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Den 9. august 2018  

                   

 

Høring – vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger 

mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). 

Deres J. nr. 6254-0011. 

 

Indledning 

FSR – danske revisorer takker for muligheden for at komme med bemærkninger 

til udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask 

og finansiering af terrorisme.  

 

Hvidvask og terrorfinansiering er dybt skadeligt for samfundet, og bekæmpelsen 

heraf er en vigtig samfundsopgave for såvel myndigheder som private aktører, 

og derfor er det også vigtigt, at de virksomheder, der er omfattet af lovgivningen 

bliver vejledt i, hvordan de skal agere for at overholde regelsættet og dermed 

medvirke til at løfte opgaven med at bekæmpe hvidvask og finansiering af 

terrorisme. 

 

Vi hilser derfor den ny vejledning til erstatning for den tidligere vejledning 

velkommen, ligesom vi har været meget glade for de møder, som vi har haft 

med Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet i forbindelse med udfærdigelse af 

vejledningen. Det har givet os mulighed for en god dialog om de enkelte kapitler 

i vejledningen. Havde vi ikke på forhånd haft kendskab til vejledningen, ville den 

korte høringsfrist midt i sommerferieperioden have været et stort problem, da 

der er trods alt er tale om en vejledning på 139 sider.   

 

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde ikke mindst i forbindelse med de 

udmærkede tiltag, som anføres i udkast til den nationale strategi til bekæmpelse 

af hvidvask og terrorfinansiering, hvor samarbejdet mellem myndigheder og 

brancheorganisationer samt vejledning fra myndighederne fremover bliver 

central i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.  

 

Vi ønsker indledningsvist særligt at fremhæve, at 

• Vi er uenige i beskrivelsen af revisors rolle om § 8, stk. 1, som beskrevet 

side 33. Vi har allerede indledt en dialog med jer herom og revisors rolle 

i øvrigt særligt i den finansielle sektor. Denne fortsætter vi naturligvis 
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Side 2 gerne, og vi er også meget klar til at drøfte nye specifikke opgaver for 

revisor som drøftet med kontorchef Stig Nielsen på møde i juni 2018 

 

• Vejledningen bærer forståeligt nok præg af den store betydning den 

finansielle sektor har på dette område. Revisionsvirksomheder har i 

mange tilfælde brug for vejledning, der specifikt vedrører den rolle 

revisor har, og vi er derfor glade for, at Erhvervsstyrelsen har taget 

initiativ til at supplere denne vejledning med særlige overvejelser for 

revisorer. Det foreslås tillige, at det præciseres yderligere i vejledningen, 

hvilke krav, der alene gælder for finansielle virksomheder. 
 
Væsentlige bemærkninger 
 

Kapitel 1 som er et udmærket afsnit forekommer dog lidt fejlplaceret i forhold til 

læsevenlighed og tilgængelighed. Det er jo ”sidesporet” med andre omfattede 

virksomheder, der konkret skal godkendes og optages i de særlige 

hvidvaskregistre i henholdsvis Finanstilsyn og Erhvervsstyrelse. Det bør ikke stå 

forrest, da man risikerer, at læsere ”står af”. Et forslag kunne være, at lave et 

særligt kapitel om disse specielle forhold. 

 

Side 13 Forvaltere/administratorer af trusts, fonde med videre – omfatter det 

båndlagte kapitaler? Det er FSR – danske revisorers opfattelse, at det er 

tilfældet, men det kunne ekspliciteres. 

 

Side 17 Efter indførelsen af § 290 a i straffelovens om hvidvask – er der så brug 

for at henvise til den generelle hæleribestemmelse i § 290?  

I givet fald: I hvilke tilfælde (er overtrædelser af kontantforbud ikke 

”konvertering” af midler fra kriminalitet? Er det ikke tilfældet, ville der være et 

særskilt rum for at straffe efter § 290). 

 

Side 18 Finansiering af terrorisme bør også inddrage straffelovens § 110 c om 

såkaldte indefrysningskonti, som Erhvervsstyrelsen jo kræver en screening af 

(vha. EU’ s værktøj til gennemløb af de mere end 90 indefrysningslister). 

