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Forord 

 
Revisorer er omfattet af hvidvaskloven, der stiller en lang række krav til branchen i 

forhold til kunder, som fx legitimation, dokumentation, opmærksomhed om mistæn-
kelige aktiviteter og indberetning med det formål at forebygge hvidvask af penge og 

finansiering af terrorisme. Dette, selvom revisorer sjældent er involveret i kundernes 
pengetransaktioner eller administrerer kundernes penge.  
 

I denne vejledning har FSR – danske revisorer beskrevet de bestemmelser fra hvid-
vasklovgivningen, som er særligt relevante for revisorer. Reglerne gælder også for 

virksomheder, der leverer samme ydelser som revisorer, for eksempel skatterådgivere 
og bogføringsvirksomheder. 

 
Pjecen er tænkt som en hjælp til den praktiserende revisor og dennes medarbejdere 
til at få overblik over reglerne, der er ganske omfattende.  

 
For en fuldstændig gennemgang af reglerne henvises til: 

 
 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af ud-

bytte og finansiering af terrorisme (nr. xxxx af xx-xx-2017) 

 
 Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for 

Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (nr. 155 af 10-02-2014). 
 
De nævnte regler kan findes på Finanstilsynets hjemmeside under ”Lovgivning” og 

herefter ”Lovsamling”. 
 

Endvidere kan henvises til FSR – danske revisorers hjemmeside under ”Om revisor – 
regelgrundlaget”, som ligger under ”Faglig viden”. 
 

Finanstilsynet har også udgivet en vejledning til den tidligere hvidvasklov: 
 

 Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte 
og finansiering af terrorisme (nr. 9184 af 24-04-2013) 
Her har FSR – danske revisorer fået indsat et særligt kapitel om revisorer (kapi-

tel 20). 
 Det forventes, at Finanstilsynet udarbejder en ny vejledning tilpasset den nye 

lovgivning i løbet af efteråret 2017. 
 
Den 26. juni 2017 er den nye hvidvasklov trådt i kraft, og den skærper reglerne på en 

række områder i forhold til den tidligere bekendtgørelse af lov om forebyggende for-
anstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (nr. 1022 af 13-

08-2013). Den nye lov sørger for at implementere det 4. hvidvaskdirektiv i Danmark. 
Især er der sket skærpelser i forhold til legitimation, udarbejdelse af egen virksom-
heds og kunders risikoprofil, politisk udsatte personer, løbende overvågning og de lov-

pligtige interne retningslinjer. 
 

Redaktionen er afsluttet 1. juni 2017.  

http://www.fsr.dk/
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1. Generelt om hvidvaskreglerne 

Populært kaldes reglerne “hvidvaskreglerne”, men de skal både hindre finansiering af 
terror, og at der hvidvaskes penge fra strafbare lovovertrædelser. Samtidig kan kalde-
navnet misforstås, da reglerne har til formål at forhindre hvidvask og terrorfinansie-

ring og naturligvis ikke det modsatte. Herudover sætter loven også grænser for, hvor 
store beløb i kontanter erhvervsdrivende må modtage. 

 
 
1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering? 

Hvidvask er defineret som at medvirke til eller forsøge på: 
 

 Uberettiget at tage imod eller give andre del i et økonomisk udbytte eller mid-
ler, der stammer fra en strafbar lovovertrædelse, herunder skatteunddragelse.  

 

 Uberettiget at skjule, opbevare, transportere eller på anden måde hjælpe no-
gen til at sikre økonomisk udbytte eller midler fra en strafbar lovovertrædelse. 

 
Helt kort kan man sige, at en hvidvasktransaktion har til formål at sløre midlernes op-
rindelse. Altså at skjule, at midlerne stammer fra kriminalitet. For revisors kunde bli-

ver der således tale om hvidvask, hvis kunden uberettiget og bevidst eller groft uagt-
somt medvirker i sløringsprocessen. Kunden skal således vide eller burde vide, både 

at pengene stammer fra en strafbar lovovertrædelse, og at vedkommende kunde eller 
anden uberettiget modtager det økonomiske udbytte og dermed deltager i en slø-
ringsproces. Ved uberettiget må skulle forstås med det bevidste formål at hjælpe den 

kriminelle til at få udbyttet til at fremstå som legale midler. Revisor skal som omtalt i 
afsnit 3 rapportere til SØIK, såfremt revisor får mistanke om kundens deltagelse i eller 

medvirken til sådanne transaktioner. 
 
Hvidvask omfatter også midler opnået ved skatteunddragelse begået af revisors 

kunde, uanset at udbyttet i disse tilfælde ofte ikke kan udskilles fra den pågældendes 
øvrige formue. Skatteunddragelse dækker både direkte og indirekte skatter og omfat-

ter dermed også unddragelse af moms og afgifter på varer og tjenesteydelser. 
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Kilde: anklagemyndigheden.dk  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

”Terrorfinansiering” er direkte eller indirekte økonomisk støtte, herunder at tilveje-
bringe midler, indsamle midler eller stille midler til rådighed til en person, en gruppe 
eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorisme.  

”Terrorisme” defineres som:   
 

 Med forsæt at skræmme en befolkning i alvorlig grad.  
 Det kan også dreje sig om uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske of-

fentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller und-

lade at foretage en handling. 
 Eller destabilisere/ødelægge et lands eller en international organisations grund-

læggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige 
strukturer. 

 
Dette kan ske ved en lang række forskellige forbrydelser, som fx: 
 

 Manddrab 
 Grov vold 

 Frihedsberøvelse  
 Forstyrre trafiksikkerheden 
 Kapring af transportmidler 
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 Overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særligt 
skærpende omstændigheder  

 Groft hærværk 
 Brandstiftelse. 

 

Der gælder et generelt krav for virksomheder om at overholde EU᾽s forordninger om 
sanktioner mod terrorisme. 

 
I forbindelse med kundekendskabsproceduren bør det derfor undersøges, om kunden 

står på EU’s terrorlister. Dette skal ske både ved oprettelsen af kundeforholdet og lø-
bende for så vidt angår faste kunder.  
 

