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Nu skal revisor indberette ulovlige aktionærlån til bagmandspolitiet 

I mange år har det som hovedregel været ulovligt for selskaber at yde lån til sine ejere eller til ledelsen i 
selskabet, både direkte og indirekte. Endvidere har det været ulovligt at stille midler til rådighed eller 
sikkerhed for disse. 
 
Der gælder enkelte undtagelser, fx lån til moderselskaber samt mellemværender opstået som led i al-
mindelig samhandel. Også lån, som på forhånd er godkendt at generalforsamlingen, kan under visse be-
tingelser være lovlige. 
 
Erhvervsstyrelsen har den 4. november 2019 offentliggjort en vejledning om blandet andet revisorers 
pligt til at foretage underretning af bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet – SØIK), i tilfælde, hvor der kan være mistanke om hvidvask, hvilket begreb også 
omfatter ulovlige lån. 
 
Det fremgår af vejledningen, at revisorer skal foretage indberetning til Hvidvasksekretariatet hos SØIK 
i alle tilfælde, hvor de konstaterer ulovlige lån hos deres kunder. Indberetningspligten gælder, uanset 
om kunden har til- eller fravalgt revision/udvidet gennemgang og dermed også i rene assistancetilfælde. 
 
På grund af revisorers tavshedspligt må de ikke orientere deres kunder om sådanne indberetninger. 
 
Indberetningspligten gælder for alle ulovlige lån uanset deres størrelse, og også uanset om lånet efter-
følgende er indfriet til selskabet, ændret til løn eller om fordringen er udloddet. Derfor omfattes også 
lån, der er optaget, før vejledningen blev udsendt. 
 

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til Jeres revisor. 
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