
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. maj 2020

Forslag
til

Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse
erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love1)

(Kontrolpakken)

§ 1

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8.
august 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 32 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. § 138, stk. 6, finder anvendelse, når en virksom-

hed benytter muligheden i stk. 1.«

2. I § 135, stk. 7, 1. pkt., ændres »undersøgelse« til: »kon-
trol«, og »§ 159« til: »§ 159 b, stk. 1,«.

3. I overskriften til afsnit X ændres »undersøgelse« til:
»kontrol«.

4. I § 138 indsættes som stk. 6 og 7:
»Stk. 6. En virksomhed, der ikke har oplyst nettoomsæt-

ningen i resultatopgørelsen, jf. § 32, stk. 1, skal indberette
sin nettoomsætning, samtidig med at den indsender årsrap-
porten. Den indberettede nettoomsætning offentliggøres ik-
ke, og oplysningen er undtaget fra retten til aktindsigt.

Stk. 7. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
indberetning af nettoomsætning, jf. stk. 6.«

5. I § 154, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:
»Konstaterer Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en kon-

trol efter bestemmelserne i §§ 159-159 b, at en årsrapport
m.v. indeholder så alvorlige fejl eller mangler, at dokumen-

tet er groft misvisende, kan styrelsen trække dokumentet til-
bage fra offentliggørelse. En årsrapport m.v., som ikke er
behørigt godkendt og revideret, kan tilsvarende trækkes til-
bage fra offentliggørelse.«

6. I § 155 b, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Styrelsen fastsætter tillige regler om tilbagetrækning fra

offentliggørelsen af de nævnte dokumenter.«

7. I § 156, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 159 a« til: »§ 161 a«.

8. I overskriften til kapitel 21 ændres »Undersøgelse« til:
»Kontrol«.

9. Overskriften før § 159 affattes således:

»Generel bestemmelse om Erhvervsstyrelsens
regnskabskontrol«.

10. § 159 affattes således:

»§ 159. Erhvervsstyrelsen fører kontrol med årsrapporter
og eventuelle hertil hørende erklæringer fra en revisor, und-
tagelseserklæringer m.v., som indsendes i stedet for årsrap-
porter, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber samt del-
årsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget
til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, som
modtages med henblik på offentliggørelse. For virksomhe-
der, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret
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marked i et EU-/EØS-land, varetages kontrollen med over-
holdelse af standarder og regler for finansiel information i
årsrapporter og delårsrapporter af Finanstilsynet, jf. § 161 a.

Stk. 2. Kontrollen kan udføres som kontrol i forbindelse
med indberetningen, jf. § 159 a, og som efterfølgende risi-
kobaseret kontrol, jf. § 159 b.

Stk. 3. Kontrollen skal i videst muligt omfang være data-
baseret og digital.

Stk. 4. Kontrollen efter § 159 b kan i særlige tilfælde ud-
føres som en tilfældig stikprøvevis kontrol.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsens kontrol efter denne lov kan
gennemføres i forbindelse med kontrol eller undersøgelse i
medfør af anden lovgivning på styrelsens område. Erhvervs-
styrelsens kontrol kan tilrettelægges i samarbejde med andre
myndigheder, som udfører kontrol i henhold til lovgivning
på deres område.«

11. Overskriften før § 159 a affattes således:

»Kontrol ved modtagelse af årsrapporter m.v.«

12. § 159 a affattes således:

»§ 159 a. Erhvervsstyrelsen gennemfører i forbindelse
med indberetningen af årsrapporter og andre dokumenter,
som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, en
automatisk kontrol af virksomhedens overholdelse af be-
stemmelser i denne lov og af regler udstedt i medfør af den-
ne lov. Styrelsen kan ved digital straksafgørelse i forbindel-
se med indberetningen afvise en årsrapport m.v., som inde-
holder fejl og mangler.

Stk. 2. Har Erhvervsstyrelsen afvist en årsrapport m.v. i
medfør af stk. 1, offentliggøres dokumentet ikke.«

13. Efter § 159 a indsættes før overskriften før § 160:

»Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol

§ 159 b. Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af
modtagne årsrapporter og andre dokumenter, som skal ind-
sendes til styrelsen i henhold til denne lov, med henblik på
at kontrollere overholdelse af følgende:
1) Denne lov.
2) Bogføringsloven.
3) Selskabsloven.
4) Hvidvaskloven.
5) Revisorloven.
6) Lov om erhvervsdrivende fonde.
7) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
8) SE-loven.
9) Rådets forordning nr. 2157/2001/EF af 8. oktober

2001 om statut for det europæiske selskab (SE).
10) SCE-loven.
11) Rådets forordning nr. 1435/2003/EF af 22. juli 2003

om statut for det europæiske andelsselskab.
12) Lov om medarbejderinvesteringsselskaber.
13) Regler udstedt i medfør af lovene og forordningerne i

nr. 1-12.
Stk. 2. Er årsrapporten aflagt efter de internationale regn-

skabsstandarder, jf. § 137, kontrollerer Erhvervsstyrelsen

endvidere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse
med standarderne.

§ 159 c. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte
ekstern bistand ved udførelse af en kontrol af en virksom-
heds årsrapport m.v. efter denne lov.

§ 159 d. Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at en virk-
somhed inden for en nærmere fastsat frist indhenter en er-
klæring fra en godkendt revisor, en advokat eller en anden
sagkyndig om rigtigheden af oplysninger eller redegørelser
afgivet eller indsendt af virksomheden til styrelsen efter
denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov. Den,
der afgiver en erklæring efter 1. pkt., skal i erklæringen be-
kræfte at være uafhængig af virksomheden.

§ 159 e. Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det
hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter § 159 b
iværksættes eller er blevet iværksat. Styrelsen kan endvidere
offentliggøre resultatet af kontrollen.

Stk. 2. Offentliggørelsen efter stk. 1 sker på Erhvervssty-
relsens hjemmeside. Erhvervsstyrelsen bestemmer, hvordan
offentliggørelsen sker.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsens beslutning om at overgive sager
til politimæssig efterforskning kan offentliggøres på styrel-
sens hjemmeside. Navnet på virksomheden kan fremgå af
offentliggørelsen.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1-3 kan ikke ske, hvis
offentliggørelsen vurderes at ville være en trussel mod en
igangværende strafferetlig efterforskning, eller hvis offent-
liggørelsen vil forvolde uforholdsmæssig stor skade.«

14. I § 160, 1. og 2. pkt., ændres »dens ledelse eller dens re-
visor« til: »dens nuværende ledelse eller revisor eller dens
tidligere ledelse eller revisor«, og i 1. pkt. ændres »§ 159,
stk. 1« til: »§ 159 b, stk. 1«.

