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SUMMARY 

Henry Ford once said, “I am ready to account for any day in my life, but don’t ask me how I 

made my first million.” 1 UN Office on Drugs and Crime (UNODC) estimated in a 2011 

report that profits from crime constitutes 3,6 percent of the global GDP.2 Money laundering 

and financing of terrorism is an international phenomenon that requires well-coordinated 

cooperation at a high political level. The leading international cooperation on these kinds of 

issues, FATF, has over the years produced several important guidelines, recommendations 

and guidance documents which formed the basis for the EU's work on these issues, which 

resulted in a number of directives which at national level in Sweden has given rise to the 

current Anti Money Laundering (“AML”) regulation. The work is ongoing – this summer, the 

fourth-money-laundering-directive is expected to be implemented in Swedish law by a 

completely revised Anti Money Laundering Act. During autumn of 2014, a commission to 

propose legislation to implement the EU's fourth-money-laundering-directive in Swedish law 

was appointed. The commission submitted in February 2016 its report of additional measures 

against money laundering and terrorist financing (SOU 2016: 8). The proposed law provides 

an increased focus for the risk-based approach, which is the starting point in all work against 

money laundering and terrorist financing and requires the operator to adapt the measures and 

actions to the risks. The current and coming regulation includes demands on both preventive 

measures, such as know-your-customer-processes, and demands for reactive measures such as 

transaction auditing and reporting. The challenges of the regulatory framework are numerous, 

in many cases, technical solutions are needed to comply with legal requirements. Good 

internal control has been identified as a key factor for a successful implementation of the 

regulation. The complexity of AML-regulation and other financial regulations could imply 

threshold effects for new market entrants, hampering competition. A big question for the 

future is the emergence of virtual currencies, which have to be dealt with in terms of money 

laundering and financing of terrorism. The requirements for each financial institution are high 

and result in costs and restrictions on the free movement of capital. One question arising is 

whether the strict rules in this area, in view hereof, are justified. 

                                                 
1 http://www.therichest.com/rich-list/world/6-infamous-billionaire-criminals/ 2016-07-10. 
2 Pietschmann, Thomas. Walker, John. Estimating Illicit Flows Resulting from Drug Trafficking and Other 

Transnational Organized Crime, Research Report/United Nations Office on Drugs and Crime UNODC, Vienna: 

UNODC (2011). 

http://www.therichest.com/rich-list/world/6-infamous-billionaire-criminals/
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SAMMANFATTNING 

Henry Ford lär ha sagt; “I am ready to account for any day in my life, but don’t ask me how I 

made my first million.” 3 FNs enhet för droger och brottslighet, UNODC, estimerade i en 

rapport från 2011 att vinster från illegal verksamhet utgör 3,6 procent av global BNP.4 

Penningtvätt och finansiering av terrorism är internationella företeelser som kräver 

välkoordinerat samarbete på hög politiskt nivå. Det ledande internationella samarbetsorganet 

för den här typen av frågor, FATF, har genom åren producerat flera viktiga riktlinjer, 

rekommendationer och vägledningar som legat till grund för EUs arbete med dessa frågor, 

vilket mynnat ut i ett antal direktiv som på nationell nivå i Sverige gett upphov till nuvarande 

penningtvättslag. Arbetet är pågående – i sommar väntas det fjärde penningtvättsdirektivet5 

implementeras i svensk rätt genom en helt omarbetad penningtvättslag. I Sverige tillsattes 

hösten 2014 en utredning med uppdrag att lämna förslag till lagbestämmelser för att 

genomföra EUs fjärde penningtvättsdirektiv i svensk rätt. Utredningen lämnade i februari 

2016 över betänkandet Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – 

fjärde penningtvätts- direktivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8). 

Den föreslagna lagen ger ett ökat fokus åt det riskbaserade förhållningssättet, som är 

utgångspunkten i allt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism och kräver att 

verksamhetsutövaren anpassar åtgärder och insatser efter riskerna. Penningtvättsregelverket 

omfattar såväl krav förebyggande åtgärder, såsom kundkännedom, som krav på reaktiva 

åtgärder såsom transaktionsgranskning och rapporteringsskyldighet. Utmaningarna med 

regelverket är många, i flera fall krävs tekniska lösningar för att kunna efterleva lagkraven. 

God intern styrning och kontroll har identifierats som en nyckelfaktor för framgångsrik 

implementering av regelverket. Penningregelverkets omfattning och komplexitet och de 

övriga finansiella regelverken kan innebära tröskeleffekter för nya aktörer på marknaden, 

vilket hämmar konkurrensen. En stor fråga för framtiden är hur framväxten av virtuella 

valutor ska mötas i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism. Kraven på de 

enskilda aktörerna är högt ställda och medför kostnader och inskränkningar i den fria 

rörligheten för kapital. En fråga som väcks är huruvida de stränga reglerna på området med 

hänsyn härtill är motiverade.   

                                                 
3 http://www.therichest.com/rich-list/world/6-infamous-billionaire-criminals/ 2016-07-10. 
4 Pietschmann, Thomas. Walker, John. Estimating Illicit Flows Resulting from Drug Trafficking and Other 

Transnational Organized Crime, Research Report/United Nations Office on Drugs and Crime UNODC, Vienna: 

UNODC (2011). 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det 

finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

http://www.therichest.com/rich-list/world/6-infamous-billionaire-criminals/
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finansiella systemet kan sägas ha tre huvudfunktioner; att omvandla sparande till 

finansiering, att hantera risker samt att tillhandahålla ett effektivt betalningssystem.6 Dessa 

funktioner är grundläggande för ett fungerande modernt samhälle, men systemet utnyttjas 

också för att dölja mer ljusskygg verksamhet; penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism är internationell och innebär ett 

allvarligt hot eftersom det undergräver det finansiella systemets stabilitet och trovärdighet, 

vilket i förlängningen också kan skada den reala ekonomin. Förtroendet för det finansiella 

systemet löper risk att undermineras om dess institutioner associeras med illegala tillgångar, 

penningtvätt samt finansiering av terrorism.7 

Ämnet står också högt upp på agendan i politiska sammanhang; ett kontinuerligt arbete har 

pågått i EU ända sedan första penningtvättsdirektivet8 år 1991 och senast i juli 2016 träffades 

Ekofin och diskuterade bekämpning av penningtvätt.9 I Sverige tillsattes hösten 2014 en 

utredning med uppdrag att lämna förslag till lagbestämmelser för att genomföra EUs fjärde 

penningtvättsdirektiv10 i svensk rätt. Utredningen lämnade i februari 2016 över betänkandet 

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvätts- 

direktivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8). I skrivande stund 

bereder regeringskansliet en lagrådsremiss. Under 2017 väntas nuvarande penningtvättslag 

ersättas av en ny penningtvättslag som innehåller omarbetade krav på banker och andra 

verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av 

terrorism. 

Med händelser som Panamapapers och ett ökat terrorhot i omvärlden är ämnet högaktuellt. 

Härtill saknas undervisning i ämnet på juristutbildningen samtidigt som näringslivet är i 

behov av kunskap på området.11 Jag har därför valt att skriva om de finansiella aktörernas 

skyldigheter i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

                                                 
6 Den svenska finansmarknaden 2016, Sveriges Riksbank, Stockholm 2016, s.5 
7 Prop. 2014/15:80 s. 16. 
8 Rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 

används för tvättning av pengar. 
9 Ekofin behandlar nytt förslag om penningtvätt, Sveriges representation i Bryssel, 2016-07-12, 

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/07/ekofin-behandlar-nytt-forslag-om-penningtvatt/ (hämtad 2016-09-04). 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att 

det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
11 Se exempelvis Finansinspektionens beslut av den 19 maj 2015 gentemot Nordea Bank AB, FI Dnr 13-1784. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/07/ekofin-behandlar-nytt-forslag-om-penningtvatt/
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna framställning är att redogöra för och analysera gällande och kommande rätt 

på området. Följande frågeställningar är relevanta för arbetet. 

 

- Vilka är de finansiella aktörernas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism? 

- Vilka problem finns med gällande regelverk; räckvidd, effektivitet, efterlevnad osv? 

- Kan kommande regelverk lösa identifierade problem?  

- Vilka är de finansiella aktörernas utmaningar med implementeringen av det nya 

regelverket? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer att behandla de finansiella aktörernas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism. Detta innefattar bl.a. banker, försäkringsbolag, marknadsplatser, 

fondbolag och försäkringsförmedlare. Det arbete som utförs av polis och åklagare och 

rättsapparaten i övrigt kommer endast att beskrivas översiktligt för helhetens skull. Detsamma 

gäller den straffrättsliga delen, d.v.s. själva brottet penninghäleri m.m. och definitionsproblem 

förknippade med det. Uppsatsen är inte ämnad att beskriva tillvägagångsätten för penningtvätt 

även om typsituationer då verksamhetsutövare kan vara exponerade kommer att framgå. 

Vidare kommer arbetet att inriktas på i Sverige gällande och kommande regler på området. 

Eftersom dessa bygger på EU-direktiv och internationella samarbeten, t.ex. FATF, är även en 

internationell utblick nödvändig. 

En intressant företeelse i sammanhanget är virtuella valutor såsom Bitcoin. Detta ämne 

kommer ofrånkomligen att beröras och behandlas därför kortfattat. Crowdfunding och P2P-

lending är andra i sammanhanget intressanta företeelser som av utrymmesskäl inte kommer 

att behandlas särskilt. Vad som sägs om virtuella valutor kan dock i många fall också 

appliceras på dessa företeelser. Övriga rättsliga aspekter av dessa företeelser hamnar utanför 

uppsatsens ämnesområde.  

Eftersom denna uppsats rör ett i högsta grad levande rättsområde, där nya rättsdokument kan 

uppkomma under uppsatsskrivandets gång, finns risk för att vissa av dessa inte hinner 

behandlas i uppsatsen om de offentliggörs i uppsatsskrivandets slutskede. Rättsdokument som 

dyker upp under uppsatsskrivandets gång kommer i den mån det är möjligt att inkorporeras i 
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uppsatsen med hänsyn till det tidsutrymme som återstår. Tillgängligt material till den 15 

november 2016 har beaktats. 

1.4 Metod och material 

I denna uppsats kommer svensk gällande rätt med utgångspunkt i rättskällorna; lag, 

förarbeten, praxis och doktrin att behandlas i enlighet med den rättsdogmatiska metoden.12 

Härtill kommer gällande rätt och blivande lagstiftning att behandlas utifrån ett samhälleligt 

och ekonomiskt perspektiv för att kunna analysera och besvara de ovan angivna 

frågeställningarna. Kunskap om kontext och de generella skälen för reglering av ett område 

krävs för att förstå regleringen på djupet och därmed kunna analysera rättsområdet och 

kritisera dess materiella form och uppbyggnad. Det finansiella systemets huvudfunktioner, 

och skälen för reglering av detsamma, kommer att därför att behandlas för att bredda 

perspektivet och höja blicken från de enskilda rättsreglerna och istället beskriva deras kontext 

med inslag av ekonomiska förklaringsmodeller och resonemang. I detta avseende handlar det 

bland annat om att belysa nationalekonomiska argument för och emot lagstiftningens 

utformning, omfattning och komplexitet. 

EU-direktiv och i förarbeten föreslagna lagförslag kommer att användas för att visa och 

behandla den väntade lagstiftningen på området. Målgruppen för framställningen är läsare 

med åtminstone grundläggande juridiska kunskaper men som inte nödvändigtvis har tidigare 

erfarenhet av det specifika rättsområdet finansmarknadsrätt. Utbudet av uppdaterad doktrin på 

penningtvättsområdet är dock mycket begränsat. Äldre doktrin kommer enbart att användas 

för att peka på huvudlinjer i lagstiftningen, eftersom den materiella juridiken på området har 

genomgått stora förändringar på senare år. Likaså är antalet rättsfall relativt litet, emellertid 

finns ett någorlunda färskt sanktionsbeslut från Finansinspektionen rörande Nordeas 

implementering och efterlevnad av penningtvättsregelverket. Lika så finns ett sanktionsbeslut 

från Finansinspektionen rörande Handelsbanken på samma område. Dessa kommer att tas upp 

och analyseras. Rättsfall från högre instanser på detta område finns inte att tillgå. Orsaken till 

detta kan, utöver att Finansinspektionens beslut på området är få, vara att de finansiella 

aktörerna sällan överklagar beslut av Finansinspektionen. Sanktionsbesluten kommer inte i 

huvudsak att användas för att fastställa gällande rätt - istället ger de en inblick i de faktiska 

utmaningar som de finansiella aktörerna ställts inför. Rättsfallen belyser också moment i 

implementeringen av ett regelverk i ett stort företag såsom Nordea; exempelvis intern styrning 

                                                 
12 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära¸ s. 21 ff.   
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och kontroll. Således bidrar dessa rättsfall med den praktiska dimension som krävs för att 

kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Relevant  material på området är bland annat: 

- Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

- Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde 

penningtvätts- direktivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8). 

FFFS 2009:1 med tillhörande beslutspromemorior. 

- Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism (fjärde penningtvättsdirektivet). 

- FATF Recommendations – International Standards on combating money laundering 

and the financing of terrorism & proliferation. 

- Svenska Bankföreningens remissyttrande 2016/02/007 över SOU 2016:8. 

- Brottsförebyggande rådets rapport 2015:22 - penningtvätt och annan 

penninghantering. 

- Finanspolisens årsrapport 2015, Polismyndigheten. 

1.5 Disposition 

För att grundligt kunna redogöra för regelverket om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism behöver även dess kontext behandlas. Därför kommer inledande 

avsnitt behandla det svenska finansiella systemet och dess aktörer. En intressant fråga för 

varje rättsområde är skälen till reglering av området. Det är först med kunskap om kontexten 

och skälen för reglering av ett område som förutsättningar finns för att förstå det på djupet 

och därmed kunna analysera rättsområdet och kritisera dess materiella form och uppbyggnad. 

Dessa inledande avsnitt ämnar därför bredda perspektivet och höja blicken från de enskilda 

rättsreglerna och istället beskriva deras kontext med inslag av ekonomiska 

förklaringsmodeller och resonemang. 

Nästkommande avsnitt behandlar själva begreppen penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Avsnittet kommer även kortfattat att redogöra för förekomsten av just penningtvätt och 

finansiering av terrorism. Sedan följer ett avsnitt med en översiktlig sammanfattning över 

regelverkets framväxt och dess ursprung. Härefter kommer gällande regelverk att behandlas, 

varefter uppsatsens fokus övergår till kommande regelverk vilka ska implementeras som en 

följd av det fjärde penningtvättsdirektivet. Analys kommer att ske löpande i texten och beakta 
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relevanta samhälleliga, vetenskapliga och internationella aspekter av den valda 

problemformuleringen.  
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2 Det finansiella systemet 

2.1 Inledning 

För att grundligt kunna redogöra för regelverket om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism behöver även dess kontext behandlas – det finansiella systemet. Det 

finansiella systemet är en grundbult i vårt moderna samhälle och kan sägas vara en 

grundförutsättning för den ekonomiska utvecklingen och också den ökade globaliseringen. 

Det finansiella systemet består av finansiella aktörer såsom banker och andra intermediärer, 

finansiella marknader såsom aktie- och räntemarknaden, finansiell infrastruktur i form av 

tekniska system för att genomföra transaktioner samt finansiella regelverk på olika nivåer.13  

Det finansiella systemets tre huvudfunktioner är att omvandla sparande till finansiering, att 

hantera risker samt att tillhandahålla ett effektivt betalningssystem.14  Nedan följer en kort 

beskrivning av det finansiella systemet som är fokuserad på att skildra dess huvuddrag, 

aktörer och motiven till reglering av densamma. 

2.2 Det finansiella systemets tre huvudfunktioner 

Den första huvudfunktionen är att omvandla sparande till finansiering. Detta sker bland annat 

genom olika finansiella intermediärer vars uppdrag är att på ett effektivt sätt kanalisera 

sparande till investeringar. Den som vill investera kapital för att få framtida avkastning kan 

exempelvis köpa aktier, obligationer, fonder eller sätta in pengarna på ett bankkonto. Den som 

behöver ta in pengar för att exempelvis finansiera en verksamhet kan ge ut obligationer, 

genomföra en aktieemission eller låna pengar hos banken. I dessa fall spelar de finansiella 

intermediärerna en central roll. Typexemplet är en bank. Hos banken görs insättningar från 

sparare (inlåning) och dessa pengar förmedlas sedan till företag och privatpersoner som är i 

behov av kapital (utlåning). Banken besitter också expertis vad gäller värdering, kontroll och 

hantering av de motpartsrisker som den ådrar sig i förhållande till dem den lånar ut till, vilket 

innebär att den motverkar förekomsten av asymmetrisk information15 – dvs att långivare och 

låntagare inte har tillgång till samma information. I det här typfallet kan banken såsom 

                                                 
13 Det finansiella systemet, Avdelningen för finansiell stabilitet, Sveriges Riksbank, 

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Vad-ar-finansiell-stabilitet/Det-finansiella-systemet/ (hämtad 

2016-09-11). 
14 Den svenska finansmarknaden 2016, Sveriges riksbank, Stockholm 2016, s.5. 
15 För mer ingående läsning om asymmetrisk information, se Akerlof, G. The Market for "Lemons": Quality 

Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 

488-500. 

