
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvarelse af skriftligt spørgsmål fra Nordisk Råd (E 2b/2019) til de 

Danmarks Regering om mulighederne for en effektiv indsats mod ar-

bejdsmarkedskriminalitet stillet af Christian Juhl (EL) 

 

Spørgsmål 

 

A. De nordiske regeringer bedes oplyse, hvilke instanser har adgang 

til hvilke virksomhedsoplysninger – såsom registre, databaser, 

oversigter o.a. på følgende områder: 1) person- og virksomheds-

skat, 2) reelle ejerforhold i firmaer, 3) firmaregnskaber, 4) konkur-

ser og konkurshistorik med og uden personoplysninger, 5) moms- 

og afgiftsbetalinger samt 6) gæld til det offentlige 

 

B. Derudover bedes regeringerne oplyse, hvilke instanser har adgang 

til hvilke registre – her ønskes særligt oplyst om følgendes adgang: 

1) offentligheden, 2) myndigheder, 3) advokater, 4) inkassobu-

reauer, 5) finansinstitutioner, 6) kreditoplysningsbureauer, 7) of-

fentlige myndigheder samt 8) sagsøgte og skyldnere. 

 

Ad. A.1) Person- og virksomhedsskat  

For så vidt angår personskat kan det oplyses, at borgerens pligtige skat 

for et indkomstår fremgår af borgerens årsopgørelse. Denne udfærdiges 

på baggrund af de oplysninger om borgerens økonomi, som Skatteforvalt-

ningen har modtaget fra borgeren selv eller en tredjepart. Oplysninger om 

borgeres skatteforhold, herunder om skattekravets størrelse, er ikke of-

fentligt tilgængelige.  

 

Ad. B)  

Under de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor under ”Generelt om 

skatteoplysninger”, kan andre myndigheder end Skatteforvaltningen bl.a. 

få adgang til relevante oplysninger hos Skatteforvaltningen, hvis den på-

gældende myndighed har hjemmel hertil i særlovgivning. F.eks. har en 

række myndigheder med hjemmel i lovgivningen adgang til systemet 

eIndkomst, der indeholder oplysninger om borgeres skatteforhold mhp. 

varetagelse af den pågældende myndigheds opgaver. 

 

Derudover er der ved lov etableret en ordning, eSkatData, hvor en række 

angivne virksomhedstyper har mulighed for, med borgerens samtykke, at 

få adgang til borgerens økonomiske forhold, bl.a. årsopgørelsen. Blandt 

de omfattede virksomhedstyper er banker og kreditinstitutter.  
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For så vidt angår virksomhedsskat er der hjemmel til, at bl.a. et selskabs 

beregnede skat for et indkomstår gøres offentligt tilgængeligt i form af 

åbne skattelister, der er søgbar af enhver. Det bemærkes, at de åbne skat-

telister alene omfatter selskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber m.fl.) 

og ikke personligt ejede virksomheder. De personligt ejede virksomheder 

er omfattet af det anførte ovenfor om personskat.  

 

Derudover er der hjemmel til, at Skatteforvaltningen efter anmodning kan 

videregive oplysninger til enhver om, hvorvidt en virksomhed er registre-

ret som indeholdelsespligtig for A-skat mv. 

 

Ad. A.2) Reelle ejerforhold i firmaer 

En bred kreds af virksomheder, foreninger og fonde mv. (ca. 350.000 en-

heder) har siden den 23. maj 2017 haft pligt til at registrere oplysninger 

om deres reelle ejere. Erhvervsstyrelsen fører registreret over de omfat-

tede virksomheders reelle ejere. 

 

Oplysningerne om en virksomheds reelle ejere er offentligt tilgængeligt i 

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Oplysningerne kan frit tilgås 

uden særlig indlogningsprocedure eller gebyr. Denne løsning giver alle, 

herunder privatpersoner, myndigheder og pressen, mulighed for let at få 

adgang til de registrerede oplysninger og øger gennemsigtigheden i virk-

somheders ejerforhold.  