 

Side 20 der henvises til ”boksen nedenfor”, som ikke findes (handler om falske 

penge). 

 

Side 25 om kompleksitet – de to af de tre kriterier virker alt for brede og 

generelle (de kan alt for ofte bekræftes, og giver dermed ikke megen praktisk 

vejledning for risikovurderingen): 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 3  

”2) om produkterne, tjenesteydelserne eller transaktionerne giver kunderne 

mulighed for at modtage betalinger fra tredjemand, og at dette kan ske fra en 

ukendt eller ikke-associeret tredjemand og  

3) om der kan foretages betalinger, som ikke er regelmæssige, og som ikke 

beror på et fast mønster.” 

 

Side 33 Revisors ansvar i relation til klienters politikker/procedurer og kontroller: 

”For virksomheder, der har en uafhængig revisionsfunktion, skal denne sikre 

overholdelsen af virksomhedens § 8, stk. 1-forpligtelse”. Det er FSR – danske 

revisorer ikke enig i. I hvert fald ikke i den bastante formulering. Menes der reelt 

en intern revisionsfunktion? Tænkes der på særlovgivning om finansielle 

virksomheder? Afsnittet forekommer meget fokuseret på finansielle 

virksomheder med fire led ”of defence” (hvidvaskansvarlig, compliance, ekstern 

(menes nok intern?) revision samt et direktionsmedlem. 

 

FSR – danske revisorer foreslår, at det præciseres, om der henvises til lovens § 

4, stk. 4, eller om det er Finanstilsynets vurdering, at kravet også gælder i 

virksomheder, der ikke er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-7. 

 

Side 33 Generisk større risiko uden for EU? Måske lidt for bastant formuleret. ”Et 

eksempel på ovenstående er, hvis virksomheden vælger at udbyde 

tjenesteydelser til lande uden for EU, skal virksomheden sikre effektive 

procedurer, som tager højde for den øgede eksponering for risici, som 

virksomheden får ved at udbyde tjenesteydelser uden for EU.” Afsnittet bør 

”blødes lidt op” og FSR – danske revisorer foreslår, at det ikke fremstår som om, 

at alle lande udenfor EU/EØS er øget risiko.  

 

Side 35 Fokus for eksklusivt på finansielle virksomheder: 

”Det er et krav, at dokumentationen af procedurerne (f.eks. forretningsgange) er 

lettilgængelige og overskuelig for de ansatte, jf. de regler, der gælder herfor i 

ledelsesbekendtgørelserne”. Der henvises igen til disse bekendtgørelser på side 

36 om intern kontrol. Betyder det modsætningsvis, at dette ikke er et krav for 

virksomheder, der ikke er omfattet af ledelsesbekendtgørelsen? 

 

Side 37 Meget højt forventningsniveau om egenkontrol i 

enkeltmandsvirksomhed: 

”Den interne kontrol i denne type virksomheder kan f.eks. være, at indehaveren 

med et fast interval, f.eks. 2-3 gange i kvartalet udtager en række stikprøver og 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 4 kontrollerer, at virksomhedens procedurer er blevet overholdt. Det kan f.eks. 

være en kontrol af, om der er foretaget tilstrækkeligt kundekendskabsprocedurer 

og indhentet korrekt materiale i den forbindelse samt en kontrol af, at der er 

foretaget opslag op mod sanktionslister”. Det forekommer ubegrundet at sætte 

overliggeren så højt ved sammenligning med eksempelvis overvågningskravene i 

ISQC 1 (International kvalitetsstyringsstandard, som godkendte revisorer skal 

følge). 

 

Side 49 ”Hvis en kundes ejer- og kontrolstruktur ændrer sig, f.eks. på grund af 

en virksomhedsomdannelse eller fordi virksomheden får inddraget en tilladelse til 

at udføre visse aktiviteter.”  

 

Der må kunne findes bedre eksempler på ændret ejer-/kontrolstruktur end 

omdannelse og inddragelse af en koncession – eksempelvis salg af 

dattervirksomhed.  