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Vad-ar-finansiell-stabilitet/Det-finansiella-systemet/
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finansiell intermediär bidra till en effektivare kapitalförmedling i jämförelse med om sparare 

och låntagare själva skulle leta reda på och utvärdera varandra. Förekomsten av asymmetrisk 

information är ett exempel på ett marknadsmisslyckande. Asymmetrisk information och 

marknadsmisslyckande är i nationalekonomi begrepp som används för att beskriva en 

marknadssituation med ineffektiv resursfördelning och resursanvändning på grund av att 

fullkomlig konkurrens inte råder.16 

I andra fall kan finansieringen vara mer effektiv genom att låntagare vänder sig till sparare 

(långivare) direkt genom att emittera räntebärande instrument på kapitalmarknaden. Stora 

företag kan också vända sig till aktiemarknaden för finansiering. Standardisering av  

värdepapper i form av aktier och räntebärande instrument gynnar en effektiv prissättning och 

därmed en välfungerande marknad och i förlängningen också en effektivare finansiering. 17 

Dessa är tydliga exempel på hur det finansiella systemet omvandlar sparande till finansiering.  

Det finansiella systemets andra huvudfunktion är att hantera risker. Ett exempel som ligger 

nära till hands är försäkringsbolagen, vilka är finansiella intermediärer som är specialister på 

att utvärdera och hantera olika försäkringsrisker. Genom att erbjuda ett stort antal kunder 

olika försäkringslösningar mot att de betalar en premie möjliggör de att den enskildes risker 

istället flyttas över på kollektivet. Andra exempel på riskfördelning är handel med olika 

derivat med vilka företag kan skydda sig mot oönskade prisutvecklingar. Om denna hantering 

av risker inte fungerar kan det många gånger innebära att affärer inte blir av eller försvåras.18 

Ett tredje exempel är fondverksamhet där spararen genom att köpa fondandelar får tillgång till 

en  väldiversifierad portfölj istället för att köpa ett eller ett fåtal värdepapper på egen hand, 

vilket skulle medföra större risk.19  

Den tredje huvuduppgiften för det finansiella systemet är att skapa förutsättningar för 

effektiva och säkra betalningar. Ledorden i denna verksamhet är snabbhet, tillgänglighet och 

säkerhet. Genom uppbyggnaden av en finansiell infrastruktur med betal- och kreditkort, 

kontoöverföringar och andra betalningstjänster skapar banker och andra finansiella institut rätt 

förutsättningar för effektiv handel med varor och tjänster. 

                                                 
16 Nationalencyklopedin, marknadsmisslyckande. 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marknadsmisslyckande (hämtad 2016-09-15) 
17 Den svenska finansmarknaden 2016, Sveriges riksbank, Stockholm 2016, s.5 f. 
18 Det finansiella systemet, Avdelningen för finansiell stabilitet, Riksbanken, 

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Vad-ar-finansiell-stabilitet/Det-finansiella-systemet/ (hämtad 

2016-09-11) 
19 Den svenska finansmarknaden 2016, Sveriges riksbank, Stockholm 2016, s.7. 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marknadsmisslyckande
http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Vad-ar-finansiell-stabilitet/Det-finansiella-systemet/
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2.3 Skälen för reglering av den finansiella marknaden 

Om det finansiella systemet som beskrivits ovan sätts ur spel kan det få allvarliga 

konsekvenser inte bara för ekonomin utan för samhället i stort – det finansiella systemets 

funktion är därför samhällskritisk. I en sådan situation kan det exempelvis bli svårare för 

företag att beviljas krediter vilket kan ha en negativ inverkan på företagens 

investeringsmöjligheter. Detta kan i sin tur leda till minskad sysselsättningsgrad med allt vad 

det kan innebära både på individnivå och för samhället i stort.20  

En grundläggande tes för  statlig intervention genom reglering av en fri marknad är att den 

fria marknaden, genom exempelvis avtal och självreglering, inte på egen hand klarar av att 

råda bot på vissa identifierade problem. Ett sådant problem kan exempelvis vara att 

marknadens aktörers tjänster används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Denna 

syn på reglering är kommen ur en gammal filosofisk och politisk dragkamp mellan å ena 

sidan idén om reglerad kapitalism, förespråkad av den amerikanske presidenten Theodore 

Roosevelt på 1930-talet och den brittiske nationalekonomen John Maynard Keynes, och å 

andra sidan den liberala idén om den fria marknaden. Idén om den fria marknaden bygger på 

föreställningen om det personliga ansvaret, att marknaden på egen hand fattar de bästa 

besluten och finner de bästa lösningarna samt att tillhörande kostnader ska stanna på de som 

är direkt berörda och inte drabba skattebetalarna.21 

Det finns flera specifika skäl till att reglera just den finansiella marknaden. Nedan listas ett 

antal av de viktigaste målen med reglering.22 

 Skydd mot systemrisk – Systemrisken är risken för att en finansiell aktörs insolvens 

sprider sig och drabbar fler aktörer vilket potentiellt kan leda till en systemkrasch. När 

flera finansiella aktörer går om kull samtidigt då funktioner som kreditgivning och 

betalningssystem fallerar leder det till stora ekonomiska förluster som drabbar hela 

samhället. Systemrisken ökar vid koncentration av risk och starka sammankopplingar 

de finansiella aktörerna emellan. 

 Skydd för icke-professionella investerare – Finansiella produkter är ofta komplexa och 

svåra att förstå samtidigt som de kan medföra stora ekonomiska risker. Vissa 

kundgrupper anses därför ha ett särskilt behov av ett skydd för att överbygga det 

kunskapsunderskott som kunden har i förhållande till exempelvis bankens rådgivare. 

                                                 
20 Den svenska finansmarknaden 2016, Sveriges riksbank, Stockholm 2016, s.7. 
21 Wood, P. Law and Practice of International Finance, s.341. 
22 Wood, P. Law and Practice of International Finance, s.342 ff. 
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 Förebyggande av brott – Genom exempelvis de krav på kundkännedom och ett 

riskbaserat förhållningssätt som penningtvättsreglerna ställer på finansiella aktörer 

försämras förutsättningarna för den som vill ägna sig åt penningtvätt. 

 Upprätthållande av allmänhetens förtroende – Ett mål med upprätthållande av 

allmänhetens förtroende är att förhindra att allmänheten undandrar sina pengar eller 

sparar utomlands eftersom det har en menlig inverkan på den inhemska ekonomiska 

utvecklingen. Vidare kan s.k. Bankruns, dvs plötsliga massuttag av pengar från 

bankerna orsakade av misstro,  leda till en systemkollaps. 

 Delegering av övervakning – Det kan anses ekonomiskt fördelaktigt om 

övervakningen och utvärderingen av banker och andra finansiella institut delegeras till 

en tillförlitlig myndighet istället för att varje investerare själv ska utföra detta tids- och 

resurskrävande arbete. 

Skälen till reglering av den finansiella sektorn är många och ovan har enbart några 

huvudargument redovisats, men i grunden handlar det om finansiell stabilitet och att 

upprätthålla allmänhetens förtroende för det finansiella systemet. För fullständighetens skull 

ska också nämnas de potentiella nackdelarna och riskerna med en omfattande och detaljrik 

reglering.23 

 Moral hazard – En övertro på statens och lagstiftningens förmåga att förhindra 

insolvens och att stödja krisande finansiella institut kan leda till marknadsaktörerna 

själva avstår från att göra egna bedömningar avseende exempel kreditvärdighet och 

risk. Istället förväntas staten, dvs skattebetalarna, att stödja och hjälpa till när en bank 

drabbas av ekonomiska svårigheter. Denna förväntan kan leda till osunt risktagande. 

 Detaljreglering – Ett regelverk kan nå sådan komplexitet och innefatta sådana 

detaljkrav att det skymmer de egentliga principerna och syftet med reglerna. Det kan 

resultera i en mekanisk tillämpning av lagen där dess syfte förbises. 

 Kostnadsökningar – Komplexa regelverk kan utgöra en börda för en verksamhet så till 

den grad att verksamheten hämmas och lönsamheten minskar. Implementering av nya 

regelverk samt regelefterlevnad innebär inte sällan en betydande kostnad för företag. 

Ökade verksamhetskostnader innebär i sin tur ofta att produkten eller tjänsten som 

erbjuds blir dyrare för slutkund. Härtill är det kostsamt även för lagstiftaren och 

rättsapparaten att ta fram och genomföra regelverksförändringar.  

                                                 
23 Wood, P. Law and Practice of International Finance, s.343 ff. 
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 Minskad konkurrens – Om en verksamhet omfattas av ett komplext regelverk med 

resurskrävande efterlevnad kan det utgöra hinder för nya aktörer att ta sig in på 

marknaden, vilket leder till minskad konkurrens och i förlängningen minskad 

ekonomisk tillväxt. 

Som beskrivits ovan finns både för och nackdelar med reglering av den finansiella marknaden 

som måste beaktas vid såväl utvärdering av befintliga regelverk som vid implementering av 

nya. Det är viktigt att det finns regler ämnade att skydda den finansiella stabiliteten och 

allmänhetens förtroende för finansmarknaden och dess aktörer. Samtidigt får inte regleringen 

bli så omfattande och komplex att den på ett otillbörligt sätt hämmar ekonomisk utveckling. 

Europeiska Kommissionen vände sig i slutet av 2015 till marknadsaktörerna och bad om 

synpunkter på det omfattande finansiella regelverket som växt fram under de senaste åren 

efter finanskrisen  ifråga om; 

- Reglernas inverkan på ekonomins förmåga att finansiera sig själv och växa, 

- Onödiga regulatoriska bördor, 

- Interaktioner, inkonsekvenser och brister, och 

- Regler som ger upphov till oönskade konsekvenser. 

Svaren som inkom visade att det finns de som anser att den kraftigt ökande regleringen efter 

finanskrisen 2008 i vissa fall varit omotiverad och har lett till oönskade konsekvenser för 

ekonomin såsom hinder för ekonomisk tillväxt och onödiga regulatoriska kostnader.24 

Sammanfattningsvis kan sägas att lagstiftarens mål bör vara att säkerställa viss kvalitativ 

standard och att tillse att riskerna i en verksamhet kontrolleras - inte själv bedriva 

verksamheten. 

2.4 Finansiell stabilitet – ansvarsfördelningen 

I Sverige samarbetar Finansinspektionen, Regeringen(Finansdepartementet), Riksgälden och 

Riksbanken med att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet. Det är 

Finansinspektionen som ansvarar för tillsynen över företagen i den finansiella sektorn, 

makrotillsyn samt betydande normgivning genom föreskrifter. Riksgäldens uppgift är att 

hantera resolutioner25 av krisande företag, ansvara för insättningsgarantin och för 

                                                 
24 Summary of contributions to the ‘Call for Evidence’, European commission, 2016, s. 3 ff. 
25 Resolution är ett förfarande som innebär att staten kan ta kontroll över ett finansiellt institut, förutsatt att dess 

konkurs skulle hota den finansiella stabiliteten. Staten kan därefter sälja hela eller delar av verksamheten eller 
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förebyggande statligt stöd. Riksbankens uppgift är att främja ett effektivt betalningsväsende 

och upprätthålla ett fast penningvärde. Finansdepartementet har ett övergripande ansvar för 

krishantering och ansvarar för regleringen som till stor del handlar om att implementera olika 

EU-direktiv i svensk rätt.26 

  

                                                 
driva den vidare och genom rekonstruktionsåtgärder återställa dess solvens. Förfarandet sker med stöd av lag 

(2015:1016) om resolution. 
26 Den svenska finansmarknaden 2016, Sveriges riksbank, Stockholm 2016, s.10. 
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3 Om penningtvätt och finansiering av terrorism 

3.1 Definitioner 

Begreppet penningtvätt används i många olika kontexter och dess innebörd kan variera 

därefter.27 Den juridiska definition som är mest relevant för denna framställning är den som 

kommer till uttryck i det fjärde penningtvättsdirektivet28. Enligt artikel 1.3 utgör följande 

handlingar penningtvätt när de begås uppsåtligen: 

a) Omvandling eller överföring av egendom, i vetskap om att egendomen härrör från brottslig 

handling eller från medverkan till brottslig handling, i syfte att hemlighålla eller dölja 

egendomens olagliga ursprung eller för att hjälpa någon som är delaktig i en sådan 

verksamhet att undandra sig de rättsliga följderna av sitt handlande.  

b) Hemlighållande eller döljande av en viss egendoms rätta beskaffenhet eller ursprung, av 

dess belägenhet, av förfogandet över den, av dess förflyttning, av de rättigheter som är knutna 

till den, eller av äganderätten till den, i vetskap om att egendomen härrör från brottslig 

handling eller från medverkan till en sådan handling.  

c) Förvärv, innehav eller brukande av egendom, i vetskap om, vid tiden för mottagandet, att 

egendomen härrörde från brottslig handling eller från medverkan till en sådan handling.  

d) Deltagande, sammanslutning för att utföra, försöka att utföra och medhjälp, underlättande 

och rådgivning vid utförandet av någon av de handlingar som avses i leden a, b och c. 

Vad gäller finansiering av terrorism anges i artikel 1.5 att finansiering av terrorism är allt 

tillhandahållande eller insamling av medel, oavsett tillvägagångssätt, direkt eller indirekt, i 

uppsåt att de ska användas eller med vetskap om att de helt eller delvis kommer att användas 

för att genomföra något av de brott som avses i artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 

2002/475/RIF.29 Bestämmelsen hänvisar till en brottskatalog beslutad av Europeiska rådet 

2002. 

                                                 
27 Från svart till vitt och gråzonen däremellan – En skrift om penningtvätt, Skrift från Rikspolisstyrelsen, 

Stockholm (2011) s. 3. 
28 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att 

det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
29 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 

3). 
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3.2 Hotbilden – förekomst, konsekvenser och bekämpning 

År 2013 genomfördes på regeringens initiativ för första gången en samlad bedömning av 

penningtvättsriskerna inom Sverige. Arbetet genomfördes av sexton svenska myndigheter och 

resulterade i en gemensam rapport30 som nu ligger till grund för regeringens strategi för att 

motverka penningtvätt i Sverige. I Rapporten konstaterades att ”[...] penningtvätt i Sverige 

sannolikt är omfattande och omsätter mångmiljardbelopp.”31 Samtidigt påpekades att siffran 

utgör en uppskattning och att mer fakta behövs om den exakta omfattningen av penningtvätt, 

dess förekomst i olika sektorer samt påverkan på samhället. Härtill konstaterades i rapporten 

att lagstiftningen på området kan behövas ses över då ett antal förhållanden av juridisk 

karaktär identifierades vilka ansågs försämra förutsättningarna för verksamhetsutövarna att 

upptäcka och förhindra penningtvätt. Det rörde bland annat rapporteringsplikten i förhållande 

till advokatens klientskyddsplikt, bankens kontraheringsplikt när misstankar om penningtvätt 

föreligger, personuppgiftslagens begränsande av informationsdelning i misstänkta 

penningtvättsärenden samt förhållandet mellan skyldigheten att neka en tjänst vid misstanke 

om penningtvätt och meddelandeförbudet.32  Detta var 2013 och vi står nu inför 

implementeringen av fjärdepenningtvättsdirektivet. Förhoppningsvis råder den kommande 

nya penningtvättslagen bot på dessa rättsliga osäkerheter, genom att regelverket blir tydligare 

i dessa avseenden. 

Vidare framgår av rapporten att det i Sverige finns en hög risk för förekomst av penningtvätt i 

vissa särskilda situationer såsom vid växling av kontanter, överföringar via 

penningöverförare, användning av internationella betalsystem och avancerade finansiella 

tjänster, samt penningtvätt genom kontantintensiva företag. En omfattande förekomst av 

penningtvätt kan leda till ökad brottslighet (och de direkta följderna av detta för brottsoffer), 

särskilt vad gäller ekonomisk brottslighet, minskade offentliga intäkter, olika former av 

konkurrens- och marknadsförskjutningar, samt påverkan på kapitalflöden och systemrisker 

inom den finansiella sektorn. Rapporten nämner även att risken för korruption kan öka samt 

att utrikespolitiska mål kan undergrävas.33 

                                                 
30 Penningtvätt – En nationell riskbedömning, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten 

m.fl. (2013). 
31 Penningtvätt – En nationell riskbedömning, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten 

m.fl. (2013) s. 3. 
32 Penningtvätt – En nationell riskbedömning, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten 

m.fl. (2013) s. 33 f. 
33 Penningtvätt – En nationell riskbedömning, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten 

m.fl. (2013) s. 44 f. 
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Finanspolisen skriver i sin årsrapport avseende 2015, att det skett en ökning av antalet 

ärenden som rör misstänkt finansiering av terrorism samt att en ökning sker över hela landet.34 

Även om antalet ärenden ökar behöver inte det per se innebära att förekomsten av 

terroristfinansiering ökar,  även om så är troligt. En möjlig förklaring eller i vart fall 

bidragande orsak kan vara att finanspolisens fokus på problemet har ökat. Samtidigt har 

Europa under den senaste tiden drabbats av flera terrorattacker. Mot bakgrund härav kan 

konstateras att finansering av terrorism är ett allvarligt och troligen ökande problem. 