Man skal være særligt opmærksom, hvis kundeforholdet har forbindelse til lande, som 
troværdige kilder – fx SØIK - har identificeret som lande, der ikke har effektive ord-

ninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, eller med et 
betydeligt omfang af korruption eller anden kriminel aktivitet. Det samme gælder 
lande, som finansierer eller støtter terrorvirksomhed, eller som huser kendte terroror-

ganisationer. 
 

EU har oprettet et søgeværktøj, der indeholder alle gældende sanktionslister på områ-
det. Man kan derfor benytte sig af dette værktøj til at søge på tværs af listerne som et 
led i ens forpligtelse til en sådan bevågenhed i forhold til kunder. Læs mere her. 

 
Fremgår en kundes navn på terrorlisterne, skal SØIK underrettes straks, hvis identi-

tetssammenfaldet ikke kan afkræftes. SØIK tager herefter stilling til, hvordan revisor 
skal forholde sig senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter at have 
modtaget underretningen. 

 
Erhvervsstyrelsen anbefaler, at man løbende samkører kunderegistre med terror- og 

navnelisterne, da disse ofte opdateres. 
 
 

1.2 Hvem og hvad er omfattet af hvidvaskreglerne? 
Alle godkendte revisorer og det revisionsfirma, hvori de arbejder, er omfattet af reg-

lerne ved levering af ydelser inden for revisors kerneområder: Revision, regnskab, 
skat og ydelser som investeringsrådgivning, opgaver i forbindelse med insolvensbe-

handling, corporate finance, risikostyring m.m. Dette gælder også, selvom arbejdet 
udføres af en ikke-godkendt revisor. 
 

Opgaver, der ikke anses for typiske revisoropgaver, for eksempel undervisning eller 
assistance med rekruttering af medarbejdere, er ikke omfattet af hvidvaskloven.  

 
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom opgaver falder uden for revisors 
kerneopgaver, kan de alligevel være omfattet af hvidvaskloven. Dette gælder fx ejen-

domsmægler-ydelser. Det skyldes, at ejendomsmæglere også er omfattet af hvid-
vaskloven.   

 
Af praktiske hensyn kan det for større revisionsvirksomheder være lettere at lade alle 
afdelinger og opgaver være omfattet af hvidvaskreglerne for at sikre overholdelse i 

grænsetilfælde.  

https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2017-03-15_vejledning_version_1.2.pdf
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Pligterne på hvidvaskområdet omfatter kun mistænkelige forhold, der vedrører den 

opgave, revisor har påtaget sig. Ydes der for eksempel rådgivning om den momsmæs-
sige håndtering af opførelse af en ejendom, skal revisor ikke undersøge, om andre 
dele af kundens virksomhed kan være led i en sløringsproces, der er hvidvask. 

 
Revisors assistance til en kunde i en landsskatteretssag er undtaget fra reglerne, lige-

som bistand, der ydes til en advokat i tilknytning til en retssag - såvel før, under, som 
efter retssagen - også er undtaget. I sådanne tilfælde vejer retssikkerheden for klien-
ten tungere end forpligtelsen til at undersøge, om denne er involveret i hvidvask. 

 
 

1.3 Hvad betyder det at være omfattet af hvidvaskreglerne? 

 

At være omfattet af loven betyder blandt andet, at: 
 

 

 Revisor skal kende sin kunde og de reelle (fysiske) ejere af den 
virksomhed, som er revisors kunde. Læs mere i afsnit 2. 
 
 

 Revisor skal være opmærksom på, om kunden kan være involve-

ret i hvidvask eller finansiering af terrorvirksomhed (undersøgel-
ses- og indberetningspligt). Læs mere i afsnit 3.  
 

 

 Revisor skal have udarbejdet en overordnet risikovurdering for 
hele virksomhedens forretningsmodel. Desuden skal der på bag-

grund heraf udarbejdes konkrete skriftlige politikker, kontroller og 
procedurer for den enkelte revisionsvirksomhed, der sikrer lovens 

overholdelse. Læs mere i afsnit 4. 
 
 

 Revisor er ansvarlig for, at revisionsvirksomhedens medarbejdere 
kender reglerne og efterlever dem. Læs mere i afsnit 4. 
 

 

 Revisor er ansvarlig for, at fysiske kunder informeres om reglerne 
for behandling af personoplysninger. Læs mere i afsnit 5.  

 
 

 Det er vigtigt at dokumentere, at reglerne efterleves. Læs mere i 

afsnit 7. 
 

 
 
1.4 Hvad er konsekvenserne af ikke at overholde reglerne? 

Konsekvensen af ikke at overholde reglerne kan være, at formålet ikke opfyldes. Dvs. 
at myndighederne ikke får mulighed for at hindre finansiering af terror, og at der 

hvidvaskes penge fra strafbare lovovertrædelser. Der er desuden bødestraf for ikke at 
overholde reglerne. Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med, om revisorer overholder 
reglerne, har hjemmel til at pålægge såvel daglige som ugentlige bøder. Desuden ind-

går reglerne også i den kvalitetskontrol, revisorer er underlagt.  
 

Særligt grove eller forsætlige overtrædelser kan straffes med bøde og fængsel i op til 
6 måneder. Vedrørende størrelsen af bøder findes der et eksempel på en revisions-
virksomhed, der blev idømt en bøde på 1 mio. kr. for medvirken til registrering af en 

kapitalforhøjelse hos Erhvervsstyrelsen uden at undersøge midlernes oprindelse og 
dermed, om disse kunne hidrøre fra hvidvask. 
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Ved medvirken til hvidvask af penge kan man straffes med fængsel i op til 6 år efter 

straffelovens § 290, og medvirken til finansiering af terrorisme kan straffes med 
fængsel på indtil livstid efter straffelovens § 114. 
 

 
1.5 Kontantforbud 

Erhvervsdrivende, som ikke selv er omfattet af hvidvaskloven, må ikke modtage kon-
tantbetalinger på 50.000 kr. eller derover. 
  