15. § 161 affattes således:

»§ 161. Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med en kon-
trol efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov
1) påtale en overtrædelse,
2) påbyde, at en fejl rettes, og
3) påbyde, at en overtrædelse bringes til ophør.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist for efterlevel-
sen af et påbud efter stk. 1, nr. 2 eller 3.«

16. Efter kapitel 21 indsættes i afsnit X:

»Kapitel 21 a
Kontrol med årsrapporter og delårsrapporter for

virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et
reguleret marked i et EU-/EØS-land

§ 161 a. For virksomheder med hjemsted i Danmark, som
har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i
et EU-/EØS-land, påser Finanstilsynet overholdelsen af de i
stk. 2 og 3 nævnte standarder og regler for finansiel infor-
mation i årsrapporter og delårsrapporter, medmindre virk-
somheden er undergivet myndighedskontrol i et andet EU-/
EØS-land. Ved behandling af sager, der vedrører virksom-
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heder omfattet af denne lov, træder Erhvervsstyrelsen i Fi-
nanstilsynets sted, jf. § 213, stk. 1-5 og 8, i lov om kapital-
markeder.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen påser, at årsrapporter og delårs-
rapporter aflagt af virksomheder omfattet af regnskabsklasse
D, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret
marked i et EU-/EØS-land, overholder reglerne for finansiel
information i de internationale regnskabsstandarder, jf. Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af
internationale regnskabsstandarder samt regler i eller fastsat
i medfør af denne lov.

Stk. 3. Kontrollen efter stk. 1 omfatter ligeledes årsrap-
porter og delårsrapporter udarbejdet af virksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til
handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, når årsrap-
porten eller delårsrapporten ikke udelukkende anvendes til
virksomhedens eget brug, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 4. Kontrollen efter stk. 1-3 omfatter ikke overholdel-
se af indsendelsesfrister m.v. med henblik på offentliggørel-
se af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 5. I forbindelse med kontrollen efter stk. 2 og 3 udø-
ver Erhvervsstyrelsen de beføjelser, der fremgår af denne
lovs §§ 160 og 161, § 162, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 162, stk. 2,
jf. § 213, stk. 4, i lov om kapitalmarkeder. Endvidere udøver
Erhvervsstyrelsen de beføjelser, der er tillagt Finanstilsynet i
§ 213, stk. 5, i lov om kapitalmarkeder.

Stk. 6. Overholder en virksomhed med hjemsted i Dan-
mark, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret
marked i et EU-/EØS-land, ikke sine forpligtelser efter den-
ne lov, kan
1) Erhvervsstyrelsen give den pågældende virksomhed

påbud om at ændre forholdet, herunder påbud om at of-
fentliggøre ændrede eller supplerende oplysninger,

2) Erhvervsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge medlem-
merne af virksomhedens ledelse daglige eller ugentlige
tvangsbøder, hvis virksomheden undlader at opfylde et
påbud efter nr. 1, eller

3) Finanstilsynet suspendere eller slette de berørte værdi-
papirer fra optagelse til handel på et reguleret marked i
Danmark.«

17. I overskriften til afsnit XI indsættes efter »Tvangsbø-
der.«: »Tvangsopløsning og sletning.«

18. I § 162, stk. 1, nr. 3, ændres »nr. 3« til: »nr. 2 og 3«.

19. Efter kapitel 22 indsættes:

»Kapitel 22 a
Tvangsopløsning og sletning

§ 162 a. Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at
opløse en virksomhed i overensstemmelse med den lovgiv-
ning, som er gældende for virksomheden, hvis den undlader
at
1) indsende en erklæring i henhold til § 159 d,
2) indsende oplysninger i henhold til § 160 eller
3) efterkomme et påbud givet i henhold til § 161, stk. 1,

nr. 2 eller 3.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan slette en filial af en uden-
landsk virksomhed fra styrelsens register, hvis filialen und-
lader at indsende en erklæring eller oplysninger eller at ef-
terkomme et påbud efter stk. 1, nr. 1-3. Vedrører forholdet
et interessentskab eller kommanditselskab, kan styrelsen
slette registreringen af interessentskabet eller kommanditsel-
skabet i styrelsens register.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for
hvilken virksomheden eller filialen af den udenlandske virk-
somhed skal opfylde et krav efter § 159 d, § 160 eller § 161,
nr. 2 og 3. Opfyldes kravet ikke senest ved udløbet af den af
styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen træffe afgørelse efter
stk. 1 eller 2.«

20. I § 163, stk. 2, ændres »§§ 159 og 160« til: »§ 162 a, stk.
1 og 2,«, og »højere administrativ myndighed« ændres til:
»anden administrativ myndighed«.

21. I § 163, stk. 4, ændres »af § 159 a« til: »af § 161 a, stk. 5
og 6,«, og »med undtagelse af afgørelser efter § 160, jf. §
159 a, stk. 5,« udgår.

22. I § 164, stk. 6, ændres »§ 159 a, stk. 1« til: »§ 161 a, stk.
6«.

§ 2

I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli
2019, som ændret ved § 13 i lov nr. 1374 af 13. december
2019, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2017/1132/EU af 14. juni 2017 om visse
aspekter af selskabsretten (kodifikation), EU-Tidende 2017,
nr. L 169, side 46.« til: »Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2017/1132/EU af 14. juni 2017 om visse aspekter af
selskabsretten (kodifikation), EU-Tidende 2017, nr. L 169,
side 46, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2017/828/EU af 17. maj 2017 om ændring af direktiv
2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet ak-
tivt ejerskab, EU-Tidende 2017, nr. L 132, side 1.«

2. I § 5, nr. 24, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

3. I § 5 indsættes efter nr. 29 som nyt nummer:
»30) Selskabsdokumenter:

De dokumenter og bilag, som et kapitalselskab er for-
pligtet til at lade udarbejde i henhold til denne lov eller
regler fastsat i medfør heraf.«

Nr. 30-32 bliver herefter nr. 31-33.

4. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Registrering, offentliggørelse, opbevaring af dokumenter,
frister og kontrol«.

5. I overskriften før § 9 indsættes efter »Registrering«: »og
offentliggørelse«.
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6. § 14, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Registrering i henhold til denne lov sker i styrelsens it-

system. Oplysninger, der skal registreres i henhold til denne
lov, og selskabsdokumenter, der skal indsendes til Erhvervs-
styrelsen, offentliggøres i Det Centrale Virksomhedsregi-
ster, medmindre andet er fastsat i loven eller i regler udstedt
i medfør heraf.«

7. §§ 16-18 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 16. Oplysning om navn på personer registreret i hen-
hold til denne lov offentliggøres til enhver tid i Det Centrale
Virksomhedsregister, medmindre Erhvervsstyrelsen træffer
anden beslutning. Dette gælder for både aktive og ophørte
selskaber.

Stk. 2. Oplysning om bopælsadresse for personer registre-
ret i henhold til denne lov offentliggøres i Det Centrale
Virksomhedsregister, indtil der er forløbet 5 år, efter at per-
sonen er ophørt med at være aktiv i en virksomhed, som er
registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Dette gælder
for både aktive, ophørte og slettede virksomheder.