Under 2014 tog dåvarande regering fram en nationell plan för att möta hoten från penningtvätt 

respektive finansiering av terrorism.35 Den nationella planen identifierade fem 

huvudinriktningar för det fortsatta arbetet:  

1. Kunskapsfrämjande insatser för att dels öka och fördjupa kunskap, dels förmedla och 

sprida den mer effektivt,  

2. En ansats med särskilda fokusområden för att säkerställa en proaktiv och effektiv regim,  

3. Nya och bättre former för samverkan för att kunna åtnjuta synergier, och skapa en mer 

effektiv och enhetlig regim,  

4. Förbättrad informationshantering för att utveckla analys, metoder och arbetssätt samt 

kunna utnyttja den fulla potentialen i regimen, och  

5. Ändamålsenlig och effektiv reglering för att skapa förutsättningar att bibehålla en effektiv 

och ändamålsenlig regim. 

Med ”regim” menas i det här sammanhanget ett gemensamt förhållningssätt och mål för de 

myndigheter och aktörer som ingår i regimen för bekämpning av penningtvätt och 

finansiering av terrorism.36 Av allt att döma har den nationella planen adopterats av 

nuvarande regering och arbetet fortlöper.37  

3.3 Olika bekämpningssätt 

Både penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpas på flera stadier och genom flera 

aktörer. Vad gäller penningtvätt är det mest uppenbara sättet att bekämpa det givetvis att 

                                                 
34 Finanspolisens årsrapport 2015, Polismyndigheten, 2015 s. 9. 
35 Regeringens skrivelse 2013/14:245 - En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av 

penningtvätt och av finansiering av terrorism. 
36 Regeringens skrivelse 2013/14:245 - En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av 

penningtvätt och av finansiering av terrorism, s. 3. 
37 Planen finns att hämta på regeringskansliets webbsida där alla centrala dokument för bekämpningen av 

penningtvätt och finansiering av terrorism sammanställts. Webbsidan med sammanställningen publicerades den 

13 oktober 2015 och uppdaterades senast den 21 september 2016. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/bekampning-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/ (2016-

10-02). 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/bekampning-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/
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förebygga de brott från vilka de illegala pengarna härstammar - saknas illegala pengar saknas 

också behov av att tvätta pengar. Emellertid krävs bekämpning även i senare stadier då 

illegala pengar redan har genererats. Detta sker genom en rad åtgärder av olika karaktär. 

Denna uppsats behandlar de skyldigheter som ålagts de finansiella aktörerna men det finns 

flera andra aktörer som har viktiga roller i arbetet mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism.  

Till att börja med är penningtvätt straffbelagt. I lagen (2014:307) om straff för 

penningtvättsbrott stipuleras att straffet för den som döms för penningtvättsbrott är fängelse i 

högst två år.38 Själva straffbestämmelsen är komplicerad och omfattar en rad handlingar. 39 

Straffbestämmelsen ska inte behandlas närmre här då den faller utan för uppsatsens ram, dock 

kan konstateras att rekvisiten har stora likheter med definitionen av penningtvätt i 

penningtvättslagen.  

En annan viktig aktör är Finanspolisen, som är en särskild sektion inom Polismyndigheten. 

Finanspolisen utreder avvikande transaktioner som rapporteras in av finansiella aktörer såsom 

exempelvis banker och försäkringsbolag. Finanspolisen för också ett register över misstänkta 

transaktioner, det så kallade penningtvättregistret. Även Ekobrottsmyndigheten utreder 

misstänka transaktioner. Den 1 juli 2014 infördes ny lagstiftning som gav Polismyndigheten 

och Säkerhetspolisen möjlighet att fatta beslut om s.k. dispositionsförbud innebärande att viss 

egendom eller motsvarande värde inte får flyttas eller disponeras.41 Under 2014 och 2015 

fattade Finanspolisen beslut om totalt 97 dispositionsförbud till ett sammanlagt värde av drygt 

tio miljoner kronor.42 

Vad gäller finansiering av terrorism kan nämnas lag (2002:444) om straff för finansiering av 

särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Lagen straffbelägger både finansiering av terrorism 

och utlandsresor där avsikten är att förbereda eller begå terroristbrott. 

  

                                                 
38 Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 3 §. 
39 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 1 kap. 5 § 6 pt. 
41 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 3 kap. 8 och 9 §§. 
42 Finanspolisens årsrapport 2015, Polismyndigheten, 2015 s. 19. 
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4 Regelverket tar form 

4.1 Inledning 

Regelverket avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som idag har 

vuxit fram är ett resultat av internationella samarbeten som sträcker sig över flera decennier. I 

kommande avsnitt förklaras bakgrunden till regelverket, dess upphovsmän samt huvudlinjerna 

i utvecklingen av den lagstiftning vi har idag.  

4.2 Financial Action Task Force  

Vägen till en gemensam lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism började 1987 genom bildandet av den internationella organisationen Financial 

Action Task Force (”FATF”). FATF skapades av G7-länderna och var till en början avsett att 

främst bekämpa den internationella droghandeln och förebygga att den finansiella sektorn 

skulle användas för att tvätta pengar med ursprung i droghandel. År 1990 gav FATF ut sina 

första rekommendationer. Sedan dess har FATFs arbete kommit att omfatta fler områden 

såsom finansiering av terrorism, spridning av massförstörelsevapen samt 

korruptionsrelaterade transaktioner. Idag är FATFs huvudsakliga arbete och syftet med 

FATFs rekommendationer är att skapa en internationell standard för de åtgärder varje land bör 

vidta i syfte att kunna upptäcka, förebygga och bestraffa användningen av det finansiella 

systemet för penningtvätt och finansiering av terrorism. 43  

4.3 EUs penningtvättsdirektiv 

FATF rekommendationer gav sedan upphov till EUs första penningtvättsdirektiv44.  Det första 

penningtvättsdirektivet var startskottet på samordningen av insatserna för att förhindra att den 

fria rörelsen av kapital och friheten att tillhandahålla finansiella tjänster inom EU utnyttjades 

för penningtvätt. Direktivet gällde kreditinstitut och finansiella institut som de definierades i 

direktivet. Dessa ålades en skyldighet att kontrollera identiteten på sina kunder och att, vid 

misstanke om penningtvätt, anmäla misstankarna till behörig myndighet, och att spara 

uppgifter och dokument från identitetskontrollen. Härtill innehöll direktivet krav på att införa 

arbetsmetoder som skulle motverka att den egna verksamheten användes för penningtvätt, 

                                                 
43 25 years and beyond - setting the standards to combat money laundering and the financing of terrorism and 

proliferation. s. 2 f. 
44 Rådets direktiv av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 

tvättning av pengar (91/308/EEG). 
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krav på att stoppa misstänkta transaktioner samt krav på utbildning av de anställda gällande 

penningtvättsfrågor.45 Det första penningtvättsdirektivet införlivades i svensk rätt genom lag 

(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.46 

Det andra penningtvättsdirektivet47, som antogs år 2001, innebar att verksamhetsutövare även 

utom den finansiella sektorn nu omfattades. Av det andra direktivet omfattades nu även 

fastighetsmäklare, skatterådgivare, revisorer, s.k. oberoende jurister, kasinoverksamhet samt 

vissa handlare när betalning görs kontant och med höga belopp. Direktivet innebar en 

utvidgning av penningtvättsbegreppet. Direktivet införlivades genom ändringar i dåvarande 

penningtvättslag.48 

Det tredje penningtvättsdirektivet49 innebar att nya regler om ett riskbaserat förhållningssätt, 

kundkontroll och PEP (personer i politiskt utsatt ställning) infördes. Vidare innehöll det tredje 

penningtvättsdirektivet krav på åtgärder kring ett nytt problemområde - finansiering av 

terrorism. Liksom tidigare direktiv byggde även detta på FATFs rekommendationer och 

tillkomsten av bestämmelser om finansiering av terrorism var ett resultat av det ökade 

internationella samarbetet efter attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001.  

År 2015 kom EUs fjärde penningtvättsdirektiv.50 Det fjärde penningtvättsdirektivet håller i nu 

på att implementeras i svensk rätt - i skrivande stund bereder nu regeringskansliet en 

lagrådsremiss. Det senaste tillskottet i raden av rättsdokument på området är, som tidigare 

nämnts, betänkandet Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – 

fjärde penningtvätts- direktivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8). 

Utredningen föreslår de ändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra det fjärde 

penningtvättsdirektivet och FATFs reviderade rekommendationer. Eftersom 

penningtvättsdirektiven är minimidirektiv, kan Sverige välja att införa mer långtgående krav 

än vad direktiven påbjuder.51 Utredningen föreslår bland annat en ny penningtvättslag som 

föreslås träda i kraft den 26 juni 2017 och som innehåller omarbetade krav på banker och 

andra verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av 

                                                 
45 SOU 2007:23, s. 63 f. 
46 Prop. 1992/93:207, s. 7. 
47 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 4 december 2001 om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG 

om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (2001/97/EG). 
48 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt. 
49 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella 

systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (2005/60/EG). 
50 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella 

systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (2015/849). 
51 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella 

systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (2015/849), artikel 5. 
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terrorism.52 Efter det att utredningen färdigställdes i februari 2016, har EU-kommissionen i 

juli 2016 lämnat ett förslag53 till ändringar av det fjärdepenningtvättsdirektivet i syfte att 

stärka dess verkningsfullhet i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De 

nyheter som det fjärde penningtvättsdirektivet medför kommer att behandlas i kommande 

kapitel. 

  

                                                 
52 SOU 2016:8, s. 40. 
53 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending 

Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money 

laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC. 
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5 Penningtvättsregelverket och de finansiella aktörerna 

5.1 Inledning 

I det följande kommer redogöras för de krav på verksamhetsutövare som gällande 

penningtvättsregelverk ställer. Fokus ligger på finansiella aktörer såsom exempelvis banker, 

försäkringsbolag och fondbolag. De mest centrala regelverken på området för ett svenskt 

finansiellt företag är idag: 

- Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

- Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism 

- EU-förordning 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och 

enheter i syfte att bekämpa terrorism 

- EU-förordning 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar 

av medel 

I denna framställning kommer fokus att ligga på ovan listade penningtvättslag med tillhörande 

föreskrifter från Finansinspektionen. Eftersom reglerna är mycket omfattande och detaljerade 

kommer de i vissa delar att behandlas översiktligt. Övriga ovan listade författningar är dock 

viktiga regelverk på området och därför ska dessa behandlas kort i det följande. Till skillnad 

från direktiv är förordningar alltid direkt tillämpliga och gäller som lag i Sverige. 

5.2 EUs sanktionslista 

Enligt  EU-förordning 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och 

enheter i syfte att bekämpa terrorism samt tillhörande förteckning54 över de fysiska och 

juridiska personer som omfattas, ställs särskilda krav på verksamhetsutövare som 

tillhandahåller finansiella tjänster. Reglerna innebär, med vissa undantag, att tillgångar 

tillhörande vissa personer ska frysas, och att penningmedel, andra finansiella tillgångar eller 

ekonomiska resurser varken får ställas till förfogande för, eller tillgängliggöras till förmån för 

dessa personer.  

                                                 
54 Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions. Förteckningen finns 

tillgänglig på EU:s hemsida och uppdateras löpande. 
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5.3 Information som skall åtfölja överföringar av medel 

Ett viktigt verktyg för att kunna förebygga, undersöka och upptäcka penningtvätt eller 

finansiering av terrorism är att kunna spåra varifrån en överföring av pengar kommer. För att 

säkerställa att uppgifter om betalaren vidarebefordras genom hela betalningskedjan finns det 

därför ett krav på att betalningsleverantörerna ska tillse att överföringar åtföljs av korrekt och 

användbar information om betalaren.55 EU-förordning 1781/2006 om information om 

betalaren som skall åtfölja överföringar av medel reglerar just detta. Till grund för 

förordningen ligger FATF specialrekommendation nr VII (SR VII) om ”överföringar på 

elektronisk väg”. Därmed är förordningen, som trädde ikraft den 1 januari 2007, ytterligare ett 

bevis på den genomslagskraft det internationella samarbetet som utförs i FATF de facto har. 

Enligt förordningens artikel 4 måste betalningsleverantörer tillse att varje betalning åtföljs av 

information om betalarens namn, adress och kontonummer. Artikel 4.2 medger att adressen 

kan ersättas med betalarens födelsedatum och födelseort, kundnummer eller nationella 

identitetsnummer. Artikel 4.3 stadgar att kontonummer ska ersättas med en unik 

identifikationskod som gör att transaktionen kan spåras tillbaka till betalaren, i de fall 

kontonummer saknas. Enligt artikel 5.5, ska betalarens betalningsleverantör spara den 

information om betalaren som åtföljer överföringen i fem år. Detsamma gäller 

betalningsmottagaren betalningsleverantör enligt artikel 11. I artikel 5.2 ställs dessutom krav 

på att betalningsleverantören enligt vissa kriterier ska kontrollera de nämna uppgifterna. 

Vidare stadgar artikel 5.4, 6 och 7.2 vissa undantag från skyldigheten att bifoga och 

kontrollera information i vissa fall där värdet understiger 1000 EUR, överföringen sker inom 

EU samt vid så kallade batchöverföringar.  

Om den information som åtföljer en överföring är bristfällig eller saknas finns särskilda regler 

som gäller för betalningsmottagarens betalningsleverantör. I sådant fall ska 

betalningsmottagarens betalningsleverantör antingen avvisa överföringen eller begära 

kompletterande information om betalaren i enlighet med artikel 9.1. Om en 

betalningsleverantör regelbundet underlåter att lämna erforderlig information om betalaren 

har betalningsmottagarens betalningsleverantör en skyldighet enligt artikel 9.2 att vidta vissa 

åtgärder. Åtgärderna kan inledningsvis bestå i att utfärda varningar och fastställa tidsfrister. 

Därefter är betalningsmottagarens betalningsleverantör  skylig att antingen avvisa alla 

framtida överföringar från betalningsleverantören eller fatta beslut om att begränsa eller 

avsluta affärsrelationen med ifrågavarande betalningsleverantör. Vidare kan nämnas att artikel 

                                                 
55 EU-förordning 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel, skäl 6. 



Sida 26 av 62 

 

10, anger att betalningsmottagarens betalningsleverantör ska betrakta ofullständig information 

eller avsaknad av information om betalaren som en faktor vid sin bedömning av om en 

överföring, eller därmed relaterade transaktioner, är misstänkt och om denna överföring, i 

enlighet med skyldigheterna i kapitel III i direktiv 2005/60/EG, skall rapporteras till de 

myndigheter som ansvarar för att bekämpa penningtvätt eller finansiering av terrorism (i 

Sverige: Finansinspektionen). Ovan nämnda direktiv är som bekant tredje 

penningtvättsdirektivet och mer om den bedömning som ovan omtalas, den så kallade 

riskbedömningen, finns att läsa i kommande avsnitt. 

Härtill kompletteras förordningen av en lag som fastställer att Finansinspektionen är 

övervakande myndighet och också är den myndighet som beslutar om sanktioner vid 

överträdelser av bestämmelserna i förordningen. 57  I Sverige är bestämmelserna tillämpliga på 

bl.a. banker och fysiska eller juridiska personer som driver betalningsöverförings- eller 

betalningsförmedlingsverksamhet enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss 

finansiell verksamhet. 

5.3.1 Kommentar 

Det är viktigt att betona att de regler som redogjorts för ovan är tydliga inskränkningar av den 

fria rörlighet för kapital som gäller inom EU,58 dock är de nödvändiga för att kunna arbeta 

effektivt mot penningtvätt och finansiering av terrorism eftersom reglerna gör det betydligt 

svårare för den som vill ägna sig åt penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är tydligt 

att EU lägger stor vikt vi bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism när en 

av grundpelarna i det europeiska samarbetet – den fria rörligheten för kapital – tillåts 

kringgärdas av sträng reglering på detta sätt. Mot bakgrund av omfattningen av penningtvätt 

idag59 och allvaret i föreliggande terrorhot, synes det dock motiverat. Samtidigt medför 

detaljerad reglering av detta slag kostnader för de finansiella aktörer som träffas, kostnader 

som i slutändan drabbar dess kunder, aktieägare och andra intressenter. Det kan vidare inte 

uteslutas att den broms i den fria rörligheten för kapital, som regleringen utgör, kan ha viss 

negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten inom EU. 