 

Side 52 ”tilsigtede beskaffenhed” er et noget uklart begreb – og bliver ikke 

meget klarere i afsnit 9.7 side 65ff. Formål er klart nok – men hvad ligger der i:  

 

”Kravet om, at virksomheden skal vurdere forretningsforbindelsens tilsigtede 

beskaffenhed, betyder, at virksomheden skal kende karakteren af 

forretningsforbindelsen, dvs. de egenskaber og forhold, der tilsammen giver 

forretningsforbindelsen sin karakter”. 

 

Side 54. ”Det er som udgangspunkt kunden, der skal give 

identitetsoplysningerne. Det er derfor som hovedregel ikke tilstrækkeligt, at 

kunden alene oplyser sit cpr-nr., hvorefter virksomheden selv indhenter kundens 

navn i CPR (Det Centrale Personregister). I tilfælde med begrænset risiko kan 

det dog være tilstrækkeligt, hvis identitetsoplysninger om kunden indhentes fra 

kundens arbejdsgiver, f.eks. i tilfældet med arbejdsmarkedspensioner”. 

 

Uklart afsnit – hvad betyder ”derfor” i sammenhæng med ”alene”? Det ville 

hjælpe at erstatte ”alene” med ”selv”.  

 

Side 60 ff. Afsnit 9.6.1 om reelle ejere i selskabsformer, der er uden 

ejerinteresser er lidt tyndt. Der kan vel opstilles den generelle regel, at 

bestyrelsen altid skal identificeres og eventuelt legitimeres? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 5 Side 61 Afsnit 9.6.2 FSR – danske revisorer foreslår, at det tydeliggøres i 

afsnittet, at kravet om at klarlægge ejer - og kontrolstruktur ikke alene har til 

formål at identificere reelle ejere, men også eksempelvis kundens daglige ledelse 

med videre. Det kunne f.eks. beskrives, at det naturligvis er relevant for 

risikovurderingen af kunden, hvis direktøren i selskabet er en kendt kriminel. 

 

Side 76/88 Er der manglende konsistens i de to nedenstående afsnit på side 76 

og 88? Og/eller er der tale om en tilsigtet skærpelse for PEP, eller er det fordi 

afsnittet på side 76 er en henvisning til lovens § 17, stk. 2, og derfor ikke et krav 

i PEP-bestemmelsen? (bør præciseres nærmere): 

 

(side 76):”Virksomhederne skal dog altid gennemføre skærpede 

kundekendskabsprocedurer, hvis kunden har hjemsted i et land, der er opført på 

Europa-Kommissionens liste over lande, hvor der vurderes at være en øget risiko 

for hvidvask eller finansiering af terrorisme.” 

 

Versus 

 

(side 88):”Virksomheden skal altid gennemføre skærpede 

kundekendskabsprocedurer, når virksomheden indgår forretningsforbindelse med 

en udenlandsk PEP. Udenlandske PEP’er vil ofte udgøre høj risiko, fordi 

virksomheden ikke har samme førstehåndskendskab som i forhold til 

indenlandske PEP’er. Virksomheden vil som udgangspunkt ikke have samme 

adgang og kendskab til informationer om personens hverv, graden af personens 

beføjelser og kontrol i kraft af hvervet lønniveau”. 

 

Hvad så med konsistensen til side 86 og de øvrige nordiske lande specielt om 

PEP?: 

 

(side 86 2)) ”…….Hvis en position holdes i et land, hvor der vurderes at være 

begrænset risiko for omfattende korruption, f.eks. Danmark eller de øvrige 

nordiske lande, vil den pågældende kunne have en fremtrædende offentlig 

funktion, uden at der er en forøget risiko”.  

