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Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt
offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
I medfør af § 8 a, stk. 1 og 2, § 8 b, § 12, stk. 1-3, § 13,
stk. 1 og 2, § 350, stk. 2, 2. pkt., og § 367, stk. 4, i lov om
aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som sat i kraft
for Grønland ved kongelig anordning nr. 486 af 14. maj
2018, § 154, stk. 3-8, i lov om aktieselskaber, som sat i kraft
for Grønland ved kongelig anordning nr. 620 af 23. juni
2008, § 2, stk. 3, 3. pkt., § 10, stk. 7, 2. pkt., § 16, stk. 2-5,
og § 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomhe‐
der, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr.
622 af 23. juni 2008, § 8, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1 og 2, § 11,
stk. 3 og 4, og § 19, stk. 2-4, i lov om erhvervsdrivende fon‐
de, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr.
485 af 14. maj 2018 og § 156, stk. 1-3, i årsregnskabsloven,
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 625
af 23. juni 2008, som ændret ved kongelig anordning nr. 487
af 14. maj 2018 om ikrafttræden for Grønland af visse be‐
stemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabslo‐
ven, fastsættes:
Kapitel 1
Anvendelsesområde
§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virk‐
somheder, som i henhold til lovgivningen skal registreres el‐
ler anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen:
1) Kapitalselskaber:
a) Aktieselskaber.
b) Anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber.
c) Partnerselskaber.
2) Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, el‐
ler hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af
Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som
skal registreres efter reglerne om aktieselskaber:
a) Tværgående pensionskasser.
b) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selska‐
ber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksom‐
hed, som sat i kraft for Grønland ved kongelig an‐
ordning.
3) Virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdriven‐
de virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved kon‐
gelig anordning.
4) Erhvervsdrivende fonde.

