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Folketingets Erhvervsudvalg 
 
 
 
 
 
 
 

Besvarelse af spørgsmål 197 alm. del stillet af udvalget den 16. decem-
ber 2020 efter ønske fra Anne Honoré Østergaard (V). 
 

Spørgsmål: 
Vil ministeren redegøre for 
a) det retlige grundlag og de retlige krav til Nemkonto for enkeltmands-
virksomheder? 
b) den politiske intention bag gældende lov, der fastsætter, at enkeltmands-
virksomheder ikke behøver en særskilt erhvervskonto? 
c) hvordan gældende lov, der fastsætter, at enkeltmandsvirksomheder ikke 
behøver en særskilt erhvervskonto, i praksis efterleves fra bankernes side i 
dag, og hvordan denne efterlevelse i praksis gør det muligt for enkelt-
mandsvirksomheder, ikke at gøre brug af en erhvervskonto? 
 

Svar: 
Ad. a)  

Til forskel fra et kapitalselskab skal en enkeltmandsvirksomhed ikke i for-
bindelse med oprettelsen have en konto, der er ejet af virksomheden (alter-
nativt en klientkonto hos en advokat). Det skyldes, at der ikke er krav om 
selskabskapital ved stiftelsen af en enkeltmandsvirksomhed. Der er derfor 
ikke i udgangspunktet et lovkrav om, at enkeltmandsvirksomheder skal 
have en erhvervskonto ved oprettelsen. 
 
Lov om offentlige betalinger m.v. indeholder imidlertid et krav om, at alle 
virksomheder har en konto, der kan anvendes som NemKonto. 
 
Enkeltmandsvirksomheder skal derfor, på lige fod med andre virksomhe-
der, anvise en NemKonto. Det fremgår af § 1, stk. 2, 2. pkt., i lov om of-
fentlige betalinger mv. og § 23, stk. 1, i bekendtgørelse om NemKontoord-
ningen. De nærmere regler herom er fastsat i §§ 21-27 i bekendtgørelsen.  
 
Ad. b) 

I forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget om Lov om of-
fentlige betalinger mv., som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, 
tog Folketingets partier stilling til spørgsmålet om, hvorvidt virksomhe-
derne skulle have krav på at få oprettet en erhvervskonto i et pengeinstitut, 
når man med loven krævede, at virksomhederne skulle have en NemKonto. 
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Der blev i denne forbindelse ikke fundet behov for at indføre en ret for 
virksomheder til at få oprettet en erhvervskonto. 
 
Ad. c) 

Pengeinstitutterne er ikke i henhold til gældende lov forpligtet til at accep-
tere, at en ejer af en enkeltmandsvirksomhed anvender sin private konto til 
erhvervsmæssige formål, herunder som virksomhedens NemKonto. Det er 
fastslået i en afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet i 2013.  
 
Tidligere tillod en række pengeinstitutter dog, at ejerne af enkeltmands-
virksomheder også anvendte deres private konto som virksomhedens 
konto. Mange af disse pengeinstitutter har ændret praksis og stiller i dag 
krav om en erhvervskonto for på den måde, i overensstemmelse med de 
gældende krav i hvidvasklovgivningen, at kunne foretage en korrekt iden-
tifikation og vurdering af en kunde og kundens engagement hos dem, her-
under adskille private og erhvervsmæssige transaktioner.  
 
Finans Danmark henstillede den 28. juni 2017 til dets medlemsvirksomhe-
der, efter drøftelser med Erhvervsministeriet, at de fra den 1. oktober 2017 
under visse forudsætninger skulle tilbyde at oprette en basal konto med en 
række ydelser til erhvervsvirksomheder, herunder skal kontoen kunne be-
nyttes som virksomhedens NemKonto. Finans Danmark har over for deres 
medlemmer den 17. juni 2020 indskærpet, at henstillingen skal efterleves.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Dan Jørgensen 
 