                                                 
57 Lag (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om 

information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel, 4 §. 
58 Artiklarna 63–66 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), samt artiklarna 75 och 

215 i EUF-fördraget i fråga om sanktioner. 
59 UN Office on Drugs and Crime (UNODC) uppskattade i en rapport från 2011 att förtjänster som härrör från 

brott uppgår till 3,6 procent av global BNP. Pietschmann, Thomas, Walker John, Estimating Illicit Flows 

Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime, Research Report/United Nations 

Office on Drugs and Crime UNODC, Vienna: UNODC (2011). 
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5.3.2 Förordning (EU) 2015/847 

En ny förordning60 som ersätter gällande förordning har beslutats och kommer att vara 

tillämplig från och med den 26 juni 2017 – alltså samma dag som det fjärde 

penningtvättsdirektivet ska vara implementerat i svensk rätt. Huvudpunkterna i den nya 

förordningen är att ytterligare krav ställs på betaltjänstleverantörer i form av dels krav på att 

ytterligare av information om betalningsmottagaren ska följa en överföring, och dels krav på 

högre kvalitetsnormer i fråga om betaltjänstleverantörens61 skyldighet att genomföra effektiva 

rutiner för att upptäcka när information saknas eller inte är tillräcklig. 

5.4 Penningtvättslagen och FFFS 2009:1 

5.4.1 Inledning 

Penningtvättsdirektiven har i svensk rätt genomförts genom lag (2009:62) om åtgärder mot 

penningtvätt (”penningtvättslagen”) och finansiering av terrorism med tillhörande föreskrifter; 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism FFFS 2009:1. I det följande kommer de krav som ställs på 

verksamhetsutövare att redogöras för. Fokus kommer att ligga på det riskbaserade 

förhållningssättet, riskbedömning, rutiner, kundkännedom, uppgifts och 

granskningsskyldigheter samt utbildning och skydd av anställda. Av utrymmesskäl kommer 

inte redogöras närmare för vilka verksamheter som omfattas av lagen, istället ligger fokus på 

de materiella bestämmelserna. De aktörer, såsom banker, försäkringsbolag, fondbolag, 

värdepappersbolag och försäkringsförmedlare som omfattas av regelverket kommer i det 

följande, liksom i lagen, att benämnas verksamhetsutövare. 

5.4.2 Ett riskbaserat förhållningssätt 

Det riskbaserade förhållningsättet kan sägas vara grunden för hur en verksamhetsutövare ska 

arbeta med frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan beskrivas som 

ett tillvägagångssätt att hantera riskerna för att den egna verksamheten används för 

penningtvätt och finansiering av terrorism och är styrande för de faktiska åtgärderna såsom 

själva genomförandet av kundkännedomen, transaktionsgranskningen samt rapporteringen av 

avvikande transaktioner. I penningtvättslagen anges att ” verksamhetsutövare ska kartlägga 

och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten.”62  

                                                 
60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja 

överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006. 
61 Betaltjänstleverantörers verksamhet regleras närmare i lag (2010:751) om betaltjänster. 
62 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 5 kap. 1 §. 
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Det första steget i denna riskhanteringsprocess är att kartlägga riskerna i verksamheten. För 

att kunna göra detta behöver verksamhetsutövaren inhämta information om hur penningtvätt 

och finansiering av terrorism kan gå till och särskilt vilka risker som är förknippade med den 

egna verksamheten i detta avseende.  Sådan information kan inhämtas såväl externt från 

exempelvis FATF, Finanspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebygganderådet och olika 

branschorganisationer, som internt ur egna register, tidigare incidenter och erfarenheter i 

verksamheten.63 

Nästa steg i riskhanteringsprocessen är att genomföra själva riskbedömningen mot bakgrund 

av den information som inhämtats. Riskerna ska bedömas på lämpligt sätt med hänsyn till 

företagets verksamhet, omfattning och komplexitet. Vidare anges att ”riskbedömningen ska 

innehålla en analys av företagets kunder, produkter, tjänster och andra faktorer som är 

relevanta för verksamheten, såsom distributionskanaler och geografiska områden.”64 Även de 

risker som framkommit vid den nationella riskbedömningen och som påverkar den enskilda 

verksamheten bör beaktas.65 I denna del måste verksamhetsutövaren ställa sig frågor som: 

Vilka risker kan identifieras med hänsyn till just den specifika verksamhet som bedrivs och 

dess kontext? Är identifierade risker hanterade på ett adekvat sätt?  

Vidare anges att ”en verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. 

Omfattningen av dessa åtgärder ska anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering 

av terrorism.”66 För en verksamhetsutövare betyder detta att graden av kontroll, omfattningen 

av andra åtgärder ska anpassas efter de risker man identifierat i riskbedömningen. Där risken 

för penningtvätt och finansiering av terrorism är störst krävs alltså att mer omfattande åtgärder 

vidtas samtidigt som det  räcker med färre och mindre omfattande åtgärder där risken bedöms 

vara lägre.67 Exempel på situationer då risken för penningtvätt och finansiering av terrorism 

oftast är högre är då det rör sig om en distandskund eller en politiskt utsatt person (”PEP”)68.  

Det tredje steget i riskhanteringsprocessen är alltså att mot bakgrund av den 

verksamhetsspecifika riskbedömningen implementera nya och uppdatera befintliga interna 

regler, rutiner och processer som styr verksamheten för att säkra en god styrning, 

riskhantering och kontroll med avseende på penningtvätt och finansiering  av terrorism. Detta 

kan konkret innebära att kundkännedomsprocessens konstruktion i olika situationer kan 

                                                 
63 FFFS 2009:1 2 kap. 2 §. 
64 FFFS 2009:1 2 kap. 3 §. 
65 Prop. 2014/15:80, s. 49. 
66 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 1 §. 
67 SOU 2016:8, s. 176. 
68 PEP(Politically Exposed Person) behandlas närmare i kommande avsnitt. 
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behöva omarbetas. Kraven på kundkännedom behandlas i följande avsnitt men de frågor 

verksamhetsutövaren i denna del måste ställa sig är: – Hur ska kundkännedomsprocessen 

konstrueras? – Vilka riskindikatorer ska beaktas i kundkännedomsprocessen, dvs i vilka 

situationer ska åtgärder för normal, fördjupad och förenklad kundkännedom tillämpas? Ett 

företags styrelse eller verkställande direktör är skyldiga att fastställa interna regler för 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism där det framgår vem som beslutar om 

rutiner, system, utbildningsprogram och riktlinjer.69 

Det sista steget i denna riskhanteringsprocess är att tillse att riskbedömningen som genomförts 

också dokumenteras och hålls uppdaterad.70 Exempel på situationer då verksamhetsutövaren 

behöver uppdatera interna styrdokument i detta avseende kan vara vid lansering av nya 

produkter, tjänster och distributionskanaler och då nya tillvägagångsätt för penningtvätt 

uppdagats. Vidare är det viktigt att verksamhetsutövarens ledning hålls uppdaterad på de 

åtgärder som utförts inom ramen för riskhanteringsprocessen, eftersom det är ledningen som 

bär det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs lagenligt.71 Nedanstående diagram 

sammanfattar den riskhanteringsprocess som företagen utifrån det riskbaserade 

förhållningsättet behöver arbeta med. 

 

 

 

Det riskbaserade förhållningsättet som princip ger alltså ett betydande utrymme för flexibilitet 

i art och omfattning av de åtgärder och lösningar som används för att hantera de risker som 

identifierats i verksamheten. Dock åligger det i princip verksamhetsutövaren att kunna visa 

för tillsynsmyndigheten, dvs. Finansinspektionen, att riskbedömningen man utfört och 

vidtagna åtgärder är tillräckliga.72 Det riskbaserade förhållningsättet tillämpas i huvudsak på 

kundkännedomsprocessen, transaktions- och aktivitetsgranskningen, utbildning och intern 

kontroll samt den fortlöpande uppföljningen av befintliga kunder. 

Det kan konstateras att en viss utmaning och ett stort ansvar åligger den enskilde 

                                                 
69 FFFS 2009:1 3 kap. 1 §. 
70 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 5 kap. 1 § samt FFFS 2009:1 2 

kap. 4 §. 
71 Grahn, T. Lundén, F. Madstedt, K. Wendleby, B. Åtgärder mot penningvätt m.m. – En praktisk vägledning 

och kommentar, 1 u, Nordstedts Juridik, Vällingby 2010, s. 83. 
72 Grahn, T. Lundén, F. Madstedt, K. Wendleby, B. Åtgärder mot penningvätt m.m. – En praktisk vägledning 

och kommentar, 1 u, Nordstedts Juridik, Vällingby 2010, s. 77. 
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verksamhetsutövaren att förstå riskerna i sin egen verksamhet för att kunna tillämpa det 

riskbaserade förhållningsättet på ett korrekt sätt. Penningtvättslagen såväl som FFFS 2009:1 

ställer krav på tillämpning av det riskbaserade förhållningsättet. Härtill kan nämnas att 

Advokatsamfundets vägledningsdokument behandlar tillämpningen av det riskbaserade 

förhållningssättet. 

5.4.3 Kundkännedom (KYC) 

Som ovan nämnts ska omfattningen på de åtgärder som vidtas för att uppnå kundkännedom 

vara anpassade efter risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det finns enligt 

penningtvättslagen med tillhörande föreskrifter FFFS 2009:1 tre grader av kundkännedom; 

grundläggande åtgärder för kundkännedom (vilket utgör huvudregeln), förenklade åtgärder 

för kundkännedom (undantag från åtgärder för grundläggande kundkännedom) samt skärpta 

åtgärder för kundkännedom. 

5.4.3.1 Kundbegreppet 

 

En betydelsefull del i reglerna om kundkännedom är givetvis definitionen av begreppet kund. 

I lagen anges att kund är den som har trätt i avtalsförbindelse med sådan verksamhetsutövare 

som avses i penningtvättslagen.73 Det kan noteras att definitionen inte ställer något krav på 

varaktighet eller omfattning avseende avtalsförbindelsen – således omfattas även den som 

tillfälligt och småskaligt nyttjar verksamhetsutövarens tjänster och produkter av 

kundbegreppet.  

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra vem som är att anse som kund, så är exempelvis fallet 

när finansiella institutioner agerar för kunds räkning vid köp av finansiella instrument. I de 

fall det kan konstateras att den finansiella institutionen enbart introducerar kunden för en 

verksamhetsutövare, på uppdrag av kunden, bör rimligen den för vars räkning 

avtalsförbindelsen etableras anses vara kund i lagens mening.74 Ett exempel på när den 

finansiella institutionen istället anses vara kund är när ett försäkringsbolag tecknar 

fondandelar för kunds fondförsäkring. Försäkringsbolaget är då den juridiska 

fondandelsägaren och är i förhållande till verksamhetsutövaren (fondbolaget) kund i 

penningtvättslagens mening.75 Detta motiveras också av att försäkringstagaren definitivt är att 

                                                 
73 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 1 kap. 5 § 5 pt. 
74 SOU 2016:8, s 200 f. 
75 Grahn, T. Lundén, F. Madstedt, K. Wendleby, B. Åtgärder mot penningtvätt m.m. – En praktisk vägledning 

och kommentar, 1 u, Nordstedts Juridik, Vällingby 2010, s. 116 f. 
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anse som kund i penningtvättslagens mening i förhållande till försäkringsbolaget och 

därigenom redan kontrolleras i försäkringsbolagets kundkännedomsprocess.  

5.4.3.2 Tidpunkten för kundkännedom 

Huvudregeln är att kontroll av kunden och den verkliga huvudmannens identitet ska slutföras 

innan en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs. Med affärsförbindelse 

avses en affärsmässig förbindelse som när kontakten etableras förväntas ha en viss 

varaktighet.76 Vissa undantag beträffande tidpunkten för kännedom medges avseende 

förmånstagare till livförsäkring eller då det är nödvändigt för att inte avbryta verksamhetens 

normala gång.77 

5.4.3.3 Grundläggande kundkännedom 

De situationer som kräver att verksamhetsutövaren vidtar grundläggande åtgärder för 

kundkännedom enligt penningtvättslagen 2 kap. 2 § är: 

1. vid etableringen av en affärsförbindelse, 

2. vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller 

mer, 

3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro men kan antas 

ha samband med en eller flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till 

minst detta belopp, och 

4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter 

om kundens identitet. 

Härtill stadgas att åtgärder ska vidtas, oavsett eventuella undantag, befrielser eller 

tröskelbelopp, om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det 

ska alltså noteras att bestämmelsen inte är uttömmande och därför inte ska läsas e contrario.78 

Bestämmelsen anger i vilka situationer åtgärder för grundläggande kännedom måste vidtas. 

Verksamhetsutövaren ska som ovan beskrivits tillämpa ett riskbaserat förhållningsätt, 

innebärandes att verksamhetsutövaren i övrigt själv utifrån den egna riskbedömningen avgör 

vilka kundkännedomsåtgärder som ska tillämpas, i vilka situationer samt i vilken omfattning. 

Syftet med tröskelvärdet på 15 000 EUR är, för att återknyta till avsnitt 2.3, att inte i onödan 

ålägga verksamhetsutövarna kostsamma skyldigheter, obstruera handel och i förlängningen 

                                                 
76 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 1 kap. 5 § 1 pt. 
77 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 9 §. 
78 Grahn, T. Lundén, F. Madstedt, K. Wendleby, B. Åtgärder mot penningtvätt m.m. – En praktisk vägledning 

och kommentar, 1 u, Nordstedts Juridik, Vällingby 2010, s. 110. 
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hejda ekonomisk tillväxt. Trots att tröskelvärdet om 15 000 EUR enbart gäller förutsatt att 

någon affärsförbindelse inte etablerats och då verksamhetsutövaren inte har misstankar om 

penningtvätt eller finansiering av terrorism (eller annars infört strängare regler i 

verksamheten) kan tröskelvärdet tyckas vara väl högt. Detta är dock en avvägning som 

lagstiftaren fått göra mellan å ena sidan omsättningsintresset och å andra sidan styrkan i 

lagstiftningen för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett allt för högt satt 

tröskelvärde gör reglerna uddlösa medan ett allt för lågt tröskelvärde skapar ett omotiverat 

hinder för omsättningen. 

I doktrinen har framförts kritik mot den bestämmelse som i 2 kap. 2 §1 s 3 pt avser stävja 

situationer då större belopp delas upp på flera mindre för att undgå tröskelbelopp och undvika 

att väcka misstanke. Frågan som ställts är vilka rutiner en verksamhetsutövare förväntas ha 

för att identifiera enstaka transaktioner som enligt bestämmelsen ”kan antas ha samband med 

en eller flera andra transaktioner” och vilka tillsammans uppgår till 15 000 EUR?79 

Sett mot bakgrund av att det vid transaktioner under 15 000 EUR inte finns något uttryckligt 

krav på att kundkännedomsinformation måste inhämtas eller identitetskontroll utföras 

samtidigt som identifiering av sammanhörande transaktioner lär förutsätta att uppdragsgivaren 

identifierats, kan bestämmelsen tyckas ogenomtänkt. I sammanhanget bör erinras om de 

tidigare behandlade reglerna om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av 

medel80, genom vilken en verksamhetsutövare i många fall likväl har tillgång till information 

om uppdragsgivarens identitet. Tröskelbeloppet för när betalarens information, i fall då 

överföringen inte görs från ett konto, inte behöver kontrolleras enligt det regelverket är som 

tidigare nämnts 1000 EUR. De verksamhetsutövare som även träffas av nämnda regelverk har 

därför en skyldighet att kontrollera uppdragsgivares identitet redan vid en betydligt lägre 

gräns än 15 000 EUR. Rent praktiskt löses problematiken genom att verksamhetsutövarna 

inför krav på kundregistrering som en förutsättning för tillgång till verksamhetsutövarens 

tjänster. Kundregistreringen innebär att kunden genomgår en kundkännedomsprocess, vilken 

innefattar identitetskontroll. Därigenom kan verksamhetsutövaren med lätthet uppfylla kravet 

på kundkännedom även i sådana situationer enligt 2 kap. 2 §1 s 3 pt, där enstaka transaktioner 

ackumulerat uppgår till ett tröskelbelopp. 

Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses enligt penningtvättslagen: 

                                                 
79 Grahn, T. Lundén, F. Madstedt, K. Wendleby, B. Åtgärder mot penningtvätt m.m. – En praktisk vägledning 

och kommentar, 1 u, Nordstedts Juridik, Vällingby 2010, s. 111. 
80 EU-förordning 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel. 
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1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag eller på annat 

tillförlitligt sätt, 

2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och 

3. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art. 