Baggrunden for bestemmelsen er, at der ved store kontantbetalinger er øget risiko for 
hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.  

 
Kontantforbuddet er indført som et alternativ til at lade de omhandlede forhandlere 
være omfattet af kravene, der gælder for de virksomheder, som er omfattet af hvid-

vaskloven om kundekendskabsprocedurer, underretningspligt m.v. 
 

”Kontantbetalinger” skal forstås som fysiske penge. Betalinger ved brug af elektroni-
ske betalingssystemer (fx med betalingskort) er derfor ikke omfattet. 
 

Både erhvervsdrivendes salg af genstande og leveringsydelser af genstande er omfat-
tet af forbuddet.  

 
Forbuddet omfatter også flere betalinger, der for den erhvervsdrivende er eller ser ud 
til at være indbyrdes forbundet, hvis den samlede betaling udgør 50.000 kr. eller der-

over. 
 

Det betyder, at fx et lån på 80.000 kr., som tilbagebetales i kontanter med 4 afdrag á 
20.000 kr., vil være en overtrædelse af kontantforbuddet, da de 4 betalinger vil skulle 

ses under ét. Omvendt vil den løbende betaling af husleje i kontanter ikke skulle ses 
under et og er derfor kun problematisk, hvis betaling for den enkelte periode er på 
over 50.000 kr.  

 
Forbuddet omfatter både tilfælde, hvor den erhvervsdrivende som led i sit erhverv 

modtager et kontantbeløb som betaling til den erhvervsdrivende selv, og tilfælde, 
hvor en erhvervsdrivende som led i sit erhverv modtager et kontantbeløb på vegne af 
en anden (som formidler, kommissionær eller lignende). 
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Såfremt revisor bliver opmærksom på, at virksomheden har modtaget en eller flere 
kontantbetalinger i modstrid med reglerne om kontantforbud, er forholdet omfattet af 

revisors pligt til at omtale forholdet i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvi-
det gennemgang, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. Omtalen heraf i revisi-
onspåtegningen kan formuleres således:  

 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering  

Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, 

stk. 2 

 

Overtrædelse af hvidvasklovgivningen  

Selskabet har i regnskabsåret modtaget kontantbetalinger i forbindelse med salg af 

biler, der overstiger grænserne i hvidvaskloven, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. 

 

Som noget nyt vil et sådant forhold også skulle indrapporteres til SØIK, selvom straf-

ferammen er under et år for overtrædelse af kontantforbuddet. Årsagen er, at der 
fremover ikke gælder noget mindstekrav til strafferammen for den pågældende for-

brydelse.  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der både skal ske omtale i revisionspåteg-

ningen og indberetning til SØIK. Det er altså ikke nok at omtale det i revisionspåteg-
ningen. Omvendt er man stadig omfattet af erklæringsbekendtgørelsen, selvom man 

opdager overtrædelser af kontantforbuddet og indberetter det til SØIK. 
 
 

1.6 Den nye hvidvasklov (ikrafttrædelse 26. juni 2017) 
Den nye hvidvasklov indeholder på forskellige punkter skærpelser i forhold til de gæl-

dende regler. Skærpelserne kommer som udgangspunkt til at gælde alle, som i dag er 
omfattet af hvidvaskreglerne, herunder revisorer. 
 

Det fremgår ikke af den nye lov, hvordan der skal forholdes med eksisterende kunder, 
men det må forventes, at det kommer til at fremgå af Finanstilsynets hvidvaskvejled-

ning, når den er blevet opdateret.  
 

Indtil der kommer en vejledning på dette område, er det FSR – danske revisorers op-
fattelse, at eksisterende kunder ikke skal legitimeres efter de nye regler.  
 

Man skal imidlertid være opmærksom på, at der nu gælder et krav om, at legitimatio-
nen skal opdateres, både når der sker ændringer i kundeforholdet, men også med 

passende intervaller. I begge tilfælde ville opdatering af kundelegitimation skulle ske 
efter de nye regler. Se nærmere i afsnit 2.6. 
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I hovedtræk indeholder loven følgende ændringer: 

 
Risikobaserede in-
terne retningslinjer 

 
Skifter navn til ”po-

litikker, kontroller 
og procedurer” 

Efter lovens § 7 skal revisionsvirksomheden identificere og vur-
dere risikoen for, at den kan blive misbrugt til hvidvask eller fi-

nansiering af terrorisme. 
 

Risikovurderingen skal efter lovens § 8 bruges ved udarbej-
delse af ”politikker, kontroller og procedurer”, som i nuvæ-
rende hvidvasklov betegnes ”interne retningslinjer”. Denne 

fremgangsmåde følger i princippet også af den gamle hvid- 
vasklov, men kravene er nu udvidet og langt mere detaljerede.  

 
Som noget nyt skal risikovurderingen også dokumenteres. Det 
betyder, at risikovurderingen ikke blot skal bygge på virksom-

hedens egen opfattelse, men skal være underbygget med eks-
terne kilder som SØIK’s risikovurdering og risikovurderingen 

udarbejdet af Europa-Kommissionen. 
 
Det understreges i lovbemærkningerne, at politikker, procedu-

rer og kontrollerer skal være udarbejdet til brug for den en-
kelte virksomhed og ikke må have generel karakter.  

Risikobaseret legi-
timation af kunders 
identitet 

Den overordnede risikovurdering for revisionsvirksomheden skal 
anvendes til at vurdere niveauet for kundekendskabsproceduren 
i det enkelte kundeforhold. Der bliver fremover mulighed for 

at inddele kunder i øget risiko, mellem risiko og begrænset ri-
siko på baggrund af risikovurderingen. 

 
Legitimationsproceduren betegnes fremover som ”kundekend-

skabsprocedure” for ifølge lovbemærkningerne at understrege, 
at legitimationsproceduren ikke alene er en procedure, som skal 
foretages ved etableringen af nye kundeforhold, men er en for-

pligtelse i hele kundeforholdet. 
 

