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Abstract  

Fighting and preventing money laundering and terrorist financing has been high on the inter-

national agenda. The fourth Anti-Money Laundering Directive (4AMLD) adopted in 2015 

and is based on the recommendations of the Financial Action Task Force. The implementation 

of the 4AMLD has led to a new Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act 

in Swedish law, which came into force August 31, 2017. The Payment Account Directive 

harmonizes EU member states' legislation regarding the right for all consumers to access to a 

payment account with basic features. The Payment Services Act has been implemented with a 

new chapter following the implementation of the Payment Accounts Directive (PAD). 

The credit institutions that are subject to a licensed banking or a financing operation are one 

of the obliged entities covered by the 4AMLD. The credit institutions also have an obligation 

to offer basic payment accounts to consumers who are legally resident in the European Eco-

nomic Area (EEA). The credit institutions must apply the customer due diligence measures 

when a business relationship establishes, which means that customers wishing to open a basic 

payment account must be identified and their identity must be verified. The credit institutions 

must complete identification procedures before the opening of the basic payment accounts, 

which implies a ban on the business relationship if the customers’ identity cannot be deter-

mined entirely. The 4AMLD has thus represented the statutory right to the payment account 

and the contractual obligation that the credit institutions have. 

The right for consumers to basic payment accounts does not mean a one-time-use of the ser-

vices offered by the credit institutions, the use of the basic payment services have expected a 

certain duration. To detect the customer's deviating behavior and unusual transactions through 

the basic payment account, the credit institutions must also follow up the customer and moni-

tor the using of payment accounts. The consumer due diligence process is ongoing throughout 

the entire course of that business relationship. 

The right to a basic payment account covers asylum seekers, even if the traditional identity 

documents are missing, which complicate the credit institutions' identification procedures. 

How will the credit institutions to do to meet the identification requirements set in the anti-

money laundering regulations, without compromising of the right for consumers to basic 

payment accounts and prohibition on discrimination? This thesis addresses the conflict of 

interests that arises between the legislations, both at EU and Swedish level. The thesis is writ-

ten for people with the basic knowledge of the Financial Market Law. 
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Sammanfattning 

Att bekämpa och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism har stått högt upp i den 

internationella agendan. Det fjärde penningtvättsdirektivet som har antagits 2015 är baserat på 

de rekommendationerna från Financial Action Task Force och implementeringen av direktivet 

har lett till en helt ny penningtvättslag i svensk rätt som har trätt i kraft augusti 2017. Betal-

kontodirektivet harmoniserar medlemsstaternas regleringar kring konsumenters tillgång till 

betalkonto med grundläggande funktioner och betaltjänstlagen kompletteras med ett nytt kapi-

tel efter genomförandet av detta direktiv.  

Kreditinstitut som bedriver tillståndspliktig bank- eller finansieringsrörelse är en av de aktörer 

som omfattas av penningtvättsregelverket. Dessa kreditinstitut har även en skyldighet att er-

bjuda betalkonto till konsumenter som är lagligen bosatta inom det europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. Kreditinstituten måste vidta kundkännedomsåtgärder när affärsförbindelse 

ingås, vilket innebär att en kund som vill öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner 

ska identifieras samt dennes identitet ska kontrolleras. Kreditinstituten måste slutföra identifi-

kationsförfaranden innan betalkonton får öppnas, vilket innebär ett förbud mot affärsförbin-

delse om kundens identitets inte kan fastställas helt. Penningtvättslagstiftningen har således 

företrädde framför den lagstadgade rätten till betalkonto och kontraheringsplikt som kreditin-

stituten har.  

Konsumenternas rätt till betalkontot innebär inte en engångsanvändning av kreditinstitutens 

erbjudna tjänster, utan utnyttjandet av de grundläggande betaltjänsterna förväntas vara med en 

viss varaktighet. För att kunna upptäcka kundens eventuella avvikande beteenden och utförda 

ovanliga transaktioner via betalkontot måste kreditinstituten även följa upp kunden och över-

vaka affärsförbindelsen. Kundkännedomsprocessen pågår under hela affärsförbindelsens ex-

istens och avslutas vid sambandet med affärsförbindelsen upphörande.  

Asylsökande omfattas av rätten till betalkonto även de traditionella identitetshandlingarna 

saknas, vilket försvårar kreditinstitutens identifikationsförfaranden. Hur ska kreditinstituten 

göra för att kunna uppfylla de identifikationskrav som ställs i penningtvättslagen, utan att 

konsumenternas rätt till betalkonto äventyrs och icke-diskrimineringsregeln överträds? Upp-

satsen behandlar den intressekonflikt som uppstår mellan regelverken, på både EU och svensk 

nivå, och är skriven för läsare med grundläggande kunskaper i finansmarknadsrätt.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste årtiondena har förhindrande och bekämpande av penningtvätt och finansie-

ring av terrorism stått högt upp på den internationella agendan. Omfattningen av penningtvätt 

och finansiering av terrorism är svåruppskattad, men enligt en rapport från FN:s organ mot 

brott och narkotika motsvarar vinster från brottsliga verksamheter cirka 3,6 procent av den 

globala bruttonationalprodukten, vilket i sin tur motsvarar ett uppskattat belopp på 2,1 triljo-

ner amerikanska dollar år 2009.1 Allmänhetens bristande förtroende för den finansiella mark-

naden kan ge stor påverkan, såväl direkt som indirekt, på ekonomin. Effekter av penningtvätt 

och finansiering av terrorism är heller inte enbart ekonomiskt. När det finansiella systemet 

utnyttjas för illegala ändamål hotas även det demokratiska samhället, då det kan förekomma 

högre risk för korruption och ökad brottslighet.2  

Det är inte sällan att penningtvätt och finansiering av terrorism bedrivs internationellt, vilket 

innebär att endast nationella åtgärder får mycket begränsad verkan. Det finns således ett stort 

behov av internationell samordning och internationellt samarbete. Arbetsgruppen för finansi-

ella åtgärder (FATF) 3 är en mellanstatlig organisation som arbetar fram standarder och främ-

jar ett effektivt genomförande av lagar, regler samt operativa åtgärder för bekämpning av 

penningtvätt och finansiering av terrorism. I dagsläget finns det 37 medlemmar i FATF och 

Europeiska unionen (EU) är en av de två medlemsorganisationerna i FATF. Genom nio asso-

cierade medlemmar och ett antal observatörsorganisationer har de reviderade FATF-

rekommendationerna en spridning över 180 länder i världen.4   

Det fjärde penningtvättsdirektivet5 antogs den 20 maj 2015. Regelverket följer de reviderade 

FATF-rekommendationerna och är en ytterligare förstärkning av systemet för bekämpning av 

penningtvätt och finansiering av terrorism på den inre marknaden. Sverige, genom medlem-

skapet i EU, är skyldigt att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv.6 Enligt arti-

                                                 
1 Pietschmann & Walker, Estimating Illicit Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational 

Organized Crime, s. 38 f. 
2 Unger m.fl., The amounts and the Effects of Money Laundering, s. 110 ff. 
3 Förkortningen FATF är från det engelska namnet Financial Action Task Force. 
4 FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Prolifera-

tion, s. 7 ff. 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det fi-

nansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG. 
6 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 56 f. 



9 

 

kel 67 i det fjärde penningtvättsdirektivet ska medlemsstaterna genomföra direktivet senast 

den 26 juni 2017. En utredning tillsatts av regeringen den 30 oktober 2014 och betänkandet7 

överlämnades till regeringen i januari 2016. Propositionen8 överlämnades till riksdagen den 

20 april 2017. Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

(penningtvättslagen), som ersätter lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-

ring av terrorism (gamla penningtvättslagen), har trätt i kraft den 1 augusti 2017. 

Kundkännedomsprocessen anses vara det mest kraftfulla verktyg som en verksamhetsutövare9 

har för att kunna hantera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism inom den egna 

verksamheten. Regelverket ställer krav på när åtgärder för kundkännedom måste vidtas, vilka 

åtgärder som måste vidtas och hur omfattande de ska vara. Utöver de obligatoriska åtgärderna 

förväntas den enskilda verksamhetsutövaren även vidta andra nödvändiga åtgärder för att 

kunna effektivt förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, förutsatt att det finns en 

klar koppling mellan åtgärderna och riskerna.10 Exempel på detta är när en konsument vill bli 

kund hos ett kreditinstitut och ansöker om ett betalkonto. För att kreditinstitutet ska kunna 

leva upp till kraven i penningtvättsregleringen måste tillräckliga åtgärder för kundkännedom 

vidtas innan tjänsten kan erbjudas till kunden.  

Den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital är grunden för EU:s inre marknad. 

Enligt artikel 26.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) ska dessa fria 

rörligheter säkerställas och såväl direkta som indirekta hinder som har uppkommit ska undan-

röjas. Allt för restriktiva kriterier för öppnandet av betalkonto kan medföra icke önskvärda 

hinder för unionsmedborgare att röra sig fritt inom EU. Med syftet att förbättra och utveckla 

banktjänster för konsumenter på den inre marknaden antogs betalkontodirektivet11. I kom-

missionens rekommendation12 uppmanas medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder men 

endast ett fåtal medlemsstater har följt de viktigaste principerna i rekommendationen, vilket är 

en av anledningarna till varför rätten till betalkonto stadgas i direktivet.13 Om alla konsumen-

                                                 
7 SOU 2016:8, Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – Fjärde penningstvätts-

direktivet [sic!] – samordning – ny penningtvättslag – m.m. 
8 Prop. 2016/17:173, Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
9 Begreppet verksamhetsutövare är den benämning som används i den svenska penningtvättslagen för aktörerna, 

medan i de reviderade FATF-rekommendationerna används uttrycket the financial sector and other designa-

ted sectors och i det fjärde penningtvättsdirektivet används uttrycket ansvariga enheter (obliged entities). För 

att undvika begreppsförvirring används verksamhetsutövare i hela framställningen.  
10 SOU 2016:8, s. 199. 
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som 

avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. 
12 Kommissionens rekommendation 2011/442/EU av den 18 juli 2011 om tillgång till ett grundläggande betal-

konto. 
13 Ingressen till betalkontodirektivet, beaktandesatsen (8). 
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ter får tillgång till betalkonto kommer de kunna delta på den inre marknaden på ett helt annat 

sätt och ges möjlighet att ta del av fördelarna med den inre marknaden.14  

Betalkontodirektivet antogs den 23 juli 2014, med syftet att skapa bättre förutsättningar för 

säkra och effektiva elektroniska betalningar inom den inre marknaden. I artikel 1.2 föreskriver 

bland annat att direktivet garanterar konsumenternas rätt att öppna och använda betalkonton 

med grundläggande funktioner inom EU. Utredningens delrapport15 avseende införlivande av 

betalkontodirektivet redovisades i januari 2016 och propositionen16 överlämnades till riksda-

gen den 2 mars 2017. Ett nytt kapitel i lagen (2010:751) om betaltjänster (betaltjänstlagen) 

har införts den 1 juni 2017.  

1.2 Problematik 

Avtalsfrihet mellan parterna utgör huvudregeln i avtalsrätten.17 Genom lagreglering av rätten 

till betalkonto är kreditinstituten bundna av kontraheringsplikt som innebär en skyldighet att 

sluta avtal. Kontraheringsplikten kan även utryckas som ett förbud för kreditinstituten att neka 

avtal eller säga upp avtal utan saklig grund.18 Vid otillräcklig kundkännedom eller misstanke 

om penningtvätt finns det ett förbud mot att ingå och upprätthålla affärsförbindelser och även 

en skyldighet att avbryta de befintliga, vilket innebär risk för brott mot kontraheringsplikten. 

Till följd av genomförandet av betalkontodirektivet, för svenskt vidkommande, får kreditinsti-

tuten inte avslå ansökan om betalkonto enbart på grund av avsaknaden av personnummer.19 

Hur ska kreditinstituten kunna uppfylla sin skyldighet för kundkännedom och samtidigt 

handla i enlighet med regleringen om konsumenternas rätt till betalkonto?  

Å ena sidan finns det en lagstadgad rätt för konsumenter som är lagligen bosatta inom europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att öppna ett betalkonto med grundläggande funkt-

ioner, å andra sidan får kreditinstituten inte etablera en ny kundrelation om kundkännedomen 

är otillräcklig eller om på skälig grund kan det misstänkas att tjänsten kommer utnyttjas för 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Det uppstår en konflikt mellan kreditinstitutens 

skyldighet och konsumenternas rättighet. Den inbyggda intressekonflikten mellan regelverken 

kommer från EU-nivån och genom införlivandet av direktiven förs den vidare till svensk rätt.   

                                                 
14 Ingressen till betalkontodirektivet, beaktandesatsen (6). 
15 Betalkontoutredningen, Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner – delrapport 2 från 2015 års 

betaltjänstutredning (Fi 2015:02). 
16 Prop. 2016/17:129, Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. 
17 Adlercreutz m.fl., Avtalsrätt I, s. 21. 
18 Ibid., s. 82 & Taxell, Avtalsrätt: bakgrund, sammanfattning, utblick, s. 37. 
19 Prop. 2002/03:139 s. 206 f. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att klargöra rättsläget samt ur ett svenskt perspektiv belysa och 

analysera den inbyggda intressekonflikt som har uppstått mellan penningtvätts- och betalkon-

toregelverket. För att kunna uppnå syftet har följande frågeställningar valts ut:  

 Hur regleras kreditinstitutens skyldighet att vidta kundkännedomssåtgärder samt kon-

sumenternas rätt till tillgång till betalkonto i EU- respektive svensk rätt? 

 Vilka problem uppstår på grund av intressekonflikten samt dess konsekvenser? 

 Vad är lösningen på intressekonflikten från lagstiftarens sida? 

1.4 Metod och material 

Den första delen i uppsatsen behandlar de EU-rättsliga regleringarna av penningtvätt och 

finansiering av terrorism samt tillgång till betalkonto. Ingen förordning finns på de berörda 

rättsområdena, vilket innebär att det fjärde penningtvättsdirektivet samt betalkontodirektivet 

används som de huvudsakliga rättskällorna i denna del. På EU-rättens områden saknas det de 

traditionella förarbeten som finns i svensk rätt.20 Beaktandesatser och skäl som återfinns i 

ingressen till respektive direktiv kan användas som stöd för tolkning av artiklarna.21 De revi-

derade FATF-rekommendationerna samt FATF:s övriga publikationer är inte någon bindande 

rättsakt inom EU-rätten. Dessa rekommendationer utgör emellertid grunden för penningtvätts-

regelverket och används därför som kunskapskällor. Praxis från EU-domstolen utgör en viktig 

funktion för klargörande av rättsläget, men saknas på rättsområdena.  

De svenska regleringar som är en slutprodukt av genomförandet av direktiven behandlas i den 

andra delen av uppsatsen. För att kunna analysera intressekonflikten används det material som 

i dag anses vara gällande rätt.22 De sedvanliga rättskällorna, lagstiftning, rättspraxis, lagförar-

beten och juridisk doktrin, delas traditionellt sett in i en hierarki.23 Rättskälleläran kan också 

skilja sig från ett rättsområde till ett annat i betydande omfattning.24 Lagstiftningar, föreskrif-

ter och allmänna sedvanerättsliga regler ska beaktas, medan lagförarbeten och prejudikat bör 

beaktas. De rättskällor som får åberopas är bland annat myndighets rekommendationer och 

riktlinjer, beslut som inte utgör prejudikat samt juridisk doktrin.25  

                                                 
20 Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 54. 
21 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 186 f. 
22 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 28 f. 
23 Peczenik, Juridikens teori och metod – En introduktion till allmän rättslära, s. 35 f.  
24 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 36 f.  
25 Bernitz m.fl., Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 32 f.   
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Den huvudsakliga rättskälla som har använts i framställningen av denna del är lagtexter, det 

vill säga penningtvättslagen och betaltjänstlagen. För att kunna tolka de bestämmelserna i de 

nyssnämnda lagstiftningarna används förarbeten, främst propositioner, men också betänkan-

den och delrapporter från olika utredningar. Anledningen till varför betänkanden har använts 

är att utredningar syftar till att föra argumentation för den förslagna lagstiftningen. Analys 

kring de principiella rättsfrågorna och redogörelse av gällande rätt kan öka förståelsen för 

regelverkens tillämpningar.26 I denna del har även EU-rätten beaktats med hänsyn till bak-

grunden för lagstiftningen. I mindre utsträckning har den svenska lagstiftningen jämförts med 

den EU-rättsliga och detta utgör en grund för vidare analys.  

I penningtvättshänseendet finns det inte särskilt många granskningsärenden som har utförts av 

Finansinspektionen och ingen av de berörda verksamhetsutövarna har överklagat besluten, 

därför inget prejudikat finns.27 Det innebär också att myndighetsbeslut har större betydelse för 

rättstillämpningen än på andra rättsområden och beaktas därför i någon mån i framställningen. 

Det finns endast ett fåtal relevanta juridiska skrifter och med hänsyn till den snabba utveckl-

ingen på rättsområdena används doktrinen endast i begränsad utsträckning. Remissvar till 

lagstiftningen beaktas i framställningen med syftet att bygga upp argumentationen och kriti-

sera den inbyggda intressekonflikten.  

Löpande analyser tillkommer i direkt anslutning till redogörelserna för rättsläget, de lege lata, 

i såväl EU- som svensk rätt. Därefter tillkommer även en avslutande analys som utgör den 

tredje delen av uppsatsen. Den avslutande analysen innehåller en djupgående analys av de 

problem och konsekvenser som uppstår. Analyserna sker huvudsakligen utifrån ett svenskt 

perspektiv.  

En rättsdogmatisk metod innebär sökande av svar på en juridisk frågeställning i de sedvanliga 

rättskällorna.28 Denna metod, i strikt mening, innebär ett litet utrymme för argumentation och 

nyttan av arbetet blir således begränsad.29 Flera forskare hävdar även att rättsvetenskapen bör 

kritisera lagstiftningen och utanför en strikt rättdogmatisk metod finns det möjlighet att finna 

                                                 
26 Bengtsson, SOU som rättskälla, s. 777 f. 
27 Jfr. dock Kammarrättens i Stockholm dom 2010-06-24, mål nr 3663-09 samt Förvaltningsrätten i Stockholms 

län dom 2009-04-22, mål nr 21641-08. Forex bank AB överklagade Finansinspektionens beslut om en var-

ning kombinerad med en straffavgift avseende åsidosättande av penningtvättsbestämmelserna. Den penning-

tvättslag som tillämpades i fallet var genomförandet av det andra penningtvättsdirektivet. Däremot prövades 

endast storleken på straffavgiften enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i båda instanser. 

