal indehol-
de en angivelse af de bestemte grunde, der er til at antage, at
transaktionerne udspringer af en transaktion, som er omfat-
tet af kendelsen om edition.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

7. I § 806, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres
»stk. 4« til: »stk. 5«.

8. Efter § 807 e indsættes i kapitel 74:

»§ 807 f. Beløb, som en person har til gode hos en virk-
somhed, der er omfattet af § 1 i lov om forebyggende foran-
staltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terro-
risme, kan beslaglægges midlertidigt som led i efterforsk-
ningen af en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig på-
tale, hvis der er grund til at antage, at beløbet har tilknytning
til hvidvask eller finansiering af terrorisme, og midlertidig
beslaglæggelse anses for nødvendig for at sikre krav på kon-
fiskation. § 805, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Afgørelse om midlertidig beslaglæggelse træffes af
politiet. § 806, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Politiet iværksætter midlertidig beslaglæggelse.
Politiet skal snarest muligt og senest inden 24 timer under-
rette og vejlede den, som indgrebet retter sig mod, om ad-
gangen til at få spørgsmålet indbragt for retten, medmindre
politiet inden samme frist indgiver anmodning som nævnt i
stk. 4.

Stk. 4. Hvis det er af afgørende betydning for efterforsk-
ningen, at der foretages midlertidig beslaglæggelse, uden at
den, som indgrebet retter sig mod, eller andre gøres bekendt

hermed, kan retten ved kendelse træffe bestemmelse herom.
§§ 784, 785 og 788 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. § 807 b, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på
midlertidig beslaglæggelse.

Stk. 6. Midlertidig beslaglæggelse bortfalder senest efter 1
uge.«

§ 3

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse
nr. 938 af 20. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 43 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens be-

stemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.«

§ 4

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.
219 af 20. februar 2013, som ændret senest ved § 8 i lov nr.
1383 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. § 94, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

§ 5

I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april
2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 477 af 30. maj 2012, § 1 i
lov nr. 1231 af 18. december 2012 og § 1 i lov nr. 1383 af
23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 369 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens be-

stemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.«

§ 6

I lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse
nr. 560 af 19. maj 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 1231
af 18. december 2012 og § 3 i lov nr. 1383 af 23. december
2012, foretages følgende ændring:

1. I § 63 indsættes som stk. 7:
»Stk. 7. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens be-

stemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.«

§ 7

I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf.
lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010, som ændret ved
§ 1 i lov nr. 616 af 14. juni 2011, § 3 i lov nr. 1231 af 18.
december 2012 og § 2 i lov nr. 1383 af 23. december 2012,
foretages følgende ændring:

1. I § 23 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens be-

stemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.«
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§ 8

I SE-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006,
som ændret ved § 6 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, foretages
følgende ændring:

1. I § 21 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens be-

stemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.«

§ 9

I SCE-loven, jf. lov nr. 454 af 22. maj 2006, som ændret
ved § 7 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, foretages følgende
ændring:

1. I § 19 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens be-

stemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.«

§ 10

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11.
april 2011, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 1287 af 19.
december 2012 og senest ved § 4 i lov nr. 1383 af 23.
december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 164 indsættes som stk. 7:
»Stk. 7. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens be-

stemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.«

§ 11

I revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret
bl.a. ved § 6 i lov nr. 133 af 24. februar 2009 og senest ved
§ 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012, foretages følgende
ændring:

1. I § 54 indsættes som stk. 7:
»Stk. 7. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens be-

stemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.«

§ 12

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af
udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse
nr. 353 af 20. april 2012, som ændret ved § 39 i lov nr. 1231
af 18. december 2012 og § 4 i lov nr. 1287 af 19. december
2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »forhandlere af genstande samt auk-
tionsholdere« til: »erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af
stk. 1«.

2. I § 2 ændres »Forhandlere af genstande samt auktionshol-
dere må ikke modtage kontantbetalinger på 100.000 kr.« til:
»Erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, må
ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr.«

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
Stk. 2. § 1, nr. 3 og 4, finder anvendelse på konfiskations-

krav, der er idømt eller vedtaget før lovens ikrafttræden,
medmindre forældelse efter de hidtil gældende regler er ind-
trådt før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. §§ 3 og 5-11 finder anvendelse på lovovertrædel-
ser, der er begået før lovens ikrafttræden, medmindre foræl-
delse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens
ikrafttræden.

§ 14

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf.
dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 4 og 12 kan ved kongelig anordning helt eller
delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de æn-
dringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 3, 5-7, 10 og 11 kan ved kongelig anordning
helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændrin-
ger, som de grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 3. juni 2013

MOGENS LYKKETOFT

/ Lars Christian Lilleholt
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