Stk. 3. For personer, der har registreret navne- og adresse-
beskyttelse i Det Centrale Personregister, offentliggøres
adressen ikke i Det Centrale Virksomhedsregister, så længe
beskyttelsen i Det Centrale Personregister er gældende,
medmindre personen anmoder Erhvervsstyrelsen om, at
adressebeskyttelsen ikke skal gælde i Det Centrale Virksom-
hedsregister.

Stk. 4. Personer, der ikke har et cpr-nummer, kan anmode
Erhvervsstyrelsen om adressebeskyttelse i Det Centrale
Virksomhedsregister.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere vilkår og be-
tingelser for adressebeskyttelse og for videregivelse af be-
skyttede adresser for personer uden cpr-nummer, jf. stk. 4.

Stk. 6. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk. 1
og 2 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og ledelsesmedlem-
mer ophører, 5 år efter at den pågældende person ophører
med at være aktiv i en virksomhed, som er registreret i Det
Centrale Virksomhedsregister.

Opbevaring af selskabsdokumenter

§ 17. Kapitalselskabets direktion skal sørge for, at sel-
skabsdokumenter opbevares på betryggende vis i 5 år fra
udgangen af det regnskabsår, dokumenterne vedrører. Opbe-
varingen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperio-
den muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af de
pågældende selskabsdokumenter.

§ 18. Selskabsdokumenter skal opbevares på en sådan
måde, at de uden vanskeligheder kan gøres tilgængelige her
i landet for offentlige myndigheder, som har ret til at kræve
indsigt i selskabsdokumenterne.

Stk. 2. Opbevares selskabsdokumenterne ikke i elektro-
nisk form, skal de opbevares i papirform her i landet.

§ 19. Ophører selskabet, skal den senest registrerede di-
rektion sørge for, at selskabsdokumenterne fortsat opbevares
i overensstemmelse med denne lov. Opløses et selskab ved
skifterettens mellemkomst, kan skifteretten beslutte, at andre

end den senest registrerede direktion skal opbevare selskabs-
dokumenterne.

Stk. 2. I andre tilfælde, hvor direktionen fratræder, skal
medlemmerne af den fratrædende direktion sørge for, at sel-
skabsdokumenterne for perioden frem til fratrædelsestids-
punktet bliver opbevaret i overensstemmelse med denne lov.
Når en ny direktion afløser en fratrædende direktion, skal
medlemmerne af den fratrædende direktion videregive sel-
skabsdokumenterne til den nye direktion.«

8. Før § 20 indsættes som overskrift:

»Ugyldige beslutninger«.

9. Efter § 23 indsættes i kapitel 2:

»Kontrol

§ 23 a. Erhvervsstyrelsen fører kontrol med overholdelsen
af denne lov og regler fastsat i medfør heraf, herunder regi-
streringspligtige oplysninger og selskabsdokumenter, der
kræves i henhold til denne lov.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan udføre registreringskontrol
af modtagne anmeldelser, der enten fører til digital straksaf-
gørelse eller udtages til manuel sagsbehandling.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan udføre efterfølgende risiko-
baseret kontrol af kapitalselskabers gennemførte registrering-
er.

Stk. 4. Kontrollen skal i videst muligt omfang være data-
baseret og digital.

Stk. 5. Kontrollen kan i særlige tilfælde udføres som stik-
prøvebaseret kontrol.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsens kontrol efter denne lov kan
gennemføres i forbindelse med kontrol i medfør af anden
lovgivning på styrelsens område. Erhvervsstyrelsens kontrol
kan tilrettelægges i samarbejde med andre myndigheder,
som udfører kontrol i henhold til lovgivning på deres områ-
de.

§ 23 b. Erhvervsstyrelsen kan forlange de oplysninger,
som er nødvendige for at kunne tage stilling til, om loven,
regler fastsat i medfør af loven og kapitalselskabets vedtæg-
ter er overholdt, herunder at kapitalgrundlaget er til stede,
og at de registrerede medlemmer af ledelsen udøver den fak-
tiske ledelse.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan, i forbindelse med at styrel-
sen stiller krav om oplysninger efter stk. 1, i særlige tilfælde
kræve, at et kapitalselskab indhenter en erklæring fra en
godkendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om
rigtigheden af bestemte oplysninger, herunder at selskabets
kapitalgrundlag er til stede, og at de økonomiske dispositio-
ner i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er
lovligt foretaget. Den, der afgiver en erklæring efter 1. pkt.,
skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af kapitalsel-
skabet.

§ 23 c. Bliver Erhvervsstyrelsen bekendt med, at der er
tvivl om lovligheden af et forhold, der er anmeldt eller regi-
streret, kan styrelsen træffe beslutning om, at registreringer
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efter § 9, stk. 1, ikke kan finde sted, før der er skabt klarhed
om forholdet.

Stk. 2. Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om, at
registrering ikke kan finde sted, og om begrundelsen herfor.
Erhvervsstyrelsen kan endvidere i styrelsens it-system of-
fentliggøre en meddelelse om grundlaget for styrelsens be-
slutning.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan i de tilfælde, som er omfat-
tet af stk. 1, tillige registrere ledelsens fratræden.

§ 23 d. Finder Erhvervsstyrelsen, at oplysninger om en
person, der er anmeldt eller registreret i henhold til denne
lov, er mangelfulde, kan styrelsen afvise at registrere den
pågældende, eller styrelsen kan afregistrere den pågældende.

Stk. 2. Har en person ikke en gyldig bopælsadresse, kan
Erhvervsstyrelsen afvise at registrere den pågældende, eller
styrelsen kan afregistrere den pågældende.

Stk. 3. Ved tvivl om identiteten af en person, der er an-
meldt eller registreret i henhold til denne lov, kan Erhvervs-
styrelsen kræve verificering af den pågældendes identitet og
af de angivne identifikationsoplysninger. Om nødvendigt
kan Erhvervsstyrelsen kræve, at en person identificerer sig
ved fysisk fremmøde hos Erhvervsstyrelsen eller andre, som
Erhvervsstyrelsen har bemyndiget til at foretage sådan iden-
tifikation.

Stk. 4. Er der fortsat tvivl om personens identitet, kan Er-
hvervsstyrelsen afvise at registrere den pågældende, eller
styrelsen kan afregistrere den pågældende, jf. stk. 1.

Stk. 5. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse ved tvivl om
identiteten af anmelder. Er der fortsat tvivl om anmelders
identitet, kan Erhvervsstyrelsen afvise at registrere anmel-
delser fra den pågældende anmelder.

§ 23 e. Erhvervsstyrelsen kan foretage udgående kontrol
af, om et kapitalselskab kan kontaktes på sit registrerede
hjemsted, jf. § 5, nr. 13.