Forex bank AB vitsordade de faktiska förhållanden som hade legat till grund för beslutet i penningtvättshän-

seendet. Överklagandet avslogs i Kammarrätten.  
28 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 21. 
29 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 655 f. 
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bättre lösningar på juridiska problem.30 Kleineman menar dock att denna metod även tillåter 

analys och kritiserande av gällande rätt.31 Enligt Sandgren utmärks en rättsanalytisk metod av 

en ganska fri argumentation och kan vara mer, eller mindre, knuten till rättskällorna då analys 

av annat material än de sedvanliga kan förekomma i betydande utsträckning. Det är heller inte 

endast det rätta svaret inom ett begränsat område som eftersträvas, utan den inbegriper även 

resonemang om effekterna av en lösning och kritiska granskningar av rättsläget.32  

Den EU-rättsliga metoden används i framställningen av den EU-rättsliga regleringen, medan 

den metod som används vid klargörandet av svenskt rättsläget närmar sig en rättsdogmatisk 

metod. Vid författande av resterande delen används den rättsanalytiska metoden. I analysen 

förekommer det argumentationer kring kostnader för såväl verksamhetsutövare som sam-

hället, som kan hänföras till en rättsekonomisk metod.33 Däremot tar dessa argumentationer 

varken sikte på en djupgående analys kring nyttomaximering i det svenska samhället eller att 

uppnå en högre nivå av den ekonomiska välfärden, vilket är anledningen till att dessa argu-

ment även kan rymmas inom ramen för den rättsanalytiska metoden.  

1.5 Avgränsningar 

Problematiken som tas upp i uppsatsen är den inbyggda intressekonflikten mellan kreditinsti-

tutens skyldighet att vidta kundkännedomsåtgärder och konsumenternas rätt till betalkonto. 

Det fjärde penningtvättsdirektivet och betalkontodirektivet samt därefter genomföranden av 

rättsakterna i svensk rätt är utgångspunkten för uppsatsen. Framställningen tar sikte på en 

belysning av hur problematiken ser ut i det svenska samhället och de analyser som förs sker 

således utifrån ett svenskt perspektiv. Med denna utgångspunkt kan analysen inte anses gälla 

generellt för de övriga medlemsstaternas uppfattning och tillämpning.  

Penningtvättslagstiftningen omfattar numera ett stort antal aktörer på olika marknader, vilket 

innebär att begreppet verksamhetsutövare avser samtliga ansvariga enheter. Med beaktande av 

uppsatsens syfte begränsas därför definitionen av verksamhetsutövare endast till kreditinstitu-

ten på den finansiella marknaden. Verkligt huvudmannaskap berörs inte i uppsatsen. Med 

hänsyn till uppsatsens syfte tas person i politiskt utsatt ställning heller inte upp i framställ-

ningen. 

                                                 
30 Jfr. Asp, Rättsvetenskap och lagstiftningsarbete, s. 312; Agell, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen 

– med en exkurs om rättsvetenskapen i Sverige, s. 246 & Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4. 
31 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 24 ff. 
32 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 655 f. 
33 Jfr. Bastidas Venegas, Rättsekonomi, i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 175 ff. 
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Att öppna ett betalkonto hos kreditinstituten kan anses som första steget i utnyttjande av det 

finansiella systemet i samhället och utnyttjandet förväntas vara långvarigt, vilket också är 

anledningen till varför utförande av enstaka transaktioner inte blir aktuellt i framställningen. 

Analys kring kund som är juridisk person faller utanför ramen för uppsatsen, eftersom be-

greppet konsument i betalkontodirektivet omfattar endast fysiska personer. Situationer som 

berör asylsökande tas upp då en del av dem saknar såväl svensk som utländsk identitetshand-

ling och försvårar identifiering, men migrationsrätt behandlas inte i uppsatsen.  

1.6 Disposition 

Utöver denna inledande del är uppsatsen uppdelade i tre avsnitt. Inledningsvis innehåller det 

första avsnittet en redogörelse av rättsläget på unionsnivån, där EU-direktiven i de berörda 

rättsområdena ligger till grund för avsnittet. I slutet av avsnittet återfinns ett konkret exempel 

på hur problematiken ser ut och även den lösning som finns i direktiven. Den avslutande de-

len i avsnittet är således en analys kring de EU-rättsliga regelverken.  

Det avsnitt som kommer efter klargörandet av EU-regleringarna utreds de svenska regleringar 

på rättsområdena som är en produkt av genomförande av direktiven. I detta avsnitt återfinns 

även en redogörelse för de avsteg som de svenska regeringarna gjort i förhållande till de EU-

rättsliga. En analys kring den svenska lagstiftningen samt de lagtekniska lösningarna på in-

tressekonflikten från lagstiftarens sida återfinns i slutet av avsnittet.  

Uppsatsen avslutas med ett avsnitt som innehåller en avslutande analys på den uppstådda in-

tressekonflikten. Vidare behandlar avsnittet de resterande frågeställningarna som inte redan 

har behandlats i tidigare framställningen, såsom konsekvenser av genomförandet av direkti-

ven och djupgående analys kring den svenska lösningen. 

1.7 Terminologi 

Syftet med detta avsnitt är att underlätta vidare läsning samt undvika eventuella begreppsför-

virringar. I framställningen förekommer således hänvisningar till detta avsnitt. Definitioner på 

begreppen nedan är direkt tagna från olika EU-rättsakter, vilket innebär att avvikande formu-

leringar i svensk rätt kan förekomma. 

Kreditinstitut avser ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot insätt-

ningar eller andra återbetalbara medel och att bevilja krediter för egen räkning.34  

                                                 
34 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditin-

stitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, artikel 4.1.1. 
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Konsument är en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes 

näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke.35 

Lagligen bosatt i unionen innebär att en fysisk person som har rätt att vistas i en medlemsstat 

i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt, inbegripet personer utan fast adress och per-

soner som söker asyl inom ramen för Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyk-

tingars rättsliga ställning, protokollet till denna av den 31 januari 1967 och andra relevanta 

internationella fördrag.36 

Affärsförbindelse avser en affärsmässig, yrkesmässig eller handelsmässig förbindelse, som är 

förbunden med en ansvarig enhets yrkesmässiga verksamhet och som när förbindelsen ingås 

förväntas ha en viss varaktighet.37  

Högrisktredjeländer är Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Guyana, Irak, Laos, Syrien, 

Uganda, Vanuatu, Yemen, Iran och Demokratiska folkrepubliken Korea. Begreppet innebär 

de jurisdiktioner utanför EU som har strategiska brister i sina system för bekämpning av pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella 

system.38 

  

                                                 
35 Betalkontodirektivet, artikel 2.1.1. 
36 Ibid., artikel 2.1.2. 
37 Det fjärde penningtvättsdirektivet, artikel 3.13. 
38 Kommissionens delegernde förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europapar-

lamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska bris-

ter, artikel 1 & bilagan. 
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2 EU-rättslig reglering 

2.1 Det fjärde penningtvättsdirektivet 

Den senaste revideringen av FATF-rekommendationerna har skett år 2012 och det innehåller 

nu 40 rekommendationer. De reviderade FATF-rekommendationerna utgör ett helt system för 

bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt ställer krav på både administ-

rativa och straffrättsliga regler i medlemsländernas rättssystem. Medlemsländerna är skyldiga 

att upprätthålla administrativa regelverk som styr det förebyggande arbetet samt kriminalisera 

handlingar av penningtvätt och finansiering av terrorism.39  

Det fjärde penningtvättsdirektivet är baserat på de reviderade FATF-rekommendationerna, 

som har syftet att skapa bättre balans i de nationella systemen samt att förstärka ramverket för 

bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.40 Direktivet har även i vissa hän-

seende gått längre än vad rekommendationerna kräver.  

Missbruk av det finansiella systemet medför risk för skadan av systemets integritet, funktion, 

anseende och stabilitet.41 Målet med direktivet är att skydda det finansiella systemet på den 

inre marknaden genom att förebygga, upptäcka och utreda penningtvätt och finansiering av 

terrorism.42 Direktivet upprätthåller därför effektiva, proportionella och avskräckande admi-

nistrativa sanktioner och åtgärder.43 De administrativa sanktioner som återfinns i direktivets 

katalog ska kunna påföras på både verksamhetsutövarna och dess ledning. Sanktionerna ska 

även tillämpas vid situation där lagöverträdelsen har gjorts av fysiska personer.44 

I det fjärde penningtvättsdirektivet har det riskbaserat förhållningssättet fått en betydligt tyd-

ligare roll. Vid låg risk för penningtvätt och finansiering av terrorism behöver åtgärder som 

vidtas inte vara lika omfattande som vid hög risk.45 Detta kan förhoppningsvis leda till ett 

förbättrat resursfördelningssystem och även effektivisering. Den största nyheten i direktivet är 

kraven på verkligt huvudmannaskap, där det införts regelverk som kan effektivt öka insyn på 

juridiska personer samt ett centralt register ska upprätthållas. Kraven på skärpt kundkontroll 

har även utvidgats.  

                                                 
39 Jfr. FATF, The Forty Recommendations, R. 2 on National cooperation and coordination; R. 3 on Money laun-

dering offence & R. 5 on Terrorist financing offence.  
40 Ingressen till det fjärde penningtvättsdirektivet, beaktandesats (1) & (2).  
41 Ibid., beaktandesats (5). 
42 Ibid., beaktandesats (64). 
43 Ibid., beaktandesats (59). 
44 Jfr. det fjärde penningtvättsdirektivet, artikel 58.3. 
45 Ingressen till det fjärde penningtvättsdirektivet, beaktandesats (22). 
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2.1.1 Definition av penningtvätt och finansiering av terrorism 

2.1.1.1 Penningtvätt 

Det första penningtvättsdirektivet46 definierade penningtvätt ur narkotikabrottssynpunkt och 

endast den finansiella sektorn omfattades av direktivet. Tillämpningsområdet i det andra pen-

ningtvättsdirektivet47 utvidgades då direktivet omfattade flera yrkeskategorier och även andra 

brott än narkotikarelaterade omfattades av direktivet. Det tredje penningtvättsdirektivet48 var 

baserat på de FATF-rekommendationer som reviderades i juni 2003. Definitionen av penning-

tvätt i det fjärde penningtvättsdirektivet är i stort sett samma som i dess föregångare.  

Vid tillämpning av det fjärde penningtvättsdirektivet ska handlingar nedan som begås uppsåt-

ligen anses som penningtvätt enligt artikel 1.3:  

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 nå-

gon som är delaktig i en sådan verksamhet att undandra sig de rättsliga följ-

derna av sitt handlande. 

b. Hemlighållande eller döljande av en viss egendoms rätta beskaffenhet eller ur-

sprung, 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 så-

dan handling. 

c. Förvärv, innehav eller brukande av egendom, i vetskap om, vid tiden för mot-

tagandet, 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. 

Definitionen av penningtvätt bygger således på att det finns ett förbrott och genom de angivna 

sätt som uppräknas i artikeln tvättas egendomen som hänförs till förbrottet vit. Enligt artikel 

1.4 omfattar penningtvätt även de handlingar som begåtts i en annan medlemsstat eller i ett 

tredjeland. Begreppet egendom i bestämmelsen omfattar alla typer av tillgångar.  

                                                 
46 Rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 

används för tvättning av pengar. 
47 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG 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. 
48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att 

det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. 
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2.1.1.2 Finansiering av terrorism 

Till följd av FATF-rekommendationerna omfattade det tredje penningtvättsdirektivet även 

finansiering av terrorism. Anledningen var att det finns en gemensam koppling mellan pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, som var utnyttjande av det finansiella systemet för 

illegala ändamål. Definitionen av finansiering av terrorism i det fjärde penningtvättsdirektivet 

är oförändrade jämför med det föregående direktivet.  

Enligt artikel 1.5 omfattas finansiering av terrorism av 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 rådets rambeslut om bekämpande av terrorism.49 Terroristbrott, mord 

och dråp är exempel på de uppräknade brottsligheterna i rambeslutet och enligt artikel 1.1 i 

rambeslutet ska syftet med gärningarna vara att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning el-

ler t.ex. att otillbörligen tvinga offentliga organ att vidta eller avstå att vidta en viss åtgärd. 

Till skillnad från penningtvätt omfattar finansiering av terrorism såväl legala som illegala 

egendom, eftersom terrorism kan även finansieras med legalt intjänade medel. 

2.1.2 Riskbedömning 

Risker för penningtvätt och finansiering av terrorism kan variera kraftigt från fall till fall, som 

är beroende på vilket område som berörs. Detta är också anledningen till varför en holistisk 

riskbaserad metod används i direktivet. För att kunna hantera de risker för penningtvätt och 

finansiering av terrorism som EU och verksamhetsutövare står inför krävs användning av ett 

evidensbaserat beslutsfattande. Direktivet ger inte medlemsstaterna och de enskilda verksam-

hetsutövarna alltför stor valfrihet när det gäller den riskbaserade metoden.50 Principen om ett 

riskbaserat förhållningssätt för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är 

inte nytt och metoden har succesivt fått en framflyttad position vid tillämpningen av penning-

tvättsregelverket, då metoden betonas i såväl direktivet som de reviderade FATF-

rekommendationerna.51  

Enligt det fjärde penningtvättsdirektivet används det riskbaserade förhållningssättet på tre 

huvudområden. Det är kommissionen som har goda möjligheter att överblicka de gränsöver-

skridande hot som de enskilda medlemsstaterna inte kan effektivt identifieras och bekämpas 

på samma sätt. Den europeiska riskbedömningen kommer därför genomföras av kommission-

                                                 
49 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism. 
50 Ingressen till det fjärde penningtvättsdirektivet, beaktandesats (22). 
51 Jfr. FATF, The Forty Recommendations, R. 1 on Assessing risks & applying a risk-based approach.  



19 

 

en vartannat år enligt artikel 6.1. Bedömningen förväntas ge medlemsstaterna och verksam-

hetsutövarna en överstatlig lägesbild om de risker som finns.52 Kommissionen ska även iden-

tifiera högrisktredjeländer och meddela detta genom delegerade akter.53  

Enligt de riktlinjer som Europeiska bankmyndigheten har publicerat kan det riskbaserade för-

hållningssättet för tillsyn för penningtvätt och finansiering av terrorism beskrivas som en 

cyklisk process. Först ska riskfaktorer identifieras och såväl de inhemska som utländska risk-

faktorer som kan påverka den relevanta marknaden ska beaktas. Därefter ska riskbedömning-

en genomföras och en helhetssyn över de risker som varje bedömningsobjekt utsätts för skap-

as. Resursfördelning för tillsyn ska stå i proportion till de identifierade riskerna. Den sista 

åtgärden är övervakning och granskning, för att kunna säkerställa att riskbedömningen och 

tillhörande tilldelning av tillsynsresursen hålls aktuell och relevant. Det fjärde steget innebär i 

sin tur att de tre förstnämnda stegen kan initieras igen.54 

Enligt artikel 16.3 i förordning om den europeiska tillsynsmyndigheten55 ska riktlinjerna föl-

jas av nationella behöriga myndigheter och finansinstitut. Riktlinjerna ska införlivas på ett 

lämpligt sätt i tillsynspraxis.56 Behöriga myndigheter bör således tillämpa dessa risklinjer vid 

genomförande av riskbaserad tillsyn. Denna modell kan anses vara applicerbar även i verk-

samhetsutövarnas egna riskbedömningar och kundkännedomsprocesser. De gemensamma 

riktlinjerna för riskbaserad tillsyn bör senast ett år efter riktlinjernas utfärdande genomföras i 

de behöriga myndigheternas processer och rutiner för tillsyn.57 

Direktivet ålägger även medlemsstaterna en skyldighet att identifiera, förstå, hantera och 

minska de nationella riskerna. Nationella riskbedömningar utgör en viktig informationskälla i 

bedömningsprocessen och resultaten ska göras tillgängliga för verksamhetsutövarna med 

nödvändig skyndsamhet, men även för kommissionen, de europeiska tillsynsmyndigheterna58 

och andra medlemsstaterna efter förfrågan.59 Informationsutbyten utgör en del av bekämpning 

av penningtvätt och finansiering av terrorism.  

                                                 
52 Jfr. Europeiska kommissionen, SWD/2017/0241 final – Part 2/2, s. 11, 50 & 81. 
53 Ingressen till det fjärde penningtvättsdirektivet, beaktandesats (24).  
54 Europeisk bankmyndigheten, The Risk-Based Supervision Guidelines, s. 5 f.  
55 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en 

europeisk tillsynsmyndighet, om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens 

beslut 2009/78/EG. 
56 Europeisk bankmyndigheten, The Risk-Based Supervision Guidelines, s. 7. 
57 Ibid., s. 4. 
58  Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten. 
59 Ingressen till det fjärde penningtvättsdirektivet, beaktandesats (24) – (26). 
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Det mest centrala elementet i det riskbaserade förhållningssättet är verksamhetsutövarnas 

egna riskbedömningar. Riskbedömningar för såväl egen verksamhet som enskilda kunder ska 

dokumenteras och hållas uppdaterade. Sådana krav finns uttryckligen i flera artiklar i direkti-

vets andra kapitel om åtgärder för kundkännedom. Kreditinstitutens riskbedömningar behöver 

inte vara komplexa, men ska stå i proportion till verksamhetens karaktär.60 

2.1.3 Situationer som kräver kundkännedom 

Det fjärde penningtvättsdirektivet förbjuder anonyma konton och motböcker hos kreditinstitu-

ten. Enligt artikel 10 måste kreditinstituten, så snart som möjligt, påbörja kundkännedomspro-

cesser som är riktade mot de bakomliggande ägarna till de befintliga anonyma kontona. Enligt 

artikelns ordalydelse måste åtgärder för kundkännedom vidtas innan någon ytterligare trans-

aktion får genomföras, vilket innebär i princip en vilandeförklaring till de befintliga anonyma 

kontona.  

I artikel 11 återfinns regleringar på under vilka omständigheter ska verksamhetsutövare vidta 

åtgärder för kundkännedom och bestämmelsen är baserad på de reviderade FATF-

rekommendationerna, men går ett steg längre.61  Tillhandahållande av speltjänster, varuhandel 

med kontanta medel som överstiger 10 000 euro vid enstaka transaktioner samt överföring av 

medel över 1 000 euro som regleras i direktivet saknar motsvarighet i rekommendationen. 

När en affärsförbindelse62 ingås ska kundkännedomsåtgärder vidtas enligt artikel 11 a). Detta 

gäller även vid utförande av enstaka transaktioner som vid ett eller flera tillfällen uppnå ett 

belopp som motsvarar 15 000 euro enligt artikel 11 b). Dessa bestämmelser utgör de mest 

grundläggande principerna om åtgärder för kundkännedom. Enligt artikel 11 e) måste verk-

samhetsutövare vidta kundkännedomsåtgärder vid misstanke om penningtvätt eller finansie-

ring av terrorism oavsett om tröskelbelopp har uppnått eller inte. Om verksamhetsutövare vid 

ett senare tillfälle, efter etableringen av affärsförbindelsen, anser att det föreligger osäkerhet 

om de tidigare erhållna kundidentitetsuppgifternas tillförlitlighet måste ytterligare åtgärder för 

kundkännedom vidtas enligt artikel 11 f) och detta gäller även om information om kunden 

anses vara otillräcklig. De nyssnämnda bestämmelserna är generella, vilket innebär att de gäl-

ler för samtliga verksamhetsutövare som omfattas av regelverket. Artikel 11 räknar således 

upp de obligatoriska situationerna som kräver kundkännedom.  