Kapitel 2
Fælles bestemmelser om registrering og offentlighed
Registrering samt offentliggørelse af indkaldelser m.v. i
Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for
selskaber m.v.
§ 2. En virksomhed jf. § 1, eller en person, som er bemyn‐
diget af virksomheden, kan få adgang til at foretage registre‐
ring, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens
it-system i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på
www.virk.dk for selskaber m.v., jf. §§ 3 og 4, hvis selskabet
eller den pågældende:
1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger,
2) har indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen, der regu‐
lerer de nærmere regler for brugen af selvbetjeningsløs‐
ningen, eller
3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accep‐
teret af Erhvervsstyrelsen.
Stk. 2. Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVRnummer anføres i registreringen eller anmeldelsen.
Stk. 3. Hvis der er tale om erhvervsmæssig registrering el‐
ler anmeldelse af oprettelse af en virksomhed for andre, skal
anmelder bekræfte at være advokat eller statsautoriseret el‐
ler registreret revisor.
§ 3. Stiftelser og ændringer i allerede registrerede oplys‐
ninger, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivnin‐
gen, skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløs‐
ning på www.virk.dk for selskaber m.v. i det omfang, Er‐
hvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den
pågældende type registrering for den pågældende virksom‐
hedstype i selvbetjeningsløsningen.
Stk. 2. En brugers foretagelse af en registrering i Er‐
hvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for
selskaber m.v. kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved en digi‐
tal straksafgørelse, eller sagen kan udtages til manuel sags‐
behandling. Det er Erhvervsstyrelsen, der beslutter, hvorvidt
en sag skal udtages til manuel sagsbehandling. Brugeren får
i alle tilfælde besked, når sagen er afgjort.
§ 4. Offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v. i
Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk
for selskaber m.v. kan ske i det omfang, Erhvervsstyrelsen
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har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type
meddelelser i selvbetjeningsløsningen. Oplysning herom of‐
fentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.
Stk. 2. Offentliggørelse af selskabsoplysninger på andre
sprog end dansk, jf. § 13, stk. 2, i selskabsloven, som sat i
kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal ske i Er‐
hvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for
selskaber m.v.
§ 5. Registrering, indberetning eller offentliggørelse i Er‐
hvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for
selskaber m.v., jf. §§ 3 og 4, skal foregå i overensstemmelse
med, hvad der fremgår af selvbetjeningsløsningen på
www.virk.dk for selskaber m.v.
Stk. 2. Ved registrering, indberetning eller offentliggørel‐
se
i
Erhvervsstyrelsens
selvbetjeningsløsning
på
www.virk.dk for selskaber m.v. anvendes brugerens digitale
signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen be‐
stemmer andet.
Stk. 3. Hvis styrelsen har begrundet formodning om, at
der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering,
indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selv‐
betjenings-løsning på www.virk.dk for selskaber m.v., er
styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke
brugerens adgang hertil.
Indsendelse af anmeldelse til registrering
§ 6. Hvis anmeldelsen ikke kan ske i Erhvervsstyrelsens
selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.,
skal anmeldelse ske på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblan‐
ketter.
Stk. 2. Registrering eller anmeldelsen og den dokumenta‐
tion, som skal indberettes sammen med anmeldelsen, kan
indberettes elektronisk.
Stk. 3. Indeholder en anmeldelsesblanket ændringer i flere
anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt
for de enkelte forhold.
Ansvar for registreringen m.v. i Erhvervsstyrelsens
selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. og
ansvar for den indsendte anmeldelse
§ 7. Virksomheden bemyndiger anmelderen til at optræde
som fuldmægtig på virksomhedens vegne i forhold til Er‐
hvervsstyrelsen og til at foretage registreringen i Erhvervs‐
styrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selska‐
ber m.v. eller til at underskrive anmeldelsen af forhold, som
skal registreres efter selskabslovgivningen.
§ 8. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervssty‐
relsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber
m.v. eller indsender anmeldelse herom til registrering i Er‐
hvervsstyrelsens it-system, indestår for, at registreringen el‐
ler anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der forelig‐
ger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse
med indberetningen, registreringen eller anmeldelsen er gyl‐
dig.
Stk. 2. Styrelsen kan kræve, at der indberettes bevis for, at
registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på
www.virk.dk for selskaber m.v., eller at anmeldelsen er lov‐
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ligt foretaget, jf. § 17 i selskabsloven, som sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning, og § 17 i lov om er‐
hvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kon‐
gelig anordning.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved offentliggørelse
af meddelelser m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløs‐
ning på www.virk.dk for selskaber m.v., jf. § 4.
Sprogkrav
§ 9. De oplysninger, som registreres i Erhvervsstyrelsens
it-system, skal være på dansk.
Stk. 2. De dokumenter, der efter selskabslovgivningen
skal tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetje‐
ningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller ved‐
lægges som bilag til en anmeldelse, der indberettes til regi‐
strering, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens
it-system, jf. § 29, skal være på dansk, jf. dog stk. 3-5.
Stk. 3. For kapitalselskaber kan dokumenter, der tilknyttes
en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på
www.virk.dk for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag
til en anmeldelse, der indberettes til registrering efter regler‐
ne i selskabslovgivningen, eller som skal offentliggøres i Er‐
hvervsstyrelsens it-system, være på engelsk. Undtaget er
dog vedtægter samt stiftelsesdokumenter, der skal være på
dansk.
Stk. 4. For filialer af udenlandske kapitalselskaber kan de
dokumenter, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, væ‐
re på dansk eller engelsk. Selskabets formål og tegningsre‐
gel skal dog være på dansk med henblik på registrering.
Stk. 5. Styrelsen kan forlange en oversættelse til dansk af
alle de dokumenter, som tilknyttes i Erhvervsstyrelsens selv‐
betjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., eller
som indberettes til styrelsen, jf. stk. 2-4.
Registreringsbevis og gebyr for registrering
§ 10. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på regi‐
streringen og udskrift af de registrerede oplysninger.
Stk. 2. For gebyrbelagte registreringer sendes gebyrop‐
krævning til anmelderen, der er gebyrpligtig over for Er‐
hvervsstyrelsen efter de takster, som er fastsat i bilag 1.
Stk. 3. Betaling af registreringsgebyr skal ske på de af Er‐
hvervsstyrelsen anviste fremgangsmåder.
Stk. 4. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt
rykkergebyr på det i bilag 1 anførte beløb til dækning af Er‐
hvervsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerpro‐
ceduren. Bliver registreringsgebyret med tillæg af rykkerge‐
byr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso.
Stk. 5. I tilfælde af gebyrrestance vil der blive krævet for‐
udbetaling af registreringsgebyr for nye anmeldelser, indtil
gebyrrestancen er betalt.
Stk. 6. Hvis en anmeldelse ikke fører til registrering, skal
der ikke betales gebyr. Et eventuelt forudbetalt gebyr retur‐
neres.
Udsendelse af breve m.v. fra Erhvervsstyrelsen
§ 11. Erhvervsstyrelsen kan udstede dokumenter i medfør
af selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig
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anordning, eller regler udstedt i medfør heraf med maskinelt
eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller med di‐
gital signatur eller NemID, der sikrer en entydig identifika‐
tion af den person, som har udstedt afgørelsen eller doku‐
mentet.
Stk. 2. Følgende digitalt genererede breve udsendes alene
med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender:
1) Kvitteringer for modtagelse af indberetninger.
2) Kvitteringer for foretagne registreringer.
3) Digitalt genererede udskrifter fra styrelsens it-system
på www.virk.dk.
4) Tvangsopløsningsbreve.
Stk. 3. Dokumenter, som ikke er digitalt genererede, hvor‐
ved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehand‐
lingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med
angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.
Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan sende breve o.l. til selskaber
og personer om forhold, der er omfattet af selskabsloven,
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, eller
forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder:
1) Som digital post til selskabets eller personens digitale
postkasse i Digital Post, tilknyttet selskabets CVRnummer, henholdsvis personens CPR-nummer, med‐
mindre selskabet eller personen er fritaget for tilslut‐
ning til Digital Post.
2) Via e-mail til en e-mailadresse, som selskabet eller per‐
sonen har oplyst i forbindelse med en konkret sag eller
henvendelse.
3) Som papirbaseret post til selskabets eller personens fy‐
siske adresse.
Offentlighed
§ 12. Registreringer, modtagelse af vurderingsberetnin‐
ger, fusionsplaner, spaltningsplaner, erklæringer fra vurde‐
ringsmænd og ledelseserklæringer m.v., som efter reglerne i
selskabslovgivningen skal offentliggøres i Erhvervsstyrel‐
sens it-system, offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjem‐
meside data.virk.dk.
Stk. 2. Registreringer m.v. efter reglerne i selskabslovgiv‐
ningen, som er offentliggjort på data.virk.dk, anses for at
være kommet til tredjemands kundskab.
§ 13. Virksomhedsdokumenter, der findes i Erhvervssty‐
relsen, er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke do‐
kumenter, som er undtaget fra offentlighed efter offentlig‐
hedsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anord‐
ning, eller forvaltningsloven, som sat i kraft for Grønland
ved kongelig anordning, herunder følgende dokumenter:
1) Attester om personlige forhold.
2) Regnskaber, der i henhold til lov ikke er offentligt til‐
gængelige.
3) Oplysninger om erhvervsdrivende fondes forretnings‐
mæssige og driftsmæssige forhold eller lignende, som
styrelsen som fondsmyndighed er i besiddelse af efter §
17 eller § 24 i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat
i kraft for Grønland ved kongelig anordning, for så vidt
det er af væsentlig økonomisk betydning for fonden, at
oplysningen undtages fra aktindsigt, jf. lovens § 20, jf.
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§ 12 i offentlighedsloven, som sat i kraft for Grønland
ved kongelig anordning.
Stk. 2. For erhvervsdrivende fonde gælder bestemmelsen i
stk. 1, 1. pkt., kun i det omfang, styrelsen bestemmer det, for
følgende:
1) De oplysninger, styrelsen pålægger revisor at give om
fondens forhold efter § 75 i lov om erhvervsdrivende
fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anord‐
ning.
2) Den beretning, granskningsmændene skal afgive efter §
25, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i
kraft for Grønland ved kongelig anordning, jf. § 14,
stk. 1, nr. 3, i forvaltningsloven, som sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning.
§ 14. Dokumenter, der er offentligt tilgængelige i Er‐
hvervsstyrelsen, kan på forlangende gennemses i styrelsens
ekspedition.
Stk. 2. Udskrifter af registerets oplysninger om virksom‐
heder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af
de dokumenter, der er offentligt tilgængelige, kan fås ved
henvendelse til Erhvervsstyrelsen.
Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at fotokopi eller
aftryk af mikrofilm også kan tages ved selvbetjening af ko‐
pieringsapparater opstillet i styrelsen.
Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at alle eller be‐
stemte offentligt tilgængelige oplysninger om flere selskaber
kan fås maskinelt efter særlig aftale eller i henhold til even‐
tuelle af styrelsen fastsatte almindelige bestemmelser.
Stk. 5. For de oplysninger, som er omfattet af stk. 1-4, og
for brugen af data.virk.dk opkræves betaling efter taksterne i
bilag 2. Betalingen opkræves efterfølgende, jf. dog stk. 6, 2.
pkt. § 10, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 6. Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Er‐
hvervsstyrelsen på vilkår, som er fastsat i aftalen, få adgang
til data.virk.dk’s oplysninger og dokumenter, jf. stk. 5. Er‐
hvervsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til oplysnin‐
ger og dokumenter i data.virk.dk forudsætter betaling med
elektroniske betalingsmidler.
Kapitel 3
Registrering af kapitalselskaber og af selskaber og andre
virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller
hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af
Finanstilsynet
Stiftelse
§ 15. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløs‐
ning på www.virk.dk for selskaber m.v. af stiftelse af et ka‐
pitalselskab skal mindst angive følgende:
1) Selskabets navn og eventuelle binavne.
2) Selskabets branche og eventuelle bibrancher.
3) Selskabets adresse og hjemstedskommune.
4) Selskabets stiftelsesdato og formål.
5) Selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.
6) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, stør‐
relsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af sel‐
skabskapitalen eller overkursen er indbetalt, jf. § 40,
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stk. 2, i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved
kongelig anordning, og størrelsen af et eventuelt over‐
kursbeløb.
7) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog
§ 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for stiftere,
bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af til‐
synsråd og suppleanter for disse. Hvis stifter er et uden‐
landsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregi‐
ster selskabet er registreret i og registreringsnummeret.
8) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller
CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er
omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller
selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revi‐
dere.
9) For partnerselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige
deltageres fulde navn, funktion i selskabet, CPR-num‐
mer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer, adresse og
størrelsen af den enkelte deltagers eventuelle indskud.
Stk. 2. Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger tilsva‐
rende anvendelse på registrering af stiftelse af selskaber og
andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, el‐
ler hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Fi‐
nanstilsynet.
§ 16. Med registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetje‐
ningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. skal følge:
1) Stiftelsesdokumentet, herunder selskabets vedtægter,
og eventuelle andre dokumenter, som er oprettet i for‐
bindelse med stiftelsen.
2) Dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf.
stk. 2 og 3.
3) For partnerselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige
deltageres fulde navn, funktion i selskabet, adresse og
eventuelle indskud.
Stk. 2. Som dokumentation for kontant indbetaling af sel‐
skabskapitalen, jf. dog stk. 3, kan anvendes følgende:
1) Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs
er indsat på en konto tilhørende kapitalselskabet under
stiftelse. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig
dokumentation.
2) Udtog af advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at
kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det på‐
gældende kapitalselskab under stiftelse.
3) Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på
advokatens bankkonto eller klientkonto tilhørende ka‐
pitalselskabet.
4) Erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor
om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende
selskabet eller foreligger som kassebeholdning.
Stk. 3. Iværksætterselskaber, der stiftes med en selskabs‐
kapital på 25.000 kr. eller mindre, kan som dokumentation
for kontant indbetaling af selskabskapitalen vedlægge en er‐
klæring fra stifterne om, at kapitalen er til stede.
Stk. 4. Ved indbetaling af selskabskapitalen i andre værdi‐
er end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åb‐
ningsbalance, jf. § 36 i selskabsloven, som sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning, eller ledelseserklæring
med eventuel åbningsbalance, jf. § 38, stk. 3, i selskabslo‐
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ven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning,
tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetje‐
ningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.
Stk. 5. For personer, som ikke har dansk CPR-nummer, jf.
§ 15, stk. 1, nr. 7 og 8, skal der i forbindelse med registrerin‐
gen indtastes pasnummer eller nummer fra identitetskort,
der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt op‐
lysning om adresse, fødselsdato og statsborgerskab ved
fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der
kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlæg‐
ges registreringen. Desuden skal den pågældendes køn angi‐
ves.
Stk. 6. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal der ved‐
lægges dokumentation for registrering af selskabet i hjem‐
landet.
Stk. 7. Stk. 1-2 og 4-5 finder med de fornødne tilpasnin‐
ger tilsvarende anvendelse på registrering af stiftelse af sel‐
skaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finans‐
tilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladel‐
se af Finanstilsynet.
Oprettelse af filial af udenlandsk kapitalselskab
§ 17. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløs‐
ning på www.virk.dk for selskaber m.v. af oprettelse af en
filial af et udenlandsk kapitalselskab skal mindst angive føl‐
gende:
1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form og hjem‐
sted, eventuelt register og registreringsnummer for sel‐
skabet i hjemlandet, selskabets formål, dets tegnede ka‐
pital og regnskabsår.
2) Filialens navn, adresse og formål.
3) Selskabets branche og eventuelle bibrancher.
4) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for
de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for
filialbestyrerne.
Stk. 2. Med registreringen skal følge:
1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt,
for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i
hjemlandet.
2) Det udenlandske selskabs stiftelsesdokument og ved‐
tægter.
3) Filialbestyrernes fuldmagt.
4) Dokumentation for, at oprettelsen af filialen er hjemlet
i international aftale, eller at erhvervsministeren har til‐
trådt eller givet tilladelse hertil.
Stk. 3. For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 4, som ikke har
dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anven‐
delse.
Ændringer i registrerede forhold
§ 18. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold,
skal registreringen af ændringerne være foretaget i Er‐
hvervsstyrelsen senest 5 uger efter, at de er vedtaget, med‐
mindre andet er bestemt i lovgivningen.
Stk. 2. Registrering af ændring af regnskabsår skal være
modtaget i styrelsen senest 5 måneder og 3 uger efter udlø‐
bet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 må‐
neder og 3 uger efter omlægningsperiodens udløb. Fristen
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for statslige aktieselskaber og kapitalselskaber, som har vær‐
dipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Grøn‐
land, et EU- eller EØS-land, er dog 4 måneder og 3 uger.
Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 1. eller 2.
pkt., nægtes registrering, jf. § 15, stk. 4, i årsregnskabslo‐
ven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Stk. 3. Ved kapitalforhøjelse i andre værdier end kontan‐
ter finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Ved kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitale‐
jerne ved udlodning af andre værdier end kontanter skal der
med registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløs‐
ning på www.virk.dk for selskaber m.v. følge en eventuel
ledelseserklæring, jf. § 190, stk. 2, i selskabsloven, som sat i
kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Stk. 5. Ved beslutning om kapitalnedsættelse til udbeta‐
ling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve
skal vedtægterne, der følger med registreringen, jf. stk. 7, in‐
deholde oplysning om selskabskapitalens størrelse efter ka‐
pitalnedsættelsen. Hvis kapitalnedsættelsen ikke gennemfø‐
res, skal dette registreres, jf. § 193, stk. 2, i selskabsloven,
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og
vedtægterne, der følger med registreringen heraf, jf. stk. 7,
skal indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse.
Stk. 6. Hvis et kapitalselskab, som er registreret med del‐
vist indbetalt kapital, ikke længere har udestående kapital,
skal der gives meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen.
Stk. 7. Med registreringen skal følge dokumentation for
ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring
skal der tilknyttes daterede vedtægter med den fuldstændige
ordlyd i den nye affattelse.
Stk. 8. Ændres ledelse eller revisor, eller ændres de fuldt
ansvarlige deltagere i partnerselskaber, finder § 15, stk. 1,
nr. 6-8, og § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.
Stk. 9. Ændring af adresse for personer med et dansk
CPR-nummer med folkeregisteradresse i Grønland eller
Danmark skal ikke anmeldes til Erhvervsstyrelsen.
Stk. 10. Stk. 1-5 og 7-9 finder med de fornødne tilpasnin‐
ger tilsvarende anvendelse på registrering om ændring af
vedtægter eller registrerede forhold for selskaber og andre
virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller
hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finans‐
tilsynet.
Likvidation
§ 19. Registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjenings‐
løsning på www.virk.dk for selskaber m.v. af et kapitalsel‐
skabs beslutning om at træde i likvidation, jf. § 220 i selska‐
bsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anord‐
ning, skal ske senest 5 uger efter, at generalforsamlingen har
truffet beslutning herom. Med registreringen eller anmeldel‐
sen skal følge dokumentation for beslutningens lovlige ved‐
tagelse (protokoludskrift).
§ 20. Registrering af endelig likvidation af et kapitalsel‐
skab skal ske senest 5 uger efter, at der er truffet beslutning
om endelig likvidation af selskabet. Registrering eller an‐
meldelse skal vedlægges følgende:
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1)
2)

Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse
(protokoludskrift).
Afsluttende likvidationsregnskab samt eventuel årsrap‐
port for afsluttede regnskabsår.
Genoptagelse m.v.

§ 21. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløs‐
ning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af
genoptagelse af et kapitalselskab, som er under tvangsopløs‐
ning, jf. § 232 i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland
ved kongelig anordning, skal mindst angive følgende:
1) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog
stk. 3, og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktø‐
rer, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse.
2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVRnummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfat‐
tet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, som sat i
kraft for Grønland ved kongelig anordning, eller sel‐
skabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revide‐
re.
Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:
1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse.
2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne
er ændret i forbindelse med beslutningen om genopta‐
gelse.
3) Erklæring udarbejdet af en vurderingsmand, jf. § 37 i
selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved konge‐
lig anordning, om at kapitalen er til stede på tidspunktet
for beslutningen om at genoptage selskabet, og at der
ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med lovens
§ 210, stk. 1.
4) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt
inden anmeldelses- eller registreringstidspunktet.
5) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er
udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagel‐
sen.
Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPRnummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.
§ 22. Ved anmeldelse af genregistrering af en filial af et
udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet i Erhvervs‐
styrelsens it-system, jf. § 350 i selskabsloven, som sat i kraft
for Grønland ved kongelig anordning, skal der vedlægges
dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen,
ikke længere foreligger. Hvis filialen er blevet slettet som
følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. lovens §
350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter for den pågældende peri‐
ode indberettes.
Statslige aktieselskaber og selskaber, som har værdipapirer
optaget til handel på et reguleret marked
§ 23. Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervssty‐
relsen, når de omfattes af reglerne for statslige aktieselska‐
ber, og når de ikke længere er omfattet af disse regler.
Stk. 2. Kapitalselskaber har pligt til at meddele Erhvervs‐
styrelsen, når deres kapitalandele, gældsinstrumenter eller
andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til
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handel på et reguleret marked i Grønland, et EU- eller EØSland.