Identitetsoplysninger på kunden skal kontrolleres på baggrund 
af dokumenter eller oplysninger indhentet fra pålidelig og uaf-
hængig kilde. Det betyder, at man i mange tilfælde er nødt til at 

bruge andre kilder end kunden, der netop ikke er uafhængig, 
eller i hvert fald supplere kundens oplysninger fx ved opslag i 

CPR-registret eller verificering af dokumenter fra tredjemand. 
Det bliver også fremover et krav, at der opbevares kopi af fore-
viste legitimationsdokumenter. 

 
Det foreslås desuden, at det skal være muligt at foretage dele 

af kundekendskabsproceduren på et senere tidspunkt end ved 
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indgåelse af kundeforholdet. Dette gælder i tilfælde med be-
grænset risiko, og hvis det samtidig er nødvendigt for ikke at 

afbryde den normale måde at løse opgaven på. Hvis det ikke er 
muligt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer 
efterfølgende, skal kundeforholdet afvikles. 

 
Som noget nyt medfører det ikke automatisk øget risiko for 

hvidvask, hvis en kunde ikke har været fysisk til stede for at le-
gitimere sig. Hvorvidt der i det konkrete tilfælde har været øget 
risiko for hvidvask vil bero på en konkret risikovurdering. 

 
Fremover er det ikke et krav, at der i forbindelse med legitima-

tion skal indhentes adresse på kunden. Dette begrundes med, 
at adresseoplysninger ”ikke på samme måde som tidligere er en 
naturlig del af de oplysninger, som en virksomhed eller person 

har behov for at have om kunden. En videreførelse af kravet om 
adresse i et mere og mere digitaliseret samfund kan derfor på-

lægge erhvervslivet byrder”. Det er dog vanskeligt at forestille 
sig, at fx revisorer ikke også registrerer kundens adresse frem-
over, men af andre årsager. 

 
Endelig bør det fremhæves, at de nye regler stiller krav om 

kundekendskabsprocedure, både når der sker ændringer i kun-
deforhold, men også med jævne intervaller. Det sidste er et nyt 
krav. Se nærmere i afsnit 2.6 

 

Politisk udsatte 
personer 

Efter den nuværende hvidvasklov gælder der særlige regler for 
de såkaldte "politisk udsatte personer" om bl.a. formueoplys-
ninger og overvågning. Disse regler gælder dog alene, hvis 

den politisk udsatte person er bosat i udlandet. I praksis har 
disse regler derfor næppe haft stor betydning for mange revi-

sionsvirksomheder.  
 

Dette ændres i den nye hvidvasklov til også at gælde inden-
landske politisk udsatte personer, som nu ændrer navn til ”po-
litisk eksponerede personer”, og som er kendetegnet ved at 

være visse personer ansat, eller som har været ansat i højere 
offentlige stillinger (se nærmere i afsnit 2.2). Dette er en me-

get væsentlig udvidelse af bestemmelsens anvendelsesområde 
og må i praksis forventes at give store udfordringer. 
 

Udvidelsen betyder, at alle revisionsvirksomheder – og andre 
virksomheder omfattet af hvidvaskloven – fremover skal have 

procedurer til at afgøre, om deres fysiske kunder, også bosat i 
Danmark, kan være en politisk eksponeret person eller et 
umiddelbart familiemedlem eller en nær samarbejdspartner 

hertil. Der er ingen tvivl om, at dette vil blive en stor opgave 
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for de enkelte revisionsvirksomheder, som vil kræve tid og 
ressourcer at løse. 

 
Årsagen til ændringen er ifølge lovbemærkningerne, at der er 
behov for en skærpet ”… opmærksomhed på politisk ekspone-

rede personer særligt med hensyn til bekæmpelse af korrup-
tion, herunder misbrug af betroede midler og bestikkelse …” 

 

Skatteunddragelse 

som underliggende 
forbrydelse 

Det fremgår nu direkte, at skatteunddragelse kan være en un-

derliggende kriminalitet til hvidvask. 
 

Herved skabes der ifølge lovbemærkningerne klarhed over, at 
midler opnået ved strafbar skatteunddragelse er omfattet af 
hvidvaskdefinitionen. Det indebærer, at undersøgelses-, doku-

mentations- og underretningspligten også omfatter tilfælde, 
der har relation til skatteunddragelse. Dette gælder, uanset at 

udbyttet i disse tilfælde ofte ikke kan udskilles fra den pågæl-
dendes øvrige formue. Skatteunddragelse dækker både di-
rekte og indirekte skatter og omfatter dermed også unddra-

gelse af moms og afgifter på varer og tjenesteydelser. 

 

Krav om uddan-
nelse i visse per-

sondataregler 

Lige som i den tidligere hvidvasklov stilles der krav om, at 
virksomheden skal sikre, at de ansatte kender reglerne om 

hvidvask. Dette sikres ved at gennemføre uddannelses- og in-
struktionsprogrammer for såvel ledelse som medarbejdere. 

Som noget nyt skal undervisningen også omfatte relevante 
krav om databeskyttelse og gældende databeskyttelsesregler. 
Det er vigtigt at dokumentere, at alle medarbejdere deltager i 

undervisningen, herunder også nyansatte.  
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2. Kundekendskabsprocedure og legitimation 

Revisor skal være overbevist om, at kunden er den, som han udgiver sig for at være, 
og kende formålet med forretningsforbindelsen og dennes beskaffenhed. Dette krav 
kan naturligt opfyldes i et aftalebrev eller kan fremgå af sagsfremstilling eller lignende 

ved levering af rådgivning.  
 

 

 
   

Der må først leveres rådgivning, afgives erklæringer eller 

andre revisorydelser, når revisor har fået verificeret, at 

kunden er den, han oplyser at være, og når kundens ”reelle 

ejere” er identificeret, og revisor er overbevist om, at de er 

dem, de udgiver sig for at være. 
  

 

 
Definitionen på ”reelle ejere” omtales nærmere nedenfor i afsnit 2.3.1. 