                                                 
60 FATF, Guidance for a risk-based approach – The Banking sector, punkt 55. 
61 Jfr. FATF, The Forty Recommendations, R. 10 on Customer due diligence. 
62 Angående definitionen av begreppet affärsförbindelse, se avsnitt 1.7 Terminologi. 
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Det riskbaserade förhållningssättet är utgångspunkten för hela direktivet, vilket innebär att 

metoden även ska tillämpas vid bedömning av vilka situationer som kräver kundkännedom.63 

Verksamhetsutövare ska enligt egna riskbedömningar vidta kundkännedomsåtgärder på andra 

situationer än de obligatoriska, om sådana förfaranden behövs för att kunna uppnå kraven i 

penningtvättsdirektivet.  

2.1.4 Åtgärder för kundkännedom  

Artikel 11 reglerar de obligatoriska situationer som kräver åtgärder för kundkännedom, me-

dan artikel 13 reglerar de obligatoriska åtgärderna för kundkännedom. Kraven i direktivet 

återspeglar väsentligt de reviderade FATF-rekommendationer som omfattar fyra obligatoriska 

kundkännedomsåtgärder.64  

Enligt artikel 13.1 a) ska verksamhetsutövare identifiera kunden samt kontrollera kundens 

identitet. För att kunna uppnå kravet på kontroll av kundens identitet ska identitetshandlingar, 

uppgifter eller annan information som erhållits från en oberoende och tillförlitlig källa. Det 

saknas däremot någon specificering av vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att dessa 

källor ska kunna anses vara tillförlitliga. Det finns heller inte någon vägledning på vilka hand-

lingar, uppgifter eller informationer anses vara tillräckligt för identifieringen. Regleringen är 

inte ny i det fjärde penningtvättsdirektivet och har öppnat upp ett utrymme för medlemssta-

terna, till och med ännu lägre nivå, att fastställa vad som utgör tillräckligt underlag för 

kundidentifierings- och identitetskontrollsförfaranden. Identifiering av verklig huvudman 

finns reglerad i artikel 13.1 b).  

Till skillnad från det tredje penningtvättsdirektivet har syftet med inhämtning av information 

om affärsförbindelsens syfte och avsedda natur tydliggjorts. Enligt artikel 13.1 c) åläggs verk-

samhetsutövare en skyldighet att bedöma affärsförbindelsens syfte och avsedda natur. Skyl-

digheten omfattar även inhämtande av relevanta informationer i förekommande fall för att 

kunna göra bedömningen.  

Enligt artikel 13.1 d) ska verksamhetsutövare även övervaka affärsförbindelsen fortlöpande. 

Det innefattar granskning av transaktioner under affärsförbindelsens hela existens, med syftet 

att säkerställa om transaktionerna motsvarar verksamhetsutövarens kundkännedom, verksam-

het och riskprofil. Vid behov ska uppdateringar av kundens handlingar, uppgifter eller in-

formationer säkerställas. Medlens ursprung ska även efterfrågas och sedan dokumenteras. 

                                                 
63 Jfr. ingressen till det fjärde penningtvättsdirektivet, beaktandesats (22). 
64 FATF, The Forty Recommendations, R. 10 on Customer due diligence. 
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Artikel 13.2 utgör huvudregeln när det gäller de obligatoriska kundkännedomsåtgärderna, att 

verksamhetsutövare ska vidta samtliga åtgärder som föreskrivs i artikel 13.1. Utifrån en risk-

känslighetsanalys får omfattning av åtgärderna bestämmas av verksamhetsutövaren.  

För att kunna effektivt fördela resurser och bekämpa penningtvätt och finansiering av 

terrorism tillåter det riskbaserade förhållningssättet verksamhetsutövare att vidta förenklade 

åtgärder för kundkännedom. Enligt artikel 15.1 måste verksamhetsutövarna först konstatera 

att risk för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg på det aktuella området, efter den 

nationella och egna riskbedömningen. Vidare måste risken i det konkreta fallet också vara låg 

enligt artikel 15.2. De förenklade åtgärderna får inte missbrukas, då enligt artikel 15.3 måste 

verksamhetsutövarna ha tillräckligt underlag för att kunna upptäcka eventuella ovanliga och 

misstänksamma transaktioner i den fortlöpande övervakningen. Enligt artikel 16 finns det, i 

bilaga II till direktivet, en icke uttömmande uppräkning av vilka faktorer som kan beaktas vid 

bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. De europeiska till-

synsmyndigheterna ska enligt artikel 17 utfärda riktlinjer om de riskfaktorer som ska beaktas 

och åtgärder som ska vidtas i situationer där förenklade åtgärder för kundkännedom blir aktu-

ella. Vid skapande av riktlinjerna ska hänsyn tas till verksamhetsutövarens storlek och före-

tagstyp. En proportionalitets- och lämplighetsbedömning ska även göras.  

Vid situationer där kunden har anknytning till högrisktredjeländer65 eller bedöms har hög risk 

för penningtvätt och finansiering av terrorism ska verksamhetsutövare, enligt den generella 

bestämmelsen i artikel 18.1, vidta skärpta åtgärder för kundkännedom. Såväl verksamhetsutö-

varens egna som kommissionens och medlemsstatens riskanalyser ska beaktas vid bedöm-

ningen. I bilaga III återfinns situationer med potentiell högre risk. Även riktlinjer för skärpta 

åtgärder för kundkännedom ska tas fram av Europeiska bankmyndigheten.  

Tolkningsnoten till de reviderade FATF-rekommendationerna tar upp ett antal omständigheter 

som typisk sett kan medföra låg respektive hög risk för penningtvätt och finansiering av 

terrorism. Tolkningsnoten har delat upp omständigheterna i tre kategorier för respektive risk-

nivå. Dessa tre kategorier utgörs av kundriskfaktorer, geografiska riskfaktorer samt riskfak-

torer som är förknippad till produkter, tjänster och distributionskanaler.66 Omständigheter har 

en viss överlappning till de bilagor som återfinns i direktivet. Europeiska bankmyndighetens 

riktlinjer är baserade på dessa kategorier.67 

                                                 
65 Angående definitionen av begreppet högrisktredjeländer, se avsnitt 1.7 Terminologi. 
66 FATF, The Forty Recommendations, Interpretive not to R. 10 on Customer due diligence, punkt 15 – 18. 
67 Jfr. Europeiska bankmyndigheten, The Risk Factors Guidelines, s. 13 – 21.  
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Som en generell regel ska kundkännedomsåtgärderna tillämpas i alla fall. Omfattning av åt-

gärderna får justeras under pågående affärsförbindelsen, förutsatt att justeringen står i enlighet 

med lagkraven.68 Interna rutiner för kundkännedomsprocesser ska skapas för att kunna under-

lätta bedömning av kundens syfte med utnyttjandet av de erbjudna produkterna och tjänsterna. 

Kundriskprofiler ska upprättas och sedan ska kunden riskklassificeras. Nivåerna på dessa 

kundriskprofiler ska ligga tillgrund för kreditinstitutens beslut om att ingå, upprätthålla eller 

avsluta affärsförbindelsen.69 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns tre risknivåer med olika krav på omfattning 

av kundkännedomsåtgärder. Utgångspunkten är en risk i normal grad och de obligatoriska 

åtgärderna ska vidtas. Däremot om verksamhetsutövaren kan konstatera att risken är låg räck-

er det med förenklade åtgärder, förutsatt att de krav som ställs i artikel 15 – 17 uppfylls. Vid 

högre risk måste skärpta åtgärder, som innebär mer långtgående kundkännedom, vidtas. Varje 

kund blir riskklassificerad och får en riskprofil. De åtgärder som blir tillämpliga i ett specifikt 

fall beror således på vilken riskprofil kunden har. Även övervakning på de befintliga affärs-

förbindelserna har betydelse, då förändringar i kundprofil ska artikel 14.5 identifieras och 

hållas uppdaterade för att kunna hantera de risker som kan medföras.  

2.1.5 Tidpunkt för kundidentitetskontroll 

Enligt artikel 14.1 ska kontroll av kundens identitet ske innan en affärsförbindelse ingås eller 

en enstaka transaktion utförs, vilket innebär ett krav på omedelbar identitetskontroll när det 

tyder på att utnyttjande av tjänster eller produkter av kunden blir aktuellt. Kravet på när iden-

titetskontroll ska slutföras går ett steg längre än vad som krävs i de reviderade FATF-

rekommendationerna. Enligt FATF får identitetskontroller även slutföras under etablering av 

en affärsförbindelse eller utförande en enstaka transaktion.70  

Artikel 14.2 och 14.3 utgör två undantag från den huvudregel som föreskrivs i artikel 14.1. 

Det första undantaget i artikel 14.2 innebär att kreditinstituten tillåts att slutföra kundidenti-

tetskontroller när affärsförbindelsen ingås, under förutsättning att det är nödvändigt för att den 

normala affärsverksamheten inte avbryts samt att risken för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism är liten. Detta innebär dock inte att identitetskontrollerna kan undgås helt, utan slut-

förande måste ske snarast efter inledande kontakt. Detta allmänna undantag utgör således ett 

typexempel på förenklad åtgärd för kundkännedom.  

                                                 
68 FATF, Guidance for a risk-based approach – The Banking sector, punkt 63. 
69 Ibid., punkt 59 – 60.  
70 FATF, The Forty Recommendations, R. 10 on Customer due diligence. 
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Artikel 14.3 ger medlemsstaterna en ytterligare möjlighet till undantag från huvudregeln i 

artikel 14.1. Ett motsvarande undantag finns i det tredje penningtvättsdirektivet. Ett konto får 

öppnas hos ett kreditinstitut utan att någon kundidentitetskontroll slutförs, om kreditinstitutet 

har tillräckliga skyddsåtgärder för att transaktioner inte kan utföras av kunden eller för kun-

dens räkning innan kraven på kundkännedom har uppfyllts. Undantaget reglerar således en 

särskild situation, vid öppnandet av betalkonto. Till skillnad från undantaget i artikel 14.2, 

som endast är tillämplig vid låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, tar un-

dantaget i artikel 14.3 sikte på samtliga fall där ansökan om ett betalkonto lämnas in av såväl 

fysiska som juridiska personer.  

2.1.6 Bristande kundkännedom 

Om ett kreditinstitut inte kan uppnå kraven på kundkännedom i penningtvättsregelverket finns 

det enligt artikel 14.4 ett förbud mot att ingå affärsförbindelser. Detta innebär också att ansö-

kan från en kund som har avsikt att öppna och använda ett betalkonto inte ska beviljas, om det 

råder osäkerhet om informationen om kunden är tillförlitlig eller tillräcklig. Ingen transaktion 

får utföras via betalkonto. Kreditinstituten är även skyldiga att avbryta de befintliga affärsför-

bindelserna. Kundidentitetskontroll måste således slutföras innan affärsförbindelsen etableras. 

Information om affärsförbindelsens syfte och avsedda natur måste inhämtas och bedömas. 

Direktivet ålägger även kreditinstituten att överväga om en rapportering av misstänkt trans-

aktion ska ske i enlighet med artikel 33.  

2.2 Betalkontodirektivet 

Artikel 26.2 i FEUF stadgar säkerställandet av de fyra grundläggande fria rörligheterna. För 

att konkurrenskraften, tillväxten och skapandet av sysselsättningar inom EU inte ska skadas 

får en fragmenterad inre marknad inte förekomma. Åtgärder på unionsnivån för den finansi-

ella tjänstesektorn för konsumenter bidrar till ökad valmöjlighet för konsumenter, förbättrat 

kvalitet på tjänster samt välutvecklade gränsöverskridande verksamheter för betaltjänsteleve-

rantörerna.71 Antagandet av betalkontodirektivet är ett ytterligare framsteg för en välfunge-

rande inre marknad och en förstärkt skydd för unionsinvånare.  

Rätten för de konsumenter som vill öppna och använda ett betalkonto på gränsöverskridande 

situationer ska stadgas och på sådant sätt främjas konsumenternas deltagande av den inre 

marknaden. Enligt direktivet ska diskriminering på grund av konsumenternas bosättning, nat-

ionalitet eller av något av de skäl som föreskrivs i artikel 21 i Europeiska unionens stadga om 

                                                 
71 Ingressen till betalkontodirektivet, beaktandesats (1). 
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de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) förbjudas.72 Bestämmelserna i direktivet 

utgör minimistandarder och det är fritt för medlemsstaterna att införa strängare regleringar 

med syftet att skydda konsumenterna, förutsatt regleringarna är förenliga med EU-rätten.73 

Utöver de obligatoriska bestämmelserna innehåller beaktandesatserna i ingressen till direkti-

vet en hel del bör-regleringar, vilket ger medlemsstaterna större handlingsutrymme jämför 

med det fjärde penningtvättsdirektivet.  

Betalkontodirektivet motverkar också penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att 

ge lagligen bosatta konsumenter tillgång till finansiella tjänster minskar bedrivande av finan-

siella transaktioner som sker på illegala marknader. Detta innebär att rätten till betalkonto gör 

att finansiella transaktioner inte hamnar utanför de effektiva kontroller och övervakningar 

som penningtvättsdirektivet ger.74 Kreditinstituten är verksamhetsutövare i det fjärde penning-

tvättsdirektivets mening.  

2.2.1 Definition av betalkonto och grundläggande funktioner 

2.2.1.1 Betalkonto 

Begreppet betalkonto finns definierat i artikel 2.3 i betalkontodirektivet och avser ett konto 

som används för att utföra betalningstransaktioner. Överföringar av medel mellan betalkonton 

inom unionen utgör en sådan betalningstransaktion. Betalkontot kan vara i en eller flera kon-

sumenters namn. Enligt artikel 1.6 ska konsumenterna kunna använda ett betalkonto för att 

placera medel, ta ut kontanter samt utföra och ta emot betalningstransaktioner från och till 

tredje part. Denna artikel räknar således upp vad konsumenter ska kunna använda betalkontot 

till och stadgar ett krav på de betaltjänster som ska vara kopplade till betalkonton. Medlems-

staterna får även utvidga definitionen av betalkonto, om ett sådant behov finns.  

2.2.1.2 Grundläggande funktioner 

Betalkontodirektivet garanterar även konsumenternas rätt till grundläggande betaltjänster som 

är knutna till betalkonto med grundläggande funktioner. De tjänster som räknas upp i artikel 

17.1 ska innefattas av ett betalkonto med grundläggande funktioner:  

a) Tjänster som möjliggör alla operationer som krävs för att öppna, inneha och 

avsluta ett betalkonto. 

b) Tjänster som möjliggör insättning av medel på ett betalkonto. 

                                                 
72 Ingressen till betalkontodirektivet, beaktandesats (9) & (35).  
73 Ibid., beaktandesats (11). 
74 Europeiska bankmyndigheten, EBA-Op-2016-07, s. 2. 
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c) Tjänster som möjliggör uttag av kontanter inom unionen från ett betalkonto 

över disk eller i uttagsautomater under eller utanför kreditinstitutets öppettider. 

d) Utförande av följande betalningstransaktioner inom unionen:  

i) Autogirering. 

ii) Betalningstransaktioner genom ett debetkort, inbegripet betalningar online. 

iii) Betalningar, inbegripet stående överföringar, vid terminaler och över disk 

och via kreditinstitutets onlinetjänster, i den mån dessa är tillgängliga. 

Dessa tjänster har således en direkt koppling till definitionen av betalkonto. Enligt artikelns 

andra stycke ska betalkonto med de uppräknade tjänsterna erbjudas i samma utsträckning som 

de övriga kontotyper som redan erbjuds av kreditinstituten.  

I direktivet finns det ett antal ytterligare regleringar och förtydliganden. Kreditinstituten ska 

bland annat enligt artikel 17.2 – 17.8 erbjuda betalkonto i den nationella valutan, obegränsat 

antal operationer för de uppräknade tjänsterna samt tillhandahålla tjänsterna kostnadsfritt eller 

till en rimlig avgift som är oberoende av antal operationer. Konsumenterna ska också kunna 

använda tjänsterna i kreditinstitutens lokaler och/eller via internet. Även ytterligare tjänster än 

de uppräknade får kreditinstituten erbjuda, om det finns ett behov på den aktuella marknaden 

och är väsentliga för konsumenterna. Exempelvis tjänster kring kreditgivning och kreditkort 

med ett fastställt högst belopp och en fastställd lägst varaktighet.75 Nationella omständigheter, 

såsom kommersiella praxis och befintliga konsumentbeteenden, ska beaktas vid fastställande 

av vilka betaltjänster som ska omfattas av betalkonto med grundläggande funktioner.76 

2.2.2 Rätt till betalkonto med grundläggande funktioner 

Enligt första stycket i artikel 16.2 ska alla konsumenter som är lagligen bosatta i unionen77 få 

tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Denna rätt gäller även för konsumenter 

som inte har fast adress, är asylsökande samt inte beviljas uppehållstillstånd men som inte kan 

utvisas på grund av faktiska eller rättsliga skäl. Detta innebär också att kreditinstituten bör 

införa någon mekanism som säkerställer konsumenternas rätt.78 Begreppet lagligen bosatt i 

unionen bör även kunna omfatta tredjelandsmedborgare i landet, men regeln är dock inte 

tvingande.79  

                                                 
75 Ingressen till betalkontodirektivet, beaktandesats (40). 
76 Ibid., beaktandesats (44). 
77 Angående definitionen av termen lagligen bosatt i unionen, se avsnitt 1.7 Terminologi.  
78 Ingressen till betalkontodirektivet, beaktandesats (39). 
79 Ibid., beaktandesats (36). 
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Direktivet ålägger medlemsstaterna en skyldighet att se till att samtliga kreditinstitut i landet 

eller åtminstone ett tillräckligt antal kreditinstitut ska erbjuda betalkonton med grundläggande 

funktioner. Exempel på de faktorer som ska beaktas vid bedömning av om antal kreditinstitut 

är tillräckligt högt är bland annat kreditinstitutens marknadsandelar, storleken på landets terri-

torium och spridning av konsumenter.80 Enligt artikel 16.1 är syftet med fastställande av kre-

ditinstitutens antal dels att säkerställa alla konsumenter har tillgång till betalkonto, dels att 

undvika snedvridning av konkurrensen. Betalkonton får inte enbart erbjudas av kreditinstitu-

ten som endast tillhandahåller internettjänster. Anledningen till detta är att rätten för konsu-

menter utan tillgång till internet inte kan garanteras.  

