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Brevet er også sendt med digital post til xxx 

Registrering i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask 

 

Erhvervsstyrelsen har den xxx modtaget en anmodning om optagelse af xxx, 

CVR-nr. xxx i styrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask jf. hvidvasklo-

vens § 31. Styrelsen blev oplyst om, at du som direktør skulle registreres og i 

denne forbindelse har du givet tilladelse til vores indhentning af din straffeat-

test fra politiet. 

 

Erhvervsstyrelsen fik dermed konstateret, at du er dømt for bl.a. underslæb 

samt overtrædelse af opkrævnings- og momsloven ved retten i xxx, hvorfor sty-

relsen har den xxx modtaget domsudskriften dateret den xxx. 

 

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

virksomheder og personer i Registeret til bekæmpelse af hvidvask, hvis med-

lemmer af ledelsen er dømt for et strafbart forhold, og det udviste forhold be-

grunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen. 

 

Erhvervsstyrelsen har foretaget en konkret vurdering af sagernes samlede 

aspekter, herunder ved at sammenholde de begåede forhold og dommens præ-

misser med karakteren af de pligter og opgaver, som du vil blive pålagt i hen-

hold til hvidvaskloven. 

 

Det fremgår af domsudskriften fra retten i xxx, at du er blevet idømt en betin-

get fængselsstraf på et år og seks måneder samt en bøde på næsten 3.000.000,-

DKK, jf. straffelovens §§ 278, stk. 1, nr. 3 og 289, jf. opkrævningslovens § 17, 

stk. 2 og momslovens § 81, stk. 3, for ét tilfælde af underslæb, to tilfælde af, 

med forsæt at have unddraget det offentlige skat i udbetalt A-indkomst samt fi-

re tilfælde af momsunddragelse i perioden xxx 2005 - xxx 2009. 

 

Særligt lægger Erhvervsstyrelsen vægt på, at der har været tale om overtrædel-

ser i forbindelse med bl.a. din rolle som hovedaktionær og/eller ledelse af fire 

selskaber over en længere periode på over fire år. Erhvervsstyrelsen lægger 

desuden vægt på, at der er tale om gentagelsestilfælde og unddragen A-skat og 

moms på i alt næsten 3.000.000,- DKK. 

 

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at de strafbare forhold, som du er dømt for 

at have begået, giver grund til at antage, at der er en risiko for misbrug, herun-

der i forhold til de pligter og opgaver som virksomheden og dermed du som di-

rektør ville blive pålagt efter hvidvaskloven, såfremt du blev optaget i Registe-

ret til bekæmpelse af hvidvask. 
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Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens vurdering, at du ikke bør registreres 

i Registeret til bekæmpelse af hvidvask. Erhvervsstyrelsen skal for god ordens 

skyld gøre opmærksom på, at den der udøver virksomhed, der er omfattet af 

registreringspligten efter hvidvaskloven, uden at være registreret i Registeret til 

bekæmpelse af hvidvask, kan straffes med bøde jf. hvidvaskloven § 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 fire 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 
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