
Kend de relevante regler for dig og din virksomhed og udfold mulighederne

Eksportkontrol og Sanktioner



Et trade compliance program er en effektiv måde at nedsætte
risikoen for, at regler overtrædes og strafbestemmelser
kommer i anvendelse, kontraktbestemmelser overtrædes og
meget mere. Det er også en forudsætning for at kunne
udnytte nogle af de generelle eksportlicenser, der er
tilgængelige i EU.

Mangel på et trade compliance program vil omvendt være en
skærpende omstændighed, der kan føre til at højeste straf
udmåles ved en overtrædelse.  Så grib muligheden, bliv
konkurrencedygtig og skærp din virksomhedsprofil ved at
have styr på eksportkontrol og sanktioner. At det er gået godt
indtil nu er ikke ensbetydende med, at det vil fortsætte på
den måde. Udvis rettidig omhu og forbliv en attraktiv
virksomhed for dine kunder og medarbejdere.

I Danmark kan en overtrædelse af eksportkontrol og
sanktioner føre til bødestraf og op til 8 års fængsel (12 år hvis
overtrædelsen er relateret til terrorisme). 

De amerikanske regler gælder udenfor USA og kan derfor
også være relevante for din virksomhed. I USA kan der gives
bøder på op til 1 million USD pr. overtrædelse, og er der kan
udmåles fængselsstraf på op til 20 års fængsel. 

Flere landes regler kan gælde for dig og din virksomhed –
måske uden du lige nu er klar over det. Få klarhed og lad
roen falde over din virksomhed.

Vær på forkant med eksportkontrol og sanktioner
- og opdag de muligheder der kan være relevante for dig

og din virksomhed
Myndighederne forventer, at din virksomhed har en plan for,
hvorledes den vil overholde de eksportkontrol regler og
sanktioner, som gælder for den. 

Da en sådan plan forventes at være skræddersyet til din
virksomheds risikoprofil, bør den tage afsæt i en vurdering af,
hvilke eksportkontrol regler og sanktioner er relevante for din
virksomhed og din virksomheds risiko for ikke at overholde
dem. 

Planen skal løbende vedligeholdes og dokumenteres i et
trade compliance program. 

I princippet bør alle virksomheder lave en sådan plan, men
dette er især vigtigt, hvis din virksomhed har kunder,
leverandører eller samarbejdspartnere herunder banker i
udlandet eller hvis den har kapital investeret i virksomheder i
udlandet.

Har du en plan? Eller håber og tror du, at alt er godt?



Konsekvenserne af et brud på reglerne er uafhængigt af
størrelsen, den geografiske placering af eller
produktporteføljens hos den virksomhed, der begår
lovbruddet. 
En sag kan starte op ved tip fra udenlandske myndigheder,
told- og skattemyndighederne og anonyme tip bl.a. fra
konkurrenter eller tidligere medarbejdere.

Myndighederne i Danmark har fra 1. januar 2021 fået
beføjelser til uden varsel eller retskendelse, at komme på
besøg i din virksomhed og kontrollere, om din virksomhed
har overtrådt reglerne. 

Myndighederne i Danmark har over de seneste 10 år har
lavet 9 politianmeldelser for overtrædelse af reglerne, og
dette tal forventes at stige som konsekvens af de nye
kontrolbeføjelser.

Hvis du tænker, at din virksomhed er for for dansk
eller for "fredelig" til at interessere myndighederne, så

er det ikke rigtigt.

Har du leverandører eller samarbejdspartnere i udlandet

Hvis dine leverandører eller samarbejdspartnere er ramt af
en sanktion, kan din virksomhed have en pligt til ”indefryse”
det, der tilhører dem. Det kan for eksempel være produkter
eller penge. 

Det betyder, at din virksomhed ikke må levere eller betale,
også selvom det betyder, at din virksomhed derved
misligholder en kontrakt. 

En sanktion kan også indeholde forbud mod at importere
eller eksportere visse varer eller services fra eller til
sanktionerede lande eller virksomheder. Sanktioner kan også
forbyde handel med eller udlån til bestemte personer og
virksomheder. 

I princippet er der ingen grænser for, hvad en
sanktion kan lyde på, men fælles for dem alle er, at det er dig
og din virksomhed, der får til opgave at gøre eller undlade
noget. 



USA

Iran, Syrien, Hviderusland, Kina, Nord Korea, Cuba,
Syrien, Ukraine og Rusland – er der aktiviteter der?

Sanktioner ændres regelmæssigt, og for at kunne overholde
reglerne kan din virksomhed blive nødt til at ophæve
indgåede aftaler, at sikre, at din virksomheds produkter ikke
videresælges til bestemte lande eller at stoppe leverancer
indtil sanktionen ophører, eller din virksomhed får tilladelse
til at levere. 