Nr. 623.

i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved
kongelig anordning.

National fusion

Kapitel 4

§ 24. Beslutningen om at gennemføre en fusion skal regi‐
streres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på
www.virk.dk for selskaber m.v.
Stk. 2. Med registreringen skal følge:
1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse
(protokoludskrift).
2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den
nye affattelse, hvis vedtægterne for de fortsættende sel‐
skaber er ændret som følge af fusionen.
3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der
opstår som led i fusionen.
4) Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, med‐
mindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er
indsendt sammen med fusionsplanen eller meddelelsen
om fravalg af fusionsplan:
a) Fusionsredegørelse, jf. § 238 i selskabsloven, som
sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
b) Mellembalance, jf. § 239 i selskabsloven, som sat i
kraft for Grønland ved kongelig anordning.
c) Vurderingsberetning, jf. § 240 i selskabsloven, som
sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
d) Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fu‐
sion, herunder en eventuel fusionsplan, jf. § 241 i
selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved
kongelig anordning.
e) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stil‐
ling, jf. § 242 i selskabsloven, som sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning.

Registrering af virksomheder omfattet af lov om visse
erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning

National spaltning
§ 25. Beslutningen om at gennemføre en spaltning skal
registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på
www.virk.dk for selskaber m.v.
Stk. 2. Med registreringen skal følge:
1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse
(protokoludskrift).
2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den
nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende sel‐
skaber er ændret som følge af spaltningen.
3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der
opstår som led i spaltningen.
4) Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, med‐
mindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er
indsendt sammen med spaltningsplanen eller meddelel‐
sen om fravalg af spaltningsplan:
a) Spaltningsredegørelse, jf. § 256 i selskabsloven,
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anord‐
ning.
b) Mellembalance, jf. § 257 i selskabsloven, som sat i
kraft for Grønland ved kongelig anordning.
c) Vurderingsberetning, jf. § 258 i selskabsloven, som
sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
d) Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte spalt‐
ning, herunder en eventuel spaltningsplan, jf. § 259

