
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og da-

ta.virk.dk 

 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 932 af 21. august 2014 om Det Centrale Virksomhedsregister og da-

ta.virk.dk, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1267 af 2. december 2014, bekendtgørelse nr. 119 af 

4. februar 2015, bekendtgørelse nr. 1607 af 14. december 2015 og bekendtgørelse nr. 37 af 10. ja-

nuar 2019, foretages følgende ændringer: 

 

1. I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres »nr. 1 og 2« til: »nr. 1, 2 og 3«. 

 

2. I § 2, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »adresse,«: »bopælsland, statsborgerskab,«. 

 

3. I § 4, stk. 1, ændres »elektroniske selvregistreringsløsning« til: »selvbetjeningsløsning«. 

 

4. I § 4, stk. 2, indsættes efter »adresse«: », bopælsland, statsborgerskab«. 

 

5. § 4, stk. 3, affattes således: 

»Stk. 3. Antal ansatte beregnes på baggrund af enhedernes månedlige indberetninger til Skattesty-

relsens register eIndkomst. Oplysninger om en enheds antal ansatte kan ikke ændres ved anmod-

ning.« 

 

6. I § 7, stk. 1, 2. pkt., og § 9, stk. 1, 2. pkt., ændres »kapitel 10« til: »kapitel 11«. 

 

7. I § 8 indsættes efter stk. 2: 

»Stk. 3. Bliver Erhvervsstyrelsen bekendt med ændringer i de registrerede forhold, kan Erhvervs-

styrelsen fastsætte en frist for forholdets berigtigelse. Berigtiges forholdet ikke inden fristens udløb, 

kan Erhvervsstyrelsen ophøre foreningens registrering.« 

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9. 

 

8. I § 11, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »adresse,«: »bopælsland, statsborgerskab,«. 

 

9. § 11, stk. 1, nr. 12, affattes således: 

»12) Antal ansatte, hvis enheden har ansatte.« 

 

10. § 11, stk. 2, nr. 11, affattes således: 

»11) Antal ansatte, hvis produktionsenheden har ansatte.« 

 

11. § 11 a affattes således: 

»§ 11 a. Oplysningerne om antallet af ansatte og antal årsværk i Det Centrale Virksomhedsregi-

ster og i Erhvervsstyrelsens øvrige distributionsløsninger, som kan tilgås via data.virk.dk, er opgjort 



månedsvis. Med antal årsværk menes antallet af ansatte opgjort som fuldtidsbeskæftigede i enheden 

i den givne periode.« 

 

12. I § 12, stk. 1, 2. pkt., ændres »Erhvervsstyrelsens hjemmeside data.virk.dk« til: »Det Centrale 

Virksomhedsregister«. 

 

13. I § 13, stk. 1, ændres »§ 19« til: »§ 18«. 

 

14. § 14, stk. 1 og 2, affattes således: 

»Stk. 1. I Det Centrale Virksomhedsregister er der adgang til gratis at foretage enkeltopslag. Op-

slag kan alene ske for én enhed ad gangen. Det er ikke tilladt at crawle digitale offentliggørelser i 

Det Centrale Virksomhedsregister eller anvende andre metoder til automatisk indeksering og op-

slag. 

Stk. 2. Oversigt over gebyrbelagte ydelser, som leveres fra Erhvervsstyrelsens it-system samt de 

til enhver tid gebyrbelagte registreringer og gældende takster fremgår af 

www.erhvervsstyrelsen.dk.« 

 

15. I § 14, stk. 3, ændres »lov om tilsyn med firmapensionskasser« til: »lov om firmapensionskas-

ser«. 

 

16. I § 14, stk. 4, ændres »data.virk.dk« til: »Det Centrale Virksomhedsregister«. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2020. 

 

 

Erhvervsstyrelsen, den 

 