 

Oplysningerne om de reelle ejere omfatter den reelle ejers navn, privat 

adresse og oplysninger om det reelle ejerskab. Såfremt den reelle ejer har 

beskyttet adresse, vil oplysning om bopælsland fremgå i stedet for privat 

adresse. Personfølsomme oplysninger som eksempelvis CPR-nummer og 

personligt ID-nummer offentliggøres ikke. 

 

Ad. B) 

For så vidt angår oplysninger om reelle ejerforhold i firmaer, jf. Ad. A.2. 

ovenfor, så er oplysninger om reelle ejerforhold i firmaer gratis tilgænge-

lige for offentligheden til evig tid i CVR. Offentlige instanser, såsom 

Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet (SØIK), Skattestyrel-

sen, Politiet m.v. vil kunne få adgang til alle oplysninger hos Erhvervs-

styrelsen om virksomhedernes reelle ejere. 

 

Ad. A.3) Firmaregnskaber 

Alle virksomheder, der i følge årsregnskabsloven1 har pligt til at udar-

bejde årsrapport, har pligt til at indberette den digitalt til Erhvervsstyrel-

sen. Børsnoterede virksomheder skal indberette årsrapporten til Erhvervs-

                                                 
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209390 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209390
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styrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ikke- børsno-

terede virksomheder skal indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen se-

nest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.  

 

For 2018 har Erhvervsstyrelsen modtaget og offentliggjort over 280.000 

årsrapporter.  

 

Årsregnskabsloven indeholder forskellige krav til årsrapporters indholds 

– afhængig af virksomhedens størrelse. For børsnoterede virksomheder er 

regnskabskravene dog de samme uanset virksomhedens størrelse. Ikke-

børsnoterede virksomheder er inddelt i regnskabsklasse for små, mellem-

store og store virksomheder. Årsrapporter for ikke-børsnoterede virksom-

heder skal indeholde et årsregnskab, dvs. en resultatopgørelse, en balance 

og noteoplysninger hertil, i nogle tilfælde et koncernregnskab, en ledel-

sesberetning, i nogle tilfælde en ledelsespåtegning og – hvis virksomhe-

den har pligt til at få sit årsregnskab revideret – en erklæring om revision 

fra en godkendt revisor. Årsrapporter for mellemstore og store virksom-

heder skal herudover indeholde en pengestrømsopgørelse og en egenkapi-

talopgørelse. Kravene til noteoplysninger og ledelsesberetningen er mest 

omfangsrige for de største virksomheder.  

 

Ad. B)  

For så vidt angår firmaregnskaber, jf. Ad. A.3) ovenfor, så er firmaregn-

skaber gratis tilgængelige for offentligheden til evig tid. 

 

Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporten på www.virk.dk som både en 

pdf-fil og en XBRL-fil straks den er modtaget. Såvel pdf-versionen og 

XBRL-filen er offentligt og gratis tilgængelige til evig tid på 

www.virk.dk.  

 

Ad. A.4) Konkurser og konkurshistorik med og uden personoplys-

ninger 

Et konkursdekret afsiges af skifteretten. Skifteretten notificerer Erhvervs-

styrelsen om afsigelsen af et konkursdekret for en virksomhed, som regi-

strerer dette i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Oplysningen om 

konkursen fremgår i registreringshistorikken for virksomheden og under 

virksomhedens status. Oplysningen om konkursen kan frit tilgås uden 

særlig indlognings-procedure eller gebyr og vil til enhver tid fremgå af 

CVR, og offentligheden har herved adgang til oplysningen.  

Erhvervsministeriets ressort omfatter kun i meget begrænset omfang re-

guleringen af virksomheder under konkurs. Det drejer sig bl.a. om selve 

registreringen i CVR af, at en virksomhed er under konkurs. Selve kon-

kursbehandlingen følger af konkursloven, som hører under Justitsministe-

riets ressort.  

http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
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I Statstidende optages alle meddelelser, som i henhold til lovgivningen 

skal kundgøres i Statstidende. Statstidende udgives af Civilstyrelsen un-

der Justitsministeriet. 