§ 23 f. Er der tvivl om, hvorvidt et medlem af ledelsen
faktisk udøver ledelsen, jf. § 112, stk. 2, kan Erhvervsstyrel-
sen afvise at registrere den pågældende, eller styrelsen kan
afregistrere den pågældende.

Registreringskontrol

§ 23 g. Anmeldelser kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved
digital straksafgørelse eller udtages til manuel sagsbehand-
ling.

Stk. 2. Finder Erhvervsstyrelsen, at en fejl eller mangel
ved et anmeldt forhold kan afhjælpes ved en generalforsam-
lingsbeslutning eller ved vedtagelse af kapitalselskabets cen-
trale ledelsesorgan, kan styrelsen fastsætte en frist for for-
holdets berigtigelse.

Stk. 3. Berigtiges forholdet ikke inden udløbet af den fast-
satte frist, kan registrering ikke finde sted.

Stk. 4. Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om, at
registrering efter stk. 1 ikke kan finde sted, og om begrun-
delsen herfor.

Efterfølgende kontrol

§ 23 h. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 5 år fra registre-
ringstidspunktet kræve, at der indsendes bevis for, at regi-
streringen er lovligt foretaget.

Stk. 2. Finder Erhvervsstyrelsen, at der er registreret åben-
bart urigtige oplysninger, kan styrelsen foretage en admini-
strativ korrektion heraf.

Offentliggørelse af kontrolsager

§ 23 i. Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det
hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter §§ 23 g
og 23 h iværksættes eller er blevet iværksat. Erhvervsstyrel-
sen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrollen.

Stk. 2. Offentliggørelsen efter stk. 1 sker på Erhvervssty-
relsens hjemmeside. Erhvervsstyrelsen bestemmer, hvordan
offentliggørelsen sker.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsens beslutning om at overgive en
sag til politimæssig efterforskning kan offentliggøres på sty-
relsens hjemmeside. Navnet på kapitalselskabet eller perso-
ner, der er registreringspligtige i henhold til denne lov, kan
fremgå af offentliggørelsen.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1-3 kan ikke ske, hvis
offentliggørelsen vil udgøre en trussel mod en igangværende
strafferetlig efterforskning, eller hvis offentliggørelsen vil
forvolde uforholdsmæssig stor skade.«

10. I § 58 c, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 1« til: »§ 23 b,
stk. 1«.

11. I § 112 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Medlemmer af et kapitalselskabs ledelse, som re-

gistreres efter § 10, skal være personer, som faktisk fungerer
som ledelsesmedlemmer, jf. kapitel 7.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

12. I § 139 b, stk. 3, nr. 4, ændres »kursen på tildelingstids-
punktet« til: »udnyttelseskursen«.

13. I § 174, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Ved registrering eller anmeldelse af en kontant kapital-

forhøjelse skal der indsendes bevis for, at kapitalen og even-
tuel overkurs er indbetalt til selskabet senest på registre-
rings- eller anmeldelsestidspunktet.«

14. I § 225, stk. 1, nr. 1, ændres »i behørig stand efter« til: »i
henhold til«.

15. I § 225, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nye numre:
»6) kapitalselskabet ikke har opbevaret selskabsdokumen-

ter i henhold til § 17 eller opbevaringen er mangelfuld
eller dokumenterne er mangelfulde,

7) kapitalselskabet ikke indsender oplysninger eller sel-
skabet indsender mangelfulde oplysninger i henhold til
§ 23 h, stk. 1,

8) kapitalselskabet ikke har indhentet en erklæring i hen-
hold til § 23 b, stk. 2,«.

Nr. 6-8 bliver herefter nr. 9-11.
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16. I § 319, stk. 1, 2. pkt., og § 324, stk. 1, 3. pkt., udgår »,
henholdsvis en ledelseserklæring efter reglerne i § 38«.

17. I § 367, stk. 1, ændres »§§ 10 og 15« til: »§§ 10, 15 og
17«.

18. I § 371, stk. 2, ændres »§ 16, stk. 1, og § 17, stk. 2, samt
afgørelser efter« til: »§ 23 g, stk. 2, og § 23 h, stk. 1, samt
afgørelser efter«, og »højere administrativ myndighed« æn-
dres til: »anden administrativ myndighed«.

§ 3

I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf.
lovbekendtgørelse nr. 659 af 1. juli 2019, foretages følgende
ændringer:

1. I § 2, stk. 3, 2. pkt., ændres »§§ 10-16 og 18 a« til: »kapi-
tel 1 a, 4 og 7 a og §§ 18 a og 21«.

2. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. I denne lov forstås ved:
1) Hjemsted: Den adresse her i landet, som virksomheden

kan kontaktes på.
2) Ledelsen: Medlemmer af bestyrelse, direktion eller et

tilsvarende ledelsesorgan.
3) Virksomhedsdokumenter: De dokumenter og bilag, som

en virksomhed med begrænset ansvar, et kommandit-
selskab eller et interessentskab er forpligtet til at lade
udarbejde i henhold til denne lov eller regler fastsat i
medfør heraf.«

3. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3
Retsevneregistrering«.

4. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Registrering, offentliggørelse, opbevaring af
virksomhedsdokumenter, ejerregister, frister og kontrol«.

5. Efter overskriften til kapitel 4 indsættes før § 10 som
overskrift:

»Registrering og offentliggørelse«.

6. § 12 affattes således:

»§ 12. For virksomhedens ledelse finder selskabslovens
§§ 115, 117 og 118 anvendelse med de fornødne tilpasnin-
ger.

Stk. 2. Medlemmer af en virksomheds ledelse, som regi-
streres efter § 11, skal være personer, som faktisk fungerer
som ledelsesmedlemmer.«

7. I § 14, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 12« til: »§ 10, stk. 1,«.

8. Overskriften før § 15 ophæves.

9. § 15, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Registrering i henhold til denne lov sker i styrelsens it-

system. Oplysninger, der skal registreres i henhold til denne
lov, og selskabsdokumenter, der skal indsendes til Erhvervs-
styrelsen, offentliggøres i Det Centrale Virksomhedsregi-
ster, medmindre andet er fastsat i loven eller i regler udstedt
i medfør af loven.«

10. §§ 15 b-15 e affattes således:

»§ 15 b. Oplysning om navn på personer registreret i hen-
hold til denne lov offentliggøres til enhver tid i Det Centrale
Virksomhedsregister, medmindre Erhvervsstyrelsen træffer
anden beslutning. Dette gælder for både aktive, ophørte og
slettede virksomheder.

Stk. 2. Oplysning om bopælsadresse for personer registre-
ret i henhold til denne lov offentliggøres i Det Centrale
Virksomhedsregister, indtil der er forløbet 5 år, efter at per-
sonen er ophørt med at være aktiv i en virksomhed, som er
registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Dette gælder
for både aktive, ophørte og slettede virksomheder.