Enligt artikel 15 får kreditinstituten i ansökningsförfaranden inte under någon omständighet 

vara diskriminerande. Diskrimineringsgrunderna i direktivet är konsumenters bosättningsort, 

nationalitet samt de uppräknade skälen i artikel 21 i rättighetsstadgan.  

2.2.3 Avslag på ansökan om betalkonto 

Det finns huvudsakligen fyra grunder för avslag på en konsuments ansökan om betalkonto 

med grundläggande funktioner. Dessa fyra grunder bygger på att konsumenten måste vissa 

upp genuina intresse, att bestämmelserna i penningtvättsdirektivet inte överträds, att konsu-

menten redan har ett likvärdigt betalkonto i landet samt om det föreligger andra särskilda skäl 

som talar emot. Den sista grunden kan anses som en säkerhetsventil som medlemsstaterna få 

tillämpa. Avslagsgrunderna ska tillämpas med försiktighet då konsumenternas rätt till betal-

konto inte får äventyras. Medlemsstaterna är tvungna att införa bestämmelser om avslag på 

grund av överträdelser av penningtvättsregleringarna, medan de övriga grunderna får införas i 

nationella rättsordningar om nationellt behov för sådana bestämmelser finns.  

Medlemsstaterna får tillåta kreditinstituten att kräva ett genuint intresse av konsumenten vid 

öppnandet av betalkonto, att denne verkligen har avsikt att använda det öppnade betalkontot. 

Att kräva ett genuint intresse måste det ske under förutsättning att de grundläggande friheter-

na i FEUF inte kan äventyras på något sätt. Om konsumenten inte kan visa upp ett sådant in-

tresse får ansökan avslås. Denna bestämmelse återfinns i direktivets artikel 16.2 andra stycket. 

Kreditinstituten bör inte kräva konsumentens fysiska närvaro i dess lokaler för att kunna visa 

upp det genuina intresset, förutsatt att ingen överträdelse av bestämmelserna i penningtvätts-

regelverket kan ske.81  

                                                 
80 Ingressen till betalkontodirektivet, beaktandesats (38).  
81 Ibid., beaktandesats (37).  
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Enligt artikel 16.4 ska konsumentens ansökan avslås om överträdelser av bestämmelserna i 

penningtvättsdirektivet kan medföras vid öppnandet av betalkontot.82 Däremot får kreditinsti-

tuten inte missbruka användning av hänvisning till penningtvättsregleringarna som skäl för 

avslag på de konsumenter som är kommersiellt mindre attraktiva.83  

Artikel 16.5 ger medlemsstaterna en ytterligare möjlighet för avslag. Om konsumenten vid 

öppnandet av betalkonto redan har ett likvärdigt betalkonto i landet och denne redan har en 

fullständig rätt till utnyttjande av de grundläggande betaltjänsterna som föreskrivs i artikel 

17.1, får kreditinstitutet avslå ansökan. Detta gäller dock inte om konsumenten kan bevisa att 

denna har underrättats om betalkontot kommer avslutas. Kreditinstitutet får göra kontroll av 

detta innan öppnandet av betalkonto sker, men utgångspunkten är att kreditinstitutet får förlita 

sig på en undertecknad försäkran på heder och samvete från konsumenten.84  

Enligt artikel 16.6 får ansökan avslås i enlighet med nationella rättsordningar som syftar till 

att förhindra konsumenternas missbruk av rätten till betalkonto och underlätta den särskilda 

mekanismen om tillgång till kostnadsfritt betalkonto som föreskrivs i artikel 25. Eventuella 

begränsningar av rätten till betalkonto ska vara baserade på exakt fastställda bestämmelser i 

den nationella rättsordningen och avse specifikt fall. Ett sådant särskilt skäl är exempelvis 

omfattande bedrägeri mot ett kreditinstitut och för att kunna undvika att händelser inträffar 

igen får kreditinstitut vidta nödvändiga åtgärder. Ett annat exempel är skäl som avser allmän 

ordning eller nationell säkerhet.85  

Andra fall än de nyssangivna får inte ligga till grund för avslag på ansökan. Exempelvis kon-

sumentens ekonomiska omständigheter såsom anställning, inkomstnivå, kredithistoria och 

personlig konkurs ska inte beaktas. Tidigare betalningsanmärkningar ska heller inte kunna 

utgöra skäl för avslag.86  

Ansökningsförfarande ska ske skyndsamt, även vid avslag. Konsumenten ska bli informerad 

om skäl för avslaget, såvida underrättelsen inte kan strida mot penningtvättsregelverket eller 

äventyra och skada den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten.87 Avslagsbeslutet 

ska enligt artikel 16.7 vara skriftligt och kostnadsfritt. En vägledning för eventuellt klagande 

och tvistelösning samt relevanta kontaktuppgifter ska finnas i avslagsbeslutet.  

                                                 
82 Artikelns hänvisar till det tredje penningtvättsdirektivet på grund av att det fjärde penningtvättsdirektivet inte 

är offentliggjort vid den tidpunkt som betalkontodirektivet träder i kraft. 
83 Ingressen till betalkontodirektivet, beaktandesats (34). 
84 Ibid., beaktandesats (42). 
85 Ibid., beaktandesats (47). 
86 Jfr. ibid., beaktandesats (35). 
87 Ibid., beaktandesats (43).  
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2.2.4 Hävande av ramavtal 

Kreditinstituten ges rätt att ensidigt häva ramavtal. Detta får dock endast ske när en av de fem 

uppräknade situationerna i artikel 19.2 har inträffat. Ramavtalet får hävas om konsumenten 

med avsikt har använt betalkontot för illegala ändamål eller inte har använt betalkontot under 

mer än 24 sammanhängande månader. Om konsumenten har lämnat felaktiga uppgifter för att 

få betalkontot men de riktiga uppgifterna skulle lett till avslag, får ramavtalet hävas. Det-

samma gäller när konsumenten inte längre är lagligen bosatt i unionen eller har öppnat ett 

ytterligare likvärdigt betalkonto senare. De uppräknade situationerna utgör inte en tvingande 

bestämmelse och medlemsstaterna får fritt värdera, även inskränka, kreditinstitutens rätt att 

ensidigt häva ramavtalet, förutsatt konsumentens rättigheter inte befaras. Enligt artikel 19.3 

får hävande av ramavtal även grundas på särskilda skäl som medlemsstaterna har fastställt 

enligt nationella rättsordningen. Underrättelse för hävande av ramavtal ska ske på samma sätt 

som vid avslag på ansökan i enlighet med artikel 19.4 – 19.5.  

2.3 Den inbyggda intressekonflikten 

Avsnitt 2.1 – 2.2 innehåller redogörelsen av gällande regelverken på EU-nivån. Den proble-

matik som tas upp i uppsatsen är intressekonflikten mellan kreditinstitutens skyldighet att 

upprätthålla god kundkännedom och konsumenternas rätt till betalkonto. Avsnitt 2.3 kommer 

ta upp exempel på när en sådan konflikt uppstår och hur situationen kan se ut. Därefter analy-

seras lösning i regelverken och vägledning från Europeiska bankmyndigheten. 

2.3.1 Ett konkret exempel 

Ett tänkbart scenario är när en konsument, som inte är i politiskt utsatt ställning, vill bli kund 

hos ett kreditinstitut. Konsumenten är lagligen bosatt inom EU och handlar för sin egen räk-

ning med ändamål som faller utanför dennes näringsverksamhet, då inget verkligt huvudman-

naskap existerar. Kriterierna för rätten till betalkonto i betalkontodirektivet anses vara upp-

fyllda. Att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner hos kreditinstitutet innebär ett 

köp av tjänster som erbjuds av kreditinstitutet. Kunden vill således ingå i affärsförbindelse 

med kreditinstitutet, då användningen av betalkontot förväntas vara långvarig och utnyttjandet 

av betalkontot inte kan anses som utförande av enstaka transaktioner. Att ingå i affärsförbin-

delsen med kunden utgör en av de obligatoriska situationer som kräver kundkännedom enligt 

penningtvättsdirektivet. Kreditinstituten måste vidta kundkännedomsåtgärder innan en affärs-

förbindelse etableras och en kundkännedomsprocess initieras.  
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Det första steget i kundkännedomsprocessen är att identifiera kunden samt kontrollera dennes 

identitet. Kunden måste vara identifierad innan affärsförbindelsen får ingås mellan parterna. 

Penningtvättsdirektivet ställer krav på att kreditinstituten inte får utfärda anonyma betalkon-

ton, vilket innebär att kundens identitet måste vara känd innan ett betalkonto får öppnas. Om 

kunden kan uppvisa giltig och traditionell identitetshandling som accepteras av kreditinstitu-

ten utgör det således inte något problem för identifikationsförfarandet.  

Däremot uppstår problem om kundens identitet inte kan fastställas. Eftersom kreditinstitutet 

inte kan identifiera kunden kan de krav som ställs i penningtvättsdirektivet inte uppfyllas. Om 

kunden uppger informationer om sin identitet men kreditinstitutet inte kan kontrollera identi-

teten utifrån handlingar, uppgifter eller informationer som erhållits från en tillförlitlig och 

oberoende källa, uppstår det också problem för kreditinstitutet och kunden. Utan fastställd 

kundidentitet kan öppnandet av betalkonto likställas som utfärdande av anonyma betalkonton, 

vilket är förbudet. Rätten till betalkonto innebär att samtliga konsumenter som är lagligen 

bosatta inom EU ska få tillgång till betalkonto, men en kund utan identitetshandling kan befa-

ras bli nekad av betalkontos öppnande på grund av kreditinstitutets skyldighet att fullfölja 

kundkännedomsprocessen. Konsumenter som är utsatta i en sådan situation kan exempelvis 

vara asylsökande som saknar såväl svensk som utländsk identitetshandling. Intressekonflikten 

mellan kreditinstitutets skyldighet och konsumentens rättighet uppstår i denna situation.  

2.3.2 Lösning i regelverken 

Kundkännedomsprocessen är styrd av det riskbaserade förhållningssättet, vilket innebär att 

det är den risk för penningtvätt och finansiering av terrorismen, som kunden kan innebära, 

som är avgörande för åtgärdernas omfattning. Penningtvättsdirektivet har delat upp risker i tre 

olika nivåer. Risk i normal grad är utgångspunkten medan när graden är över eller under den 

normala anses risken vara hög respektive låg. Kreditinstituten får också dela upp risknivåerna 

mer detaljerat.  

Kreditinstituten ska först göra en riskbedömning för sin verksamhet och den finansiella sektor 

som de befinner sig i, med beaktande av vägledningarna från såväl kommissionen som nat-

ionella myndigheter. De nyssnämnda bedömningarna ska ligga till grund för en kundanpassad 

riskbedömning. Som utgångspunkt ska de obligatoriska åtgärderna vidtas när risken i den 

specifika situationen bedöms som normal, vilket innebär att kundens identitet måste fastställas 

innan kunden får ett betalkonto öppnat. Penningtvättsdirektivet uppställer ett förbud mot öpp-

nandet av betalkonto om kunden inte kan identifieras eller identitet inte kan kontrolleras.  
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Artikel 14.1 i penningtvättsdirektivet anger tidpunkten för kontroll av kundens identitet, att 

det ska ske innan affärsförbindelsen ingås. Däremot ger direktivet utrymme för undantag från 

huvudregeln i artikel 14.3. Ett betalkonto får öppnas hos kreditinstituten utan att kontroll av 

kundens identitet har skett dessförinnan, förutsatt att det finns tillräckliga skyddsåtgärder för 

att kunna förhindra utförande av transaktioner av kunden via betalkontot. Kunden ska inte 

kunna utföra transaktioner innan dennes identitet är fastställd samt kontrollerad utifrån identi-

tetshandlingar som erhållits från en tillförlitlig och oberoende källa.  

Undantaget har en viss koppling till konsumenternas rätt till betalkonto, men enligt artikelns 

ordalydelse omfattas inte de grundläggande betaltjänsterna av undantaget. Kreditinstituten får 

erbjuda kunden betalkontot utan att identifikationsåtgärderna slutförs, men kunden får inte ges 

någon möjlighet att använda betalkontot för utförande av transaktioner. Ur ett penningtvätts-

perspektiv är begräsningen en naturlig följd, då bestämmelsen sammanfaller med förbud mot 

anonyma betalkonton och förbud mot utförande av transaktioner via anonyma betalkonton.  

Däremot kan det ifrågasättas om syftet med undantaget verkligen tar sikte på konsumenternas 

rätt till betalkonto. Bestämmelsen är till att börja med inte tvingande. Medlemsstaterna får 

värdera om att ett nationellt behov finns och om behovet inte finns behöver bestämmelsen inte 

implementeras och tillämpas. Vidare ställer bestämmelsen höga krav på kreditinstituten gäl-

lande interna skyddsåtgärder. Kreditinstituten åläggs en skyldighet att upprätthålla ytterligare 

rutiner för att kunna förhindra utförande av transaktioner om betalkontot har öppnats. Även 

om bestämmelsen genomförs i nationella rättsordningar får kreditinstituten heller inte öppna 

betalkontot om skyddsåtgärderna inte kan anses vara tillräckliga, vilket indirekt betonar det 

riskbaserade förhållningssättets betydelse. Eftersom det saknas närmare förklaring till vad 

som utgör tillräckliga skyddsåtgärder kan medlemsstaterna göra olika bedömningar. Det kan 

leda till att medlemsstaterna tillämpar regeln på olika sätt, vilket inte är förenligt med direkti-

vets syfte om att upprätthålla ett gemensamt system. Bestämmelsens restriktiva utformning 

medför därför mindre praktisk betydelse vid tillämpningen.   

Betalkontodirektivet anger fyra skäl för kreditinstitut att avslå kundens ansökan om betal-

konto, varav ett av skälen är bristande efterlevnad av penningtvättsdirektivet. Avslaget får 

endast grundas på att kunden inte uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen, som kan vara 

exempelvis icke fastställd kundidentitet. Det råder således ett förbud i betalkontodirektivet för 

kreditinstituten att öppna ett betalkonto för en kund om dennes identitet inte helt kan faststäl-

las. Detta gäller även om det erhållna dokumentet inte accepteras på grund av att nationella 

lagstiftningar inte godtar dokumentet som giltig identitetshandling.  
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I betalkontodirektivet finns även andra situationer där penningtvättsregelverket har stor bety-

delse. Medlemsstaterna får ställa krav på konsumentens genuina intresse vid öppnandet av 

betalkonto. Konsumenternas rätt till betalkonto kan begränsas på denna grund om denne inte 

kan visa upp ett genuint intresse. Konsumenter som utnyttjar kreditinstitutens digitala tjänster 

kan också öppna ett betalkonto på distans. Kreditinstitutet måste också vidta kundkännedom-

såtgärder för att kunna uppfylla de krav som ställs i penningtvättsdirektivet. Det ska inte vara 

någon skillnad i omfattning jämfört med kundens fysiska besök, förutsatt att risknivån och de 

övriga omständigheterna är samma. Betalkontodirektivet kräver inte att kunden måste vara 

fysiskt närvarande för att kunna visa genuint intresse. Det förutsätts att tillämpning bestäm-

melserna i penningtvättsdirektivet inte får äventyras, vilket innebär att identifikationsförfa-

randen inte får påverkas i det enskilda fallet.  

Rätten till tillgång till betalkonto omfattar inte endast öppnandet av sådana konton, utan även 

rätten till utnyttjanden av betalkonton. Fortlöpande övervakningar är en av de åtgärder som 

ingår i kundkännedomsprocessen, vilket innebär att kreditinstituten ska följa upp och över-

vaka de transaktioner som kunden gör på betalkontot. Kundkännedomen ska vara tillräcklig 

så att avvikande och ovanliga transaktioner ska kunna upptäckas. Om behov av ytterligare 

information uppstår ska dessa informationer inhämtas och medels ursprung ska efterfrågas. 

Den fortlöpande övervakningen är således ett verktyg som kreditinstitut använder för att 

kunna bibehålla en god kundkännedom. Om kreditinstitutet inte kan upprätthålla den kund-

kännedom som penningtvättsdirektivet kräver, ska den befintliga affärsförbindelsen avbrytas. 

Det innebär också att betalkontot inte längre får erbjudas till kunden. Detsamma gäller om det 

uppkommer misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Betalkontodirektivet 

ger således kreditinstitutet rätt att ensidigt häva ramavtalet avseende tillgång till betalkontot, 

därmed inskränks konsumenternas rätt till betalkonto. 

2.3.3 Europeiska bankmyndighetens opinion 

Europeiska bankmyndigheten har i opinionen EBA-Op-2016-07 uttalat sig om förhållandet 

mellan asylsökande från högrisktredjeländer som saknar tillförlitliga identitetshandlingar och 

risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med de vägledande uttalandena är 

att inom den EU-rättsliga ramen underlätta den ekonomiska integrationen för asylsökande 

från tredjeländer när betalkonto ansöks.88 Uttalanden har inte någon bindande effekt, men 

medlemsstaterna förväntas följa dessa rekommendationer.  

                                                 
88 Europeiska bankmyndigheten, EBA-Op-2016-07, s. 3. 
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2.3.3.1 Identitetshandling 

Penningtvättsdirektivet ställer krav på kundidentifiering och identitetskontroll, men saknar 

närmare preciseringar av vad tillförlitlig och oberoende källa kan vara. De officiella dokument 

som används till kontrollen av kundens identitet är vanligtvis pass, nationella identitetskort 

eller körkort. Till följd av bestämmelsens ordalydelse får medlemsstaterna göra egna bedöm-

ningar av vilka identitetshandlingar som anses vara erhållna från tillförlitlig och oberoende 

källa, i sin tur anses vara tillräckligt för de krav som ställs i direktivet. Nationella lagstiftning-

ar ges således ett litet utrymme för nationella anpassningar och kreditinstituten ges en viss 

flexibilitet i kundkännedomsprocessen.  

En del av de asylsökandena erhåller identitetshandlingar vars tillförlitlighet kan ifrågasättas, 

vilket försvårar kreditinstitutens efterlevnad av identifikationskrav i penningtvättsregelverket. 

Det förekommer även i vissa situationer att kreditinstitut inte kan fastställa kundens identitet 

med de traditionella dokumenten såsom pass, identitetskort och körkort. Situationen försvåras 

ytterligare om kunden är asylsökande från tredjehögriskländer. Avsaknaden av de tradition-

ella identitetshandlingarna innebär inte nödvändigtvis illegalitet, utan det kan vara beroende 

av legitima skäl. Kombinationen av de geografiska riskerna och osäkerheten vid identitetsför-

faranden innebär att risker för penningtvätt och finansiering av terrorism inte kommer vara 

låg. Dessa utmaningar som kreditinstituten får är ett resultat av fullföljandet av bestämmel-

serna i penningtvättsdirektivet.  