 

Side 77 13) ”Indhenter den øverste ledelses godkendelse ved etablering eller 

fortsættelse af forretningsforbindelsen til kunden”. Hvilken øverste ledelse er der 

tænkt på? Vi foreslår, at det præciseres, at alt efter hvor risikoen er, kan/skal 

sagen eskaleres højere op. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 6 Side 81 ”Hvis en person deltager i bestyrelsesarbejde med en PEP, hvor 

bestyrelsen er vurderet til at være den reelle ejer af en juridisk person, vil 

personen ikke af den grund skulle anses for at være en nær samarbejdspartner. 

Virksomheden vil i sådanne tilfælde skulle vurdere, om der er tale om en nær 

forretningsmæssig forbindelse med en PEP, der falder ind under punkt 2 

ovenfor”.  

 

Det er uklart, om der menes, at det ikke pr. automatik er en nær 

samarbejdspartner, men at der kræves en konkret vurdering af, om det er det? 

 

Side 94 ff. Afsnit 17 Der kunne med fordel indarbejdes et afsnit om opdatering af 

kundekendskabsprocedurer. 

 

Side 107 ”Hvis virksomhedens undersøgelse, herunder virksomhedens spørgsmål 

om formål mv., giver kunden anledning til at afstå fra transaktionen eller 

aktiviteten, er mistanken ikke blevet afkræftet. Derimod er mistanken blevet 

underbygget, og virksomheden bør dermed foretage en underretning til 

Hvidvasksekretariatet i SØIK”.  

 

Afsnittet virker for bastant. Det kan eksempelvis ikke altid være tilfældet, hvor 

en klient undlader at foretage en klassifikation af omkostning, der ville indebære 

skatteunddragelse. En sådan klient kan jo meget vel være i rimeligt god tro, 

hvorefter der objektivt kan foreligge forsøg på skatteunddragelse, men ikke med 

den krævede subjektive tilregnelse. 

 

Side 119 Tung og kryptisk vejledning om indefrysning. Der gøres først 

opmærksom på, at der ikke længere er krav om screening af de pågældende EU-

forordningers indhold af finansielle sanktioner. I umiddelbar forlængelse heraf 

henviser tilsynet imidlertid til, at der nok alligevel er et sådant krav ud fra de 

generelle bestemmelser i loven. Det kan kun virke forvirrende.  

 

Det ville være bedre at skrive, at der er et krav stadigvæk udledt af de generelle 

regler, selv om kravet ikke længere er specificeret i loven. 

 

Side 120 Det er FSR – danske revisorers opfattelse, at det bør være en offentlig 

opgave at sikre, at de af hvidvaskloven omfattede virksomheder kan leve op til 

reglerne så ”smertefri” og omkostningsneutralt som muligt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 7 Det er derfor problematisk i en vejledning at måtte henvise til, at ”Der er flere 

private aktører, der udbyder en service med screening mod diverse lister, der 

sikrer at alle de lister, der screenes mod, er opdaterede”.   

 

Dette gælder, selv om formalia sikkert er overhold i og med, at de omfattede 

virksomheder jo skal kende reguleringen og herunder de gældende EU-

forordninger, der sætter FN resolutioner i kraft, samt indfører specifikke EU-lister 

som f.eks. omkring Rusland.  

 

Det stiller urealistiske krav til eksempelvis en mindre revisionsvirksomhed.  

Hertil kommer, at det er unødigt omkostningstungt, at alle hver for sig skal 

etablere samme screeningsgrundlag, som alle skal anvende på samme måde 

uanset hvad. 

 

Side 125 Afsnit 31 ”Virksomheden, herunder virksomhedens ledelse og ansatte, 

har pligt til at hemmeligholde:  

1) at der er sket underretning til Hvidvasksekretariatet i SØIK,  

2) at det overvejes, om der skal gives en underretning,  

3) at der er iværksat en undersøgelse eller  

4) at der vil blive iværksat en undersøgelse.   

 

Tavshedspligten omfatter kun ovenstående oplysninger.  

Hvis en virksomhed får mistanke om, at en ansat i en anden virksomhed 

hvidvasker udbytte fra f.eks. underslæb eller mandatsvig over for virksomheden, 

er tavshedspligten ikke til hinder for, at den førstnævnte virksomhed kan oplyse 

den sidstnævnte virksomhed om mistanken om underslæb eller mandatsvig”.   