 
Kun hvis kunden kan anses for en ”lejlighedskunde”, er der som udgangspunkt ikke 
krav om kundeidentifikation og legitimering ud fra en risikovurdering af det konkrete 

kundeforhold, medmindre revisor får mistanke om, at kunden kan være involveret i 
hvidvask. Se afsnit 2.4 nedenfor. 

 
Risikoen for, at kunden kan være involveret i hvidvask eller terrorfinansiering, skal 
vurderes – også i forhold til "lejlighedskunder". Der er mulighed for at inddele kun-

derne i forskellige profiler på baggrund af en vurdering af risikoen for hvidvask og 
dermed placere dem i forskellige kategorier. Der opereres med kategorierne: ”be-

grænset risiko”, ”mellem/normal risiko”, ”øget risiko” og ”politisk eksponerede perso-
ner”. Kravene til efterprøvning af kundernes oplysninger afhænger af, hvilken risiko-
kategori kunden befinder sig i. 

 
 

 

 
  

Det er vigtigt skriftligt at dokumentere legitimation på sa-

gen og tage kopi af forevist legitimation og opbevare 

denne. Ved en efterfølgende kontrol vil det ellers blive lagt 

til grund, at legitimation ikke er indhentet. 
  

 

Oplysninger, der indhentes til dokumentation af kundekendskabsproceduren, skal lø-
bende opdateres med faste intervaller og i forbindelse med, at revisor bliver bekendt 

med ændringer i ejer-/kontrolstrukturen. 
 
Man skal være opmærksom på, at persondatareglerne skal overholdes. Det betyder 

her, at kunden skal informeres om, at der indsamles oplysninger om vedkommende. 
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Samtidig skal oplysningerne kun være tilgængelige internt i revisionsvirksomheden for 
de medarbejdere, som har brug for at kende til dem. Se nærmere i afsnit 5. 

 
Hvis man bliver bekendt med, at oplysninger indhentet til kundekendskabsproceduren 
er utilstrækkelige eller ikke kan ajourføres, skal der træffes passende foranstaltninger 

for at imødegå risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Det kan fx være ikke at til-
byde kunden nye produkter eller at intensivere overvågningen af kunden. 

 
Hvis en kunde afvises pga. mistanke om hvidvask eller mistænkelig adfærd, skal der 
ske underretning herom til SØIK. Også selvom der ikke på noget tidspunkt har været 

et endeligt etableret kundeforhold. 
 

 
2.1 Hvis kunden er en fysisk person  
Før revisor leverer den ønskede assistance til en ikke-lejlighedskunde, skal der ind-

hentes oplysninger om kundens identitet. Kunden skal oplyse sit navn og CPR-nr. eller 
lignende identitetsnummer (= identitetsoplysningerne). I modsætning til tidligere er 

der ikke krav om at indhente oplysninger om adresse. 
 
Revisor skal kontrollere, om oplysningerne er korrekte på baggrund af dokumenter el-

ler oplysninger indhentet fra pålidelig og uafhængig kilde. Det betyder, at man i 
mange tilfælde er nødt til at bruge andre kilder end kunden, der netop ikke er uaf-

hængig, eller i hvert fald supplere kundens oplysninger fx ved opslag i CPR-registret 
eller verificering af dokumenter fra tredjemand. Der må ikke være anledning til tvivl 
om, at kunden er den person, denne udgiver sig for at være. 

 

Typer af legitimation kan fx være: 

 

 Stærk legitimation: 

o Kørekort 

o Pas 

o Sygesikringsbevis 

o Nationalt identitetsbevis (udlænding) 

o Adgang til skattemappe 

o NemID (fx Penneo) 

o Digital signatur 

o Verificering af dokumentation fra uafhængig og pålidelig tredje-

mand 

 

 Anden legitimation: 

o Dåbsattest 

o Vielsesattest 

o Print af søgning på internettet 

o CPR-registret 

o Regning udstedt fra offentlig myndighed 

o Dokumenter fra en offentlig dansk myndighed, som f eks. årsop-

gørelse fra SKAT 

o Søgning i databaser 
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Som udgangspunkt anbefales legitimation fra gruppen ”Stærk legitimation”. Der stilles 
ikke krav om, at revisor skal kræve billedlegitimation for at opnå overbevisning om 

kundens identitet, men ved fysisk fremmøde kan det give øget sikkerhed for, at kun-
den er den person, denne udgiver sig for at være.  
  

Krav til legitimation for fysiske kunders identitet 
  

 Kunder med begrænset risiko: Kunder, som revisor kender og er sikker på, 
hvem er, og som vurderes ikke at være involveret i hvidvask. Eksempelvis: 
Revisors nabo, en gammel skolekammerat eller en offentligt kendt person. 

Kundens oplysninger skal kontrolleres på baggrund af mindst en type legiti-
mation fra pålidelig og uafhængig kilde af typen ”Anden legitimation”, og vur-

dering af revisors kendskab til kunden skal beskrives og dokumenteres.  
 

 Kunder med normal risiko: Kunder, som revisor ikke kender, og hvor der ikke 

er nogen risikofaktorer, der kan medføre begrænset risiko. Her skal kundens 
identitetsoplysninger kontrolleres på grundlag af legitimation af typen ”Stærk 

legitimation”. 
 

 Kunder med øget risiko: Det kan for eksempel være en kunde, der er bosid-

dende i udlandet, eller hvor forretningsforholdet eksisterer under usædvanlige 
omstændigheder. Her kræves, at revisor har fået forevist legitimation fra påli-

delig og uafhængig kilde af typen ”Stærk legitimation”, og det vil være hen-
sigtsmæssigt at indhente billedlegitimation. Der skal foretages yderligere 
handlinger efter en risikovurdering, hvilket fx kan indebære: Krav om yderli-

gere dokumenter fra kunden, fastlæggelse af midlers og formues oprindelse 
eller krav om, at første betaling sker fra en bankkonto i kundens navn. Der 

skal være en skærpet overvågning af kunder med øget risiko.  
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2.2 Særligt om politisk udsatte personer 

Der skal foretages yderligere kundekendskabsprocedurer, hvis det vurderes, at en 
politisk eksponeret person udgør en større risiko. 
 