Stk. 3. For personer, der har registreret navne- og adresse-
beskyttelse i Det Centrale Personregister, offentliggøres
adressen ikke i Det Centrale Virksomhedsregister, så længe
beskyttelsen i Det Centrale Personregister er gældende,
medmindre personen anmoder Erhvervsstyrelsen om, at
adressebeskyttelsen ikke skal gælde i Det Centrale Virksom-
hedsregister.

Stk. 4. Personer, der ikke har et cpr-nummer, kan anmode
Erhvervsstyrelsen om adressebeskyttelse i Det Centrale
Virksomhedsregister.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere vilkår og be-
tingelser for adressebeskyttelse og for videregivelse af be-
skyttede adresser for personer uden cpr-nummer, jf. stk. 4.

Stk. 6. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk. 1
og 2 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og ledelsesmedlem-
mer ophører, 5 år efter at den pågældende person ophører
med at være aktiv i en virksomhed, som er registreret i Det
Centrale Virksomhedsregister.

Opbevaring af virksomhedsdokumenter

§ 15 c. Virksomhedens ledelse skal sørge for, at virksom-
hedsdokumenter opbevares på betryggende vis i 5 år fra ud-
gangen af det regnskabsår, dokumenterne vedrører. Opbeva-
ringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden
muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af de på-
gældende virksomhedsdokumenter.

§ 15 d. Virksomhedsdokumenter skal opbevares på en så-
dan måde, at de uden vanskeligheder kan gøres tilgængelige
her i landet for offentlige myndigheder, som har ret til at
kræve indsigt i virksomhedsdokumenterne.

Stk. 2. Opbevares virksomhedsdokumenterne ikke i elek-
tronisk form, skal de opbevares i papirform her i landet.

§ 15 e. Ophører eller slettes virksomheden, skal den se-
nest registrerede ledelse sørge for, at virksomhedsdokumen-
ter fortsat opbevares i overensstemmelse med denne lov.
Opløses en virksomhed ved skifterettens mellemkomst, kan
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skifteretten beslutte, at andre end den senest registrerede le-
delse skal opbevare virksomhedsdokumenterne.

Stk. 2. I andre tilfælde, hvor ledelsen fratræder, skal med-
lemmerne af den fratrædende ledelse sørge for, at virksom-
hedsdokumenterne for perioden frem til fratrædelsestids-
punktet bliver opbevaret i overensstemmelse med denne lov.
Når en ny ledelse afløser den fratrædende ledelse, skal med-
lemmerne af denne videregive virksomhedsdokumenterne til
den nye ledelse.«

11. Før § 15 f indsættes som overskrift:

»Ejerregister«.

12. I § 15 j, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 15 c, stk. 1, og § 15 g,
stk. 5« til: »§ 15 g, stk. 5, og § 17 b«.

13. Efter § 16 a indsættes i kapitel 4:

»Ugyldige beslutninger

§ 17. Mener nogen, at en registrering er den pågældende
til skade, afgør domstolene spørgsmålet om registreringens
lovlighed.

Stk. 2. Sag herom skal være anlagt mod virksomheden se-
nest 6 måneder efter registreringens offentliggørelse i Er-
hvervsstyrelsens it-system. Retten sender Erhvervsstyrelsen
udskrift af dommen, hvorefter Erhvervsstyrelsen offentlig-
gør oplysning om sagens udfald i styrelsens it-system.

Kontrol

§ 17 a. Erhvervsstyrelsen fører kontrol med overholdelsen
af denne lov og regler fastsat i medfør af loven, herunder re-
gistreringspligtige oplysninger og virksomhedsdokumenter,
der stilles krav om i henhold til denne lov.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan udføre registreringskontrol
af modtagne anmeldelser, der enten fører til digital straksaf-
gørelse eller udtages til manuel sagsbehandling.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan udføre efterfølgende risiko-
baseret kontrol af virksomheders gennemførte registreringer.

Stk. 4. Kontrollen skal i videst muligt omfang være data-
baseret og digital, navnlig i forbindelse med registrerings-
kontrol og udvælgelse af virksomheder og personer til efter-
følgende risikobaseret kontrol.

Stk. 5. Kontrollen kan i særlige tilfælde udføres som stik-
prøvebaseret kontrol.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsens kontrol efter denne lov kan
gennemføres i forbindelse med kontrol i medfør af anden
lovgivning på styrelsens område. Erhvervsstyrelsens kontrol
kan tilrettelægges i samarbejde med andre myndigheder,
som udfører kontrol i henhold til lovgivning på deres områ-
de.

§ 17 b. Erhvervsstyrelsen kan forlange de oplysninger,
som er nødvendige for at kunne tage stilling til, om loven,
regler fastsat i medfør af loven og virksomhedens vedtægter
er overholdt, herunder at de registrerede medlemmer af le-
delsen udøver den faktiske ledelse.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan, i forbindelse med at styrel-
sen stiller krav om oplysninger efter stk. 1, i særlige tilfælde

kræve, at en virksomhed indhenter en erklæring fra en god-
kendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om rig-
tigheden af bestemte oplysninger, herunder at de økonomi-
ske dispositioner i forbindelse med anmeldelsen eller regi-
streringen er lovligt foretaget. Den, der afgiver en erklæring
efter 1. pkt., skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig
af virksomheden.

§ 17 c. Bliver Erhvervsstyrelsen bekendt med, at der er
tvivl om lovligheden af et forhold, der er anmeldt eller regi-
streret, kan styrelsen træffe beslutning om, at registreringer
efter § 10, stk. 1, ikke kan finde sted, før der er skabt klar-
hed om forholdet.

Stk. 2. Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om, at
registrering ikke kan finde sted, og om begrundelsen herfor.
Erhvervsstyrelsen kan endvidere i styrelsens it-system of-
fentliggøre en meddelelse om grundlaget for styrelsens be-
slutning.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan i de tilfælde, som er omfat-
tet af stk. 1, tillige registrere ledelsens fratræden.

§ 17 d. Finder Erhvervsstyrelsen, at oplysninger om en
person, der er anmeldt eller registreret i henhold til denne
lov, er mangelfulde, kan styrelsen afvise at registrere den
pågældende, eller styrelsen kan afregistrere den pågældende.

Stk. 2. Har en person ikke en gyldig bopælsadresse, kan
Erhvervsstyrelsen afvise at registrere den pågældende, eller
styrelsen kan afregistrere den pågældende.

Stk. 3. Ved tvivl om identiteten af en person, der er an-
meldt eller registreret i henhold til denne lov, kan Erhvervs-
styrelsen kræve verificering af den pågældendes identitet og
af de angivne identifikationsoplysninger. Om nødvendigt
kan Erhvervsstyrelsen kræve, at en person identificerer sig
ved fysisk fremmøde hos Erhvervsstyrelsen eller andre, som
Erhvervsstyrelsen har bemyndiget til at foretage sådan iden-
tifikation.

