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Der er i de seneste år blevet 
gennemført en del ny lov-
givning, hvis overordnede 
formål har været at dæmme 
op for muligheder for skatte-
unddragelse og misbrug af 
selskabs- og skattelovgivnin-
gen i øvrigt. Samtidig har lov-
giver bestræbt sig på, at det ik-
ke med indførelsen af de nye 
regler skulle blive administra-
tivt sværere at etablere sig og 
drive erhvervsvirksomhed i 
 Danmark. Lovgivningen byg-
ger på den  grundlæggende 
antagelse, at øget gennem-
sigtighed omkring erhvervs-
drivendes forhold er et vigtigt 
instrument i relation til be-
kæmpelse af skatteunddragel-
se, hvidvask med videre.

Første fase i de lovgivnings-
mæssige bestræbelser på øget 
gennemsigtighed trådte i 
kraft  15. december 2014, hvor 
Det Off entlige Ejerregister 
trådte i kraft . Ejer registeret 
var i første fase et register over 
kapitalselskabers  (aktie- og 
anpartsselskaber, her under 
iværksætterselskaber og 
partner selskaber) legale eje-
re, det vil sige de umiddel bare 
ejere af aktier eller anparter i 
selskabet. I forbindelse med 
reglernes gennemførelse blev 
der fastsat en frist til 15. ju-
ni 2015 for alle eksisteren-
de selskaber til at lade ejer-
forholdene registrere i registe-
ret. For en nærmere beskrivel-

se af reglerne henvises til arti-
kel herom på samme sted 20. 
oktober 2015.

Reglerne betyder i  korte 
træk, at aktionærer og 
anparts havere med en ejer-
andel på mindst fem procent 
af selskabets kapital skal regi-
streres i Ejerregisteret. Såfremt 
der eft erfølgende sker æn-
dringer i den enkelte ejers an-

del af aktier med videre med 
intervaller af fem procent, skal 
den eksisterende registrering 
opdateres i overensstemmel-
se med de nye ejerforhold.

Den næste fase i imple-
menteringen af øget gennem-
sigtighed vedrørende ejer-
forhold trådte i kraft  1. juni 
2015. Ved denne anledning 
blev pligten til registrering af 
ejerforholdene udvidet i re-
lation til de såkaldte ihænde-
haveraktier således, at også 
ejerskab på under fem pro-
cent af unoterede ihænde-
haveraktier skal registreres. 
Tilbage er hereft er alene be-
holdninger af børsnotere-
de aktier på under fem pro-
cent, som fortsat er undtaget 
fra registreringspligten i Ejer-
registeret.

1. juli 2016 blev pligten 
til registrering af ejerforhol-
dene i Ejerregistret udvi-
det til også at omfatte ejer-
ne af kommandit selskaber. 
 Eksisterende kommandit-
selskaber havde frist for regi-
strering af ejerforholdene 1. 
oktober 2016.

For alle registreringer i Ejer-
registret gælder, at det er virk-
somhedens ledelse, der er an-
svarlige for registrering af op-
lysningerne om ejerforhold.

Pr. 1. januar 2017 er en ny 
fase i  registreringspligten 
trådt i kraft , idet der nu er krav 

om, at ejerforholdene ved-
rørende kapitalselskaber skal 
registreres senest sam tidig 
med selskabets registrering 
hos Erhvervs styrelsen. Det 
fremgår af  bemærkningerne 
til lovforslaget, er det er en for-
udsætning for registrering af 
et nyt selskab, at der samtidig 
foretages registrering af ejer-
forholdene i Ejer registeret. 
Det fremhæves endnu en 
gang i bemærkningerne til 
lovforslaget, at registrering af 
oplysninger om ejer forhold 
skal sikre større gennem-
sigtighed og dermed mod-
virke økonomisk kriminalitet, 
herunder  skatteunddragelse. 
Formålet med registreringen 
fortabes ifølge lovforarbejder-
ne, såfremt registreringen ik-
ke gennemføres allerede i for-
bindelse med stift elsen af sel-
skabet, eft ersom registrerings-
pligten ganske enkelt oft e 
overses af selskaberne.

Det fremgår endvidere af 
de nye regler, at et selskab 
skal kunne sendes til tvangs-
opløsning, såfremt pligten til 
registrering ikke overholdes. 
Inden der træff es afgørelse 
om tvangsopløsning, vil sel-
skabet dog få en frist til at re-
gistrere sine ejere, ligesom der 
er mulighed for  genoptagelse 
af en afgørelse om tvangs-
opløsning under en række 
nærmere betingelser, som ik-

ke skal drøft es nærmere på 
dette sted. De nye regler frem-
rykker dermed tidspunktet 
for, hvornår registrering af sel-
skabets ejerforhold skal fore-
tages.