Härtill åläggs verksamhetsutövaren att avgöra om kunden eller kundens verkliga huvudman är 

en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”).81 Med PEP avses en fysisk person som har eller 

har haft en viktig offentlig funktion i en stat, eller fysisk person som har eller har haft en 

funktion i ledningen i en internationell organisation.82 Verksamhetsutövaren ska även avgöra 

om kunden är en familjemedlem till eller en känd medarbetare till en PEP.83  

Bestämmelsen om grundläggande åtgärder för kundkännedom kompletteras på detaljnivå av 

FFFS 2009:1 4 kap. Häri anges närmare vilka förfaranden och handlingar som är godtagbara  

för att kontrollera kundens identitet, hur kontroll av kundens identitet ska ske när kunden är 

fysiskt närvarande eller befinner sig på distans, och vad som gäller beträffande fysisk 

respektive juridisk person m.m. 

Med verklig huvudman avses en fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, 

eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett bestämmande inflytande över 

kunden.84 Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet innebär, ifråga om juridiska 

personer, att verksamhetsutövaren måste utreda kundens ägarförhållanden och 

kontrollstruktur.85 Vidare anges i Finansinspektionens föreskrifter att en verksamhetsutövare 

”ska skaffa sig tillförlitliga och tillräckliga uppgifter om en verklig huvudmans identitet 

genom externa register, relevanta uppgifter från kunden eller genom andra uppgifter som 

företaget tagit del av.”86 Här kan man fråga sig vad ”tillräckliga uppgifter” egentligen innebär 

och hur det ska tolkas. Bestämmelsen bör tolkas mot bakgrund av det riskbaserade 

förhållningsättet. Det innebär att i kundförhållanden där verksamhetsutövaren bedömer att 

risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är lägre, ställs lägre krav på vad som är 

”tillräckligt” medan det motsatta gäller då risken är högre.  

Vidare anges i föreskriften om fall då kunden är en juridisk person att verksamhetsutövaren 

ska kontrollera dels direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet i kunden uppgår till mer 

                                                 
81 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2 kap. 3 §.  

 
82 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 1 kap. 5 § 7 pt. I 5a § definieras 

offentlig funktion närmare. 
83 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 7a §. I paragrafen definieras 

närmare vad som avses med familjemedlem och känd medarbetare. 
84 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 1 kap. 5 § 8 pt. 
85 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 3 § 2 st. 
86 FFFS 2009:1 4 kap. 9 §. 
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än 25 procent, dels de fysiska personer som utövar ett bestämmande inflytande över kunden.87  

Ett exempel på det sistnämnda är då en ägare via aktieägaravtal har rätten att tillsätta och 

avsätta styrelseledamöter i ett aktiebolag och därigenom kan anses ha ett bestämmande 

inflytande över bolaget (kunden).88 Syftet med reglerna om kontroll av den verkliga 

huvudmannens identitet är att utreda för vems räkning en affärsförbindelse etableras, en 

transaktion genomförs och vem som egentligen har kontrollen av den egendom som hanteras. 

Enligt förarbetena kan detta ske genom att kunden frågas om den verkliga huvudmannen och 

beroende på svaret kan ytterligare åtgärder behöva vidtas såsom kontroll mot register. Om en 

kund inte vill eller förmår redogöra för ägarförhållanden och kontrollstruktur bör detta 

föranleda att kompletterande undersökande åtgärder vidtas.89 Skyldigheten att utreda en kunds 

ägarförhållanden och ägarstruktur sträcker sig så långt som verksamhetsutövarens 

riskbedömning motiverar.90 

Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses som ovan nämnts även inhämtande av 

information om affärsbindelsens syfte och art. Anledningen till detta är att 

verksamhetsutövaren ska bilda sig en uppfattning över hur dennes produkter och tjänster 

kommer att användas av kunden och vilka kundens motiv för användningen är. Informationen 

som inhämtas här har även betydelse för verksamhetens riskbedömning och uppföljning av 

affärsrelationen.91 Ofta framgår affärsbindelsens syfte och art av sammanhanget men vid 

exempelvis överföringar av medel kan syftet med överföringen variera. Liksom för övriga 

kundkännedomsregler är det riskbedömningen som ligger till grund för utformningen och 

omfattningen av informationsinhämtningen beträffande affärsförbindelsens syfte och art. 

I sammanhanget kan nämnas att verksamhetsutövare i vissa fall får förlita sig på åtgärder för 

grundläggande kännedom som utförts av utomstående. Det är då i regel fråga om uppgifter 

från andra verksamhetsutövare vars verksamhet också träffas av penningtvättslagen. Detta 

gäller som sagt enbart grundläggande åtgärder för kundkännedom och förutsätter att 

verksamhetsutövaren utan dröjsmål får del av de uppgifter om kunden som den utomstående 

har inhämtat, och på begäran kan få del av den dokumentation som ligger till grund för 

uppgifterna. 92 Det är dock viktigt att påpeka att ansvaret enligt penningtvättslagen alltid åvilar 

                                                 
87 FFFS 2009:1 4 kap. 9 § 2 st. 
88 Grahn, T. Lundén, F. Madstedt, K. Wendleby, B. Åtgärder mot penningtvätt m.m. – En praktisk vägledning 

och kommentar, 1 u, Nordstedts Juridik, Vällingby 2010, s. 126. 
89 Prop. 2008/09:70, s.74 f. 
90 Prop. 2008/09:70, s.75. 
91 Prop. 2008/09:70, s. 75. 
92 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 3 § 4 st. 
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varje enskild verksamhetsutövare och alltså inte kan läggas över på annan genom avtal eller 

outsourcing.93 

5.4.3.4 Förenklade åtgärder för kundkännedom 

Under vissa särskilda omständigheter som anges i penningtvättslagen medges att delar av den 

grundläggande kundkännedomen samt uppföljningen av affärsförbindelsen inte behöver 

genomföras.94 Det rör sig i dessa fall om tjänster och affärsförbindelser med motparter där 

risken för penningtvätt och finansiering av terrorism enligt lagens regler presumeras vara 

låg.95 Exempelvis omfattas affärsförbindelser med svenska staten och vissa 

verksamhetsutövare med hemvist inom EES-området av bestämmelsen. 

Förenklade åtgärder för kundkännedom innebär i princip att verksamhetsutövaren förvissar 

sig om att kunden de facto omfattas av detta undantag från huvudregeln om åtgärder för 

grundläggande kundkännedom. De uppgifter som inhämtas här måste dock kontrolleras.96 

Som kommer framgå nedan, finns situationer då verksamhetsutövaren, reglerna om förenklad 

kundkännedom till trots, likväl har att vidta mer ingående åtgärder för att uppnå 

kundkännedom. 

5.4.3.5 Skärpta åtgärder för kundkännedom 

I penningtvättslagen anges att en verksamhetsutövare alltid ska vidta skärpta åtgärder för att 

uppnå kundkännedom om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är hög. Detta 

ska ske oavsett om kunden i fråga omfattas av tidigare nämnda regler om förenklad 

kundkännedom.97 Ingår en verksamhetsutövare en affärsförbindelse med exempelvis ett 

fondbolag med hemvist i Sverige ska alltså skärpta åtgärder vidtas om verksamhetsutövaren 

bedömer att risken för penningtvätt i förevarande situation är hög, trots att fondbolag med 

hemvist i Sverige omfattas av undantagsregeln. Vidare stadgas att skärpta åtgärder ska vara 

mer omfattande än de åtgärder som omfattas av de grundläggande åtgärderna. Härtill anges att 

skärpa åtgärder alltid ska innefatta lämpliga åtgärder för att ta reda på varifrån de tillgångar 

som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer, 

skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen, och att inhämta godkännande från 

                                                 
93 Grahn, T. Lundén, F. Madstedt, K. Wendleby, B. Åtgärder mot penningtvätt m.m. – En praktisk vägledning 

och kommentar, 1 u, Nordstedts Juridik, Vällingby 2010, s. 136. 
94 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 5 §. 
95 Grahn, T. Lundén, F. Madstedt, K. Wendleby, B. Åtgärder mot penningtvätt m.m. – En praktisk vägledning 

och kommentar, 1 u, Nordstedts Juridik, Vällingby 2010, s. 140. 
96 FFFS 2009:1 4 kap. 4, 7 och 12 §§. 
97 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 6 §. 
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behörig beslutsfattare.98 I förarbetena anges inte alltid helt tydligt vad detta innebär utan 

istället anges att vid avgörandet av vilka konkreta åtgärder som vidtas får den aktuella risken 

för penningtvätt eller finansiering av terrorism beaktas.99  

I vissa typsituationer påkallar lagen särskild uppmärksamhet, anger en presumtion om eller 

helt enkelt konstaterar att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är hög. I det 

sistnämnda fallet ska följaktligen skärpta åtgärder alltid vidtas. Det riskanpassade 

förhållningsättet såsom modell för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av 

terrorism har många fördelar men lägger samtidigt ett mycket stort ansvar på den enskilde 

verksamhetsutövaren. Denna lösning med på förhand angivna typsituationer underlättar därför 

för verksamhetsutövaren eftersom det i dessa situationer inte råder någon tvekan om vilka 

skyldigheter som åligger verksamhetsutövaren. 

Särskild uppmärksamhet vid bedömningen av risken för penningtvätt och finansiering av 

terrorism gäller i fråga om produkter eller transaktioner som skulle kunna underlätta 

anonymitet, och nya produkter och affärsmetoder samt användning av ny teknik.100 Ett 

exempel på ny teknik som omfattas av bestämmelsen kan exempelvis vara Swish-betalningar 

där penningöverföringar görs via en applikation på en mobiltelefon kopplad till ett bankkonto 

och då identifikation sker genom mobilt BankID. En presumtion för att risken för 

penningtvätt och finansiering av terrorism är hög gäller när en affärsförbindelse etableras eller 

en enstaka transaktion utförs med någon på distans, och vid förbindelser mellan ett svenskt 

kreditinstitut och ett kreditinstitut med hemvist utanför EES (s.k. 

korrespondentbankförbindelser).101 I Finansinspektionens föreskrift anges vilka åtgärder en 

verksamhetsutövare ska vidta för att kontrollera identiteten på en distanskund.102 I 

penningtvättslagen 2 kap. 8 §, specificeras närmare vad som avses med skärpta åtgärder i 

fallet med korrespondentbankförbindelser. 

Vad gäller affärsförbindelser och enstaka transaktioner med en person i politiskt utsatt 

ställning (”PEP”) ska verksamhetsutövaren alltid vidta skärpa åtgärder för att uppnå 

kundkännedom.103 Härtill hör att det redan vid den grundläggande kundkännedomen 

föreligger en skyldighet att avgöra huruvida kunden är en PEP.104 Detsamma gäller kända 

                                                 
98 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 7 §. 
99 Prop. 2008/09:70, s. 100. 
100 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 6 § 2 st. 
101 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 6 § 3 st. 
102 FFFS 2009:1 4 kap. 6 §. 
103 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 6a §. 
104 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 3 §. 
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medarbetare och familjemedlemmar till PEP, vilka definieras närmare i lagen.105 I dessa fall 

avses med skärpa åtgärder att lämpliga åtgärder för att ta reda på varifrån de tillgångar som 

hanteras inom ramen för affärsförbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer, skärpt 

fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen, och att inhämta godkännande från behörig 

beslutsfattare.106 För att ta reda på varifrån de tillgångar som hanteras kommer ifrån bör 

givetvis kunden ställas frågan, härefter kan ytterligare dokumentation begäras in för att 

säkerställa att de uppgifter kunden lämnat är riktiga. Exempelvis kan en kopia av en 

avräkningsnota begäras in om kunden anger att pengarna kommer från en aktieförsäljning, 

eller en bouppteckning om kundens tillgångar påstås vara ett arv. Med behörig beslutsfattare 

avses en person, med beslutskapacitet på en högre hierarkisk nivå än den som begär 

godkännandet. En sådan person ska också ha tillräckliga kunskaper om verksamhetsutövarens 

riskexponering mot penningtvätt och finansiering av terrorism såsom exempelvis centralt 

funktionsansvarig.107 Mer om centralt funktionsansvarig i avsnitt 5.5.9. 

5.4.3.6 Då kundkännedom inte uppnås 

Om verksamhetsutövaren inte lyckas uppnå kundkännedom, dvs. inte kan kontrollera 

identiteten på kunden eller den verkliga huvudmannen tillfredsställande eller inhämta 

information om affärsförbindelsens syfte och art, får verksamhetsutövaren inte etablera en 

affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion.108 Vidare framgår att en affärsförbindelse 

som redan etablerats ska avslutas. Av förarbetena framgår att någon skyldighet enligt 

direktivet att avsluta etablerade och sedan länge giltiga affärsförbindelser inte kan anses 

föreligga.109 Om det under uppföljningen av en etablerad affärsförbindelse uppmärksammas 

att vidtagna kundkännedomsåtgärder kanske inte är tillräckliga, ska detta inte per automatik 

innebära att affärsförbindelsen måste avslutas. Istället avser skyldigheten att avluta 

affärsförbindelsen sådana affärsförbindelser som etablerats innan dess kontroll av kunden och 

den verkliga huvudmannens identitet slutförts med stöd av 2 kap. 9 § 2 st.110 En annan 

intressant följd av att en kund inte har identifierats är att kunden inte har rätt till ersättning 

enligt insättningsgarantin som gäller för insättningar hos banker, kreditmarknadsföretag och 

vissa värdepappersföretag.111 

                                                 
105 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 7a §. 
106 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 7 §. 
107 Prop. 2008/09:70 s. 192. 
108 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2 kap. 11 §. 
109 Prop. 2008/09:70, s. 80. 
110 Lagens uppbyggnad i denna del är komplicerad varför avsnittet med fördel kan läsas parallellt med 

ifrågavarande lagtext. 
111 Lag (1995:1571) om insättningsgaranti, 5 § 11 pt. 
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5.4.4 Bevarande av handlingar och uppgifter 

Penningtvättslagen ställer krav på verksamhetsutövaren att denne i minst fem år ska bevara 

handlingar och uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom. Tiden ska 

räknas från det att åtgärderna utfördes eller, i de fall då en affärsförbindelse har etablerats, 

affärsförbindelsen upphörde.112 Denna bestämmelse tillsammans med kravet på att 

verksamhetsutövare ska ha ett system för att snabbt och fullständigt kunna lämna 

upplysningar om huruvida de under de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med en 

viss person och förbindelsens art,113, ger verksamhetsutövare anledning att administrera 

sådana uppgifter i ett elektroniskt system för att praktiskt lösa efterlevnaden av lagkraven. 

Eftersom ett sådant system kan utgöra en helt eller delvis automatiserad behandling av 

personuppgifter eller innebär att de då ingår i en strukturerad samling av personuppgifter som 

är tillgängliga för sökning eller sammanställning, finns i penningtvättslagens 4 kap. 

kompletterande bestämmelser som möjliggör detta i förhållande till personuppgiftslagens114 

mer restriktiva regler. I fråga om PEP uppkommer ingen konflikt med förbudet att registrera 

politiska åsikter enligt 13§ personuppgiftslagen, då sådana känsliga personuppgifter får 

behandlas för dessa ändamål vilket anges i penningtvättslagen 4 kap. 2 §. Utmaningen för 

verksamhetsutövaren blir här istället att tillse att säkerhetsåtgärder vidtas så personuppgifterna 

skyddas i enlighet med vad personuppgiftslagen föreskriver.115 Eftersom det rör sig om 

känsliga personuppgifter ställs högre krav på skydd än annars. Även här handlar det om 

tekniska lösningar för att åstadkomma en hög säkerhetsnivå, men också om organisatoriska 

åtgärder såsom att tillgång till uppgifterna begränsas till endast de individer som för sina 

specifika arbetsuppgifter behöver tillgång till uppgifterna. 