Stk. 4. Er der fortsat tvivl om en persons identitet, kan Er-
hvervsstyrelsen afvise at registrere den pågældende, eller
styrelsen kan afregistrere den pågældende, jf. stk. 1.

Stk. 5. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse ved tvivl om
identiteten af anmelder. Er der fortsat tvivl om anmelders
identitet, kan Erhvervsstyrelsen afvise at registrere anmel-
delser fra den pågældende anmelder.

§ 17 e. Erhvervsstyrelsen kan foretage udgående kontrol
af, om en virksomhed kan kontaktes på sit registrerede
hjemsted, jf. § 4 a, nr. 1.

§ 17 f. Er der tvivl om, hvorvidt et medlem af ledelsen
faktisk udøver ledelsen, jf. § 12, stk. 2, kan Erhvervsstyrel-
sen afvise at registrere den pågældende, eller styrelsen kan
afregistrere den pågældende.

Registreringskontrol

§ 17 g. Anmeldelser kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved
digital straksafgørelse eller udtages til manuel sagsbehand-
ling.

Stk. 2. Finder Erhvervsstyrelsen, at en fejl eller mangel
ved et anmeldt forhold kan afhjælpes ved en generalforsam-
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lingsbeslutning eller ved vedtagelse af virksomhedens ledel-
se, kan styrelsen fastsætte en frist for forholdets berigtigelse.

Stk. 3. Berigtiges forholdet ikke inden udløbet af den fast-
satte frist, kan registrering ikke finde sted.

Stk. 4. Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om, at
registrering efter stk. 1 ikke kan finde sted, og om begrun-
delsen herfor.

Efterfølgende kontrol

§ 17 h. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 5 år fra registre-
ringstidspunktet kræve, at der indsendes bevis for, at regi-
streringen er lovligt foretaget.

Stk. 2. Finder Erhvervsstyrelsen, at der er registreret åben-
bart urigtige oplysninger, kan styrelsen foretage en admini-
strativ korrektion heraf.

Offentliggørelse af kontrolsager

§ 17 i. Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det
hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter §§ 17 g
og 17 h iværksættes eller er blevet iværksat. Erhvervsstyrel-
sen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrollen.

Stk. 2. Offentliggørelsen efter stk. 1 sker på Erhvervssty-
relsens hjemmeside. Erhvervsstyrelsen bestemmer, hvordan
offentliggørelsen sker.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsens beslutninger om at overgive
sager til politimæssig efterforskning kan offentliggøres på
styrelsens hjemmeside. Navnet på selskabet eller personer,
der er registreringspligtige i henhold til denne lov, kan frem-
gå af offentliggørelsen.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1-3 kan ikke ske, hvis
offentliggørelsen vil udgøre en trussel mod en igangværende
strafferetlig efterforskning, eller hvis offentliggørelsen vil
forvolde uforholdsmæssig stor skade.«

14. I overskriften til kapitel 6 indsættes efter »Opløsning«:
»eller sletning af virksomheder«.

15. Efter overskriften til kapitel 6 indsættes før § 20 som
overskrift:

»Opløsning af virksomheder med begrænset ansvar«.

16. I § 20 ændres »§ 21« til: »§ 20 a«.

17. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at
opløse en virksomhed med begrænset ansvar i følgende til-
fælde:
1) Virksomheden opfylder ikke længere § 3.
2) Erhvervsstyrelsen har ikke rettidigt modtaget virk-

somhedens årsrapport eller undtagelseserklæring i
henhold til årsregnskabsloven.

3) Virksomheden har ikke den ledelse eller det hjemsted,
der er foreskrevet i loven eller virksomhedens ved-
tægt.

4) Virksomheden har ikke registreret oplysninger om re-
elle ejere, eller virksomheden har foretaget mangel-
fuld registrering i henhold til § 15 g.

5) Virksomheden har ikke opbevaret dokumentation for
oplysningerne om virksomhedens reelle ejere, eller
virksomheden har opbevaret mangelfuld dokumenta-
tion i henhold til § 15 g.

6) Virksomheden har ikke opbevaret virksomhedsdoku-
menter i henhold til § 15 c, eller opbevaringen er
mangelfuld, eller dokumenterne er mangelfulde.

7) Virksomheden indsender ikke oplysninger, eller virk-
somheden indsender mangelfulde oplysninger i hen-
hold til § 17 h, stk. 1.

8) Virksomheden har ikke indhentet en erklæring i hen-
hold til § 17 b, stk. 2.

9) Erhvervsstyrelsen har ikke rettidigt modtaget erklæ-
ring efter § 10, stk. 5, 2. pkt.

10) Virksomheden har ikke anmeldt en revisor, selv om
den er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabslo-
ven eller anden lovgivning.

11) Virksomheden har ikke anmeldt en revisor, selv om
generalforsamlingen eller tilsvarende øverste myndig-
hed i øvrigt har besluttet, at virksomhedens årsrapport
skal revideres.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for
hvilken virksomheden kan afhjælpe en mangel efter stk. 1.
Afhjælpes manglen ikke senest ved udløbet af den frist, som
styrelsen har fastsat, kan styrelsen træffe beslutning om
tvangsopløsning.

Stk. 3. Tvangsopløsningen gennemføres efter bestemmel-
serne i selskabslovens §§ 226-229 med de fornødne afvigel-
ser under hensyn til virksomhedernes særlige karakter.«

18. § 21 ophæves, og i stedet indsættes:

»Sletning af kommanditselskaber eller interessentskaber

§ 21. Et interessentskab eller et kommanditselskab kan
slettes af Erhvervsstyrelsens register i følgende tilfælde:
1) Virksomheden anmelder, at en af interessenterne hen-

holdsvis komplementarerne ikke længere er et kapital-
selskab eller et selskab med en tilsvarende retsform.

2) Erhvervsstyrelsen har ikke rettidigt modtaget virk-
somhedens årsrapport eller undtagelseserklæring i
henhold til årsregnskabsloven.

3) Virksomheden har ikke den ledelse eller det hjemsted,
der er foreskrevet i loven eller virksomhedens ved-
tægt.

4) Virksomheden har ikke registreret oplysninger om re-
elle ejere, eller virksomheden har foretaget mangel-
fuld registrering i henhold til § 15 g.

5) Virksomheden har ikke opbevaret dokumentation for
oplysningerne om virksomhedens reelle ejere, eller
virksomheden har opbevaret mangelfuld dokumenta-
tion i henhold til § 15 g.

6) Virksomheden har ikke opbevaret virksomhedsdoku-
menter i henhold til § 15 c, eller opbevaringen er
mangelfuld, eller dokumenterne er mangelfulde.

7) Virksomheden indsender ikke oplysninger, eller virk-
somheden indsender mangelfulde oplysninger i hen-
hold til § 17 h, stk. 1.
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8) Virksomheden har ikke indhentet en erklæring i hen-
hold til § 17 b, stk. 2.