I forbindelse med skifterettens afsigelse af et konkursdekret, indrykker 

skifteretten straks en bekendtgørelse i Statstidende. Bekendtgørelsen skal 

indeholde en række oplysninger, blandt andet om skyldners navn. 

Efter 1 år fra tidspunktet for offentliggørelse i Statstidende kan personop-

lysninger, der i anden sammenhæng anses for fortrolige, ikke fremsøges i 

det elektroniske Statstidende ved brug af personens navn eller anden form 

for personidentifikation som søgekriterium.  

 

Oplysninger i Statstidende slettes efter 5 år. Det Kongelige Bibliotek ind-

samler og bevarer de offentliggjorte meddelelser i Statstidende. 

 

Statstidende er siden den 15. oktober 2005 kun udgivet digitalt på Statsti-

dende.dk. Udgivelser før den 15. oktober 2005 er offentligt tilgængelige i 

trykt format på Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket. Det Konge-

lige Bibliotek og Statsbiblioteket har alle de trykte udgaver fra år 1904 til 

og med den 14. oktober 2005. Disse kan frit benyttes på bibliotekernes 

læsesale. 

 

De elektroniske udgaver af Statstidende, som er mere end 5 år gamle, er 

der derimod ikke offentlig adgang til. Der kan søges om adgang via netar-

kivet.dk. 

 

Ad. B)  

For så vidt angår registreringer om konkurs og konkurshistorik, jf. Ad. 

A.4. ovenfor, er oplysningerne gratis tilgængelige for offentligheden til 

evig tid i CVR. 

For så vidt angår offentliggørelser af afsagte konkursdekreter, jf. ad. A.4, 

har enhver adgang til gratis at læse og søge i det elektroniske Statsti-

dende. Dette følger af Statstidendelovens § 6, stk. 1, og gælder alle med-

delelsestyper.  

Det er herefter muligt for alle borgere og virksomheder at søge og læse 

meddelelser, abonnere på søgninger og dagens udgave, samt anmode om 

optagelse af meddelelser. Det er ikke et krav, at den pågældende person 

eller virksomhed er oprettet som bruger på Statstidende.dk for at tilgå op-

lysningerne.  

 

 

Ad. A.5) Moms- og afgiftsbetalinger 
Momspligtige foretager indberetning af moms til Skatteforvaltningen.  

 

Ad. B)  



  5 
 

Under de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor under ”Generelt om 

skatteoplysninger”, kan andre myndigheder end Skatteforvaltningen bl.a. 

få adgang til relevante oplysninger hos Skatteforvaltningen, hvis den på-

gældende myndighed har hjemmel hertil i særlovgivning. 

 

Oplysninger om momskravet og -betalingen er ikke offentligt tilgænge-

lige, men der er hjemmel til, at Skatteforvaltningen efter anmodning kan 

udlevere oplysninger til enhver om, hvorvidt en virksomhed er registreret 

som momspligtig. 

 

For så vidt angår øvrige afgifter foretager de afgiftspligtige ligeledes ind-

beretning til Skatteforvaltningen. Oplysninger om afgiftskrav og -betalin-

ger, og hvorvidt en virksomhed er afgiftspligtig i relation til den pågæl-

dende afgift, er ikke offentligt tilgængeligt.   

 

Ad. A.6) Gæld til det offentlige 
Der er etableret et inddrivelsessystem, der som udgangspunkt håndterer 

inddrivelsen af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige. Syste-

met administreres af Skatteforvaltningen.  

 

Gæld, der vedrører ejendomsskatter og andre gebyrer og afgifter, der 

knytter sig til en ejendom, og som ikke pr. 2. februar 2017 var overgået til 

inddrivelse hos Skatteforvaltningen, inddrives dog af kommunerne.   