Alla asylsökande har en officiell identitetshandling, som är utfärdad av en EU-medlemsstat, 

som bekräfta deras status och rätt att bosätta sig i den EU-medlemsstaten. Enligt Europeiska 

bankmyndigheten ska dessa identitetshandlingar sannolikt uppfylla det identifikationskrav 

som ställs i penningtvättsdirektivet. Dessa handlingar ska vara utfärdade av officiella nation-

ella eller lokala myndigheter. Deras giltighetstid får inte ha gått ut och innehavarens fullstän-

diga namn och födelsedatum ska stå på handlingarna. På dessa handlingar ska även ytterligare 

information såsom unika identitets- eller registreringsnummer, innehavarens foto eller adress 

finnas med, om sådana krav ställs i nationella rättsordningar eller praxis.89  

Innehåll och utseende på de officiella identitetshandlingarna kan skilja sig åt avsevärt inom 

EU, eftersom det inte finns något formellt krav på dessa handlingar och de är heller inte har-

moniserade på EU-nivån. En sådan handling kan exempelvis endast innehålla det språk som 

används som officiellt språk i den utfärdande medlemsstaten. Handlingar som är utfärdade av 

                                                 
89 Europeiska bankmyndigheten, EBA-Op-2016-07, s. 5 f. 
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lokala myndigheter i samma medlemsstat kan även skilja sig åt. De nyssnämnda omständig-

heterna försvårar kontroll av handlingarnas äkthet för de övriga medlemsstaterna. Det krävs 

således samarbeten mellan nationella och lokala myndigheter för att kunna hitta en gemensam 

riktlinje och lösning.  

Eftersom Europeiska bankmyndigheten anser att dessa handlingar sannolikt uppfyller det 

identifikationskrav som ställs i penningtvättsdirektivet, måste kreditinstituten kontrollera 

asylsökandes identitet genom de informationer som kan hämtas ur dessa handlingar. Om kre-

ditinstituten fortfarande inte kan verifiera asylsökandes identitet på grund av osäkerhet kring 

handlingarnas tillförlitlighet eller giltighet, ska affärsförbindelser inte ingås. Reglerna om 

penningtvätt har företrädde om en sådan situation uppstår.90 

2.3.3.2 Riskreducering 

De handlingar som Europeiska bankmyndigheten anser vara godtagbara påverkar kreditinsti-

tutens riskbedömning i det enskilda fallet. För att kunna hantera de uppstådda riskerna effek-

tivt måste kreditinstituten tillämpa förstärkt övervakningar av transaktioner som utförs av 

kunden.  Penningtvättsdirektivet har redan regleringar kring uppföljning och övervakning som 

är baserad på kundens riskprofil. Genom godtagandet av de officiella handlingarna ska kredit-

instituten löpande övervaka de transaktioner som kunden utför för att kunna bedöma om av-

vikande beteenden förekommer samt uppdatera information om kunden. Kreditinstituten ska 

upprätta kundprofiler som innehåller bland annat kundens förvändande kontoanvändning och 

de erhållna handlingars giltighetstid.91 

2.3.4 Sammanfattning 

Den lagtekniska lösningen i direktiven är att penningtvättsdirektivet alltid har företräde fram-

för betalkontodirektivet. Konsumenternas rätt till betalkonto får inte äventyra tillämpning av 

penningtvättsregelverket, vilket innebär att kreditinstitutens skyldighet går alltid före konsu-

menternas rättigheter. De vägledande uttalandena från Europeiska bankmyndigheten innebär 

att förenklade identifikationsåtgärder får vidtas, förutsatt att förstärkt löpande uppföljning och 

övervakning sker. Att godta de temporära identitetshandlingar som asylsökande erhåller från 

medlemsstaterna vid öppnandet av betalkonto uppfyller de krav som ställs i penningtvättsdi-

rektivet. Kreditinstituten ska därefter vidta skärpta åtgärder för kundkännedom för att de tidi-

gare förenklade åtgärderna ska kunna läkas ut.  

                                                 
90 Europeiska bankmyndigheten, EBA-Op-2016-07, s. 6. 
91 Ibid., s. 7. 
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3 Svensk lagreglering 

3.1 Penningtvättslagen 

Penningtvättslagen är en produkt av genomförandet av penningtvättsdirektivet. Direktivet är 

ett minimidirektiv och enligt artikel 5 får medlemsstaterna fritt införa eller behålla strängare 

regler under förutsättning att reglerna är förenliga med EU-rätten. Däremot är handlingsut-

rymmet mycket begränsade på grund av bestämmelsernas restriktiva utformning.92  

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att finansiell och annan näringsverksamhet ut-

nyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det finansiella systemets stabilitet ska 

skyddas. Genom 18 § i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 

av terrorism är Finansinspektionen bemyndigad att meddela föreskrifter på vissa områden. 

Ansvar för förebyggande arbeten med att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism 

tilldelas verksamhetsutövare.93 Det ställs således höga krav på enskilda verksamhetsutövare 

att vidta nödvändiga åtgärder.  

3.1.1 Definition av penningtvätt och finansiering av terrorism 

Definitionen av penningtvätt återfinns i 1 kap. 6 § 1 st. penningtvättslagen och begreppet pen-

ningtvätt innebär åtgärder med avseende på pengar eller annan egendom som härrör från 

brott eller brottslig verksamhet som 

1.  kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet,  

2.  kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess 

värde,  

3.  kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller  

4.  innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen.  

Denna definition är en uppdaterad version av den tidigare definitionen94 och mer anpassad till 

den straffrättsliga regleringen för penningtvättsbrott.95 Definitionen innebär att alla brott som 

kan generera pengar eller annan egendom utgör ett förbrott, vilket benämns ”all crime appro-

ach”.96 Den svenska definitionen av penningtvätt går således ett steg längre än vad direktivet 

kräver i detta hänseende, då direktivets definition av brottslig handling avser endast de upp-

räknade lagöverträdelserna i artikel 3.4 a) – f).  

                                                 
92 Prop. 2016/17:172, s. 174. 
93 Ibid., s. 178.  
94 Jfr. 1 kap. 5 § 6 p. gamla penningtvättslagen. 
95 Lag (2014:307) om straff för penningtvättbrott. 
96 Prop. 2008/09:70, s. 46. 
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Syften med penningtvätt har traditionellt sett varit omvandling av brottsutbyten till legalt för-

tjänade, döljande av egendomens illegala ursprung och ägarskaps samt skapande av legitima 

och godtagbara förklaringar eller källor till pengarnas ursprung.97 Dessa syften tar ofta sikte 

på egendom och medel från narkotikabrottsligheter och kan uppnås genom en penningtvätts-

process som är uppdelade i fyra faser: placerings-, skiktnings-, integrerings- och återinveste-

ringsfasen.98 Det förekommer även andra syften såsom att på olika sätt föra undan eller om-

vandla egendom för att inte dra till sig uppmärksamhet från myndigheterna eller försvåra 

myndigheternas arbete att spåra dem.99  

Även åtgärder med egendom som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika 

sig eller någon annan genom en framtida brottslig handling, utgör penningtvätt enligt 1 kap. 

6 § 2 st. Detta tillägg i den svenska definitionen av penningtvätt innebär att åtgärder med 

egendom som ännu inte har varit föremål för brott även ska jämställas med penningtvätt. 

Denna utvidgning går således utöver vad direktivet kräver, då direktivet förutsätter att de brott 

som har genererat egendom ska ha skett när egendomen hanteras av verksamhetsutövare. An-

ledningen till varför tillägget har införts i den svenska lagstiftningen är att ålägga verksam-

hetsutövare en ytterligare skyldighet att identifiera och motverka förfaranden som typiskt sett 

är ägnade att dölja av brottslig handling, trots att det inte står klart att en sådan handling har 

ägt rum.100 Även vissa andra typer av åtgärder som inte är förknippade med brottslig handling 

kan utgöra penningtvätt.101 

Definitionen av finansiering av terrorism i det fjärde penningtvättsdirektivet är oförändrad 

jämför med föregående direktiv och definitionen i den gamla penningtvättslagen uppfyller 

således de krav som ställs i båda direktiven.102 Den svenska definitionen har ändå justerats 

med syftet att överensstämma med penningtvättslagen med de nya straffrättsliga bestämmel-

serna i terroristlagstiftningen103. Enligt 1 kap. 7 § avser finansiering av terrorism insamling, 

tillhandahållande eller mottagande av pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska 

användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för de uppräknade ändamålen i 

samma paragraf.  

                                                 
97 SOU 2016:8 s. 56 f. 
98 Vesterhav m.fl., Penningtvätt – Rapportering och hantering av misstänkta transaktioner, s. 24 ff. 
99 SOU 2016:8 s. 58. 
100 Prop. 2016/17:172, s. 182 f.  
101 Jfr. Grahn m.fl., Åtgärder mot penningtvätt m.m.: en praktisk vägledning och kommentar, s. 221. 
102 Prop. 2008/09:70 s. 56.   
103 Lag (2002:444) om finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall samt lag (2010:299) om straff för 

offentlig uppmaning, rekrytering, och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslig-

het. 
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3.1.2 Riskbedömning 

Det riskbaserade förhållningssättet har fått en tydligare roll i direktivet, vilket in sin tur har 

blivit betonat i penningtvättslagen. Hantering av den risk som är förknippad med penningtvätt 

och finansiering av terrorism ska vara systematiskt och strukturerat.104 De åtgärder som verk-

samhetsutövare är skyldiga att vidta ska vara anpassade efter typen av kunder, produkter, 

tjänster, affärsförbindelser och transaktioner. 105 Resurser ska läggas där det behövs, där ris-

kerna är störst. På sådant sätt kan en effektiv resursfördelning uppnås. 

3.1.2.1 Allmän riskbedömning 

Termen allmän riskbedömning finns definierad i 2 kap. 1 § 1 st. En sådan riskbedömning in-

nebär att verksamhetsutövaren måste skapa kunskap om egna produkter och tjänster gällande 

hur de kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt hur stor risk för att 

utnyttjanden kan ske. Verksamhetsutövaren ska känna till och förstå riskerna i dess egen 

verksamhet.106 Enligt andra stycket i samma paragraf ska kunder och distributionskanaler för 

produkterna och tjänsterna samt geografiska riskfaktorer som föreligger beaktas särskilt vid 

bedömningen. Även organisations komplexitet och verksamhetsspecifika omständigheter som 

inte är utbudsrelaterade kan utgöra påverkande faktorer.107 Detta är således ett resultat av det 

riskbaserade förhållningssättet då de befintliga resurserna ska fördelas på ett sätt att ju högre 

risk desto mer insats behövs. Denna paragraf tillsammans med 2 kap. 2 § motsvarar artikel 8.1 

i penningtvättsdirektivet.   

Verksamhetsutövaren ska beakta verksamhetens storlek och art samt risker för penningtvätt 

eller finansiering av terrorism, vid bedömning av hur omfattande allmän riskbedömning ska 

vara. De åtgärder som krävs kan variera mellan olika verksamhetsutövare och omfattningen 

ska vara proportionerligt i förhållande till verksamhetsutövarens storlek, art och risk.108 De 

faktorer som ska beaktas vid allmän riskbedömning på olika områden specificeras i myndig-

hetsföreskrifter, då vägledningar i sådan form anses vara mer användbar för verksamhetsutö-

varna.109 Genom detaljregleringar i form av författning av lägre valör förväntas verksamhets-

utövare får ytterligare och tydligare ledningar samt bättre förståelse.110  

                                                 
104 Grahn m.fl., Åtgärder mot penningtvätt m.m.: en praktisk vägledning och kommentar, s. 77 f. 
105 SOU 2007:23, s. 103.  
106 Prop. 2016/17:173, s. 510. 
107 Ibid., s. 207. 
108 Prop. 2014/15:80, s. 48. 
109 Prop. 2016/17:173, s. 210. 
110 SOU 2016:8, s. 183. 
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3.1.2.2 Riskbedömning av kunden 

Verksamhetsutövaren måste även bedöma de risker som kan förknippas med kundrelationen. 

Enligt 2 kap. 3 § 1 st. penningtvättslagen ska kundriskprofiler upprättas och bestämmas i en-

lighet med den allmänna riskbedömningen. Risker varierar beroende på de specifika omstän-

digheterna hos varje enskild kund, vilket innebär att riskklassificering ska vara individuellt 

anpassad. Det är fritt till varje verksamhetsutövare att upprätthålla fler än tre risknivåer om 

sådan uppdelning kan underlätta hantering av riskerna i verksamheten.111 Vid genomförandet 

av riskbedömningar ska skälig aktsamhet vidtas och detta ska gälla för såväl den allmänna 

riskbedömningen som den individuella riskbedömningen av kunden.112 

De indikationer som föreskrivs i 2 kap. 4 – 5 §§ motsvarar bilagorna i direktivet. De uppräk-

nade bedömningsfaktorerna ger en vägledning på de typiska omständigheter som tyder på låg 

respektive hög risk, men listan är dock inte uttömmande. Myndighetsföreskrifter ska följas 

om sådana vägledande informationer finns.113 Däremot har Finansinspektionen bedömt att för 

närvarande utgör lagen tillräckligt underlag för riskklassificeringen.114 För att kunna hantera 

riskerna effektivt åläggs verksamhetsutövarna även en skyldighet att skapa interna rutiner och 

riktlinjer samt kontroller avseende kundkännedom, rapportering och övervakning.115 

3.1.3 Förbud mot affärsförbindelser  

Det generella förbud som återfinns i 2 kap. 6 § avser att verksamhetsutövare inte få tillåta 

kunden öppna anonyma konton. Förbudet gäller för alla slags konto och i förhållande till 

myndigheterna är anonymitet också förbudet.116 Exempelvis får anonyma betalkonton inte 

förekomma i kreditinstituten, då produkter och tjänster som underlättar anonymitet är utan 

tvekan förknippat med hög risk.117  

Begreppet affärsförbindelse avser en affärsmässig förbindelse av mer stadigvarande slag.118 

Tillfälligt utnyttjande av produkter eller tjänster eller transaktion med engångskaraktär utgör 

inte en affärsförbindelse. Avtalsförhållande med en viss varaktighet utgör grunden för affärs-

förbindelsen. Genom konkludent handlande kan affärsförbindelser också uppstå.119  

                                                 
111 Prop. 2016/17:173, s. 259 f. 
112 Cranston, Principles of banking law, s. 198 ff. 
113 Prop. 2016/17:173, s. 512. 
114 Finansinspektionen, Beslutspromemoria FI Dnr 16-2467, s. 8 f. 
115 SOU 2016:8, s. 185. 
116 Jfr. prop. 2013/14:113. s. 114. 
117 SOU 2016:8, s. 195. 
118 Prop. 1992/93:207, s. 16.  
119 Prop. 2016/17:173, s. 189. 
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En kund hos ett kreditinstitut avser traditionellt sett att ett avtalsförhållande mellan kunden 

och kreditinstitutet uppstår. Flera bestämmelser i direktivet aktualiseras dock redan innan af-

färsförbindelser etableras. Ett exempel på detta är att kundkännedomsprocessen måste påbör-

jas innan affärsförbindelsen ingås i vissa situationer. De potentiella kunderna med avsikt att 

träda i avtalsförbindelser med verksamhetsutövaren men ännu inte gjort det omfattas således 

av begreppet kund.120 

3.1.3.1 Otillräcklig kundkännedom 

Enligt 3 kap. 1 § får verksamhetsutövare inte etablera en affärsförbindelse om tillräcklig 

kundkännedom inte kan uppnås för att kunna hantera risken samt övervaka och bedöma kun-

dens aktiviteter och transaktioner. Det riskbaserade förhållningssättet leder till att det inte går 

att detaljreglera den lägsta nivån av kundkännedomsåtgärder. Det är således inte möjligt att i 

lagen fastställa vad som avser att kraven på kundkännedom inte uppfylls.121 Om kundkänne-

domen är otillräcklig får affärsförbindelsen inte etableras och det är de risker som är förknip-

pade till kunden som är avgörande. Det finns dock en lättnadsregel. För att inte störa den 

normala verksamheten och hantera svårigheter vid vissa situationer, får lättnader i kundkän-

nedomsåtgärder vidtas vid ingående av affärsförbindelsen. Det ska dock kombineras med en 

förstärkt fortlöpande uppföljning och övervakning under hela affärsförbindelsen.122 

Det saknar däremot en uttrycklig reglering i penningtvättslagen som motsvarar bestämmelsen 

om avbrytande av befintliga affärsförbindelser i direktivet.123 Enligt regeringen är skyldighet-

en att avbryta förbindelsen om tillräcklig kundkännedom inte kan uppnås en naturlig följd av 

justering av riskklassificering av kunden. Lättnadsregeln ska kunna tillämpas då de ökade 

riskerna kan hanteras med förstärkt uppföljning och övervakning. Om risken inte kan hanteras 

efter justeringen eller kundens identitet inte helt kan fastställas är verksamhetsutövaren inte 

skyldig att upprätthålla affärsförbindelsen.124  

3.1.3.2 Misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism 

Om det finns någon omständighet som tyder på att de erbjudna produkterna och tjänsterna kan 

utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism får affärsförbindelsen inte etableras. 

Det gäller således ett förbud mot att ingå affärsförbindelser om risk eller konkret misstanke 

                                                 
120 Prop. 2016/17:173, s. 188. 
121 Ibid., s. 254. 
122 Jfr. ibid., s. 255 & Europeiska bankmyndigheten, EBA-Op-2016-07, s. 1 f.  
123 Angående bestämmelsen i direktivet, se avsnitt 2.1.6 Bristande kundkännedom. 
124 Prop. 2016/17:173, s. 255. 
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upptäcks vid inledande kundkontakt och kundkännedomsprocess. Såväl när de potentiella 

riskerna för missbruk av produkterna och tjänsterna är alltför höga som när konkreta misstan-

kar för missbruk föreligger, ska förbudsbestämmelsen tillämpas. I direktivet saknas det dock 

uttryckligt stöd för verksamhetsutövarna att avstå en affärsförbindelse om misstankar upp-

kommer dessförinnan, men förbudsbestämmelsen i 3 kap. 2 – 3 §§ anses följs av direktivets 

syfte och systematik.125 

3.1.4 Situationer som kräver kundkännedom 

Enligt 3 kap. 4 § ska åtgärder för kundkännedom vidtas vid etablering av affärsförbindelser 

och enstaka eller sammanhängande transaktioner med ett belopp som motsvarar 15 000 euro 

eller mer. Dessa situationer kallas för obligatoriska situationer, som kräver kundkännedom. 

Kraven på kundkännedomsåtgärder vid enstaka transaktioner avser endast transaktioner som 

utförs utan att affärsförbindelser föreligger.126  

Det finns även ett antal andra situationer som är obligatoriska. De situationerna finns regle-

rade i 3 kap. 4 § 2 st. 3 p. samt 3 kap. 5 – 6 §§. 