Stiftelse
§ 26. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløs‐
ning på www.virk.dk for selskaber m.v. af stiftelse af en er‐
hvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. §§ 3
og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat
i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal mindst an‐
give følgende:
1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne.
2) Virksomhedens branche eller eventuelle bibrancher.
3) Virksomhedens adresse og hjemstedskommune.
4) Virksomhedens stiftelsesdato, formål og seneste ved‐
tægtsdato.
5) Virksomhedens regnskabsår og første regnskabsperio‐
de.
6) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog
stk. 4, og adresse på medlemmer af bestyrelse og direk‐
tion eller tilsvarende ledelsesorganer.
7) Hvem der er tegningsberettiget i virksomheden.
8) Dokumentation for at der mindst er to deltagere i virk‐
somheden.
Stk. 2. Hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt ef‐
ter årsregnskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kon‐
gelig anordning, skal der gives oplysning om fulde navn,
CPR-nummer, jf. dog stk. 4, eller CVR-nummer og adresse
for revisor.
Stk. 3. Med registreringen skal følge virksomhedens gæl‐
dende vedtægter og dokumentation for den lovlige vedtagel‐
se heraf (stiftelsesdokument el.lign.).
Stk. 4. For personer, jf. stk. 1, nr. 6, og stk. 2, som ikke
har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende an‐
vendelse.
§ 27. Registrering af stiftelse af et interessentskab eller et
kommanditselskab, som er omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., i
lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft
for Grønland ved kongelig anordning, skal foruden de op‐
lysninger, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 26, stk.
1, tillige angive følgende:
1) Navn, adresse og CVR-nummer på de ansvarlige delta‐
gere i virksomheden.
2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVRnummer og adresse for virksomhedens revisor.
Stk. 2. Med registreringen skal følge de dokumenter, som
er nævnt i § 26, stk. 3.
Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk
CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.
Oprettelse af filial af udenlandsk virksomhed
§ 28. Registrering eller anmeldelse af oprettelse af en fili‐
al af en udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar, jf. §
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8, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal
mindst angive følgende:
1) Den udenlandske virksomheds navn, retlige form,
adresse og hjemsted, eventuelt register og registrerings‐
nummer for virksomheden i hjemlandet, virksomhe‐
dens formål og regnskabsår.
2) Filialens navn, adresse og formål.
3) Selskabets branche og eventuelle bibrancher.
4) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for
de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for
filialbestyrerne.
Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:
1) Officielt bevis for, at den udenlandske virksomhed er
lovligt bestående i hjemlandet.
2) Filialbestyrerens fuldmagt.
3) En erklæring afgivet af virksomheden om, at den for‐
pligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstå‐
ende retsforhold at underkaste sig dansk ret og danske
domstoles afgørelse.
4) For virksomheder med hjemsted uden for Grønland,
EU- og EØS-landene skal der vedlægges officielt bevis
fra vedkommende virksomheds hjemland, som doku‐
menterer, at en dansk virksomhed med samme formål
som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det på‐
gældende land gennem en filial.
Stk. 3. For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 4, som ikke har
dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anven‐
delse.
Ændringer i registrerede forhold
§ 29. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold,
skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selv‐
betjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. være
foretaget senest 7 uger efter, at de er vedtaget, medmindre
andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, fin‐
der § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Følgende ændringer
kan dog ikke foretages i selvbetjeningsløsningen og skal
derfor anmeldes til Erhvervsstyrelsen:
1)
Overgang fra en virksomhed med begrænset ansvar til
anden virksomhedstype omfattet af lov om visse er‐
hvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning.
2)
Overgang fra et kommanditselskab omfattet af lov om
visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft
for Grønland ved kongelig anordning, til et komman‐
ditselskab, der ikke er omfattet af lov om visse er‐
hvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning.
3)
Overgang fra et interessentskab omfattet af lov om
visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft
for Grønland ved kongelig anordning, til et interes‐
sentskab, der ikke er omfattet af lov om visse er‐
hvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning.
4)
Overgang fra at være et kommanditselskab, som ikke
er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksom‐
heder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig an‐
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ordning, til at være et kommanditselskab omfattet af
lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat
i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
5)
Overgang fra at være et interessentskab, som ikke er
omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomhe‐
der, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anord‐
ning, til at være et interessentskab omfattet af lov om
visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft
for Grønland ved kongelig anordning.
6)
Overgang fra erhvervsdrivende forening omfattet af
lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat
i kraft for Grønland ved kongelig anordning, til ikkeerhvervsdrivende forening.
7)
Overgang fra en ikke-erhvervsdrivende forening til er‐
hvervsdrivende forening omfattet af lov om visse er‐
hvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning.
8)
Omdannelse af andelsselskab med begrænset ansvar
til aktieselskab, jf. § 325 i selskabsloven, som sat i
kraft for Grønland ved kongelig anordning.
9)
Overgang fra erhvervsdrivende andelsselskab omfattet
af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som
sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, til ik‐
ke-erhvervsdrivende andelsselskab.
10) Overgang fra ikke-erhvervsdrivende andelsselskab til
erhvervsdrivende andelsselskab omfattet af lov om
visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft
for Grønland ved kongelig anordning.
Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge
dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protoko‐
ludskrift el.lign.). Ved enhver vedtægtsændring skal der ind‐
berettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i
den nye affattelse.
Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk
CPR-nummer med folkeregisteradresse i Grønland eller
Danmark skal ikke anmeldes til registrering.
Likvidation
§ 30. Registrering af en virksomhed med begrænset an‐
svars beslutning om at træde i likvidation, jf. § 220 i selska‐
bsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anord‐
ning, jf. § 20 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal
indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 7 uger efter, at gene‐
ralforsamlingen har truffet beslutning herom. Registreringen
skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige
vedtagelse (protokoludskrift).
§ 31. Registrering af endelig likvidation af en virksomhed
med begrænset ansvar skal ske senest 7 uger efter, at der er
truffet beslutning om endelig likvidation af virksomheden.
Registrering skal vedlægges følgende:
1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse
(protokoludskrift).
2) Afsluttende likvidationsregnskab samt evt. årsrapporter
for regnskabsår, der afsluttes under likvidationen.
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Genoptagelse m.v.