En ”politisk eksponeret person” er en fysisk person, der har eller har haft et af føl-
gende offentlige hverv: 

 
  

Politisk eksponeret person (PEP) 

Fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige hverv: 

 

1. Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende mi-

nister. 

2. Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende  

 organer. 

3. Medlem af politisk partis styrelsesorgan. 

4. Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre 

 højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for 

 yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. 

5. Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for  

 centralbanker. 

6. Ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de  

 væbnede styrker. 

7. Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller 

 kontrollerende organ. 

8. Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med 

 tilsvarende hverv i en international organisation. 
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Nedenfor følger et eksempel på, hvem der kan være omfattet af kredsen af politisk 

eksponerede personer. I eksemplet er forudsat, at den politisk eksponerede person 
har 3 børn og en samarbejdspartner: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
Som det fremgår af eksemplet, er der ud over selve den politisk eksponerede person 

10 andre personer, som på grund af familie- eller nære samarbejdsrelationer også bli-
ver omfattet.  

 
Erhvervs- og Vækstministeriet har tilkendegivet, at personer fra lande med et højt 
korruptionsniveau potentielt udgør en højere risiko for hvidvask, og det vil derfor 

være nødvendigt at have ekstra opmærksomhed på sådanne personer. Derfor vil det 
være muligt at skelne mellem politisk eksponerede personer med bopæl i Danmark og 

særligt politisk eksponerede personer med bopæl i et land med et øget korruptionsni-
veau. 
 

Der gælder som udgangspunkt ekstra skærpede krav til verifikation af oplysninger 
om en politisk eksponeret persons identitet, oprindelsen af dennes midler og for-

mue, ligesom der skal ske skærpet overvågning af kunden. 
 

Det er et krav, at revisionsvirksomheden har procedurer, der opfanger kunder, som er 

politisk eksponerede personer. Der er ikke krav om, at virksomhedens øverste daglige 
ledelse har godkendt et sådant kundeforhold, men dette bør overvejes i de situa-

tioner, hvor der vurderes at være en reel risiko til stede ved kundeforholdet.  
 
Erhvervsstyrelsen offentliggør en liste over de politisk eksponerede personer, som 

kan bruges i den forbindelse. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at familie-
medlemmer og nære samarbejdspartnere ikke fremgår af denne liste. For denne 
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personkreds kan procedurerne være at søge på informationsudbyderes lister over 
politisk eksponerede personer. 

 
For revisionsvirksomheder med et begrænset antal kunder kan en rutinemæssig 
søgning på internettet eller at få den enkelte kunde til at oplyse, hvorvidt denne er 

en PEP, være tilstrækkeligt efter en konkret risikovurdering. 
 

 
2.3 Kunden er en juridisk person (selskab, fond, forening eller lignende) 
Kunden skal identificeres ved navn og CVR-nr. eller lignende, og de reelle (fysiske) 

ejere skal klarlægges, identificeres og legitimeres som beskrevet under punkt 2.3.1.  
 

Identitetsoplysningerne for den juridiske kunde skal kontrolleres, ligesom kundens ju-
ridiske type/virksomhedsform og eksistens skal kontrolleres. Kontrollen kan eksem-
pelvis ske ved: Opslag i CVR, udskrift fra SKAT, sammenskrevet resumé fra Erhvervs-

styrelsen, kopi af stiftelsesdokument og vedtægter eller lignende. Desuden skal der 
gennemføres rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen for 

den juridiske kunde.  
 
Ved udenlandske selskaber og andre juridiske personer skal rigtigheden dokumente-

res med lignende oplysninger fra hjemlandet. 
 

Ved ejerforening og andelsboligforening kan der kontrolleres adresse og matrikelnum-
mer, vedtægter m.m. 
 

Revisor skal også sikre sig, at den, der henvender sig på kundens vegne, er beføjet 
dertil, og klarlægge dennes identitet på baggrund af en risikovurdering. 

 
 

2.3.1. Legitimation af reelle ejere  
Når der er tale om ikke-fysiske kunder, er der krav om, at ”reelle ejere” identificeres 
og legitimeres. Også her er der tale om navn og CPR-nr. eller andet lignende identifi-

kationsnummer. Hvis et sådant ikke findes, skal fødselsdatoen noteres og dokumente-
res. Det gælder også for kunder, der er offentlige virksomheder. Kravet gælder dog 

ikke, hvis kundens ejerandele handles på et reguleret marked eller ejes af et sådant 
selskab. 
 

Ved reelle ejere forstås ifølge hvidvaskloven følgende: 
 

 Personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer, direkte eller indirekte, en 
tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i selskabet. En 
direkte eller indirekte kontrol med over 25 % af en juridisk person anses 

som indikation på direkte eller indirekte reelt ejerskab.  
 Hvis der ikke er nogen, der ejer over 25 %, er den daglige ledelse eller per-

soner, der sidestilles hermed, de reelle ejere, der skal legitimeres. 
 Personer, som på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse. 
 Personer, der ifølge en fonds vedtægter eller på anden måde er særligt be-

gunstigede eller, hvis disse personer ikke kendes, den personkreds, i hvis 
hovedinteresse fonden er blevet oprettet eller fungerer. 
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 For fonde, trusts eller lignende: Stifter, forvalter og protektor, hvis disse fin-
des 

 Bestyrelsen i fonde, trusts eller lignende uanset beslutningskompetence 
 
Hvis ingen reelle ejere kan identificeres på baggrund af tilstrækkelig undersøgelse og 

dokumentation, og der ikke er mistanke om hvidvask og terrorfinansiering, skal den 
daglige ledelse betragtes som reel ejer. 

 
Følgende to eksempler illustrerer, hvordan ”i sidste ende” skal forstås (fra Finanstilsy-
nets vejledning om hvidvask): 

 
 

Eksempel 1 

 

Person A er reel ejer (40 %), da A 

ejer eller kontrollerer 40 % af sel-

skab X, der ejer eller kontrollerer 

100 % af virksomhedskunden. In-

gen af de øvrige personer er reelle 

ejere af virksomhedskunden.  
 