De andra situationer, utöver de obligatoriska, som kräver kundkännedom ska riskerna i den 

egna verksamheten vara avgörande. 127  Utgångspunkten är att verksamhetsutövarens egen 

riskbedömning som identifierats, den allmänna riskbedömningen och riskprofilen, ska ligga 

till grunden för bedömning av om kundkännedomsåtgärder krävs. Verksamhetsutövaren ska 

således göra de kontroller som krävs för att kunna få kunskap om kunden och även den tänkta 

affärsrörelsens syfte.128 

Det finns även andra situationer som kräver kundkännedomsåtgärder, men någon uttrycklig 

reglering saknas. Exempelvis ska nödvändiga åtgärder vidtas vid misstanke om penningtvätt 

eller finansiering av terrorism, med syftet att belägga och avfärda misstankarna.129 Åtgärder 

ska även vidtas om det råder osäkerhet om de tidigare erhållna kunduppgifterna är tillförlitliga 

eller tillräckliga under pågående affärsförbindelsen. Dessa regleringar har funnits i den gamla 

penningtvättslagen.130 Regeringen har dock valt att göra en annan bedömning och de uttryck-

liga regleringarna har nu tagits bort från penningtvättslagen, trotts att bestämmelserna fortfa-

rande finns i direktivet.  

                                                 
125 Prop. 2016/17:173, s. 256. 
126 Ibid., s. 229 ff. 
127 SOU 2016:8, s. 201. 
128 Berg, Den gamla penningtvättslagen, kommentaren till 2 kap. 2 § 1 st. 
129 Prop. 2016/17:173, s. 231. 
130 Jfr. 2 kap. 2 § 1 st. 4 p. & 2 kap. 2 § 2 st. gamla penningtvättslagen. 
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Enligt regeringen finns det redan ett krav på fortlöpande uppföljningar och övervakningar av 

de etablerade affärsförbindelserna, vilket innebär att vid behov ska ytterligare handlingar, 

uppgifter och information om kunden krävas in och granskas. Dessa uppgifter ska uppdateras 

och hållas aktuella. Vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism ska även 

erforderliga kontroller utföras oavsett affärsförbindelsens eller transaktionens karaktär eller 

belopp.131 Som en naturlig följd av detta krav ska förnyade kundkännedomsåtgärder vidtas 

om det finns anledning till misstankar. Fullständiga kundkännedom kan således uppnås utan 

någon särskild reglering i dessa avseenden.132  

3.1.5 Kundkännedomsåtgärder 

Kundkännedomsåtgärderna består vanligtvis av fyra steg. Först ska verksamhetsutövaren 

identifiera kunden och kontrollera kundens identitet, sedan ska den verkliga huvudmannen 

identifieras. Även ett antal specificerade åtgärder för kundkännedom regleras i lagen precise-

ras dem normalt inte i detalj, utan åtgärder och dess omfattning avgörs av kreditinstituten uti-

från den riskbedömning som gäller för det enskilda fallet.133 Vidare ska verksamhetsutövaren 

förstå affärsförbindelsens syfte och art. Fortlöpande uppföljningar och övervakningar ska 

även ske under hela affärsförbindelsens existens. Dessa obligatoriska kundkännedomsåtgärder 

har i stort sett överförts från den gamla penningtvättslagen, med undantag för identifiering av 

verkligt huvudmannaskap då kravet skärpts i direktivet. Mindre lagtekniska justeringar har 

förekommit och åtgärderna har numera egna paragrafer.134  

3.1.5.1 Att identifiera kunden 

För att kunna hantera hela identifikationsförfarandet på ett riskbaserat sätt måste kundidentifi-

eringar och identitetskontroller hållas åtskilda.135 I praktiken innebär också att kunden måste 

identifieras innan någon ytterligare kontroller kan utföras. Uppgifter om kundens identitet 

måste inhämtas för att verksamhetsutövaren ska kunna göra riskbedömning och riskklassifice-

ring. Kundidentifiering innebär att kundens namn och uppgifter som är kopplade till kundens 

identitet ska efterfrågas. För svenskt vidkommande innebär tillgången av personnummer och 

den utbredda förekomsten av identitetshandlingar gör att kundidentifiering inte utgör större 

problem.136  

                                                 
131 Berg, Den gamla penningtvättslagen, kommentaren till 2 kap. 2 § 2 st. 
132 Prop. 2016/17:173, s. 232. 
133 Finansinspektionen, Beslut FI Dnr 13-1783, s. 5. 
134 Jfr. 2 kap. 3 § gamla penningtvättslagen. 
135 Prop. 2016/17:173, s. 237. 
136 Prop. 2008/09:80, s. 72. 
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3.1.5.2 Att kontrollera kundens identitet 

Enligt 3 kap. 7 § ska kundens identitet kontrolleras genom identitetshandlingar, registerutdrag 

eller andra uppgifter och handlingar från en oberoende och tillförlitlig källa. Detta innebär att 

kundens egna uppgivna uppgifter inte är tillräckligt.137 Till följd av det riskbaserade förhåll-

ningssättet ska kontrollernas omfattning avgöras i det enskilda fallet och verksamhetsutövarna 

får utrymme att avgöra vad som krävs för kontrollering av kundens identitet, utifrån den indi-

viduella riskbedömningen och kundprofilen. Enligt regeringen är det därför inte lämpligt att 

föreskriva en viss metod eller omfattning för kontrollerna i lagen.138  

Flera remissinstanser, bland annat Svenska Bankföreningen, har efterfrågat vilka dokument 

som utgör tillräckligt underlag för identifikationsförfaranden.139 Användning av svenskt per-

sonnummer är en metod som är enkelt att kontrollera kundens identitet. Däremot har antalet 

på nyanlända från tredje land som inte har något identitetskort ökat, vilket utgör ett problem 

för identifiering och kontrollering. LMA-kort140 är ingen identitetshandling, då korten endast 

är en temporär handling. Korten har inte ansetts vara tillräckligt för kontroll av identitet vid 

genomförandet av det tredje penningtvättsdirektivet.141  

Europeiska bankmyndigheten har i sin opinion yttrat sig att nationella myndigheter ska under-

lätta asylsökande att få betalkonto.142 Enligt regeringen ska kravet på att identiteten alltid ska 

vara styrkt inte upprätthållas och det är mer lämpligt att genom kompletterande föreskrifter 

tydliggör vilka handlingar och omfattning ska anses vara tillräckligt.143  

Enligt 3 kap. 2 § 1 st. FFFS 2017:11 ska kreditinstitutens identitetskontroll ske genom kon-

troll av svenskt körkort, svenskt pass eller identitetskort utfärdat av en svensk myndighet eller 

ett svenskt certifierat identitetskort. Enligt andra stycket i samma paragraf får utländska pass 

eller identitetshandlingar användas vid identifikationsförfaranden för fysiska personer som 

saknar svensk identitetshandling. Däremot om personen saknar identitetshandlingar helt kan 

kontroll ske mot andra tillförlitliga dokument i kombination med verksamhetsutövarens egna 

fastställda rutiner och riktlinjer.144 

                                                 
137 Berg, Den gamla penningtvättslagen, kommentaren till 2 kap. 3 §. 
138 Prop. 2016/17:173, s. 238. 
139 Svenska Bankföreningen, Remissyttrande över SOU 2016:8, s. 15. 
140 LMA, lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. LMA-korten utfärdas av Migrationsverket och 

utgör ett bevis på att innehavaren är asylsökande och får vara i Sverige under ärendets handläggning.  
141 Prop. 2008/09:80, s. 73. 
142 Europeiska bankmyndigheten, EBA-Op-2016-07, s. 1 ff. 
143 Prop. 2016/17:173, s. 237 f. 
144 Finansinspektionen, Remisspromemoria FI Dnr 16-2467, s. 12. 
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Vid identifiering av kunden på distans har Finansinspektionen föreskrivit två tillvägagångssätt 

i 3 kap. 5 § FFFS 2017:11. Det första alternativet är att elektronisk legitimation ska användas 

för att skapa en avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2016:561) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Annan teknik för elektronisk 

identifiering som innebär motsvarande säkerhet får också användas. Om möjligheten till så-

dan elektronisk identifiering inte finns, ska identifikationsförfaranden ske i de tre steg som 

föreskrivs i 3 kap. 5 § 2 p. FFFS 2017:11. Kraven som föreskrivs i denna punkt är kumula-

tiva, vilket innebär att samtliga rekvisit måste således vara uppfyllda.145  

3.1.5.3 Omfattning av åtgärder för kundkännedom 

Utgångspunkten är att en normal grad av omfattning av åtgärder ska vidtas för att kundkänne-

dom ska uppnås. Åtgärderna ska enligt 3 kap. 14 § penningtvättslagen utföras i den omfatt-

ning som behövs utifrån verksamhetsutövarens egna bedömningar. Hänsyn ska tas till kund-

riskprofilen samt de övriga omständigheter som är kopplade till kunden. Andra faktorer som 

ska beaktas är bland annat verksamhetens karaktär och kundtyper.146 Omfattning av åtgärder 

ska vara proportionerligt till kundriskprofilen och de konsekvenser som ett förverkligande av 

risken kan medföra.147 Andra kundspecifika omständigheter kan även påverka riskerna.148 Om 

risken är i normal grad är de obligatoriska åtgärderna tillräckliga.   

Eftersom det riskbaserade förhållningssättet utgör grunden för bedömning av omfattning av 

åtgärderna, kan tre risknivåer upprättas. Förutom situationen som bedöms att graden av risken 

är normal, kan förenklade åtgärder för kundkännedom vidtas om risken bedöms som låg, me-

dan vid högre risk ska mer långtgående åtgärder vidtas.149 

Användning av förenklade kundkännedomsåtgärder finns reglerade i 3 kap. 15 §. Om risken, 

som kan vara förknippad med kundrelationen, kan bedömas som låg får förenklade åtgärder 

tillämpas. Sådana åtgärder innebär ett avsteg från de obligatoriska åtgärderna, men det inne-

bär inte att skyldigheten för kundkännedomsåtgärder undantas helt.150 Omständigheter som 

kan tyda på låg risk återfinns i 2 kap. 4 §, vilket kan ge en viss ledning för när förenklade åt-

gärder kan användas.151 

                                                 
145 Finansinspektionen, Beslutspromemoria FI Dnr 16-2467, s. 19. 
146 Berg, Den gamla penningtvättslagen, kommentaren till 2 kap. 1 §. 
147 SOU 2016:8, s. 243. 
148 Prop. 2016/17:173, s. 528. 
149 SOU 2016:8, s. 244.  
150 Ibid., s. 246. 
151 Finansinspektionen, Remisspromemoria FI Dnr 16-246, s. 15. 
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I Europeiska bankmyndighetens gemensamma riktlinjer återfinns några exempel på vad en 

förenklad åtgärd kan innebära. Att tidpunkten för identifikationsförfaranden får förskjutas 

framåt så att kundidentifiering under upprättande av affärsförbindelsen, att mängden av in-

formation som erhålls begränsas eller att justera kvaliteten eller källa till informationen, utgör 

några exempel på sådana förenklade åtgärder.152 

Enligt regeringen saknas det definitioner av termen förenklade åtgärder och varken i de revi-

derade FATF-rekommendationerna eller de gemensamma riktlinjerna ges uttömmande om-

ständigheter eller tydliga vägledningar. Vidare menar regeringen att det inte är möjligt att 

detaljreglera förenklade åtgärder, utan är det mer lämpligt att låta utvecklingen ske genom 

tillsynsåtgärder eller allmänna råd.153  

Enligt 3 kap. 9 § FFFS 2017:11 ska verksamhetsutövaren inhämta uppgifter om kundens 

namn, adress och personnummer eller motsvarande, och kontrollera dessa uppgifter mot ex-

terna register, intyg, annan dokumentation, eller motsvarande, samt i begränsad omfattning 

genomföra övriga åtgärder som föreskrivs i 3 kap. 4 – 8 §§ penningtvättslagen. Enligt före-

skriftens ordalydelse får kreditinstituten inte underlåta identitetskontrollen även förenklade 

åtgärder används. Finansinspektionens bedömning är att den nuvarande vägledningen i lagen 

är tillräcklig och inga ytterligare kompletterande föreskrifter behöver införas.154  

Om risken bedöms som hög, ska särskilt omfattande kontroller, bedömningar och utredningar 

avseende identifikationsförfaranden samt informationer om och uppföljningar av affärsför-

bindelser göras enligt 3 kap. 16 §. Skärpta åtgärder ska även vidtas om kunden är etablerad i 

ett högrisktredjeland som Europeiska kommissionen har identifierat. Sådana skärpta åtgärder 

innebär att verksamhetsutövare måste, utöver de obligatoriska, vidta ytterligare komplette-

rande åtgärder för att kunna motverka och minska riskerna. Till skillnaden från förenklade 

åtgärder finns det exemplifiering av vad som kan anses vara skärpta åtgärder. Att inhämta 

ytterligare informationer om kundens verksamhet eller ekonomiska situation och uppgifter om 

medels ursprung är de förfaranden som räknas upp i paragrafens andra stycke. Dessa åtgärder 

står klart att omfattas av skärpta åtgärder, men utgör dock inte någon fullständig beskrivning 

av vad skärpta åtgärder innebär. Det finns ingen utpekad situation som innebär att hög risk 

alltid föreligger och ska heller inte finnas.155 

                                                 
152 Europeiska bankmyndigheten, The Risk Factors Guidelines, punkt 45. 
153 Prop. 2016/17:173, s. 264 f. 
154 Finansinspektionen, Beslutspromemoria FI Dnr 16-246, s. 21. 
155 Prop. 2016/17:173, s. 267.  
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Eftersom det riskbaserade förhållningssättet ska tillämpas ska verksamhetsutövarna bedöma 

när risken kan anses vara hög och hur omfattande åtgärder ska vidtas. Verksamhetsutövarna 

tillåts således ett litet utrymme för viss felmarginal i sina bedömningar.156  

Regeringen bemyndigar Finansinspektionen att meddela föreskrifter och allmänna råd för att 

närmare klargöra innebörd av skärpta åtgärder och situationer som innebär hög risk för kredit-

instituten.157 För närvarande avstår Finansinspektionen från att föreskriva ytterligare föreskrif-

ter då de nuvarande lagregleringarna anses vara tillräckliga. De omständigheter som återfinns 

i 2 kap. 5 § kan ge en viss ledning om när risken är så hög att skärpta åtgärder måste vidtas. 

Även riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten kan ge en viss vägledning. Vidare menar 

Finansinspektionen att bedömning av om skärpta åtgärder ska vidtas ska alltid göras utifrån 

verksamhetsutövarens egen riskanalys och sårbarhetsanalys.158 

Sammantaget kan konstateras att det riskbaserade förhållningssättet styr omfattningen av de 

åtgärder som verksamhetsutövarna måste vidta. Det är således verksamhetsutövarna, enligt 

sin egen riskbedömning, som kan fatta beslut om vilken omfattning av åtgärder kan vidtas i 

det specifika fallet. Förenklade åtgärder innebär dock inte att kundkännedomsåtgärder kan 

undgås helt. De skärpta åtgärderna ska stå i proportion till kundriskprofilen och ska vara mer 

omfattande än de obligatoriska åtgärderna.  

3.1.5.4 Affärsförbindelses syfte och art 

Att inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art har två huvudsakliga syften. De 

inhämtade informationerna ska ligga till grund för verksamhetsutövarens bedömning av om 

kunden kan väntas agera inom ramen för affärsförbindelsen och de risker som kan förknippas 

med kunden. Verksamhetsutövaren förväntas upptäcka kundens avviskande beteenden. 159 

Ändamålet med informationsinhämtande har tydliggjorts i lagen och återfinns i 3 kap. 12 §. 

Om affärsförbindelsens syfte och art bedöms är förknippad till hög risk för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism, ska skärpta kundkännedomsåtgärder vidtas. Detta innebär i sin tur 

att ytterligare information om kunden ska inhämtas och bedömas. Detta gäller även för in-

formationer om de ekonomiska medlens ursprung.160 Dessa informationer kan även i vissa fall 

inhämtas med hjälp av statliga och offentliga register.161  

                                                 
156 Prop. 2016/17:173, s. 528 f. 
157 Ibid., s. 267 f. 
158 Finansinspektionen, Remisspromemoria FI Dnr 16-246, s. 16. 
159 Prop. 2016/17:173, s. 247. 
160 Ibid., s. 248. 
161 Cranston, Principles of banking law, 133 ff. 
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3.1.5.5 Löpande uppföljningar och övervakningar 

Kundkännedomsprocessen får inte avslutas förrän affärsförbindelsen med kunden har upp-

hört, vilket innebär att fortlöpande uppföljningar och övervakningar utgör det sista steget av 

processen men som också kan initiera de tidigare nämnda åtgärderna. Det finns två syften 

med granskningsåtgärder på de erhållna informationerna om kunden. För att kunna klargöra 

de olika syftena finns därför fortlöpande uppföljningar och övervakningar reglerade på två 

ställen i lagen.162  

Den första regleringen om fortlöpande uppföljningar av pågående affärsförbindelser återfinns 

i 3 kap. 13 §. Verksamhetsutövaren åläggs en skyldighet att följa upp affärsförbindelser för att 

kunna säkerställa att informationer i de övriga delarna i kundkännedomsprocessen är uppdate-

rade, korrekta och tillräckliga. Uppföljningen ska således ske löpande med ett visst intervall 

utifrån den risk som är förknippad till affärsförbindelsen.163  

Enligt 4 kap. 1 § 1 st. ska verksamhetsutövaren även övervaka pågående affärsförbindelser 

och bedöma enstaka transaktioner som utförs under affärsförbindelser. Syftet med övervak-

ningen är att försöka upptäcka kundens avvikande aktiviteter och transaktioner samt om förfa-

randen kan antas ingå som ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism, medan syftet 

med uppföljningen är att säkerställa de erhållna informationernas tillräcklighet och relevans. 

Bedömningen av avvikande beteenden ska göras utifrån verksamhetsutövarens kännedom om 

kunden och kundsegmentet samt de produkter och tjänster som erbjuds. Enligt 4 kap. 3 § 

åläggs verksamhetsutövarna en rapporteringsskyldighet om misstankar uppstår.  

Förekomsten av komplexa och ovanliga transaktioner samt ovanliga transaktionsmönster för-

anleder verksamhetsutövaren att vidta skärpta uppföljnings- och övervakningsåtgärder för att 

kunna avgöra om avvikelserna kan framstå som misstänkta.164 Däremot ska omfattningen av 

uppföljningar och övervakningar bestämmas utifrån verksamhetsutövarens allmänna riskbe-

dömning och kundriskprofil. Motiv till en fördjupad granskning kan exempelvis vara att kun-

den är ovillig att identifiera sig eller besvara transaktionens syfte.165 Det förekommer även i 

vissa situationer att kraven på fortlöpande uppföljningen sammanfaller övervakningen, där 

misstanken om penningtvätt eller finansiering av terrorism uppkommit vid uppföljningen.166  

                                                 
162 Prop. 2016/17:173, s. 250. 
163 Ibid., s. 249. 
164 Ibid., s. 287. 
165 Ibid., s. 288. 
166 SOU 2016:8, s. 241.  



47 

 

3.2 Betaltjänstlagen  

Genom betaltjänstlagen är den svenska lagstiftningen anpassad till betaltjänstdirektivet.167 

Direktivet avser en samlad reglering av betaltjänstverksamhet inom EU, där olika rättigheter 

och skyldigheter för såväl betaltjänstanvändare som betaltjänstleverantörer finns stadgade. 