Kapitel 5

§ 32. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Er‐
hvervsstyrelsen af genoptagelse af en erhvervsdrivende virk‐
somhed med begrænset ansvar, jf. §§ 3 og 4 i lov om visse
erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for Grønland
ved kongelig anordning, skal vedlægges følgende:
1) Dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (pro‐
tokoludskrift).
2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne
er ændret i forbindelse med beslutningen om genopta‐
gelse.
3) Manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der
skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunk‐
tet.
4) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er
udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagel‐
sen.
Stk. 2. Hvis virksomheden har indsendt undtagelseserklæ‐
ring, kan Erhvervsstyrelsen forlange, at der indberettes en
erklæring udarbejdet af en statsautoriseret eller registreret
revisor om, at virksomheden er solvent.

Registrering af erhvervsdrivende fonde

§ 33. Registrering eller anmeldelse af genregistrering af et
interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af § 10,
stk. 7, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som
sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal foru‐
den de i denne bekendtgørelses § 26, stk. 1, nævnte oplys‐
ninger tillige angive følgende:
1) Navn, adresse og CPR/CVR-nummer på de ansvarlige
deltagere i virksomheden.
2) Navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 2, og adresse på med‐
lemmerne af ledelsen i virksomheden.
3) Hvis selskabet er blevet slettet som følge af manglende
indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring, jf.
§ 10, stk. 6, nr. 3, i lov om visse erhvervsdrivende virk‐
somheder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig
anordning, skal årsrapporter eller undtagelseserklærin‐
ger indberettes for den manglende periode.
4) Hvis selskabet i en periode har haft ansvarlige deltage‐
re, der var kapitalselskaber, men dette ikke har været
anmeldt, skal oplysninger herom indberettes for den
manglende periode.
Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk
CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.
Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på
et reguleret marked
§ 34. En virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 3, 2.
pkt., §§ 3 eller 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksom‐
heder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning,
har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når dens kapital‐
andele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages
eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret mar‐
ked i Grønland, et EU- eller EØS-land.

Stiftelse m.v.
§ 35. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløs‐
ning på www.virk.dk for selskaber m.v. af stiftelse af en er‐
hvervsdrivende fond og registrering af, at en fond er blevet
erhvervsdrivende, jf. § 124 i lov om erhvervsdrivende fon‐
de, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning,
skal mindst angive følgende:
1) Fondens navn og eventuelle binavne.
2) Fondens branche og eventuelle bibrancher.
3) Fondens adresse og hjemstedskommune.
4) Fondens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.
5) Fondens regnskabsår og første regnskabsperiode.
6) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt
kontant eller i andre værdier.
7) Fulde navn, funktion i fonden, CPR-nummer, jf. dog
stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for bestyrelses‐
medlemmer, eventuelle direktører, revisorer og eventu‐
elle suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, direktører
og revisorer.
Stk. 2. Med registreringen skal følge:
1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente,
gavebrev eller andet).
2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af
stiftelsen.
3) Dokumentation for, at den fastsatte grundkapital er ind‐
betalt til fonden.
4) Dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende.
5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige til‐
skud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn.
6) Den seneste årsrapport i tilfælde af, at der er tale om en
eksisterende fond, der bliver omfattet af lov om er‐
hvervsdrivende fonde, jf. § 124 i lov om erhvervsdri‐
vende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig
anordning.
Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 7, som ikke har dansk
CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.
Ændringer i registrerede forhold
§ 36. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold,
skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selv‐
betjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. være
foretaget senest 5 uger efter, at de er vedtaget, medmindre
andet følger af lovgivningen. Ændres regnskabet, finder §
18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Følgende ændringer kan
dog ikke foretages i selvbetjeningsløsningen og skal derfor
anmeldes til Erhvervsstyrelsen:
1) Overgang fra en erhvervsdrivende fond til en ikke-er‐
hvervsdrivende fond.
2) Overgang fra en ikke-erhvervsdrivende fond til en er‐
hvervsdrivende fond.
Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge
dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved en‐
hver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtæg‐
ter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

29. maj 2018.

9

Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk
CPR-nummer med folkeregisteradresse i Grønland eller
Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.
Kapitel 6
Klageadgang
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selskaber m.v. og misbrug af den digitale signatur, jf. §§
3-5, 7 og 8, medmindre anden foranstaltning er forskyldt ef‐
ter kriminalloven for Grønland.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso‐
ner) et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kri‐
minalloven for Grønland.