Person B, der ejer eller kontrollerer 

40 % af selskab Y, som ejer eller 

kontrollerer 40 % af selskab X, er 

ikke reel ejer, da denne kun ejer el-

ler kontrollerer 16 % (40 % af 40 

%) af virksomhedskunden.  
 
 

Eksemplet illustrerer, at virksomhe-

den er nødt til at undersøge sam-

menhænge på alle niveauer i ejer- 

og kontrolstrukturen. 

 

 
 

Eksempel 2 

 

Person A er reel ejer (30 

%), da A ejer 50 % af 

selskab X, der ejer 100 

% af selskab Y, som ejer 

50 % af kunden. Herud-

over ejer A direkte 5 % 

af kunden. 

 

Person B er reel ejer 

(32½ %), da B ejer 25 % 

af selskab X, der ejer 100 

% af selskab Y, som ejer 

50 % af kunden. Herud-

over ejer B direkte 20 % 

af kunden.  
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Person C er reel ejer 

(32½ %) på samme 

måde som B. 

 
 

 
Identifikation af reelle ejere skal ske på baggrund af en risikovurdering. Det kom-
mende register over reelle ejere (forventes at være klart til indberetning sidst i maj og 

klart til søgning i december 2017) kan med fordel benyttes til at understøtte arbejdet 
med at identificere de reelle ejere.  

 
 
Virksomheder, som skal registrere reelle 

ejere: 

 

Virksomheder, som ikke skal registrere 

reelle ejere: 

Iværksætterselskaber (IVS) 

Anpartsselskaber (ApS) 

Aktieselskaber (A/S) 

Partnerselskaber (P/S) 

Kommanditselskaber (K/S) 

Interessentskaber (I/S) 

Virksomheder med begrænset ansvar 

(AMBA, FMBA, SMBA) 

Erhvervsdrivende fonde 

Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, 

EØFG) 

Finansielle virksomheder 

Ikke-erhvervsdrivende fonde mv. og visse 

foreninger 

Børsnoterede virksomheder 

Enkeltmandsvirksomheder 

Personligt ejet mindre virksomhed (PVM) 

Selvstændige offentlige virksomheder (SOV) 

Medarbejderinvesteringsselskaber (MS) 

Filialer 

Frivillige foreninger 

Andelsboligforeninger 

 
I registret skal registreres reelle ejere, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer 

en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kon-
trol ved hjælp af andre midler. 
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En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt 
til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indi-

kation på reelt ejerskab. 
 
En person kan også være reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er 

mindre end 25 %. Det kan fx være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men 
samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. 
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Eksempel 

 
 

Kunden er en ejerforening, andelsboligforening eller privat uddannelsesinstitution. 

Hvordan opfyldes legitimationskravene? 
 

Bemærkninger: 
 For andels - og ejerforeninger kan legitimationen bestå af: 

Vedtægter, stiftelsesdokumenter, resume fra generalforsamling og/eller skattebil-

let.  
 

 Ved ejerforening og andelsboligforening opfyldes legitimationskravet ved kontrol 
af adresse og matrikelnummer. Spørgsmålet, om foreningen har reelle ejere, må 
afgøres ud fra den legale definition af reelle ejere i § 2, stk. 1, nr. 9 (25 % som 

indikation). Disse oplysninger kontrolleres ved at gennemgå de vedtægter, som er 
tinglyst på ejendommen, sammenholdt med foreningens ejerregister/andelsregi-

ster.  
 
 

Men i henhold til den konkrete risikovurdering på det enkelte kundeforhold vil det ikke 
altid være tilstrækkeligt udelukkende at henholde sig til oplysningerne i registret. I 

den forbindelse skal det bemærkes, at det er virksomhederne selv, som registrerer 
oplysningerne uden forudgående kontrol fra myndighederne.  
 

 
 

Begrænset risiko: Kundens egne oplysninger og registret over reelle 

ejere kan lægges til grund, hvis kunden er omfattet af registret. 
 
Normal risiko: Fx udenlandske virksomheder; her sammenholdes mod-

tagne oplysninger om ejerne med regnskaber, oplysninger på internet-
tet og, hvis det er muligt, med offentlige registre.  

 
Øget risiko: Oplysningerne verificeres ved dokumenter bekræftet af en 
myndighed, en advokat eller en godkendt revisor. Hvis kunden er bosat 

i et EU-land eller et land, hvor EU har en aftale på det finansielle om-
råde, kan de bekræftes af et pengeinstitut. 
  

 
Hvis der er tvivl om, hvorvidt de personer, der er identificeret, er de reelle ejere, skal 
såvel disse personer som den daglige ledelse betragtes som reelle ejere. Det er desu-

den ikke tilstrækkeligt at konstatere, at det ikke er muligt at identificere reelle ejere, 
hvis man ved eller har grundlag for at formode, at reelle ejere eksisterer. Det skal do-

kumenteres, hvilke foranstaltninger der er iværksat for at forsøge at identificere de 
reelle ejere, og hvorfor det ikke har været muligt at foretage yderligere.  
 

Når de reelle ejere er identificeret, skal der indhentes legitimation for disse på samme 
måde som beskrevet i afsnit 2.1 om fysiske kunder. I visse tilfælde kan oplysningerne 

hentes hos en særligt pålidelig tredjemand med kundens samtykke. Særligt pålidelige 
kilder fremgår nedenfor i afsnit 2.5. 



HVIDVASKREGLERNE – for revisorer - Side 23 af 43 

 

 
Den offentligt tilgængelige del af registret over reelle ejere indeholder ikke oplysnin-

ger om CPR-nr., hvorfor brug af registret skal suppleres med bekræftelse af de reelle 
ejere og legitimation heraf.  
 