5.4.5 Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser 

När verksamhetsutövaren väl genomfört den inledande kundkännedomen upphör inte 

skyldigheten att utvärdera kunden utifrån ett penningtvätt- och 

terrorismfinansieringsperspektiv. En verksamhetsutövare måste löpande följa upp pågående 

affärsförbindelser genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs 

överensstämmer med de uppgifter som hämtats in om kunden, dennes affärs- och riskprofil 

och, om det behövs, varifrån kundens ekonomiska medel kommer.116 Antag exempelvis att en 

                                                 
112 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2 kap. 13 §. 
113 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 3 kap. 7 §. 
114 Personuppgiftslag (1998:204). 
115 Personuppgiftslag (1998:204) 31 §. 
116 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2 kap. 10 §. 
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kund vid etablering av affärsförbindelsen lämnat uppgift om att syftet med det öppnade 

sparkontot är att spara visst överskott av lön, men senare månatligen sätter in belopp som 

relativt dennes förväntade lön är väsentligen högre. I ett sådant fall bör banken reagera och 

vidta ytterligare åtgärder för att ta reda på varifrån dessa, sett till de uppgifter banken har om 

kunden, stora summor kommer ifrån. Verksamhetsutövaren har alltså att uppdatera 

kundkännedomen vilket finns särskilt föreskrivet i fall då kunden ingår avtal om ytterligare 

produkter eller tjänster inom en affärsförbindelse, och detta innebär en avvikelse från vad som 

tidigare är känt om kunden och dennes affärs- och riskprofil. 117 Dessa skyldigheter föreligger 

under hela den tid affärsförbindelsen varar.118  

Syftet med den fortlöpande uppföljningen av affärsförbindelsen är att verifiera att de uppgifter 

som verksamhetsutövaren har om en kund är uppdaterade och att kundkännedomsnivån är 

anpassad efter eventuellt förändrade eller nya risker för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism. Lagen ställer inga krav på tekniska lösningar för att upptäcka avvikelser från en 

kunds förväntade beteende, men rent praktiskt torde dock detta krävas för att leva upp till 

lagkravet i de fall en verksamhetsutövare har väldigt många kunder. I Finansinspektionens 

föreskrifter stadgas att verksamhetsutövaren ska ha ett elektroniskt system eller en manuell 

rutin för den fortlöpande uppföljningen av affärsförbindelser.119 Liksom innan är 

omfattningen av det åtgärder som vidtas inom ramen för den löpande uppföljningen av 

affärsförbindelser beroende av riskbedömningen verksamhetsutövaren gjort avseende 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

5.4.6 Transaktionsgranskning och rapporteringsskyldighet 

För att kunna upptäcka transaktioner som utgör led i penningtvätt eller finansiering av 

terrorism, har verksamhetsutövare en skyldighet att granska transaktioner. Om 

verksamhetsutövaren misstänker eller har skälig grund att misstänka att en transaktion utgör 

led i penningtvätt eller finansiering av terrorism ska transaktionen analyseras närmare.120 En 

verksamhetsutövare ska i denna granskning särskilt leta efter transaktioner som kan anses 

innebära en särskild risk för penningtvätt och finansiering av terrorism och i synnerhet 

komplicerade eller omfattande transaktioner och ovanliga transaktionsmönster som inte 

förefaller ha något ekonomiskt eller lagligt syfte.121 Därefter ska sådana transaktioner 

                                                 
117 FFFS 2009:1 4 kap. 17 §. 
118 Prop. 2008/09:70, s. 194. 
119 FFFS 2009:1 4 kap. 16 §. 
120 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 3 kap. 1 § 1 st. 
121 FFFS 2009:1 5 kap. 1 §. 
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analyseras. Ett led i analysen är att söka förstå transaktionens syfte genom de uppgifter som 

finns om den specifika kunden; riskprofil, affärsförbindelsens syfte och art m.m. 

Kvarstår misstanke efter sådan analys ska uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på 

penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till Polismyndigheten. Om 

den egendom som den eller de misstänkta transaktionerna avser finns hos 

verksamhetsutövaren ska detta anges särskilt, liksom uppgifter om vilka tillgodohavanden 

kunden har hos verksamhetsutövaren och i förekommande fall uppgifter om mottagaren av 

transaktionen.122 Med ”utan dröjsmål” avses att det ska ske skyndsamt och så fort det är 

möjligt ur ett objektivt perspektiv. Härtill inverkar typen av rapportör, transaktionens 

komplexitet och graden av misstanke på rapporteringstiden. I förarbetena anförs vidare att i de 

fall rapporteringen inte sker skyndsamt, ska det finnas särskilda omständigheter som föranlett 

fördröjningen. Snabb rapportering är en viktig faktor för ett framgångsrikt utredningarbete. 

Utmaningen för verksamhetsutövaren i denna del är att tillse att de rutiner som finns för 

rapportering säkerställer en effektiv och ändamålsenlig hantering av dessa ärenden. I regel är 

det den centralt funktionsansvarige som faktiskt ansvarar för rapporteringen även om lagen 

inte särskilt stadgar detta.123 Mer om den centralt funktionsansvarige i avsnitt 5.5.9. 

Det kan konstateras att transaktionsgranskningsskyldigheten och skyldigheten att fortlöpande 

följa upp affärsförbindelser i mångt och mycket flyter samman och växelverkar med varandra; 

uppgifter som framkommer vid uppföljningen av affärsförbindelsen och som antyder förhöjd 

risk för penningtvätt bör i enlighet med det riskbaserade förhållningsättet föranleda utökad 

transaktionsgranskning. Likaså kan information som framkommer vid 

transaktionsgranskningen innebära en förändrad riskbedömning vilket kräver att fler uppgifter 

hämtas in från kunden i fråga (löpande uppföljning av affärsförbindelsen). 

Vidare finns en skyldighet att utan dröjsmål på Finanspolisens begäran lämna uppgifter som 

behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism.124 Hos 

verksamhetsutövare ska också finnas ett system för att snabbt och fullständigt kunna lämna 

upplysningar om huruvida de under de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med en 

viss person och i så fall uppgift om förbindelsens art.125 Det kan noteras att detta system 

varken behöver vara elektroniskt eller omfatta enstaka transaktioner. Det är återigen upp till 

verksamhetsutövaren att utifrån den egna verksamhetens art och omfattning bestämma hur 

                                                 
122 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 3 kap. 1 § 2 st. 
123 Prop. 2008/09:70, s. 113. 
124 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 3 kap. 1 § 4 st. 
125 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 3 kap. 7 §. 
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detta system ska utformas. Brukligt bör vara att de flesta verksamhetsutövare har någon form 

av Client Relation Manager-system (”CRM”), varigenom uppgifter av detta slag är 

lättåtkomliga.  

Till sist kan nämnas förbudet att genomföra just sådana transaktioner som 

verksamhetsutövaren misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i 

penningtvätt eller finansiering av terrorism.126 Anledningen till detta är att 

verksamhetsutövare inte ska medvetet bidra eller underlätta otillåten verksamhet som 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Liksom tidigare nämnts skulle det allvarligt skada 

förtroendet för det finansiella systemet vilket i förlängningen kan skada både dess stabilitet 

och även ekonomiskt tillväxt. Ett stort ansvar åvilar därför verksamhetsutövaren i denna del. 

Förbudet mot att genomföra en transaktion, etablera en affärsförbindelse eller utföra en 

enstaka transaktion strider inte mot den kontraheringsplikt127 som exempelvis gäller för 

banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag vilket framgår av 

förarbetena.128 

Härtill anges i bestämmelsen att transaktioner får utföras och uppgifter lämnas omedelbart i 

efterhand om det inte är möjligt att låta bli att utföra en misstänkt transaktion, eller om den 

vidare utredningen annars skulle kunna försvåras. Så kan exempelvis vara fallet om det skulle 

motverka försök att få tag i dem som gynnas av en misstänkt transaktion om transaktionen 

inte genomförs.129 

5.4.7 Meddelandeförbudet 

I penningtvättslagen finns en bestämmelse som anger att den fysiska eller juridiska personen, 

dess styrelseledamöter eller anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att 

en granskning har genomförts eller att uppgifter lämnats eller att undersökning utförs eller kan 

komma att utföras avseende en viss kund.130 Bestämmelsen har befunnits så viktig att den, 

liksom gransknings- och uppgiftsskyldigheten i 3 kap. 1 §, är straffsanktionerad.131 Syftet med 

bestämmelsen är givetvis att förhindra att kunden med vetskap om att denne är under 

granskning ska kunna försvåra en utredning eller på annat vis dölja oegentligheter. Givetvis 

utgör bestämmelsen inte ett hinder att avråda sin kund från olaglig verksamhet eller att ställa 

                                                 
126 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 3 kap. 1 § 3 st. 
127 Lag (1995:1571) om insättningsgaranti, 11 § d. Liknande bestämmelser finns för försäkringsbolag och 

fondbolag. Inte heller beträffande dessa uppstår någon konflikt, se nästa fotnot nedan. 
128 Prop. 2008/09:70, s. 80 f. 
129 Prop. 2008/09:70, s. 119. 
130 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 3 kap. 4 §. 
131 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 7 kap. 7 §. 
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kundskännedomsfrågor till kunden.  Bestämmelsen är enligt förarbetena avsedd att främst 

träffa direkta, uppsåtliga röjanden till den anmälda kunden.132 Det är mot bakgrund härav 

viktigt för verksamhetsutövaren att tillse att anställda är väl medvetna om 

meddelandeförbudet och vet till vem de ska vända sig vid osäkerhet om förbudets 

tillämplighet.  

5.4.8 Utbildning och skydd av anställda 

Verksamhetsutövaren ska tillse att de anställda erhåller behövlig information och utbildning 

för att kunna förhindra att verksamheten utsätts för penningtvätt och finansiering av 

terrorism.133 I Finansinspektionens föreskrifter anges närmare att verksamhetsutövaren ska ha 

ett anpassat utbildningsprogram och att anställda inom relevanta verksamhetsområden 

utbildas och löpande informeras om ändringar i regelverk samt nya trender och mönster som 

används samt metoder som kan användas vid penningtvätt och finansiering av terrorism.134 

Det ställs alltså ganska omfattande krav på kunskaps- och tidsresurser hos 

verksamhetsutövaren i denna del. För mindre företag som inte har denna kunskap ”inhouse” 

kan kompetens på området behövas köpas in, vilket medför kostnader. 

Verksamhetsutövaren ska även tillse att anställda skyddas mot hot eller fientliga åtgärder som 

kan uppkomma till följd av att de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller 

finansiering av terrorism. Vidare ska verksamhetsutövaren utreda incidenter som inträffar och 

använda kunskapen till att uppdatera de rutiner som skyddar anställda samt vidta relevanta 

åtgärder i det enskilda fallet.135  

5.4.9 Centralt funktionsansvarig  

I enlighet med FATFs rekommendationer har Finansinspektionen föreskrivit att varje 

verksamhetsutövare ska ha en person som är centralt funktionsansvarig för frågor gällande 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Den centralt funktionsansvarige ansvarar för 

uppgifts- och granskningsskyldigheten enligt 3 kap. 1 § första till tredje samt femte stycket 

och 1 b penningtvättslagen. Den centralt funktionsansvarige kan i sin tur delegera uppgifter 

till andra personer som utses till att biträda den centralt funktionsansvarige.136 Den centralt 

                                                 
132 Prop. 2008/09:70, s. 123. 
133 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 5 kap. 1 § 2 st. 
134 FFFS 2009:1 7 kap. 1 §. 
135 FFFS 2009:1 7 kap. 2 §. 
136 FFFS 2009:1 6 kap. 1 §. 
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funktionsansvarige ska också rapportera till styrelsen eller verkställande direktören. Denna 

person ska alltså utgöra ett centralt stöd i penningtvätts- och terrorismfinanseringsfrågor.137  

5.4.10 Interna rutiner och uppföljning 

Som ovan framgått styrs de finansiella aktörernas efterlevnad av penningtvättsregelverket av 

utifrån regelverket framarbetade interna dokument, processer och rutiner. Dessa ska som 

tidigare nämnts vara anpassade efter de verksamhetsspecifika riskerna avseende penningtvätt 

och finansiering av terrorism och uppdateras efter behov. Vidare ska verksamhetsutövarens 

styrelse eller verkställande direktör fastställa interna regler för åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism där det framgår vem som beslutar om rutiner, system, 

utbildningsprogram och riktlinjer om: 

 

1. rutiner för att göra, utvärdera och uppdatera riskbedömningen, 

2. rutiner för kundkännedom, 

3. system eller rutin för att löpande följa upp affärsförbindelser, 

4. rutiner för att bevara handlingar eller åtgärder som har vidtagits för att uppnå 

kundkännedom, 

5. system eller rutin för granskningsskyldigheten, 

6. rutiner för skyldigheten att lämna uppgifter till Polismyndigheten, 

7. rutiner för att bevara uppgifter om åtgärder som har vidtagits vid granskning av 

transaktioner, 

8. utbildningsprogram, 

9. rutiner för att skydda anställda från hot eller fientliga åtgärder, 

10. riktlinjer för internkontroll, regelefterlevnad och intern information. 138 

Det är genom intern kontroll och kontroll av regelefterlevnad som arbetet ska följas upp och 

det ska säkerställas att verksamhetsutövaren uppfyller kraven enligt penningtvättslagen, 

finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 och verksamhetsutövarens rutiner m.m.  

5.5 Praktisk efterlevnad: Intern styrning och kontroll  

Förtroendet för det finansiella systemet är avgörande för dess funktion och en förutsättning 

för att det ska kunna bidra till ekonomisk tillväxt. Penningtvättsregelverket med alla dess krav 

                                                 
137 Prop. 2008/09:70, s. 113. 
138 FFFS 2009:1 3 kap. 2 §. 
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på de finansiella aktörerna är i sig en viktig del i att säkerställa förtroendet för det finansiella 

systemet och dess stabilitet, men regelverket enkom blir inget effektivt medel i kampen mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism om det inte samtidigt hos verksamhetsutövarna 

finns effektiva interna styrningssystem.. I exempelvis lag (2004:297) om bank och 

finansieringsrörelse anges att ett kreditinstitut ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera 

och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med samt tillse att det har en 

tillfredsställande intern kontroll.139 Liknande bestämmelser finns även för andra finansiella 

företag såsom fondbolag och försäkringsbolag.140 Ett annat dokument på området är Svensk 

kod för bolagsstyrning,141, som dessutom är bindande för kreditinstitut vars aktier är upptagna 

till handel på en reglerad marknad. Koden är bindande i så måtto att företaget antingen har att 

följa koden eller förklara varför de i viss fråga inte följt koden. Det är genom att etablera 

dessa interna styrningssystem som den praktiska implementeringen och efterlevnaden av 

regelverket säkerställs. I FFFS 2014: 1 preciseras de organisatoriska kraven närmare. Av 

föreskriften framgår bland annat att det ska finnas en funktion för riskkontroll, en funktion för 

regelefterlevnad och en funktion för internrevision. Kontrollfunktionerna ska dessutom vara 

organisatoriskt skilda från varandra.142 

Det har konstaterats att svaga och ytliga metoder för intern styrning och kontroll varit en nära 

och viktig bidragande faktor till finanskrisen 2008, även om det inte var den utlösande 

faktorn.143 God intern styrning och kontroll är därför av avgörande betydelse både för att 

ändamålet med regelverket uppnås och för att de enskilda finansiella företagen ska uppfylla 

lagkraven och därmed behålla verksamhetstillstånden. God intern styrning och kontroll har 

också visat sig vara en av de stora praktiska utmaningarna för de finansiella aktörerna med 

avseende på efterlevnaden av penningtvättsregelverket – se exempelvis Finansinspektionens 

sanktionsbeslut mot Nordea från den? maj 2015.144 Mer om beslutet i avsnitt 5.7 nedan. 

Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten och det är styrelsens ansvar att etablera en 

intern kontroll för att kunna identifiera, bedöma och rapportera om eventuella brister i 

efterlevnaden av penningtvättsregelverket och om effekten av eventuella åtgärder med 

anledning av identifierade brister.145 Generellt sett finns flera metoder och modeller för att 

genomföra en effektiv styrning av ett företag. Modellen med tre försvarslinjer är vedertagen 

                                                 
139 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 6 kap. 2 §. 
140 Lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 17 § och Försäkringsrörelselag (2010:2043) 10 kap. 
141 Svensk kod för bolagsstyrning, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015. 
142 FFFS 2014:1, 6 kap. 1 §. 
143 EBA Guidelines on Internal Governance, European Banking Authority, London, 27 September 2011, s. 7. 
144 Finansinspektionens beslut av den 19 maj 2015 gentemot Nordea Bank AB, FI Dnr 13-1784, s. 14. 
145 Finansinspektionens beslut av den 19 maj 2015 gentemot Nordea Bank AB, FI Dnr 13-1784, s. 16. 
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inom finansbranschen och finns omnämnd i flera rättsliga dokument.146 Modellen innebär en 

tydlig ansvarsfördelning och tar sin utgångspunkt i en verksamhets grundläggande ansvar 

beträffande riskhantering, intern styrning och kontroll. Den första försvarslinjen utgörs av 

själva affärsverksamheten vilken äger och hanterar risker och regelefterlevnad i första ledet, 

den andra försvarslinjen, funktionen för riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad 

(compliance), svarar för övervakning av risker och regelefterlevnad och den tredje 

försvarslinjen är den del av verksamheten som ansvarar för att det utförs en oberoende 

granskning och tillsyn av arbetet inom såväl första som andra försvarslinjen - dvs. 

internrevisionen.147 Den andra försvarslinjen kan också ha en till affärsverksamheten 

rådgivande funktion och således agera proaktivt genom att exempelvis informera och utbilda 

berörda personer om nya eller ändrade regler.148 Kontrollfunktionerna rapporterar regelbundet 

direkt till ledning och styrelse.149 

Ett praktiskt exempel får illustrera modellen med de tre försvarslinjerna i fråga om åtgärder 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Som tidigare nämnts är det styrelsen eller VD 

som utifrån lagkraven fastställer interna regler vilka styr arbetet mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism i verksamheten. Dessa regler som ska följas av exempelvis bankens 

finansiella rådgivare som möter kund i den dagliga affärsverksamheten (första försvarslinjen). 

