
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. maj 2015

Forslag
til

Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende
virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte

og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven
(Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet)

§ 1

I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 28. april
2015, foretages følgende ændringer:

1. § 48, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

2. I § 49 indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2. Erhververen af en eller flere ihændehaveraktier

kan ikke udøve de rettigheder, som tilkommer en kapital-
ejer, medmindre erhververen er noteret i Erhvervsstyrelsens
it-system, jf. §§ 57 a eller 58, eller har givet meddelelse om
sin besiddelse til selskabet i henhold til § 55.

Stk. 3. Det centrale ledelsesorgan har ansvaret for at kon-
trollere, om en erhverver opfylder betingelserne i stk. 1 og
2.«

3. I § 57 a, stk. 1, udgår », jf. § 48, stk. 2, 3. pkt.«

4. § 57 a, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Pligten til at foretage registrering efter stk. 1 og 3

gælder ikke, hvis de ihændehaveraktier, der er henholdsvis
erhvervet og overdraget, er optaget til handel på et reguleret
marked.«

5. § 367, stk. 1, affattes således:
»Overtrædelse af § 1, stk. 3, § 2, § 3, stk. 1, §§ 10 og 15,

§ 24, stk. 2, § 30, § 32, stk. 2 og 3, § 33, stk. 4, § 38, stk. 2,
§ 42 a, § 44, stk. 1, § 49, stk. 3, § 50, stk. 1, § 51, stk. 1, 2
og 6, § 52, § 53, stk. 1 og 2, §§ 54-56, § 57 a, stk. 1-3, §§
58-61, 89, 98 og 99, § 101, stk. 3, 4, 7 og 8, §§ 108 og
113-119, § 120, stk. 3, §§ 123, 125, 127-134, 138 og 139, §
139 a, stk. 1, nr. 1, § 160, 3. pkt., § 179, stk. 2, § 180, § 181,
3. pkt., § 182, stk. 3, § 190, stk. 2, 3. pkt., § 192, stk. 1, §
193, stk. 2, §§ 196, 198 og 202-204, § 205, stk. 1, § 206, §

207, stk. 3, § 210, § 214, stk. 2 og 3, § 215, stk. 1, § 218,
stk. 2, § 227, stk. 2, §§ 228 og 234, § 339, stk. 6, § 340, stk.
3, § 347, § 349, stk. 2 og 3, og §§ 354, 356-357 b og 359
straffes med bøde. Et selskabs opretholdelse af disposition-
er, der er truffet i strid med § 206 eller § 210, straffes med
bøde.«

§ 2

I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013, som
ændret ved § 2 i lov nr. 616 af 12. juni 2013, foretages
følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, indsættes efter »kapitel 1, 2 og 7«: »og § 15
f«.

2. Efter § 15 e indsættes før overskriften før § 16:

»§ 15 f. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte reg-
ler om, at §§ 55, 56 og 58 i selskabsloven med de nødvendi-
ge tilpasninger skal finde tilsvarende anvendelse på en eller
flere typer af virksomheder omfattet af denne lov.«

§ 3

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af
udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1022 af 13. august 2013, som ændret ved § 6 i lov nr.
268 af 25. marts 2014 og § 5 i lov nr. 403 af 28. april 2014,
foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 4, indsættes efter »§ 1, stk. 1, nr. 11,«: »og,
hvis formålet tilsiger det, virksomheder og personer omfattet
af § 1, stk. 1, nr. 15-18,«.

Til lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15

Erhvervs- og Vækstmin.,
Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3160

AX017624



§ 4

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31.
oktober 2013, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1376 af
16. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 D, stk. 3, indsættes efter »papirer«: », og om ejere af
aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked«.

2. I § 8 D, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse på oplysninger om

ejere af aktier, der er optaget til handel på et reguleret mar-
ked.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2015.
Stk. 2. Selskaber, som forud for lovens ikrafttræden har

vedtaget bemyndigelser i henhold til selskabslovens § 155,

stk. 1 og 2, som indeholder mulighed for udstedelse af ihæn-
dehaveraktier, kan udnytte disse bemyndigelser efter deres
indhold frem til den 1. juli 2016.

Stk. 3. Ihændehaveraktier, som inden denne lovs ikraft-
træden er udstedt i henhold til den hidtil gældende selskabs-
lovs § 48, stk. 2, 3. pkt., eller som udstedes efter bemyndig-
elser nævnt i stk. 2, kan fortsat eksistere efter lovens ikraft-
træden.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf.
dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens §§ 1-3 kan ved kongelig anordning helt el-
ler delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som
de grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 26. maj 2015

MOGENS LYKKETOFT

/ Karen J. Klint
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