Det er vigtigt at bemær-
ke, at de ovenfor nævnte reg-
ler relaterer sig til selskaber-
nes legale ejere, det vil sige de 
umiddel bare ejere af aktier el-
ler anparter, for eksempel et 
eller fl ere holdingselskaber. 
For omtrent et år siden, nem-
lig 1. marts 2016, blev der gen-
nemført ny lovgivning, som 
sigter mod, at også et selskabs 
”reelle ejere” skal registreres. 
Reglerne er nærmere beskre-
vet i artikel på dette sted 19. 
 januar 2016. Med ”reelle eje-
re” forstås altid de ultimati-
ve fysiske ejere af selskabet. 
 Loven opererer med en for-
modning om, at en fysisk per-
son er sel skabets reeelle ejer, 
såfremt personen direkte el-
ler in direkte ejer, eller på an-
den måde kontrollerer, mere 
end 25 procent af aktierne el-
ler anparterne.

Det fremgår af lovens ikraft -
trædelsesbestemmelse, at det 
ved vedtagelsen i marts 2016 
blev overladt til erhvervs- og 
vækstministeren at  fastsætte 
det nærmere tidspunkt for 
-lovens ikraft træden.  Ifølge 
det direktiv, der ligger til 
grund for reglernes gennem-

førelse i Danmark, skal regler-
ne træde i kraft  senest 26. juni 
2017. Fra dette tidspunkt har 
virksomhederne derfor pligt 
til at registrere deres reelle eje-
re, der som nævnt altid vil væ-
re fysiske personer.

Reglerne om registrering 
af de reelle ejere omfatter ik-
ke kun kapitalselskaber, men 
også kommanditselskaber, 
interessent skaber, fonde, fi -
nansielle virksomheder samt 
andre virksomheder med be-
grænset ansvar. De eneste sel-
skaber, der fremadrettet vil 
være undtaget for reglerne 
om registrering af de reelle 
ejere, vil være de børsnotere-
de selskaber.

Med gennemførelse af det-
te seneste skud på stammen 
omkring off entliggørelse og 
gennemsigtighed  vedrørende 
ejerforhold vil oplysninger 
om selskabernes reelle  ejere 
blive off entligt tilgængelig 
på samme måde som oplys-
ninger om de legale ejere.

Off entlighed omkring 
ejerskab i selskaber

De eneste selskaber, der fremadrettet vil være undtaget for reglerne 
om registrering af de reelle ejere, vil være de børsnoterede selskaber.

ADVOKATERNE 
SKRIVER

I hver udgave af Erhvervs-
Magasinet vil  advokater 
fra Lou Advokatfi rma på 
skift  skrive om aktuelle og 
 alment interessante  juridiske 
problem stillinger. 

Lou Advokatfi rma udfører 
rådgivning og bistand især 
til danske og  udenlandske 
 virksomheder samt 
organisationer og  private. 

Firmaet beskæft iger fl ere end 
60  medarbejdere heraf over 
20 jurister med  individuelle 
kompetencer inden for juraens 
kerneområder. 

En del af fi rmaets ydelser er 
tillige  ejendomsadministration 
af cirka 7000  enheder. 

Med kontorer i Randers, Hobro, 
 Aarhus og  København yder 
Lou Advokatfi rma  rådgivning 
og bistand over hele landet, 
og gennem international 
deltagelse i The  Geneva Group 
har fi rmaet adgang til  lokal 
ekspertise inden for juridiske 
og skatte mæssige forhold 
i lande over det meste af 
verden. 

CARSTEN PALSGAARD
ADVOKAT

Stillinger

Rørlægger søges
Som følge af forøget ordretilgang søges rørlægger
til tiltrædelse snarest muligt.
Arbejdet består i udførelse af kloaksepareringer,
byggemodning mv.
Du har mod på at engagere dig her og nu samt ikke
mindst efter, en kort indkøringsperiode,
selvstændigt at gå forrest på løsning af opgaver,
hvor kvalitet er en selvfølge.
Du er imødekommende og engageret med en
naturlig sund indstilling til at være med til at få løst
opgaverne!

Henvendelse til Morten Sommer
på 86 92 71 66/30 91 77 81

Murer og entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S beskæftiger ca. 45
mand fordelt på jord, kloak, beton og murerarbejde.
Firmaets arbejdsradius strækker sig i en radius af 35 km. omkring
Skanderborg