Direktivet syftar till att betalningar inom EU ska vara lika enkla, effektiva och säkra som nat-

ionella betalningar.168 Den finansiella sektorn har betydande roll för olika transaktioner.169 

Betalkontodirektivet genomförs i svensk rätt huvudsakligen genom att ett nytt kapitel i betal-

tjänstlagen införs. Skyldighet att tillhandahålla betalkonto med grundläggande funktioner 

samt avgift för och byte av sådana konton finns reglerad i 4 a kap. betaltjänstlagen. 

3.2.1 Definition av betalkonto med grundläggande funktioner 

Begreppet betalkonto finns definierat i 1 kap. 4 § och innebär att ett konto som är avsett för 

genomförande av betalningstransaktioner. Betalkonto får innehas i en eller flera betaltjänstan-

vändares namn. Definitionen av begreppet överensstämmer huvudsakligen med definitionen i 

betalkontodirektivet, med några mindre avvikelser i ordvalet då formuleringen är ursprunglig-

en hämtad från betaltjänstdirektivet. Med ett betalkonto ska konsumenter kunna placera me-

del, ta ut kontanter samt utföra betalningstransaktioner. Däremot kan benämning av konton 

med dessa funktioner variera, beroende på kreditinstitutens befintliga produktutbud. Enligt 

regeringens bedömning ställer betalkontodirektivet inte något krav på att en särskild kontotyp 

ska kallas för betalkonto och konto med begränsade funktioner ska inte omfattas av direkti-

vets.170  

Betalkontodirektivets krav på grundläggande betaltjänster har överförts till 4 a kap. 4 §. Rege-

ringen har konstaterat att de flesta kreditinstituten i landet redan erbjuder de tjänster som 

krävs i direktivet, däremot tillhandahålls inte samtliga tjänster i samtliga kontor. Att alla kre-

ditinstitut inte tillhandahåller alla grundläggande betaltjänster medför inte större problem. 

Eftersom direktivet endast kräver att de grundläggande funktionerna ska erbjudas i samma 

utsträckning som de befintliga utbuden, anser regeringen att ett tillräckligt antal kreditinstitut 

som erbjuder de aktuella tjänsterna är avgörande.171  

                                                 
167 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre 

marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphä-

vande av direktiv 97/5/EG. 
168 Prop. 2009/10:220, s. 71. 
169 Jfr. Horgby m.fl., Penningtvätt och annan penninghantering, s. 92 f. 
170 Prop. 2016/17:129, s. 21.  
171 Ibid., s. 29. 



48 

 

3.2.2 Rätt till betalkonto 

Kreditinstituten är skyldiga att tillhandahålla betalkonto med grundläggande funktioner, vilket 

innebär att en konsument som är lagligen bosatt inom EES inte får vägras öppna ett sådant 

betalkonto. Konsumenternas rätt till betalkonto finns således reglerad i 4 a kap. 1 §.  

Enligt svensk rätt omfattar den EU-rättsliga definitionen av kreditinstitut såväl banker och 

kreditmarknadsföretag. 172  Betaltjänstlagen reglerar betaltjänstleverantörer, men även andra 

aktörer. Kreditinstitut är enligt 1 kap. 3 § betaltjänstleverantörer, vilket innebär ett mycket 

större tillämpningsområde än vad betalkontodirektivet har. Den lagtekniska lösningen är att 

begränsa omfattningen i 4 a kap. Begreppet kreditinstitut har således en särskild betydelse i 

detta kapitel jämför med de övriga delarna i lagen. De kreditinstitut som bedriver tillstånds-

pliktig bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrö-

relse ska omfattas av skyldigheten att erbjuda betalkonto.173 Däremot gäller bestämmelser om 

avgift för och byte av betalkonto för samtliga betaltjänstleverantörer.174  

Rätten till betalkonto gäller för konsumenter som är lagligen bosatta inom EU, enligt direkti-

vet. Regeringen har dock utvidgat i detta avseende så att konsumenter som är lagligen bosatta 

inom EES omfattas av rätten till betalkonto. Motiveringen till utvidgningen är att de övriga 

EES-länderna också deltar i den inre marknaden.175 Utvidgningen anses som en naturlig följd 

av direktivets syfte och främjar den inre marknaden. En sådan konsument avser en fysisk per-

son som har rätt att bosätta sig inom EES och handlar huvudsakligen för ändamål som faller 

utanför näringsverksamhet enligt 1 kap. 4 §. De övriga kriterierna för begreppet konsument är 

detsamma som i direktivet och har direkt överförts till lagen.  

Rätten till betalkonto vilar även på de allmänna avtalsrättsliga principerna. För att kunna ingå 

ett bindande avtal krävs såväl rättshandlingsförmåga som behörighet att ingå avtalet.176 Kon-

sumenter som har begränsad rättshandlingsförmåga kan ha rätt att öppna betalkonto, medan 

de som saknar sådan förmåga kan inte ingå avtal eller rättshandla vilket innebär möjligheten 

till öppnandet av betalkonto är utesluten.177  

Enligt 4 a kap. 3 § ska kreditinstituten behandla ansökan skyndsamt och ärendet ska avgöras 

inom tio bankdagar.  

                                                 
172 Angående den EU-rättsliga definitionen av begreppet kreditinstitut, se 1.7 Terminologi.  
173 Betalkontoutredningen, s. 30. 
174 Prop. 2016/17:129, s. 24. 
175 Betalkontoutredningen, s. 40. 
176 Adlercreutz m.fl., Avtalsrätt I, s. 263 ff. 
177 Prop. 2016/17:129, s. 25. 
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3.2.3 Avslag på ansökan om betalkonto 

Sverige har valt att utnyttja endast två av de fyra möjliga grunderna för avslag på ansökan om 

betalkonto som direktivet medger. Den avslagsgrund som är tvingande för medlemsstaterna 

att implementera är förfaranden som strider mot penningtvättsregelverk, medan de resterande 

grunderna får användas. Avslagsgrunderna återfinns i 4 a kap. 1 § 2 st. Om öppnandet av bet-

alkonto strider mot penningtvättslagen eller om det finns särskilda skäl som talar mot tillhan-

dahållande av ett sådant konto för konsumenten, ska ansökan om betalkonto avslås.  

Vid etablering av en ny affärsförbindelse med kunden, vilket i det aktuella fallet avser öpp-

nandet av betalkonto, ska kreditinstituten vidta kundkännedomsåtgärder utifrån den riskbe-

dömning som kreditinstitutet har gjort i det enskilda fallet. Om kreditinstitutet inte kan identi-

fiera kunden, kontrollera kundens identitet, identifiera den eventuella verkliga huvudmannen 

samt inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art, får inte betalkonto öppnas.178 

Denna grund för avslag medför således problem för konsumenter som varken erhåller svenska 

eller utländska identitetshandlingar. Det är önskvärt att osäkerhet i tillämpning inte uppstår.179  

Den andra möjliga grunden för avslag är när särskilda skäl föreligger, men det är svårt att göra 

en uttömmande reglering i lagen.180 En viss ledning kan hämtas från av lagen (1995:1571) om 

insättningsgaranti. Kundens ohederliga agerande mot kreditinstituten eller risk för användning 

av kontot för olagliga ändamål utgör särskilda skäl för avslag.181 Vägledning kan även hämtas 

från 2 § FFFS 2001:8 där undantag för inlåningsskyldigheten är exempelvis lagliga hinder, 

tidigare misskötsel eller ohederlighet gentemot banken. Enbart tidigare betalningsanmärkning 

är inte någon tillräcklig grund enligt 4 § FFFS 2001:8. Det som utgör särskilda skäl i det en-

skilda fallet är enligt regeringen en fråga till rättstillämpningen, men det som kan konstateras 

är att avsaknaden av personnummer inte kan utgöra särskilda skäl för avslag.182 

Krav på genuint intresse samt begränsningen av rätt till flera sådana konton har inte ställts 

upp i lagen. Innebörd av sådant intresse finns inte förklarad i direktivet. Det är inte möjligt att 

skapa föreskrifter och riktlinjer för bedömning av om sådana intressen föreligger. Om konsu-

menten inte kan förklara syftet med öppnandet av betalkonto kan avslaget grundas på pen-

ningtvättsregleringar. Detta gäller även syftet till öppnandet av flera betalkonton.183 

                                                 
178 Prop. 2016/17:129, s. 33 & 66. 
179 Svenska Bankföreningen, Remissyttrande över betalkontoutredningen, s. 11. 
180 Ibid., s. 35. 
181 Prop. 2002/03:139, s. 262. 
182 Prop. 2016/17:129, s. 35. 
183 Ibid., s. 36. 
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3.2.4 Uppsägning av avtal 

Enligt 4 a kap. 9 § betaltjänstlagen ges kreditinstituten rätt att ensidigt säga upp avtal om till-

gång till betalkonto med grundläggande funktioner om konsumenten har avsikt att använda 

betalkontot för illegala ändamål, inte har utnyttjat betalkontot på de senaste 24 månaderna, 

har uppgett oriktiga uppgifter som annars skulle leda till avslag eller om särskilda skäl före-

ligger. Särskilda skäl som uppsägningsgrunden ska överensstämma med de särskilda skälen i 

avslagsgrunden.184 Sverige har således inte utnyttjat de möjligheter som föreskrivs i artikel 

19.2 d) och e) som avser när konsumenten inte längre är lagligen bosatt inom EU och har se-

nare öppnat ett annat motsvarande betalkonto.  

Bestämmelsen i 4 a kap. 9 § 3 st. om tidpunkt för ikraftträdande av uppsägningen har införts i 

lagen, som saknar motsvarighet i direktivet. Om kreditinstituten vill ensidigt säga upp avtalet 

ska konsumenten underrättas minst två månader innan uppsägningen träder i kraft, förutsatt 

med anledning av att konsumenten inte har använt betalkontot på senaste 24 månader eller 

särskilda skäl. Däremot om en uppsägning är grundad på att konsumenten har använt betal-

kontot för olagliga ändamål eller uppgett oriktiga uppgifter vid öppnandet, ska uppsägningen 

får omedelbar verkan.185  

3.3 Den kvarstående intressekonflikten 

Penningtvättsdirektivet och betalkontodirektivet införlivas i svensk rättsordning genom pen-

ningtvättslagen och betaltjänstlagen. För att Sverige ska kunna uppfylla sin EU-rättsliga skyl-

dighet måste de svenska bearbetningarna stå i enlighet med direktiven. Det innebär också att 

den inbyggda problematiken förs vidare från EU-direktiven till de svenska reglerna.  

3.3.1 Svensk lösning 

Penningtvättslagen räknar upp ett antal situationer där kreditinstituten måste vidta åtgärder för 

kundkännedom och dessa obligatoriska situationer är samma som i penningtvättsdirektivet. 

Öppnandet av betalkonto innebär således ingående av affärsförbindelser och kreditinstituten 

måste vidta de obligatoriska kundkännedomsåtgärderna. Det råder ett förbud mot affärsför-

bindelser om kundkännedomen anses vara otillräcklig. Förbud gäller även om det uppstår 

misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism. En kund som inte kan uppvisa en 

giltig identitetshandling eller inte kan identifieras av kreditinstituten genom uppgifter från en 

oberoende och tillförlitlig källa kan bli nekad att öppna ett betalkonto.  

                                                 
184 Prop. 2016/17:129, 38 f.  
185 Ibid., s. 39. 
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Finansinspektionen är bemyndigad att meddela föreskrifter om preciseringar av vilka identi-

tetshandlingar som kreditinstituten får godta vid identitetskontroller. Svenskt körkort, svenskt 

pass, identitetskort utfärdat av en svensk myndighet eller ett svenskt certifierat identitetskort 

samt utländskt pass och identitetskort är de identitetshandlingar som accepteras, vilket innebär 

att konsumenter som har sådana handlingar inte kan bli nekade betalkonto med motivering av 

bristfällighet i kundkännedomen och identitetskontrollen. Även andra tillförlitliga dokument 

får användas vid kundidentifiering om kunden saknar de nyssnämnda identitetshandlingarna. 

Det krävs dock att kreditinstituten ska fastställa rutiner och riktlinjer för hantering av sådana 

godtagbara dokument som är tillfälliga, vilket är förenligt med de vägledande uttalandena från 

Europeiska bankmyndigheten.  

Arbetet kring asylsökandes rätt till betalkonto påbörjades i januari 2016 och Finansdeparte-

mentet tillsammans med företrädare för Svenska Bankföreningen, de fyra största svenska 

bankerna, Finansinspektionen och Migrationsverket deltog mötet.186 Finansinspektionens lös-

ningsförslag på problemet var att Migrationsverkets LMA-kort ska accepteras vid ansökan om 

betalkonto i kombination med andra ytterligare kontroller och åtgärder. De exempel på kon-

troller som Finansinspektionen uppgett är bland annat genom kontrollringning till Migrat-

ionsverket för att kunna få handlingens äkthet bekräftad, genom uppvisande av vidimerad 

kopia på asylsökandes utländska identitetshandlingar eller genom identitetsintygande av nära 

anhöriga som har godkänd svensk id-handling.187  

Det riskbaserade förhållningssättet innebär att resurser ska läggas där det behövs mest och 

riskbedömningar ska vara kundanpassade. Hur omfattande identitetskontroller som behövs 

beror helt på hur stor risk kunden kan medföra. Den svenska lösningen innebär att vid identi-

fikationsförfaranden för ansökan om betalkonto får kreditinstituten acceptera LMA-kort, som 

inte är någon identitetshandling i övriga fall. Detta undantag underlättar för asylsökande att få 

ett betalkonto, vilket i sin tur integrerar dem i den europeiska inre marknaden. Att godta 

LMA-kort innebär ett avsteg från identifiering genom de traditionella identitetshandlingarna, 

vilket kan medföra högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa risker ska 

dock kunna hanteras med effektiva och proportionerliga åtgärder. De kontrollåtgärder som 

Finansinspektionen uppgett samt de lagstadgade kraven på fortlöpande uppföljning och över-

vakning är effektiva verktyg för att hanteringar av riskerna.  

                                                 
186 Bolund, Dnr Fi2016/02315/B – Svar på fråga 2015/16:1336 av Ulla Andersson (V) Problem för asylsökande 

att öppna ett betalkonto, s. 1. 
187 Finansinspektionen, Kommentar till EBA-Op-2016-07, s. 2. 
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3.3.2 Kontraheringsplikt 

Svenska och utländska banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag som har till-

stånd att ta emot kunders medel på konto har en skyldighet att ta emot garanterade insättning-

ar från allmänheten enligt 11 d § lagen om insättningsgaranti, förutsatt att inga särskilda skäl 

talar emot det. Bestämmelsen syftar till konsumentskyddet och ger den trygga placeringsplatt-

formen för allmänheten oavsett kundens medborgarskap. Bestämmelsen innebär en kontrahe-

ringsplikt för kreditinstituten i fråga om inlåning, vilket i sin tur innebär att kreditinstituten 

måste tillhandahålla vissa tjänster för sina kunder. Lagen om insättningsgaranti ger egentligen 

inte något uttryckligt stöd till konsumenternas rätt till betaltjänster, men kontohavare ska få 

tillgång till de tjänster som behövs för att kunna effektivt utföra överföringar, betalningar och 

uttag. En del av de grundläggande betaltjänster som räknas upp i betaltjänstlagen omfattas 

således redan av kontraheringsplikten.  

Kontraheringsplikten i lagen om insättningsgaranti kan anses uppfylla de krav som ställs i 

betalkontodirektivet, om en viss utvidgning införs, eftersom alla konsumenter redan omfattas 

av insättningsgarantin och får möjlighet att få ett konto hos kreditinstituten. Att erbjuda kon-

sumenter, som uppfyller de krav som ställs i betalkontodirektivet, ett betalkonto genom lagen 

om insättningsgaranti bör därför inte medföra väsentliga strukturella förändringar i regelver-

ken och för kreditinstituten. Däremot innebär ett betalkonto också de grundläggande betal-

tjänster som är knutna till betalkontot. Kontraheringsplikten stadgar rätten till ett konto, men 

inte de grundläggande betaltjänsterna. Risker för penningtvätt och finansiering av terrorism 

som är kopplade till de grundläggande betaltjänsterna är dock högre än för kontot i sig. Det är 

de transaktioner som utförs som medför högre risk i penningtvättshänseendet. Det leder till att 

rätten till betalkonto genom kontraheringsplikten sannolikt inte uppfyller de krav som ställs i 

penningtvättsdirektivet. Det bör därför finnas ytterligare regleringar som syftar till den rätt 

som stadgas i betalkontodirektivet samt i förebyggande syfte förhindrar penningtvätt och 

finansiering av terrorism.  

Tidigare har regeringen även konstaterat att det saknas skäl för lagstiftaren att införa en skyl-

dighet för kreditinstituten att tillhandahålla tilläggstjänster, såsom betalkort som är kopplade 

till inlåningskontot, i samband med införandet av kontraheringsplikten.188 De tilläggstjänster 

som har diskuterats i förarbeten överensstämmer delvis med de grundläggande betaltjänsterna 

i betalkontodirektivet.  

                                                 
188 Prop. 2002/03:139, s. 262. 
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Eftersom lagen om insättningsgaranti avser delvis en annan krets än den som anges i betal-

kontodirektivet anser regeringen att denna lag inte ska vara utgångspunkt för genomförandet 

av direktivet.189 Rekvisiten för undantag till kontraheringsplikten ska således heller inte direkt 

tillämpas när kreditinstitutens ska fatta avslagsbeslut på ansökan om betalkonto eller ensidigt 

säga upp avtalet. 

Huvudregeln inom avtalsrätten är avtalsfrihet medan kontraheringsplikten utgör ett undantag 

som innebär ett tvång för kreditinstituten att ingår i avtal med konsumenter gällande inlåning. 

Förutsättningen för kontraheringspliktens inträde är att inga särskilda skäl föreligger. Vad 

som utgör särskilt skäl finns inte preciserad i lagen om insättningsgaranti, men kundens tidi-

gare ohederliga handlande mot bankrörelsen och risk för främjande av brott utgör särskilda 

skäl att vägra dennes insättning. Ett sådant skäl föreligger även när penningtvättslagen aktua-

liseras. Penningtvättslagstiftningen utgör således ett ytterligare undantag till undantaget, att 

avtalet inte får ingås om de krav som ställs i penningtvättsregelverket inte kan uppfyllas.  