 

Formuleringen kunne gøres mere tydelig, da det ikke står helt klart, hvilken 

taleret der tænkes på i andet afsnit. 

 

Side 126 Der mangler noget i denne sætning: 

”Undtagelsen til tavshedspligten i virksomheder i samme koncern, der er 

underlagt Finanstilsynets tilsyn eller lignende virksomheder i koncernen med 

hjemsted eller som er hjemmehørende i et EU- eller EØS-land”.  

 

Mindre væsentlige bemærkninger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 8 Uklare referencer er et gennemgående issue – nogle eksempler side 21 (afsnit 2 

nedenfor, afsnit 1.4), side 46 (afsnit 1.1.2, kapitel 3), side 49 (afsnit 2.4, afsnit 

2.5), side 51 (1.1, 1.5), side 52 (1.2, 1.4), 68 (1.1.1, 1.1.2).  

 

Det ville være hensigtsmæssigt at tilføje en liste i vejledningen med benyttede 

forkortelser. 

 

Sproglige bemærkninger 

 

Side 12 e) ” Det er vurderes, at risikoen for hvidvask og terrorfinansiering er høj 

i forbindelse med virtuelle kunder, da kunden har mulighed for at skjule eller 

sløre sin identitet.”   

 

Side 23 ”sin samlede medtage”? 

 

Side 30 ”risikofaktorerne er statiske og umiddelbart ikke ændrer sig” er en 

pleonasme, som bør undgås i en vejledning, hvor læser vil lede med lys og lygte 

efter, om der er noget udvidende i en formulering. 

 

Side 30 Dårligt sprog: ”…….hvis virksomheden begynder at udbyde nye 

produkter, tjenesteydelser eller leveringskanaler” – der tænkes formentlig på 

benyttelse og ikke udbud af leveringskanaler. 

 

Side 77 ”Målet er, at virksomheden i henhold til sine politikker og procedurer 

varetager og forebygger de øgede risici, som forretningsforbindelsen konkret 

indebærer.”  Hvordan varetager man en risiko?? 

 

Side 82 ”4) Virksomheden abonnerer hos en eller flere af de tjenesteudbydere, 

der tilbyder information om, til der er PEP, nærtstående til en PEP eller nær 

samarbejdspartner med en PEP.” 

 

Side 97 Ad 2 ”Det er dog på en betingelse, at tredjemanden er en virksomhed 

eller person, der svarer til de virksomheder og personer, er tilsvarende de, der er 

omfattet af hvidvaskloven, og at virksomheden er underlagt krav om 

bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, der svarer til kravene i 4. 

hvidvaskdirektiv.” 

 

Side 104 ”Når virksomheden skal vurdere, om aftalen om outsourcing fortsat er 

forsvarlig, skal virksomheden vurdere dette ud fra de forpligtelser, som påhviler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 9 virksomheden. Dvs. at virksomheden skal være sikker på, at virksomheden ved 

brug af leverandøren til fulde lever op til hvidvasklovens krav samme måde, som 

hvis virksomheden selv varetog opgaverne i overensstemmelse med 

hvidvaskloven”. 

 

Side 123 Følgende to afsnit siger det samme med to forskellige ordlyd: 

 

”Virksomheden må ikke udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller 

ufordelagtige følger som følge af, at den ansatte har indberettet virksomhedens 

overtrædelse eller potentielle overtrædelse af hvidvaskloven til en 

tilsynsmyndighed eller til en whistleblowerordning i virksomheden.  

 

Virksomheden må ikke udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller 

ufordelagtige følger som følge af, at den ansatte har foretaget en underretning til 

Hvidvasksekretariatet i SØIK, heller ikke hvis det er en intern underretning på 

baggrund af en ansats mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.” 

 

Hvis der er spørgsmål til høringssvaret, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Liselotte Bang         Lars Kiertzner  

Chefkonsulent, cand.jur.                          Chefkonsulent, statsautoriseret revisor

    

    

    

    

     