§ 37. Erhvervsstyrelsens afgørelser i medfør af denne be‐
kendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest
7 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.
Kapitel 7
Foranstaltninger
§ 38. Der idømmes bøde for misbrug af adgangen til at
foretage registrering, indberetning og offentliggørelse i Er‐
hvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for

Kapitel 8
Ikrafttræden m.v.
§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 782 af 10. juli 2008 for Grøn‐
land om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørel‐
se m.v. i Erhvervs- og selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbe‐
kendtgørelsen) ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 29. maj 2018
HENNING STEENSIG
/ Henrik Davidsen
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Bilag 1
Takster
Registrerings- og årsgebyrer for registreringspligtige virksomheder
1. Registreringsgebyr
A. Virksomhedsformer
Registrering i Erhvervsstyrelsen vedrørende følgende virksomhedsformer er gebyrbelagt:
1. Aktie- og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber
2. Partnerselskaber
3. Filialer af udenlandske kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar
4. Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning, dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber
(K/S)
5. Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilla‐
delse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktie‐
selskaber:
a) Tværgående pensionskasser
b) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksom‐
hed, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
For registrering vedrørende ovennævnte virksomhedsformer skal der betales registreringsgebyr efter
taksterne i afsnit B.
B. Takster
For de virksomhedsformer, der er nævnt i afsnit A, skal der betales registreringsgebyr efter nedenståen‐
de takster, jf. § 10:
Registreringsgebyr for

Gebyrtakst

Stiftelse indberettet i selvbetjeningsløsning
Stiftelse af iværksætterselskab
Øvrige stiftelser

670,00 kr.
670,00 kr.
2.150,00 kr.

Ændring indberettet i selvbetjeningsløsning
Øvrige ændringer
Genoptagelse

180,00 kr.
340,00 kr.
350,00 kr.

Indeholder en registrering flere forhold, skal der kun betales ét gebyr svarende til den højeste takst.
C. Gebyrfri
Dog skal der ikke betales registreringsgebyr i følgende tilfælde:
1. Ændring af adresse og hjemsted
2. Ændring af regnskabsår
3. Ændring af revisor
4. Ændring af status (under afvikling eller opløsning)
5. Offentliggørelse af planer og erklæringer om fusion og spaltning
6. Offentliggørelse af planer og erklæringer om omdannelse af andelsselskab til aktieselskab
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7. Genoptagelse efter afsagt konkursdekret, når der ikke afsiges endelig konkursdekret
8. Omdannelse af selskab, der er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, til ikke-erhvervsdrivende virksomhed
9. Rettelse af fejlregistreringer, når fejl skyldes Erhvervsstyrelsen
10. Effektuering af kapitalnedsættelser
11. Notering af, at en virksomhed er undtaget fra registrering i henhold til lov om visse erhvervsdrivende
virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
D. Binavne i aktieselskaber og anpartsselskaber
For registrering af binavne udover 5 i et aktieselskab, partnerselskab, et anpartsselskab samt andre virk‐
somheder, der følger navnereglerne i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning,
skal der betales et gebyr pr. binavn på 1.000 kr., jf. § 3, stk. 2, i selskabsloven, som sat i kraft for Grøn‐
land ved kongelig anordning.
E. Rykkergebyr
I tilfælde af manglende betaling af registreringsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr., jf. §
10, stk. 4.
2. Årsgebyrer o.l.
Erhvervsdrivende fonde
For erhvervsdrivende fonde betales et årsgebyr på 0,017 pct. af egenkapitalen, dog altid mindst 300 kr.
og højest 25.000 kr.
Årsgebyret for fonde skal bl.a. dække modtagelse og bekendtgørelse af årsrapporter, administration af
den omhandlede lovgivning og visse ikke særligt prissatte ydelser.
Årsgebyret betales for et helt kalenderår ad gangen. Gebyret beregnes på grundlag af fondens egenkapi‐
tal ifølge årsrapporten for det seneste regnskabsår. Det nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.
I tilfælde af manglende betaling af årsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.
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Bilag 2
Priser for oplysninger og dokumenter m.v.
Nedenstående priser gælder for ydelser leveret fra Erhvervsstyrelsens IT-system
Kopier af virksomhedsdokumenter

150,00 kr.

Tillæg for ekspres levering af en eller flere ydelser

450,00 kr.

Bekræftede udskrifter af visninger (Visninger erstatter nogle af de tidligere rapporter)

120,00 kr.

Registreringscertifikat

300,00 kr.

Navneændringscertifikat

500,00 kr.

Regnskaber pr. post hentet fra mikrofilm

300,00 kr.

For særlige attestationer, erklæringer m.v. betales efter regning.
Ekspres levering
Ydelser, der inden kl. 13 dansk tid på en arbejdsdag bestilles til ekspres levering, leveres samme dag.
Ydelser, der efter kl. 13 dansk tid på en arbejdsdag bestilles til ekspres levering, leveres senest kl. 12
dansk tid den efterfølgende arbejdsdag.
Ekspres levering kan ikke finde sted på Erhvervsstyrelsens lukkedage.
Ydelser, som skal fremskaffes i fysisk form fra et fjernarkiv, kan ikke leveres ekspres.