Vid mötet genomförs den initiala kundkännedomsprocessen och rådgivaren producerar en 

kundakt. Härefter granskas den kundakt som den finansiella rådgivaren producerat av 

funktionen för regelefterlevnad (andra försvarslinjen) för att säkerställa att lagkrav och interna 

regler efterlevs. Brister som upptäcks i detta skede sammanställs och rapporteras till styrelsen. 

I det tredje ledet tar internrevisionen (tredje försvarslinjen) del av såväl de kundakter som 

producerats av rådgivarna som de rapporter och den dokumentation funktionen för 

regelefterlevnad färdigställt, för att granska både rådgivarens och funktionen för 

regelefterlevnads arbete utifrån lagkrav och interna regler. Kontrollfunktionerna bör även 

granska styrelsens och VDs fastställda interna regelverk och styrdokument utifrån lagkraven. 

5.6 Finansinspektionens sanktionsbeslut mot Nordea Bank (publ) 

Ett exempel på bristande efterlevnad av penningtvättsregelverket och bristande intern styrning 

och kontroll i detta avseende är Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) under åren 2010 till 2014. 

                                                 
146 Se exempelvis SOU 2011:68, s 281 samt EBA Guidelines on Internal Governance, European Banking 

Authority, London, 27 September 2011, s. 10. 
147 SOU 2011:68, s 281. 
148 FFFS 2014:1 8 kap. 3 § 3 och 8 pt. 
149 FFFS 2014:1 5 kap. 5 §, 6 kap. 6 § 3 pt, 6 kap. 7 §. 
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Nordea bedömdes av Finansinspektionen inte ha haft kontroll över risken för att banken 

utnyttjades för penningtvätt och finansiering av terrorism och meddelades i maj 2015 en 

varning förenad med en straffavgift på 50 miljoner kronor. Vid tiden för beslutet var 

straffavgiften om 50 miljoner kronor den högsta ett finansiellt institut kunde åläggas att 

betala. Detta har emellertid ändrats och idag kan straffavgiften uppgå till högst tio procent av 

företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår eller två gånger den vinst/förlust som 

företaget erhållit/undvikt till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.150 Idag 

hade alltså samma överträdelse troligen stått Nordea betydligt dyrare vilket påminner om 

allvaret i en överträdelse av detta slag. I beslutet konstaterade Finansinspektionen att ”Mot 

bakgrund av omfattningen av och allvaret i bristerna finns det därför i och för sig 

förutsättningar för att återkalla Nordeas tillstånd”.151 Formuleringen visar återigen hur 

allvarligt tillsynsmyndigheten ser på överträdelser av detta slag och vilket avseende 

tillsynsmyndigheten fäster vid penningtvättsregelverket. 

Finansinspektionen konstaterade att Nordea under lång tid inte hade identifierat 

högriskkunder och därmed riskerat att inte få tillräcklig eller ändamålsenlig information om 

kunderna, vilket i sin tur inneburit att transaktionsgranskningen inte kunde göras på ett 

tillfredställande sätt.152 Detta visar tydligt hur de åtgärder som penningtvättslagens olika 

bestämmelser stadgar hänger samman och hur brister i vissa av de stadgade åtgärderna kan 

leda till brister beträffande andra åtgärder. Vidare konstaterades att Nordea hade brustit i 

inhämtandet av kundkännedomsinformation, sin skyldighet att fortlöpande följa pågående 

affärsförbindelser samt i skyldigheten att dokumentera åtgärder och beslut vid granskning av 

misstänkta transaktioner.  

Sammanfattningsvis konstaterades att Nordeas överträdelser var mycket allvarliga och 

systematiska till sin karaktär, att banken saknat eller i bästa fall haft undermåliga rutiner och 

åtgärder gällande centrala områden inom penningtvättsregelverket. Det faktum att bristerna 

hade förelegat under flera år och att Nordea redan tidigare erinrats om problemen visar att 

bankens styrelse inte har förmått organisera verksamheten så att banken har kunnat hantera 

risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan 

därför konstateras att en av de största utmaningarna med regelverket avseende penningtvätt 

och finansiering av terrorism för ett finansiellt företag är att etablera en god intern styrning 

och kontroll av verksamheten. 

                                                 
150 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 25 kap. 8 och 9 §§. 
151 Finansinspektionens beslut av den 19 maj 2015 gentemot Nordea Bank AB, FI Dnr 13-1784, s. 19. 
152 Finansinspektionens beslut av den 19 maj 2015 gentemot Nordea Bank AB, FI Dnr 13-1784, s. 8. 
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5.7 Utökat ledningsansvar och penningtvättsfrågor 

Som tidigare nämnts är styrelsen ytterst ansvarig för verksamheten och det är styrelsens 

ansvar att etablera en intern kontroll för att kunna identifiera, bedöma och rapportera om 

eventuella brister i efterlevnaden av penningtvättsregelverket och om effekten av åtgärder 

med anledning av identifierade brister.153 Misslyckas styrelsen i detta avseende kan det 

resultera i att den inte får information om och därmed inte förstår omfattningen av och allvaret 

i eventuella brister, vilket i sin tur leder till att bristerna kanske inte upptäcks och åtgärdas.  

Finansinspektionen kan ingripa mot någon som ingår i ett finansiellt företags styrelse eller är 

dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om det finansiella företaget har 

befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av penningtvättslagen.154 

Ett ingripande sker genom beslut om tidsbegränsat förbud att ingå i ledningsgruppen eller 

genom beslut om sanktionsavgift. Möjligheten att ingripa genom beslut om sanktionsavgift 

mot fysisk person med uppdrag enligt ovan, är ny – denna introducerades under 2015. Vidare 

anges att ingripande får ske endast om bolagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga 

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen. I ett anförande har 

Finansinspektionen närmare preciserat att grov oaktsamhet i sammanhanget handlar om fall 

då en person har underlåtit, i det närmaste låtit bli, att förstå reglerna, alltså ska det röra sig 

om situationer där personen i fråga helt och hållet struntat i att sätta sig in i verksamheten 

överhuvudtaget.155 Vad gäller penningtvättsfrågor torde ansvar komma ifråga exempelvis då 

en styrelse ignorerat återkommande rapporter från kontrollfunktionerna om allvarliga brister i 

verksamheten vad gäller efterlevnaden av penningtvättsregelverket eller i fall då regelverket 

inte alls implementerats i verksamheten. Reglerna om ledningens personliga ansvar ska inte 

behandlas närmare i denna uppsats då de faller utanför uppsatsens ram. Det kan emellertid 

konstateras att reglerna ytterligare stadfäster de särskilda krav på kunskap om penningtvätts- 

och terrorismfinansieringsfrågor som ställs på ledningen i ett finansiellt företag. Det är därför 

av stor vikt att ledningen i ett finansiellt företag håller sig ackord och väl informerad om 

frågor kring penningtvätt och finansiering av terrorism samt tillhörande frågor om intern 

styrning och kontroll.  

 

                                                 
153 Finansinspektionens beslut av den 19 maj 2015 gentemot Nordea Bank AB, FI Dnr 13-1784, s. 16. 
154 För värdepappersbolag se lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 25 kap. 1a § 15 pt, för kreditinstitut se 

lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 15 kap. 1a § 15 pt, samt för fondbolag se lag (2004:46) om 

värdepappersfonder 12 kap. 1a § 4 pt. 
155 Anförande - Viktiga frågor för fondbolagen, Martin Noréus, Finansinspektionen, Fondbolagens förening den 

4 juni 2015. 
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6 Genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet 

6.1 Inledning 

I Sverige tillsattes hösten 2014 en utredning med uppdrag att lämna förslag till 

lagbestämmelser för att genomföra EUs fjärde penningtvättsdirektiv  i svensk rätt. 

Utredningen lämnade i februari 2016 över betänkandet Ytterligare åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism – fjärde penningtvätts- direktivet – samordning – ny 

penningtvättslag – m.m.?? (SOU 2016:8). I skrivande stund bereder regeringskansliet en 

lagrådsremiss. Under 2017 väntas nuvarande penningtvättslag ersättas av en ny 

penningtvättslag som innehåller omarbetade krav på banker och andra verksamhetsutövare att 

vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. I följande avsnitt 

kommer de nyheter som introduceras i och med direktivet och som är relevanta för uppsatsen 

att tas upp och diskuteras. Det ska dock påpekas att utredningens förslag till ny 

penningtvättslag kan komma att ändras av regeringen och att de slutgiltiga lagbestämmelserna 

därmed kan komma att avvika från utredningens förslag. I sammanhanget kan också nämnas 

att efter det att utredningen färdigställdes i februari 2016, har EU-kommissionen i juli 2016 

lämnat ett förslag156 till ändringar av det fjärdepenningtvättsdirektivet i syfte att stärka dess 

verkningsfullhet i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringsförslaget 

lägger fram förslag på sju huvudsakliga områden: virtuella valutor, förbetalda kort, 

finansunderrättelseenheternas informationsinhämtning, information om innehavare av bank- 

och betalkonton, kundkännedomsåtgärder rörande högriskländer, förbättrad tillgång till 

information om verkliga huvudmän samt tydliggöranden av befintliga regler.157 I 

ändringsförslaget föreslås också att implementeringen av hela fjärde penningtvättsdirektivet 

tidigareläggs till den 1 januari 2017. Både Finansdepartementet och Finansinspektionen har 

dock motsatt sig detta på grund av att de inte hinner ta fram nya regler till det förslagna 

datumet.158 Mest sannolikt är dock att det ursprungliga datumet för implementering, den 26 

juni 2017, får kvarstå.  

  

                                                 
156 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending 

Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money 

laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC. 
157 Faktapromemoria 2015/16:FPM117 - Revidering av fjärde penningtvättsdirektivet, Finansdepartementet, den 

17 augusti 2016. 
158 Se Konsultation avseende förslag till revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet, dnr Fi 2016/02651/B, 

Finansinspektionen, 26 augusti 2016.  
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Nedan följer en illustration över tidsplanen för implementeringen av det fjärde 

penningtvättsdirektivet i svensk rätt. 

20 maj 2015 Beslut om fjärde penningtvättsdirektivet 

26 juni 2015 Fjärde penningtvättsdirektivet publicerades 

1 februari 2016 SOU 2016:8 

5 juli 2016 Kommissionens förslag till ändring av fjärde penningtvättsdirektivet 

Hösten 2016 Lagrådsremiss 

1 januari 2017 Implementeringsdatumet enligt Kommissionens föreslagna tidigareläggning 

Våren 2017 Proposition samt FIs förslag till föreskrifter 

26 juni 2017 Ursprungligt implementeringsdatum, ny penningtvättslag träder ikraft 

 

6.2 Nyheter i den föreslagna penningtvättslagen 

6.2.1 Allmänt om tillämpningsområdet 

 

Som nämnt föreslås en helt ny lag ersätta nuvarande penningtvättslagen. Den nya lagen 

kommer att innehålla vissa strukturella förändringar såsom flera kapitel och fler paragrafen än 

nuvarande lag. Vad gäller den nya lagens tillämpningsområde och definitioner kan följande 

konstateras. Definitionen av penningtvätt utvidgas så att även åtgärder med egendom som är 

ägnade att dölja att någon, genom att fullfölja en påbörjad brottsplan, avser att berika sig 

genom brottslig handling, ska anses utgöra penningtvätt.159 Syftet med denna utvidgning är att 

verksamhetsutövarna ska förebygga och i övrigt reagera på sådana typiska 

penningtvättsåtgärder som kan misstänkas vara vidtagna som led i planeringen av ett brott.160 

Angående definitionen av finansiering av terrorism kan noteras att definitionen genom dess 

utformning täcker åtgärder som vidtas för att samla in, tillhandahålla, eller motta egendom 

med syfte att den ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att 

begå vissa typer av brott. Definitionen har anpassats till att överensstämma med de ändringar 

som gjordes i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i 

                                                 
159 Förslag till lag (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 kap. 1 § 3 st. 
160 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvätts- direktivet – 

samordning – ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8), Del 2, s. 218. 
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vissa fall. Vidare kan konstateras att fler verksamheter kommer att omfattas; exempelvis 

hyresförmedlare, värdebolag, flera typer speltjänster samt yrkesmässig handel i vissa fall. 

6.2.2 Affärsförbindelsebegreppet 

I den nya lagen definieras affärsförbindelse som en affärsmässig förbindelse som har, eller när 

kontakten etableras förväntas att ha, en viss varaktighet.161 Utredningen förtydligar att 

konkludent handlande kan medföra att en affärsförbindelse anses föreligga, något krav på 

skriftligt avtal finns alltså inte.162 Så kan exempelvis vara fallet när en kund nyttjat en 

verksamhetsutövares tjänster genom att vid flertalet tillfällen begära att enstaka transaktioner 

genomförs. I sådana fall kan kundrelationen anses ha utvecklats på ett sådant sett att en 

affärsrelation etablerats eftersom parternas handlande fått en mer varaktig karaktär – även om 

så inte stod klart vid de inledande kontakterna. Följden av detta är att verksamhetsutövaren 

har att vidta åtgärder för kundkännedom även i detta senare skede då inledande kontakter 

redan förevarit.163 

6.2.3 Verklig huvudman 

Utredningen har föreslagit att nuvarande definition  av verklig huvudman ändras så att med 

verklig huvudman avses ”en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk 

person eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.”164 Vidare anger 

utredningen att ett aktieinnehav eller en ägarandel på mer än 25 procent ska vara en indikation 

på direkt ägande. Vidare ska ett aktieinnehav eller en ägarandel på mer än 25 procent i den 

juridiska personen som innehas av ett annat företag, som står under en eller flera fysiska 

personers kontroll, eller av flera företag, som står under samma fysiska persons eller 

personers kontroll, utgöra en indikation på indirekt ägande.165 Dessa procentsatser, vilka 

framgår av direktivet, föreslås emellertid inte framgå av den nya lagen utan kan istället väntas 

förekomma i Finansinspektionens föreskrifter. Liksom Svenska Bankföreningen påtalar i sitt 

yttrande över utredningens förslag kan otydligheter i begreppsdefinitionen riskera att leda till 

att verksamhetsutövarna riktar sina resurser fel, vilket är till nackdel för samtliga 

inblandade.166 Den ändrade lagdefinitionen av verklig huvudman innebär emellertid inga 

väsentliga materiella förändringar.  

                                                 
161 Förslag till lag (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 kap. 6 § 1 pt. 
162 SOU 2016:8, Del 2, s. 219. 
163 SOU 2016:8, Del 2, s. 225. 
164 Förslag till lag (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 kap. 6 § 6 pt. 
165 SOU 2016:8 s. 231. 
166 Remissyttrande över SOU 2016:8, Svenska Bankföreningen, 2016-04-27, s.8. 
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En väsentlig nyhet rörande verklig huvudman är införandet av ett centralt register över 

verkliga huvudmän i juridiska personer. Genom registret ska bland annat verksamhetsutövare 

och behöriga myndigheter få tillgång till information om verkliga huvudmän. Syftet med att 

göra informationen om ägar- och kontrollförhållanden i juridiska personer tillgänglig är att 

försvåra att de används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.  Registret föreslås 

regleras i en separat lag.167 I denna lag kommer också stadgas en skyldighet för juridiska 

personer att lämna uppgifter om sina lagliga ägare och verkliga huvudman till de 

verksamhetsutövare som genomför åtgärder för kundkännedom riktade mot den juridiska 

personen. 168 Detta centrala register kommer därför väsentligen underlätta för 

verksamhetsutövare att avgöra vem som är den verkliga huvudmannen. 

6.2.4 Viktig offentlig funktion 

En viktig ändring i den föreslagna lagen beträffande personer som har eller haft en viktig 

offentlig funktion i stat, är att den förslagna lagens uppräkning i av exempel på sådana 

personer inte är uttömmande.169 Det innebär att personer som har en viktig offentlig funktion 

som kan jämställas med något av exemplen också kan anses utgöra en person i politiskt utsatt 

ställning (”PEP”). Detta kan för verksamhetsutövaren vålla gränsdragningsproblem eftersom 

en potentiellt större krets nu omfattas av bestämmelsen samtidigt som gränsdragningen blivit 

otydligare.  

Såsom PEP anses enligt den föreslagna lagens lydelse nu även ”ledamot av ett politiskt partis 

styrelse”.170 Någon närmare avgränsning om vilka politiska partier som avses föreslås inte. 

Av sammanhanget bör dock följa att bestämmelsen enbart avser politiska partier på hög nivå 

eftersom övriga exemplifierande punkter avser funktioner på en hög nivå i samhället – 

styrelseledamöter i mindre politiska partier utan politiskt inflytande på riksnivå bör därmed 

rimligen inte omfattas.  