 

Ad. B) 

Under de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor under ”Generelt om 

skatteoplysninger”, kan andre myndigheder end Skatteforvaltningen bl.a. 

få adgang til relevante oplysninger hos Skatteforvaltningen, hvis den på-

gældende myndighed har hjemmel hertil i særlovgivning. 

 

Oplysninger om borgeres og virksomheders gæld til det offentlige er ikke 

offentligt tilgængeligt. 

 

Generelt om skatteoplysninger:  

Medarbejdere i Skatteforvaltningen er omfattet af en række regler om 

tavshedspligt. Det drejer sig om forvaltningslovens § 27, straffelovens §§ 

152-152 e, den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17 samt 

særlig tavshedspligt på toldområdet som følge af forordninger og tavs-

hedsbestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

 

Efter skatteforvaltningslovens § 17 skal Skatteforvaltningen under ansvar 

efter §§ 152, 152 a og 152 c-152 f i straffeloven iagttage ubetinget tavs-

hed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk el-

ler en juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet til-
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hørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver be-

kendt med. Tavshedspligten i skatteforvaltningslovens § 17 omfatter hele 

ministerområdets lovgivning. Bestemmelsen begrænser mulighederne for 

videregivelse af oplysninger til uvedkommende, både efter anmodning, af 

egen drift eller rutinemæssigt.  

 

Skatteforvaltningen kan i dag videregive oplysninger til andre myndighe-

der, såfremt der er hjemmel hertil i forvaltningslovens § 28 om videregi-

velse af egen drift, forvaltningslovens § 31 om videregivelse efter konkret 

anmodning fra en anden myndighed samt i databeskyttelseslovens § 8, 

stk. 2, nr. 3, og i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og 

artikel 9, stk. 2, litra f.  

 

For så vidt angår Skatteforvaltningens videregivelse af oplysninger af 

egen drift, sker dette som udgangspunkt alene, hvis der foreligger en kon-

kret mistanke om en lovovertrædelse, og videregivelsen derudover kan 

medvirke til, at lovovertrædelsen konstateres, eller der foreligger særskilt 

lovhjemmel til, at andre myndigheder kan indhente fortrolige oplysnin-

ger. 

 

For så vidt angår oplysninger efter konkret anmodning fra en anden myn-

dighed kan dette ske, hvis oplysningerne er af betydning for myndighe-

dens virksomhed eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe.  

 

Når skattemyndighederne videregiver oplysninger på baggrund af databe-

skyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, databeskyttelsesforordnin-

gens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 3, 

sker det alene fra sag til sag efter en konkret vurdering til den relevante 

myndighed – både når det sker af egen drift, og når det sker på anmod-

ning fra en anden myndighed.  

 

Foruden reglerne i forvaltningsloven, databeskyttelsesforordningen og 

databeskyttelsesloven kan Skatteforvaltningen videregive oplysninger, 

som er omfattet af den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 

17, når der er fastsat særlige regler herom i særlovgivningen. En sådan 

hjemmel vil skulle foreligge, hvis der er tale om rutinemæssig videregi-

velse af oplysninger til en anden myndighed. Det gælder både de tilfælde, 

hvor Skatteforvaltningen løbende skal udlevere oplysninger til en anden 

myndighed, og hvor en anden myndighed ønsker en systemadgang til be-

stemte oplysninger i Skatteministeriets systemer.  

 

Som eksempel på en sådan klar lovhjemmel kan nævnes bestemmelserne 

i hvidvasklovens §§ 69 b og 69 d om Skatteforvaltningens videregivelse 

af oplysninger til myndigheder i et operativt myndighedssamarbejde om 

forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Disse be-

stemmelser er trådt i kraft den 10. januar 2020. 
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Derudover findes der en række særlige hjemler til videregivelse af oplys-

ninger på forskellige skatte- og afgiftsområder. Eksempler på sådanne 

hjemler fremgår af besvarelsen ovenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 