Vad som utgör särskilda skäl är inte möjligt att precisera i lagen och de vägledande exempel 

som ges av Finansinspektionen är heller inte uttömmande. Det har funnits oklarhet för kredit-

instituten om ett avslag på ansökan om betalkonto strider emot den befintliga kontraherings-

plikten, då det inte har funnits något uttryckligt stöd för undantag till kontraheringsplikten i 

lagtexten. Kreditinstituten riskeras för brott mot kontraheringsplikten om ett beslut om avslag 

fattas. Oavsett vad som regleras i lagen om insättningsgaranti är kreditinstituten skyldiga att 

vidta åtgärder för kundkännedom som är nödvändigt och proportionerligt i förhållande till de 

risker som kan föreligga. Penningtvättslagstiftningen har företräde vid tillämpning av såväl 

regeln om kontraheringsplikt som rätten till betalkonto. Begreppet särskilda skäl som används 

i regelverken kan således anses utgöra stöd för kreditinstituten att neka ansökan om betal-

konto utan att göra brott mot kontraheringsplikten i penningtvättshänseendet.  

Enligt opinionen från Europeiska bankmyndigheten kan ett begränsat utbud av tjänster erbju-

das till de kunder som är asylsökande och erhåller officiell identitetshandling som är utfärdad 

av en medlemsstat.190 För svenskt vidkommande aktualiseras det vid innehav av LMA-kort. 

Den affärsförbindelse som etableras kan anses som ett avtal om betalkonto och har ingåtts 

mellan kunden och kreditinstitutet. Om kreditinstituten bedömer att risk för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism är hög och inte kan hanteras med förstärkt fortlöpande uppföljning 

och övervakning får ett betalkonto med grundläggande funktioner inte öppnas. Däremot kan 

                                                 
189 Prop. 2016/17:129, s. 22 f. 
190 Europeiska bankmyndigheten, EBA-Op-2016-07, s. 7. 
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kontraheringsplikten träda in, vilket innebär att ett begränsat tjänsteutbud erbjuds till kunden. 

Eftersom kontraheringsplikten omfattar även andra typer av konto, exempelvis sparkonto, kan 

en kund som blivit nekad betalkonto ändå får ett inlåningskonto hos kreditinstitutet i enlighet 

med lagen om insättningsgaranti. På sådant sätt kan kontraheringsplikten anses vara en subsi-

diär regel som ger konsumenterna tillgång till den finansiella marknaden. Om slutsatsen är att 

de skärpta åtgärder som kreditinstitutet vidtar ändå inte kan hantera de risker som öppnandet 

av inlåningskontot kan medföra, ska kreditinstitutet även neka kundens ansökan om ett sådant 

inlåningskonto. Risker och misstankar för penningtvätt och finansiering av terrorism utgör 

således skäl för varför konsumenternas rätt till betalkonto enligt betaltjänstlagen och inlåning-

skonto enligt lagen om insättningsgaranti förvägras.  

3.3.3 Sammanfattning 

Om en ny affärsförbindelse ska etableras måste identifikationsförfarendet vara slutfört innan 

förbindelsen ingås. Att identifiera kunden och kontrollera kundens identitet utgör således det 

första steget i kundkännedomsprocessen. Om kreditinstituten inte kan fastställa eller kontrol-

lera kundens identitet får betalkontot inte öppnas. Asylsökande som saknar traditionella iden-

titetshandlingar medför identifikationsproblem för kreditinstituten. Det finns lättnadsregler 

och enligt Europeiska bankmyndighetens vägledande uttalande ska LMA-kort accepteras vid 

ansökan om betalkonto, förutsatt att kreditinstituten i fortsättningen ska vidta förstärkta upp-

följnings- och övervakningsåtgärder under hela affärsförbindelsens existens. Även begränsat 

tjänsteutbud får erbjudas om omständigheterna i det enskilda fallet tyder på behov av det, då 

kontraheringsplikten aktualiseras och de betaltjänster som är kopplade till inlåningskontot ska 

erbjudas. Däremot om risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism bedöms som 

ohanterbara ska ansökan om betalkonto avslås, men detta skäl får inte missbrukas och ska 

användas restriktivt för att inte äventyra konsumenternas rätt till betalkonto. Avslagsbeslutet 

utgör heller inte något brott mot kontraheringsplikten då penningtvättslagstiftningen alltid har 

företräde.   
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4 Avslutande analys 

4.1 Identifikationsförfarande 

Kreditinstituten ska erbjuda konsumenter som är lagligen bosatta inom EES betalkonton med 

grundläggande funktioner enligt betaltjänstlagen. Att kunna kontrollera den mottagna identi-

tetshandlingens äkthet är inte en enkel uppgift i praktiken, även om dessa dokument är utfär-

dade av en medlemsstat inom EES. Eftersom identitetshandlingar från samtliga EES-länderna 

ska godtas i samma utsträckning som svenska identitetshandlingar, måste tjänstemän i kredit-

instituten har tillräcklig kunskap om dessa utländska handlingar.  

De identitetshandlingar som asylsökande erhåller från offentliga myndigheter i EES-länderna 

kan försvåra identitetskontroller, eftersom dessa handlingar ska godtas vid öppnandet av bet-

alkonto. För att kunna hantera det uppstådda problemet måste förstärkt samarbete mellan 

myndigheter ske, på såväl nationell som EU-nivå. Informationsutbyten mellan medlemssta-

terna utgör grunden för samarbetet, då det förekommer avvikelser på utseenden och informat-

ionsinnehåll på de offentliga identitetshandlingarna. Genom utbyte av informationer om dessa 

handlingar kan medlemsstaterna fatta beslut om vilka handlingar som kan godtas och som 

uppfyller de krav som ställs i penningtvättsdirektivet. När kompletterande information om 

kunden behövs för att kunna säkerställa dennes identitet, på grund av den förenklade identifi-

kationsåtgärden, ska inhämtandet vara proportionerligt i förhållandet till den risk som är för-

knippad med kunden. Det ska alltså inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt. 

Kreditinstitutens interna utbildningar, rutiner och processer utgör också en viktig del av iden-

tifikationsförfarandena. En praktisk lösning är att kreditinstituten inköper programvaror som 

innehåller exempel och detaljbeskrivningar på de internationella identitetshandlingar som är 

giltiga och kan godtas i enlighet med penningtvättsregelverket. Tillgång till sådana program-

varor innebär att den mottagna identitetshandlingen kan jämföras med jämförelseobjekten och 

på sådant sätt kan kontroll av äktheten tillfredsställas. På motsvarande sätt kan asylsökandes 

offentliga identitetshandlingar också kontrolleras. Det finns således en tydlig reglering och 

rutin för den enskilde tjänstemannen att bedöma handlingarnas giltighet och äkthet. Denna 

lösning säkerställer att kreditinstituten uppnå de identifikationskrav som ställs i lagen och 

effektiviserar handläggningen av ansökningsärenden. På sådant sätt kan godtyckliga bedöm-

ningar undvikas i varje enskilt fall och avslagsbeslut på ansökan om betalkonto kan motiveras 

med stöd av penningtvättslagen, icke fastställd kundidentitet.  
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Eftersom Migrationsverkets LMA-kort ska accepteras ska skärpta kontrollåtgärder vidtas efter 

öppnandet av betalkontot. Ur ett säkerhetsperspektiv har LMA-kort inte samma standard som 

en godkänd identitetshandling, vilket kan leda till förekommande av oriktiga handlingar och 

ökad risk för penningtvätt. Det är således viktigt för kreditinstituten att upprätthålla rutiner för 

kontroll av LMA-kort och vidimerade kopior av identitetshandlingars existens och giltighet. 

Eftersom de risker som LMA-kort kan medföra inte är enhetlig, måste kreditinstituten enligt 

det riskbaserade förhållningssättet göra bedömningar i varje enskilt fall.  

4.2 Förutsebarhet 

Förutsebarheten har en stor betydelse i det svenska rättssystemet och är även en viktig del av 

rättssäkerheten. Den konflikt som behandlas i uppsatsen är mellan enskildas rättigheter och 

statens maktutövning i form av regleringar och sanktioner. Betaltjänstlagen stadgar enskildes 

rätt till betalkonto medan penningtvättslagen är en administrativ lagstiftning som innebär sta-

tens maktutövning i form av bestämmelser om brottsbekämpning och brottsförebyggande 

arbete. Alla rättsliga beslut som fattas i ett demokratiskt land ska ha stöd i lagstiftningar eller 

andra rättskällor som har motsvarande status. Förutsebarheten innebär således att medborgare 

ska redan i förväg få vetskap om de konsekvenser som en regelöverträdelse eller ett agerande 

kan medföra. En annan viktig del av förutsebarhetskravet är att vid en eventuell lagöverträ-

delse ska de föreskrivna sanktionerna aktualiseras och alla är lika inför lagen.191  

Betaltjänstlagen reglerar konsumenternas rättigheter medan penningtvättslagen reglerar kre-

ditinstitutens skyldigheter. Rättigheterna och skyldigheterna är lagstadgade i regelverken och 

kreditinstituten ska fullfölja det som står i lagstiftningen. När det krävs kundkännedom och 

hur processen ska gå till återfinns i penningtvättslagen. Även avslagsbeslut på ansökan om 

betalkonto fattas, ska besluten vara grundade på lag eller föreskrift. Det är också därför av-

slagsgrunderna och hänvisningarna till penningtvättslagen i betaltjänstlagen har en väsentlig 

betydelse för förutsebarheten.  

För att kreditinstituten ska kunna avslå en ansökan om betalkonto måste det finnas en konkret 

risk för eller misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det får inte före-

komma överträdelser av penningtvättslagstiftningen och skyldigheten att vidta åtgärder om 

kundkännedom får heller inte åsidosättas. Kreditinstitutens agerande är detaljstyrt av lagstift-

ningar och föreskrifter. Regelverken utgör grundpelaren för kreditinstituten i praktiken och 

uppfyller således förutsebarhetskravet. 

                                                 
191 Frändberg, Om rättssäkerhet, s. 274 f.; Zila, Om rättssäkerhet, s. 284 ff. & Fuller, The morality of law, s. 81 f. 
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Däremot kan mänskliga faktorer påverka kundkännedomsprocessen, då de bedömningar som 

görs inte är automatiserade. Kreditinstituten beaktar de indikationer och omständigheter som 

föreskrivs i lagstiftningen vid riskbedömningar och beslutet är grundat på en samlad bedöm-

ning. På grund av det riskbaserade förhållningssättet ska den helhetsbild som kreditinstituten 

får i det enskilda fallet ligga till grund för vidare tillämpning av bestämmelserna i regelverken. 

Även om omständigheterna i två olika fall är identiska, kan det ändå leda till olika beslut. 

Detta kan bland annat bero på kreditinstitutens skilda interna rutiner och handläggarens erfa-

renheter. Dessa godtyckliga och skönsmässiga bedömningar ska undvikas i största möjliga 

utsträckning för att förutsebarheten ska upprätthållas.  

4.3 Effektivisering 

En av de största nyheterna i det fjärde penningtvättsdirektivet är att det riskbaserade förhåll-

ningssättet har fått en tydligare roll jämfört med det tredje penningtvättsdirektivet. Ett av de 

bakomliggande skälen till förändringen är att effektivisera det förebyggande arbetet och han-

teringen av de risker som kan uppstå under affärsförbindelsers existens. För att kunna uppnå 

effektiviseringen ska risknivåer vara uppdelade och omfattningen av åtgärder ska stå i pro-

portion till den konstaterade risknivån. Om risken bedöms vara låg får förenklade åtgärder 

vidtas, medan om risken är hög ska skärpta åtgärder vidtas. Genom denna resursfördelning 

kan förhindrande och bekämpande av penningtvätt och finansiering av terrorism effektiviseras.  

Vid öppnandet av betalkonto ska kreditinstituten göra riskbedömningar och besluta om kund-

kännedomsåtgärders omfattning. Om en traditionell identitetshandling kan uppvisas av kun-

den ska kreditinstituten tillämpa de sedvanliga rutinerna för kontrollen och det medför oftast 

inte något problem i identifikationsförfarandet. De åtgärder som vidtas behöver inte vara mer 

omfattande än vad som krävs, vilket innebär att kreditinstituten inte behöver lägga ned för 

mycket resurser på identitetskontroll i dessa fall och effektiviseringen uppnås genom mindre 

insats vid låg risk. Däremot om kunden är asylsökande och endast erhåller ett LMA-kort blir 

kundkännedomsprocessen annorlunda. Eftersom godtagande av LMA-kort kan anses som en 

förenklad kundidentifikationsåtgärd måste kreditinstituten vidta skärpta åtgärder i fortsätt-

ningen för att kunna uppfylla lagkraven. Detta innebär således att mer resurser läggs ned på 

kontinuerliga uppföljningar och övervakningar. Omfattningen av de skärpta åtgärderna är 

baserad på den riskbedömning som kreditinstituten har gjort. Genom vidtagande av förenk-

lade åtgärder i kombination med skärpta åtgärder kan de risker som uppstår hanteras på ett 

effektivt sätt.  
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4.4 Överklagande  

Enligt artikel 24 i betalkontodirektivet ska konsumenter få tillgång till alternativ tvistelösning 

av tvister och konsumentklagomål om utförande av betaltjänster enligt betaltjänstlagen. De 

ska prövas av Allmänna reklamationsnämnden.192 Detta innebär att klagomål kring avslagsbe-

slut som är grundade på överträdelser av penningtvättslagstiftningen ska hanteras av All-

männa reklamationsnämnden. Om ett kreditinstitut avslår konsumentens ansökan om betal-

konto på grund av att dennes identitet inte kan fastställas, medan Allmänna reklamations-

nämndens uppfattning är motsatt, kan problem uppstå i penningtvättshänseendet. Eftersom 

prövningsbeslutet bekräftar konsumentens rätt till betalkonto ska kreditinstitutets påstådda 

hinder inte anses vara en giltig grund för avslaget och betalkontot ska öppnas. Avgöranden 

från Allmänna reklamationsnämnden är dock inte rättsligt bindande, men det förväntas ska 

följas av kreditinstitutet. När betalkontot har öppnats måste kreditinstitutet vidta skärpta 

kundkännedomsåtgärder genom bland annat fortlöpande uppföljningar och övervakningar 

samt inhämtande av ytterligare information om kunden om behovet uppstår. Kreditinstitutet 

kan även behöva kontrollera kundens identitetshandling regelbundet och begära in kundens 

nya identitetshandling som är godtagbar enligt gällande föreskrifter.  

4.5 Konsekvenser 

Den lagstadgade rätten till betalkonto bidrar till en förbättrad finansmarknad på unionsnivån 

och inkluderar de konsumenter som tidigare inte haft möjlighet till betalkonto inom den inre 

marknaden. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är kreditinstituten villiga att skapa så stor 

kundbas som möjligt samt omvandla kundernas tillfälliga utnyttjanden av betaltjänster till 

långvariga affärsrelationer. Detta innebär också att anledningar saknas till att kreditinstituten 

nekar en blivande kund. De nya regleringarna i betalkontodirektivet förväntas leda till en ökad 

konkurrens mellan kreditinstituten och att förbättrade villkor ska erbjudas. Att bekämpa och 

förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är ett samhällsintresse på globalnivån. 

Penningtvättsregelverket utgör ett effektivt system för att uppnå detta syfte och kreditinstitu-

ten är skyldiga att fullfölja lagkraven. Kreditinstituten måste avstå från att erbjuda kunden 

betalkonto med grundläggande funktioner om kundkännedom är bristfällig. När intressekon-

flikten uppstår innebär det en inskränkning till konsumenternas rätt till betalkonto, då pen-

ningtvättslagen har företrädet. Inskränkningen kan dock motiveras av minskad brottslighet, 

såsom penningtvättsbrott och illegal hantering av kontanter. 

                                                 
192 Prop. 2016/17:129, s. 54. 
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Det är oundvikligt för kreditinstituten att revidera de befintliga rutinerna eller skapa nya ruti-

ner för att kunna uppfylla de krav som ställs i såväl penningtvättslagen som betaltjänstlagen. 

Kreditinstituten måste lägga ned mer resurser för att uppnå kundkännedom under hela affärs-

förbindelsens existens och säkerställa att kunderna inte utnyttjar betalkonton med grundläg-

gande betaltjänster för illegala ändamål som strider mot bestämmelserna om penningtvätt. De 

tids- och resurskrävande arbetsinsatser som kreditinstituten måste lägga ner innebär således 

en ökad kostnad för verksamheten. Dessa kostnader omfattar såväl engångskostnader som 

löpande kostnader. Upprättande av nya rutiner och anslutningar till vissa databaser utgör en-

gångskostnader, medan löpande kostnader utgörs av exempelvis kontinuerliga uppdateringar 

och anpassningar av rutinerna, interna granskningar, utbildningar av personal och förstärk-

ningar vid utföranden av kundkännedomsprocessen. Kostnaderna kan dock motiveras av både 

samhällsekonomiska och företagsekonomiska skäl. De kundkännedomsåtgärder som vidtas 

vid öppnandet av betalkonto kan effektivt förhindra och minska risken för penningtvätt och 

finansiering av terrorism, vilket medför en samhällsnytta. Ett kreditinstitut påverkas positivt 

genom att ta ett samhällsansvar och ansvarstagandet utgör en definitiv konkurrensfördel ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv.  

4.6 Avslutning 

Utgör intressekonflikten mellan kreditinstitutens skyldighet att vidta kundkännedomsåtgärder 

och konsumenternas rätt till betalkonto ett problem i praktiken? Den lagtekniska lösningen är 

att inget konto får öppnas hos kreditinstituten om kundkännedomskraven inte uppfylls, oav-

sett om det är kontraheringsplikt enligt lagen om insättningsgaranti eller regeln om rätt till 

betalkonto enligt betaltjänstlagen som tillämpas. Kreditinstitutens skyldighet att slutföra iden-

tifikationsförfaranden får inte underlåtas, men däremot behöver kundens identitet inte alltid 

vara styrkt innan betalkonton öppnas. Kreditinstituten får under vissa omständigheter tillämpa 

lättnadsregeln, som innebär förenklade åtgärder för identifiering, i kombination med skärpta 

åtgärder i fortsättningen. Genom upprättande av interna rutiner för hantering av sådana situat-

ioner kan risker för penningtvätt och finansiering av terrorism hanteras effektivt. Endast två 

av de fyra avslagsgrunderna i betalkontodirektivet har införlivats i svensk rätt och de ska an-

vändas restriktivt. Det måste föreligga en ohanterbar risk eller misstanke för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism för att ett avslag med hänvisning till överträdelser av penning-

tvättslagstiftningen ska vara giltigt. Endast i ett fåtal fall får kreditinstituten avslå en ansökan 

om betalkonto, då de tydliga lagregleringarna och föreskrifterna gör att konflikten inte är 

ohanterligt och betungande. 
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