9) Virksomheden har ikke anmeldt en revisor, selv om
den er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabslo-
ven eller anden lovgivning.

10) Virksomheden har ikke anmeldt en revisor, selv om
generalforsamlingen eller tilsvarende øverste myndig-
hed i øvrigt har besluttet, at virksomhedens årsrapport
skal revideres.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for
hvilken virksomheden kan afhjælpe en mangel efter stk. 1.
Afhjælpes manglen ikke senest ved udløbet af den frist, som
styrelsen har fastsat, kan styrelsen træffe beslutning om slet-
ning af virksomheden.

Stk. 3. Viser det sig efter sletningen, at de forhold, der har
ført til sletningen, ikke længere foreligger, kan interessent-
skabet eller kommanditselskabet anmode Erhvervsstyrelsen
om at genregistrere virksomheden. Det er en betingelse for
genregistreringen, at der vælges ledelse og eventuel revisor.

Stk. 4. Er anmeldelse i henhold til stk. 3 ikke modtaget,
senest 3 måneder efter at Erhvervsstyrelsen har slettet virk-
somheden, eller har virksomheden inden for de sidste 5 år
tidligere været slettet, jf. stk. 1, nr. 2-10, kan genregistrering
ikke finde sted. Fristen på 3 måneder suspenderes, hvis virk-
somheden tages under rekonstruktionsbehandling.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om
genregistrering af de i stk. 1 nævnte virksomheder.«

19. I § 23, stk. 1, ændres »§ 15 c, § 15 g, stk. 3, 5 og 6« til:
»§§ 11, 12, 15 a og 15 c, § 15 g, stk. 3-6«.

20. Efter kapitel 7 indsættes:

»Kapitel 7 a
Klageadgang

§ 23 a. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om klager
over afgørelser truffet i medfør af denne lov, herunder om,
at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myn-
dighed.

§ 23 b. Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold
til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan ind-
bringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgø-
relsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsens afgørelse som følge af overskri-
delse af de frister, der er fastsat i § 10, stk. 1, § 17 c, § 17 g,
stk. 2-4, § 20 a, stk. 2, og § 21, stk. 2, og afgørelser efter §
20, § 20 a, stk. 1, og § 21, stk. 1, kan ikke indbringes for an-
den administrativ myndighed.

Stk. 3. Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til
forskrifter, som er udstedt i medfør af § 5 a, stk. 1 eller 2,
kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 4

I revisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20.
november 2018, som ændret ved § 2 i lov nr. 1716 af 27.
december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Lovens § 37, stk. 1, 3. pkt., og § 43 a finder an-

vendelse på en revisors eller en revisionsvirksomheds for-
pligtelser efter hvidvaskloven og en revisors eller en revisi-
onsvirksomheds rådgivning af en kunde om dennes forplig-
telser efter hvidvaskloven.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. I § 10, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:
»Bestemmelserne i kapitel 9 finder tilsvarende anvendelse

på en revisor, der har fået en tilladelse efter 1. pkt.«

3. I § 23, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Har Erhvervsstyrelsen meddelt revisoren eller revisions-

virksomheden, at styrelsen har iværksat en undersøgelse ef-
ter § 37, skal arbejdspapirerne og genparter af de afgivne er-
klæringer, revisionsprotokoller og regnskaber, som undersø-
gelsen vedrører, opbevares, indtil styrelsen har meddelt re-
sultatet af undersøgelsen, jf. § 40, stk. 1.«

4. I § 29 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:
»Stk. 5. Ved kvalitetskontrol af en revisionsvirksomhed,

der reviderer virksomheder omfattet af regler udstedt i med-
før af § 1, stk. 5, eller § 1 a, stk. 1, nr. 3, skal virksomheder,
der tilhører samme netværk som revisionsvirksomheden, gi-
ve Erhvervsstyrelsen og kvalitetskontrollanten adgang til de
oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre kvalitets-
kontrollen.

Stk. 6. Ved Erhvervsstyrelsens og kvalitetskontrollantens
anmodning om adgang til oplysninger efter stk. 5 finder §
42 tilsvarende anvendelse over for medlemmerne af besty-
relsen, direktionen eller et lignende ansvarligt organ i en
virksomhed, der tilhører samme netværk som den revisions-
virksomhed, der er omfattet af kvalitetskontrollen.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

5. I § 32 indsættes som stk. 7:
»Stk. 7. Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol efter §§ 34-35

b eller en undersøgelse efter § 37 kan gennemføres i forbin-
delse med kontrol i medfør af anden lovgivning på styrel-
sens område. Erhvervsstyrelsens kontrol kan tilrettelægges i
samarbejde med andre myndigheder, som udfører kontrol i
henhold til lovgivning på deres område.«

6. I § 35 a indsættes som stk. 3 og 4:
»Stk. 3. Omfatter rapporten i stk. 1 en revisionsvirksom-

hed, der reviderer regnskaber aflagt af virksomheder af inte-
resse for offentligheden, skal revisionsvirksomheden senest
4 uger efter modtagelsen af rapporten skriftligt orientere re-
visionskundens revisionsudvalg om
1) rapportens væsentligste konklusioner fra kvalitetskon-

trollen og eventuelle henstillinger til opfølgning på for-
bedringspunkter og

2) resultatet af kontrollen af revisionen af revisionskun-
dens regnskab, hvis denne har været genstand for kon-
trollen.

Stk. 4. Har en virksomhed af interesse for offentligheden
ikke etableret et revisionsudvalg i henhold til § 31, stk. 5, 6
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eller 8, skal orienteringen efter stk. 3 gives til virksomhe-
dens øverste ledelsesorgan.«

7. I § 37, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:
»Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse,

hvis styrelsen vurderer, at der er risiko for, at en revisor eller
en revisionsvirksomhed har tilsidesat en forpligtelse efter
hvidvaskloven eller rådgivet en kunde i strid med kundens
forpligtelser efter hvidvaskloven.«

8. I § 39, stk. 4, ændres »§ 37, stk. 1, 3. pkt.« til: »§ 37, stk.
1, 4. pkt.«

9. I § 40 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Har en undersøgelse omfattet en revisionsopgave

for en virksomhed af interesse for offentligheden, skal revi-
sionsvirksomheden senest 4 uger efter modtagelsen af resul-
tatet af undersøgelsen, jf. stk. 1, nr. 2-4, skriftligt orientere
virksomhedens revisionsudvalg om Erhvervsstyrelsens væ-
sentligste konklusioner. Har virksomheden ikke etableret et
revisionsudvalg, skal orienteringen efter 1. pkt. gives til
virksomhedens øverste ledelsesorgan.«

10. Efter § 43 indsættes:

»§ 43 a. Erhvervsstyrelsen eller en anden offentlig myn-
dighed kan indbringe en klage for Revisornævnet over en
revisor, en revisionsvirksomhed eller en udenlandsk revi-
sionsvirksomhed, der er omfattet af § 13 a, for tilsidesættel-
se af dennes forpligtelser efter hvidvaskloven eller for den-
nes rådgivning af en kunde i strid med kundens forpligtelser
efter hvidvaskloven.