Vidare anger utredningen att  kretsen av personer i politisk utsatt ställning och kända 

medarbetare till sådana personer ska kunna preciseras i författning av lägre valör.171 Den 

gränsdragningsproblematik som identifierats ovan kan därför väntas redas ut i och med att 

Finansinspektionen publicerar sina föreskrifter tillhörande den nya penningtvättslagen.  

                                                 
167 SOU 2016:8, Del 2, s. 44. 
168 SOU 2016:8 s. 537. 
169 SOU 2016:8, Del 2, s. 226. 
170 Förslag till lag (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 kap. 7 § 3pt. 
171 SOU 2016:8 s. 269. 
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6.2.5 Det riskbaserade förhållningsättet 

Liksom anges i nuvarande regelverk ska de åtgärder som vidtas för att förhindra att den egna 

verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism bestämmas med 

utgångspunkt i det riskbaserade förhållningsättet. Detta föreslås även fortsättningsvis innebära 

att verksamhetsutövaren med  riskbedömningen som utgångspunkt ska utforma rutiner och 

vidta de andra åtgärder som penningtvättslagen kräver och som är nödvändiga för att 

motverka riskerna samt fortlöpande anpassa rutiner och övriga åtgärder efter förändrade 

risker.172 

I förslaget till den nya lagen lyfts det riskbaserade förhållningssättet fram på sådant vis att det 

behandlas i ett särskilt avsnitt som saknar motsvarighet i den nuvarande penningtvättslagen.173 

Det kan konstateras att den nu förslagna lagtexten innebär att vissa detaljer som tidigare 

framgick av Finansinspektionens föreskrifter174 nu istället behandlas i lagen. Exempelvis 

föreslås det av lagen framgå vilka faktorer som verksamhetsutövaren ska beakta vid 

genomförandet av riskbedömningen – något som tidigare framgick av Finansinspektionens 

föreskrifter. Det kan konstateras att utredningens förslag till ny penningtvättslag tydliggör att 

de olika delarna verksamhetsutövarens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

är beroende av varandra och knyts samman av det riskbaserade förhållningssättet. 

6.2.6 Bakgrundskontroll av anställda 

En nyhet i fjärde penningtvättsdirektivet är att verksamhetsutövarens riskbaserade  rutiner ska 

inbegripa rutiner för bakgrundskontroll av personal.175 Syftet detta är att uppnå hög standard 

hos de anställda. I den av utredningen föreslagna penningtvättslagen finns detta inte närmare 

reglerat. Mot bakgrund av att det av utredningen framgår att det i viss mån är upp till 

tillsynsmyndigheten att sätta en lämplig nivå på hur omfattande sådana bakgrundskontroller 

av anställda bör vara, är det troligt att Finansinspektionen reglerar frågan närmare i de 

tillhörande föreskrifterna till den nya lagen.176 Här ska dock noteras att arbetsrättsliga regler 

och kollektivavtal har inverkan på vilka typer av kontroller verksamhetsutövaren får göra av 

arbetstagare. Samtidigt ska hänsyn i detta avseende tas till verksamhetens art och omfattning 

och, i enlighet med det riskbaserade förhållningsättet; riskerna för att verksamheten utnyttjas 

                                                 
172 SOU 2016:8, Del 2, s. 227. 
173 Förslag till lag (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2 kap. 
174 FFFS 2009:1. 
175 Fjärde penningtvättsdirektivet, art 8.4. 
176 SOU 2016:8, s. 189. 
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för penningtvätt och finansiering av terrorism.177 En sådan bakgrundskontroll bör rent 

praktiskt innefatta att verksamhetsutövaren i anslutning till rekryteringsprocessen förvissar sig 

om att den sökande har erforderlig utbildnings- och erfarenhetsnivå och kan möjligen 

innefatta, vilket är ofta förekommande, att sökanden ombeds visa upp utdrag ur 

belastningsregistret. Svenska Bankföreningen har i sitt remissvar begärt ett förtydligande i 

denna del då de med hänvisning till registerutdragsutredningen178, anser att det råder 

osäkerhet om vilka möjligheter en verksamhetsutövare har att genomföra bakgrundskontroller 

av sina anställda med hjälp av utdrag ur belastningsregistret.179 

6.2.7 Granskning och rapportering 

De föreslagna reglerna för granskning och rapportering ändrar fokus från transaktioner till 

”aktiviteter”. Härmed kommer gransknings- och rapporteringsskyldigheten att bli vidare i det 

att den omfattar mer än bara transaktioner. I den nya bestämmelsen om granskning 

exemplifieras genom tre punkter olika situationer och kundrelationer som ska medföra en 

närmare granskning.180 Dessa tre punkter syftar till att skapa en tydlig koppling mellan 

verksamhetsutövarnas granskning och det arbete med typologier, beskrivningar av 

tillvägagångssätt och erfarenhetsutbyte som ska genomsyra systemet.181 Vidare anges att 

övervakningens och granskningens inriktning och omfattning ska bestämmas med beaktande 

av de risker som identifierats i riskbedömningen, vid processen för kundkännedom och genom 

annan information om riskerna i verksamheten, som verksamhetsutövaren känner till. Detta 

gäller även enligt nuvarande lag, det kan emellertid konstateras att detta förtydligats i den 

föreslagna lagen. 

6.2.8 Ny bestämmelse med anledning av förordning 2015/847 

Ytterligare en situation som kräver kundkännedom introduceras i förslaget till ny 

penningtvättslag. Åtgärder för kundkännedom ska vidtas vid utförandet av sådana 

överföringar av medel som anges i artikel 3.9 förordningen (EU) 2015/847182, om 

överföringen överstiger 1000 euro.183 Definitionen av överföringar av medel i förordningen är 

                                                 
177 SOU 2016:8, s. 188. 
178 SOU 2014:48. 
179 Remissyttrande över SOU 2016:8, Svenska Bankföreningen, 2016-04-27, s.12. 
180 Förslag till lag (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 4 kap. 1 §. 
181 SOU 2016:8, Del 2, s. 263. 
182 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja 

överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006. 
183 Förslag till lag (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 3 kap. 2 §. 



Sida 54 av 62 

 

vid vilket innebär att verksamhetsutövare kommer behöva vidta åtgärder för kundkännedom 

vid i princip alla typer av överföringar.  

6.2.9 Korrespondentbankförbindelser 

I nuvarande lagstiftning finns en presumtion för att risken för penningtvätt och finansiering av 

terrorism är hög vid förbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut med 

hemvist utanför EES (s.k. korrespondentbankförbindelser).184 Detta kommer i den föreslagna 

lagen att ändras så att korrespondentbankförbindelser alltid innebär att skärpta åtgärder ska 

vidtas. Detta gör det enklare för verksamhetsutövaren i det att det tydligt framgår av lag vad 

som gäller i fråga om korrespondentbankförbindelser men samtidigt innebär detta ytterligare 

arbete vid etableringen av en sådan förbindelse. 

6.3 Framtida utmaningar med virtuella valutor 

Liksom beskrivits i avsnitt 2, agerar banken som en intermediär vid betalningsförmedling. 

Banken är den tredje part till vilken betalare och betalningsmottagare sätter sin tillit och för 

detta kan banken ta ut en avgift; en transaktionskostnad. En virtuell valuta är en digital valuta 

vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över internet direkt mellan användare utan 

någon inblandning från tredje part (utan en traditionell bank). Virtuella valutor är 

decentraliserade vilket innebär att det inte finns någon myndighet eller bank som kontrollerar 

penningmängden.185 

Något som den förslagna penningtvättslagen fortfarande inte har någon effekt mot är just 

virtuella valutor. I och med att användningen av virtuella valutor, såsom Bitcoin, ökar kan 

även problemen med penningtvätt och finansiering av terrorism via dessa 

betalningsplattformar väntas öka. Det ändringsdirektiv av penningtvättsdirektivet som 

kommissionen föreslagit i juli 2016186 adresserar just denna problematik genom att de aktörer 

som tillhandahåller åtkomst till Bitcoin också ska omfattas av penningtvättsregelverket såsom 

verksamhetsutövare. Rent samhällsekonomiskt medför användning av virtuell valuta 

effektivitet i betalningssystemet i och med att transaktionskostnaden minskas då den tredje 

parten – banken – förbipasseras. Det är därför viktigt att denna nya teknik välkomnas av 

lagstiftaren. Ett led i detta är att reglera dess användning så att även denna typ av 

                                                 
184 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap. 6 § 3 st. 
185 Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Satoshi Nakamoto, s. 1. 
186 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending 

Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money 

laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC. 
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betalningstjänst omfattas av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – inte 

minst för att hålla förtroendet för virtuell valuta uppe. Om virtuell valuta i hög utsträckning 

förknippas med brottsrelaterad verksamhet kan det hämma allmänhetens användning av 

densamma, vilket i förlängningen innebär att de samhällsekonomiska vinster som denna nya 

teknik kan medföra uteblir. 
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7 Avslutande kommentar 

Penningtvätt och finansiering av terrorism är allvarlig brottslighet som inte bara drabbar 

individer i det enskilda fallet. Terroristbrott kan sätta skräck i en hel befolkning och 

penningtvätt kan sammantaget, utöver att illegal verksamhet gynnas, innebära att mycket stora 

skatteintäkter uteblir. I det för samhället så fundamentalt viktiga finansiella systemet finns 

klara incitament att motarbeta att dess aktörer utnyttjas för penningtvätt och finansiering av 

terrorism. Det finansiella systemets stabilitet kan hotas om det förknippas med penningtvätt 

och finansiering av terrorism eftersom allmänhetens förtroende för systemet då riskerar att 

undergrävas. Avsaknad av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skulle 

kunna innebära att Sverige i ökad omfattning används som ett transitland för överföringar av 

medel som härrör från brottslig verksamhet. Detta skulle potentiellt kunna skada Sveriges 

anseende och försvåra för svenska företag att göra affärer utomlands samt avskräcka 

utländska investerare. Ytterst kan detta hämma den ekonomiska tillväxten i landet, vilket vore 

mycket allvarligt. 

Penningtvätt och finansiering av terrorism är internationella företeelser som kräver 

välkoordinerat samarbete på hög politiskt nivå. Det ledande internationella samarbetsorganet 

för den här typen av frågor, FAFT, har genom åren producerat flera viktiga riktlinjer, 

rekommendationer och vägledningar som legat till grund för EUs arbete med dessa frågor, 

vilket mynnat ut i ett antal direktiv som på nationell nivå i Sverige gett upphov till nuvarande 

penningtvättslag. Arbetet är pågående – i sommar väntas det fjärde penningtvättsdirektivet 

implementeras i svensk rätt genom en helt omarbetad penningtvättslag.187 Det fjärde 

penningtvättsdirektivet innebär flera nyheter i form av nya obligatoriska situationer som 

kräver kundkännedom samt ett ökat fokus på det riskbaserade förhållningsättet. 

Penningtvättsregelverket syftar till att förhindra att finansiell verksamhet utnyttjas för 

penningtvätt eller finansiering av terrorism och  innehåller såväl krav på förebyggande 

åtgärder, såsom kundkännedom, som krav på reaktiva åtgärder såsom transaktionsgranskning 

och rapporteringsskyldighet. Vidare har konstaterats att god intern styrning och kontroll är 

avgörande för en lyckad implementering av det frekvent uppdaterade 

penningtvättsregelverket; det är genom att etablera dessa interna styrningssystem som den 

praktiska implementeringen och efterlevnaden av regelverket säkerställs. Då 

                                                 
187 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvätts- direktivet – 

samordning – ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8), Del 2, s. 43.  
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penningtvättsregelverket som sagt uppdateras frekvent ställs höga krav i denna del vad och 

gäller genomförandet av anpassningsåtgärder på kort tid och utbildning av medarbetare i nya 

processer och rutiner. 

Det kan konstateras att penningtvättsregelverket innebär flera utmaningar för 

verksamhetsutövarna, kanske särskilt för att lagstiftningen som sådan påbjuder en 

verksamhetsspecifik aktivitet hos verksamhetsutövaren i och med det riskbaserade 

förhållningsättet, vilka dessutom ska revideras regelbundet. I denna del är det av central 

betydelse att den eller de personer som rent praktiskt ansvarar för att genomföra 

riskbedömningen verkligen känner den egna verksamheten i alla dess delar.  

Härtill har framgått att penningtvättsregelverket uppdaterats med nya regler tämligen 

frekvent, senast under 2015, vilket betyder att verksamhetsutövarna måste avsätta stora 

resurser för dess implementering. I sammanhanget kan något annat inte hävdas än att kraven 

på de enskilda verksamhetsutövarna är höga. 

Vidare kan mot bakgrund av Finansinspektionens ingripanden mot Nordea188 och 

Handelsbanken189 konstateras att regelverket de facto inneburit utmaningar för två av de 

största aktörerna. Då två av de största och  mest resursstarka aktörerna konstaterats ha 

svårigheter med implementeringen av penningtvättsregelverket, finns anledning att anta att 

även fler aktörer sannolikt har eller har haft liknande svårigheter men ännu inte upptäckts då 

de inte varit föremål för en djupare granskning vid ett tillsynsärende. Samtidigt bör dessa 

uppmärksammade sanktionsärenden haft en inverkan på övriga aktörer i så måtto att de 

förtydligar konsekvenserna av att en verksamhetsutövare brustit i efterlevnaden av 

penningtvättsregelverket. Detta ska även ses tillsammans med att högre sanktionsavgifter nu 

kan drabba aktörerna samt att personer i ledande befattning också kan drabbas av personligt 

ansvar genom beslut om tidsbegränsat förbud att ingå i ledningsgruppen eller genom beslut 

om sanktionsavgift. 

I och med att användningen av virtuella valutor, såsom Bitcoin, ökar kan även problemen med 

penningtvätt och finansiering av terrorism via dessa betalningsplattformar väntas öka, varför 

åtgärder vidtas för att bemöta denna utveckling och problematik redan nu. På så sätt byggs 

även gynnsamma förutsättningar för den nya tekniken att effektivisera det finansiella systemet 

vilket främjar ökad ekonomisk tillväxt.  

Avslutningsvis kan konstateras att de på flera ställen i lagen uppställs sådana krav på 

verksamhetsutövaren, att denne praktiskt taget behöver införskaffa och upprätta hålla 

                                                 
188 Finansinspektionens beslut av den 19 maj 2015 gentemot Nordea Bank AB, FI Dnr 13-1784. 
189 Finansinspektionens beslut av den 18 maj 2015 gentemot Svenska Handelsbanken AB, FI Dnr 13-1783. 
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avancerade elektroniska system för att dels kunna granska transaktioner och dels snabbt och 

fullständigt kunna lämna uppgifter om både tidigare och pågående affärsförbindelser. Sådana 

avancerade elektroniska system medför kostnader för verksamhetsutövaren och kan samtidigt 

innebära vissa tröskeleffekter för de företag som ämnar att etablerar sig i branschen. Detta får 

onekligen den konsekvensen att konkurrensen på den finansiella marknaden hämmas vilket i 

förlängningen drabbar kundkollektivet.  

Det är viktigt att betona att kraven på de enskilda verksamhetsutövarna som 

penningtvättsregelverket uppställer är tydliga inskränkningar av den fria rörlighet för kapital 

som gäller inom EU190, dock är de nödvändiga för att kunna arbeta effektivt mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism eftersom reglerna gör det betydligt svårare för den som vill ägna 

sig åt penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är tydligt att EU lägger stor vikt vid 

bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism när en av grundpelarna i det 

europeiska samarbetet – den fria rörligheten för kapital – tillåts kringgärdas av sträng 

reglering på detta sätt. Mot bakgrund av omfattningen av penningtvätt idag191 och allvaret i 

föreliggande terrorhot, synes det dock motiverat. Samtidigt medför detaljerad reglering av 

detta slag kostnader för de finansiella aktörer som träffas av regleringen, kostnader som i 

slutändan drabbar dess kunder, aktieägare och andra intressenter. Det kan vidare inte uteslutas 

att den broms i den fria rörligheten för kapital, som regleringen utgör, kan ha viss negativ 

inverkan på den ekonomiska tillväxten inom EU. 

Frågan är om detta uppvägs av de fördelar regleringen medför i kampen mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism. Frågan är givetvis mycket svår att besvara men samtidigt bör det av 

lagstiftaren kunna begäras att det i vart fall efter alla dessa år kraven funnits, genomförs en 

utvärdering av detta slag.  

                                                 
190 Artiklarna 63–66 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), samt artiklarna 75 och 

215 i EUF-fördraget i fråga om sanktioner. 
191 UN Office on Drugs and Crime (UNODC) uppskattade i en rapport från 2011 att förtjänster som härrör från 

brott uppgår till 3,6 procent av global BNP. Pietschmann, Thomas, Walker John, Estimating Illicit Flows 

Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime, Research Report/United Nations 

Office on Drugs and Crime UNODC, Vienna: UNODC (2011). 
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