For at finde ud af om sanktionerne er relevante for din
virksomhed, er det nødvendigt at undersøge om dine kunder,
leverandører og øvrige samarbejdspartnere og landene, de
er i, befinder sig på en sanktionsliste. Sådanne undersøgelser
skal gentages regelmæssigt.

Hvis din virksomhed har et moderselskab eller datterselskab i
USA, anvender USD som valuta i forskellige sammenhænge
eller har personer ansat med amerikansk statsborgerskab
eller et ”green card” til USA, da vil din virksomhed have en så
stor tilknytning til USA, at USA’s sanktioner også er relevante
for din virksomhed.

USA’s eksportkontrol følger med de produkter og teknologier,
som er lavet i USA. Hvis din virksomhed for eksempel har
amerikanske råvarer, komponenter, halvfabrikata eller
produkter i virksomhedens produktkatalog eller
produktionsapparat, vil USA’s eksportkontrol også være
relevant for din virksomhed.

DUAL use

EUs kontrolliste indeholder en oversigt over ”dual use”, dvs. 
varer, produktions udstyr, råvarer, teknologier og software 
med dobbelt anvendelse. ”Dual use” kan anvendes både til 
fredelige formål og til ikke-fredelige formål som våben og 
fremstilling af masseødelæggelses våben. 

Mikrochips, kuglelejer, krypterings software og meget andet, 
findes på EU’s kontrolliste, der opdateres minimum en gang 
om året. 

Den amerikanske kontrolliste ligner EU’s, den blot lidt 
længere. Uanset hvilket retssystem, der gælder, er det 
forbudt at eksportere ”dual use” uden en eksporttilladelse. 

Du skal være opmærksom på, at dette forbud gælder uanset 
dit formål med udførslen. For eksempel gælder forbuddet ved 
levering af ”dual use” varer, services eller undervisning i ”dual 
use” teknologier af en kunde eller samarbejdspartner, og det 
gælder, hvis et produkt returneres til en leverandør i 
udlandet, halvfabrikata flyttes fra et lager til produktionen i et 
andet land, en prototype sendes til test i et andet land eller 
en software opdatering releases til alle selskaber i koncernen. 

Håndbagage er også omfattet af reglerne også selvom du har 
planer om at tage det hele med dig hjem igen. Reglerne 
gælder derfor også for rejser med din telefon, computer og 
software, blue-prints og anden data, der ligger på 
computeren.



Lyder det som noget, du vil have set nærmere på? Eller har
du brug for at vide lidt mere? 

Så ring eller skriv til Annelise Lykke Schmidt på telefon: 4040
1681 eller als@LykkeSchmidt.com.

Annelise er certificeret i den nye ISO standard for compliance
programmer (ISO 37301:2021) og kan derfor hjælpe med at
designe et trade compliance program som opfylder kravene i
denne standard.

Brug eksperten og få et compliance program 
der kan ISO certificeret 

Lykke Schmidt Advokatfirma er specialister i eksport kontrol
og sanktioner. Vi rådgiver virksomheder om overholdelse af
EU eksportkontrol og sanktioner, og vi hjælper med
udarbejdelse, implementering og test af trade compliance
programmer, der støtter virksomhedernes forretning.

Vedligeholdelse af Compliance programmet

Vi hjælper med at designe og
implementere trade compliance
programmet på en sådan måde,
at din virksomhed selv kan
vedligeholde og opdatere det.

Altså behøver der ikke være
yderligere omkostninger
efterfølgende.

Solidt grundlag at træffe beslutning på

Vi tilbyder at udarbejde en overordnet vurdering af din risiko
for overtrædelse af eksport kontrol regler og sanktioner: en
”Overordnet Risiko Rapport”. 

Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, der skal
besvares af dig og din virksomhed, samt et møde med
virksomhedens ledelse. 

Det kræver lille indsats fra dig og din virksomheds side, men
værdien er stor.

En Overordnet Risiko Rapport vil give dig og din virksomhed
et fornuftigt grundlag for at beslutte, om der er behov for at
gøre noget mere på dette område, og hvis dette er tilfældet,
hvad der skal gøres og rækkefølgen herfor.

En Overordnet Risiko Rapport tilbydes til en fast pris
afhængigt af din virksomheds forretnings aktiviteter.

Advokatfirmaets generelle forretningsbetingelser finder
anvendelse for tilbuddet og findes her.

mailto:als@LykkeSchmidt.com
https://lykkeschmidt.com/


Kontakt os i dag, og tag det første og vigtigste skridt mod at blive en compliant
virksomhed med styr på reglerne for eksportkontrol og sanktioner.

Vi står klar til at hjælpe

Ring eller skriv til Annelise Lykke Schmidt på telefon: 4040 1681 eller als@LykkeSchmidt.com.

mailto:als@LykkeSchmidt.com