Stk. 2. Har en revisor, en revisionsvirksomhed eller en
udenlandsk revisionsvirksomhed, der er omfattet af § 13 a,
tilsidesat en forpligtelse efter hvidvaskloven eller rådgivet
en kunde i strid med kundens forpligtelser efter hvidvasklo-
ven, kan Revisornævnet fastsætte en sanktion for den pågæl-
dende. Bestemmelsen i § 44 finder tilsvarende anvendelse
ved fastsættelsen af en sanktion.«

11. I § 44 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:
»Stk. 9. Revisor skal skriftligt orientere sin kunde, herun-

der kundens eventuelle revisionsudvalg, om en kendelse fra
Revisornævnet, hvor nævnet har fundet revisor skyldig i en
klage, der angår et forhold mellem revisor og dennes kunde,
medmindre klagen er indgivet af den pågældende kunde.
Revisor skal orientere kunden senest 4 uger efter modtagel-
sen af Revisornævnets kendelse.«

Stk. 9 og 10 bliver herefter stk. 10 og 11.

12. I § 45, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 44, stk. 10« til: »§ 44,
stk. 11«.

13. I § 46, stk. 2, indsættes efter »Revisornævnet«: »og ved
Erhvervsstyrelsens meddelelse om iværksættelse af en un-
dersøgelse efter § 37, stk. 1-3, til den, som undersøgelsen
berører«.

14. I § 47, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 43, stk. 6, 2. og
3. pkt.,«: »§ 43 a, stk. 1,«.

15. I § 47 b, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
»Styrelsen kan offentliggøre identiteten på den, som er

omfattet af undersøgelsen, medmindre offentliggørelsen af
identiteten vil være en alvorlig trussel mod de finansielle
markeders stabilitet eller en igangværende strafferetlig efter-
forskning eller offentliggørelsen vil forvolde uforholdsmæs-
sig stor skade.«

16. § 47 c, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Kendelser, hvor Revisornævnet har fundet en fy-

sisk person skyldig i en klage efter § 43, stk. 3, § 43 a, stk.
2, eller § 44 a, stk. 1, offentliggøres med oplysning om den
pågældendes identitet, medmindre den pågældende af næv-
net er tildelt en advarsel, offentliggørelsen af identiteten vil
være en alvorlig trussel mod de finansielle markeders stabi-
litet eller en igangværende strafferetlig efterforskning eller
offentliggørelsen vil forvolde uforholdsmæssig stor skade.
Anonymisering af identiteten sker efter 2 år regnet fra da-
toen for offentliggørelsen. Uanset 2. pkt. anonymiseres ken-
delser efter § 44, stk. 3 og 4, og § 44 b, stk. 2, først efter ud-
løbet af den periode, for hvilken sanktionen har virkning,
dog tidligst 2 år regnet fra datoen for offentliggørelsen og
senest 5 år efter datoen for offentliggørelsen.«

17. I § 50, stk. 3, indsættes efter »regler om, at«: »revisorer,
der har fået tilladelse efter § 10, stk. 5, og«.

18. I § 52, stk. 5, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
»Det samme gælder for en kendelse truffet af Revisor-

nævnet efter § 43 a, stk. 2, jf. § 44, stk. 3 og 4 og stk. 6, 4.
pkt.«

19. I § 54, stk. 1, 1. pkt., ændres »og § 31, stk. 1, 1. pkt., stk.
5 og 7« til: », § 31, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5 og 7, § 35 a, stk.
3 og 4, § 40, stk. 3, og § 44, stk. 9«.

§ 5

I lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 377 af
2. april 2020, som ændret ved § 2 i lov nr. 369 af 9. april
2019, foretages følgende ændring:

1. I § 213, stk. 4, ændres »§ 159 a« til: »§ 161 a«.

§ 6

I lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1052 af 16. oktober 2019, foretages
følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 4, indsættes efter »andre grunddata«: », herun-
der for at kunne bruge teknologiske løsninger,«.

2. I § 18, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., indsættes efter
»fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ejere«: », repræsentan-
ter«.

3. I § 18, stk. 3, 2. pkt., stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, indsættes
efter »jf. § 3, nr. 1-3«: », og § 11, stk. 5«.
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4. I § 18, stk. 6, indsættes efter »fuldt ansvarlige deltagere,
ejere«: », repræsentanter«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2020, jf. dog stk. 2
og 3.

Stk. 2. § 2, nr. 1-11 og 13-18, og § 3 træder i kraft den 1.
januar 2021.

Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for
ikrafttrædelsen af § 6.

Stk. 4. § 1, nr. 4, har virkning for indsendelse af årsrap-
porter, der foretages efter den 1. januar 2021.

Stk. 5. §§ 17-19 i selskabsloven som affattet ved denne
lovs § 2, nr. 7, og §§ 15 c-15 e i lov om visse erhvervsdri-
vende virksomheder som affattet ved denne lovs § 3, nr. 10,
har virkning for dokumenter, der udarbejdes i regnskabsår,
der begynder den 1. januar 2021 eller senere.

Stk. 6. Revisorlovens § 10, stk. 5, 3. pkt., som indsat ved
denne lovs § 4, nr. 2, finder anvendelse på en tilladelse, der
efter lovens ikrafttræden er givet efter revisorlovens § 10,
stk. 5, 1. pkt.

Stk. 7. Revisorlovens § 43 a som indsat ved denne lovs §
4, nr. 10, finder anvendelse på forseelser, der er begået efter
lovens ikrafttræden.

Stk. 8. Revisorlovens § 46, stk. 2, som ændret ved denne
lovs § 4, nr. 13, har virkning for en meddelelse om iværk-
sættelse af en undersøgelse efter revisorlovens § 37, stk. 1-3,
foretaget efter lovens ikrafttræden.

Stk. 9. Regler fastsat i medfør af selskabslovens § 18, stk.
3, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019, forbliver i
kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i
medfør af selskabslovens § 16, stk. 5, jf. denne lovs § 2, nr.
7.

Stk. 10. Regler fastsat i medfør af § 15 d, stk. 3, i lov om
visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse
nr. 659 af 1. juli 2019, forbliver i kraft, indtil de ophæves el-
ler afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 15 b, stk. 5, i
lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. denne lovs
§ 3, nr. 10.

Stk. 11. Regler fastsat i medfør af revisorlovens § 1, stk.
4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. november 2018, for-
bliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter
udstedt i medfør af revisorlovens § 1, stk. 5.

§ 8

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

Stk. 2. § 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis
sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøs-
ke forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 1-5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis
sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grøn-
landske forhold tilsiger.

Folketinget, den 12. maj 2020

TRINE TORP

/ Erling Bonnesen
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