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ERHVERVS- OG 
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xxx 

Registrering i Hvidvasksekretariatet, HVL-reg. 
 

Erhvervsstyrelsen har modtaget en digital registrering den xxx med anmodning 

om registrering af xxx i HVL-reg. den xxx modtog Erhvervsstyrelsen erklæring 

for optagelse i HVL-reg. af reelle ejere, hvor du som direktør ønsker at blive 

registreret. Erhvervsstyrelsen har efterfølgende indhentet staffeattest. 

 

I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen konstateret, at du er dømt for bedrageri 

ved retten i xxx, hvorfor Erhvervsstyrelsen har indhentet en domsudskrift fra 

retten dateret den xxx 2006. 

 

Erhvervsstyrelsen må i henhold til hvidvasklovens § 31 stk. 2, ikke registrere 

virksomheder og personer i HVL-reg., hvis medlemmer af ledelsen er dømt for 

et strafbart forhold, og det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for 

misbrug af stillingen. 

 

Erhvervsstyrelsen har foretaget en konkret vurdering af sagen. Det er efter Er-

hvervsstyrelsens opfattelse vigtigt at foretage en vurdering af sagens samlede 

aspekter, herunder sammenholde det begåede forhold og dommens præmisser 

med karakteren af de pligter og opgaver, som du vil blive pålagt i henhold til 

hvidvaskloven. 

 

Det fremgår af dommen fra xxx, at du er blevet idømt 1 års betinget fængsel 

den xxx 2006 for bedrageri efter straffelovens § 279 med en prøvetid på 2 år, 

ved i perioden fra juni 2004 til juli 2005 i forening og efter forudgående svig-

agtig aftale med xxx, at have fremsendt i alt xxx fakturaer fra virksomheden 

xxx, angående tjenesteydelser udført for xxx, med et samlet beløb på over 

400.000,- kr., til xxx, hvorefter xxx som xxx-chef i selskabet attesterede eller 

på anden måde godkendte fakturaerne til udbetaling, selvom ingen af de anførte 

tjenesteydelser var udført, hvorved xxx led et formuetab. 

 

Særligt lægger Erhvervsstyrelsen vægt på, at bedrageriforholdet blev begået i 

forening med en medgerningsmand over en længere periode på over 1 år fra 

xxx 2004 til xxx 2005, og at der er tale om xxx gentagelsestilfælde med forfal-

skede fakturaer. Beløbets størrelse på over 400.000,- kr. vurderes endvidere til 

at være af en sådan størrelse, at der ikke kan være tale om formildende om-

stændigheder.   

 

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at det strafbare forhold, som du er dømt 

for at have begået, giver grund til at antage at der er en risiko for misbrug, her-
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under i forhold til de pligter og opgaver som virksomheden og dermed du som 

direktør ville blive pålagt efter hvidvaskloven, såfremt du blev optaget i HVL-

reg. 

 

Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens vurdering, at du ikke bør registreres 

i HVL-reg. Erhvervsstyrelsen skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at 

den der udøver virksomhed, der er omfattet af registreringspligten efter hvid-

vaskloven, uden at være registreret i HVL-Reg., kan straffes med bøde jf. hvid-

vaskloven § 37, stk. 1. 

 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan i henhold til hvidvaskloven § 36 indbringes for Erhvervsanke-

nævnet, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, ean@erst.dk 

En eventuel klage skal være Erhvervsankenævnet i hænde senest 4 uger efter, 

at afgørelsen er truffet. 

 

Styrelsen skal til orientering oplyse, at Erhvervsankenævnet i forbindelse med 

en eventuel klage opkræver et gebyr, der helt eller delvis kan tilbagebetales, så-

fremt der gives medhold i klagen, jf. § 7 og § 15, stk. 4, i bekendtgørelsen om 

Erhvervsankenævnet (nr. 1154 af 18. december 1994). 

 

Med venlig hilsen 

 

 

xxx 

Tilsynsførende 


