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Besvarelse af spørgsmål 124 alm. del stillet af udvalget den 11. novem-

ber 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Han-

sen (V). 

 

Spørgsmål: 

Det fremgår af svaret af 12. maj 2020 på ERU alm. del – spm 201 (folke-

tingsåret 2019-20), at Erhvervsstyrelsen og Finansstyrelsen vil overveje, 

hvordan den nye mulighed for at anvende digital signatur for frivillige for-

eninger – som blev indført med L 110 (folketingsåret 2019-20) - vil kunne 

understøtte bankernes kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven 

bedst muligt. Vil ministeren oplyse, hvornår der kan forventes en afklaring 

på de to styrelsers overvejelser og holde udvalget orienteret om, hvad over-

vejelserne ender ud i? 

 

Svar: 

Jeg har til brug for besvarelsen forelagt spørgsmålet for Erhvervsstyrelsen 

og Finanstilsynet, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til: 

 

”Loven, der skal indføre MitID, er endnu ikke blevet fremsat, men forven-

tes fremsat af finansministeren i indeværende folketingssamling. Bekendt-

gørelsen, der skal udnytte hjemlen, der blev indført med L 110 (folketings-

året 2019-20), vil således først blive sat i kraft, når loven, der indfører Mi-

tID, og den nødvendige it-udvikling er klar. 

 

Bekendtgørelsen giver, når det nye MitID er indført, frivillige foreninger 

mulighed for at registrere en eller flere repræsentanter i Det Centrale Virk-

somhedsregister (CVR). I forbindelse med registreringen skal navn, 

adresse, bopælsland, statsborgerskab, stilling og CPR-nummer for den på-

gældende oplyses. Herefter vil en række oplysninger være offentligt til-

gængelige i CVR. 

 

Oplysningerne i CVR om foreningen kan f.eks. anvendes af bankerne som 

et led i deres kundekendskabsprocedurer. I hvilket omfang oplysningerne 

kan anvendes, vil bero på bankens risikovurdering af den enkelte forening.  
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Finanstilsynet følger udviklingen og udrulningen af det kommende MitID 

med henblik på at vurdere, om MitID kan anvendes som kontrolkilde i for-

hold til identitetsoplysninger i videre omfang, end tilfældet er med NemID 

i dag. Dette vil også kunne få betydning i forhold til kontrol af identitets-

oplysninger på reelle ejere.” 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 
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