 

   

Kan kundekendskabsproceduren (både legitimering af 

ejere samt identifikation og legitimering af reelle ejere) 

ikke opfyldes, og er alle muligheder herfor udtømte, skal 

forretningsforbindelsen afbrydes eller afvikles. 
  

 
 

For kundeforhold, der er etableret før den 1. januar 2009, var der ikke krav om legiti-
mation af de reelle ejere. Hvis der sker væsentlige ændringer i kundeforholdet på så-
danne ”gamle kunder”, skal revisor vurdere, om der er opstået risiko for hvidvask, og 

der skal eventuelt skaffes legitimation af de reelle ejere.  
 

Er ejerforholdet fx ændret, skal nye ”reelle ejere” identificeres og legitimeres, også 
selv om kundeforholdet er etableret før 1. januar 2009. 
 

 
2.4 Undtagelse: Lejlighedskunder 

Reglerne giver mulighed for, at kunder, som henvender sig for at få løst en enkeltstå-
ende opgave, ud fra en konkret risikovurdering kan assisteres, uden at revisor skal 
gennemføre kundekendskabsproceduren.  

 
Det afgørende er her, at revisor ikke anses for at have etableret et fast kundeforhold 

eller en fast forretningsforbindelse med kunden. Er der tale om en begrænset opgave 
uden udsigt til, at ”kunden” henvender sig med nye opgaver, kan revisor anse kunden 
for en lejlighedskunde. 

  
En sådan enkeltstående, begrænset opgave, der udføres for en kunde, som kan anses 

for en lejlighedskunde, kan være bistand med en klage til skattemyndighederne over 
en skatteansættelse, og hvor der ikke er udsigt til, at kunden vender tilbage. Det kan 
også være en generel skatterådgivningsopgave, hvor kundens konkrete indtjenings- 

og formueforhold ikke tages i betragtning.  
 

Udføres revision for en kunde, er der aldrig tale om en lejlighedskunde. De enkeltstå-
ende aktiviteter, der udføres for lejlighedskunder, må ikke omfatte transaktioner.  
 

Der er ikke nogen beløbsgrænse for at anse en rådgivningskunde for en lejligheds-
kunde.  

 
Det er vigtigt, at det noteres og dokumenteres i sagen, hvorfor revisor mener, at den 

konkrete kunde kan anses for en lejlighedskunde, og at en risikovurdering har ført til, 
at kundekendskabsproceduren er undladt.  
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At kunden er vurderet som værende lejlighedskunde medfører kun, at kundekend-
skabsproceduren kan udelades. Revisors øvrige forpligtelser - såsom undersøgelses-, 

noterings- og underretningspligt - er stadig gældende over for disse kunder. Derfor 
skal revisor stadig være opmærksom på, hvorvidt der er mistanke om hvidvask, og 
evt. underrette SØIK herom.  

 
 

2.5 Undtagelse: Oplysninger stilles til rådighed 
Revisor kan i visse tilfælde undlade selv at indhente oplysninger om kundens identitet 
og legitimation. Undtagelsen gælder, når oplysningerne stilles til rådighed af en nær-

mere afgrænset kreds.  
 

Det er en forudsætning, at tredjemand straks stiller alle legitimationsdokumenter til 
rådighed for revisor, der fortsat har ansvar for opfyldelse af lovens øvrige bestemmel-
ser. Revisor skal desuden indhente tilstrækkelige oplysninger om tredjemand for at 

sikre, at denne opfylder kravene til kundekendskabsprocedure og opbevaring af oplys-
ninger.  

 
 

 

Oplysninger fra tredjemand, der kan anvendes umiddelbart: 

 
Oplysninger om kundens identitet (navn og CPR-/CVR-nr.) og legitimation 

heraf samt oplysninger om reelle ejere og disses legitimering kan umiddel-
bart lægges til grund, når de kommer fra en af følgende virksomheder med 
hjemsted inden for EU, EØS eller i et land, der har indført krav, der svarer 

til EU’s 4. hvidvaskdirektiv: 
 

 Pengeinstitutter 
 Realkreditinstitutter 
 Fondsmæglerselskaber 

 Investeringsforvaltningsselskaber 
 Forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

 Forsikringsmæglere 
 Advokater 
 Revisorer 

 Ejendomsmæglere 
 

 
Der kan ikke benyttes bistand fra tredjemænd etableret i lande, der er opført på  

Europa-Kommissionens liste over lande med høj risiko for hvidvask og terrorfinansie-
ring eller fra tredjemænd etableret i lande, der er opført på Europa-Kommissionens 
negativliste over lande, der ikke lever op til reglerne i EU’s 4. hvidvaskdirektiv.  

 
Der kan være nationale regler om videregivelse af kundeoplysninger, som skal over-

holdes, for at et udenlandsk pengeinstitut kan give disse til en dansk revisor, men 
med kundens samtykke antages det, at oplysningerne vil kunne indhentes.  
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2.6 Krav om løbende opdatering af legitimation  

Efter den nye hvidvasklov er det ikke alene et krav at foretage en fornyet kundekend-
skabsprocedure, når kundens omstændigheder ændrer sig, men også med passende 
intervaller. 

 

Kundens omstændigheder 

ændrer sig 

Der skal altid også gennemføres kundekendskabsproce-

durer, hvis kundens relevante omstændigheder ændrer 
sig.  

 
I sådanne situationer kan det derfor ikke afvente et af 
virksomheden eller personen fastlagt passende tids-

punkt. 
 

Passende intervaller Der skal med passende intervaller i kundeholdet gen-
nemføres kundekendskabsprocedurer. 

 
Kravet kan ikke fraviges, heller ikke for kunder med be-
grænset risiko for hvidvask og terrorfinansiering.  

 
Kravet skal gennemføres ud fra en risikovurdering. In-

tervallet og omfanget af proceduren kan fastsættes ud 
fra en risikovurdering, og der kan differentieres mellem 
kunder med begrænset og øget risiko.  

 
I alle tilfælde vil det som oftest ikke være relevant at 

kontrollere en fysisk kundes CPR-nr. igen, men det kan 
være relevant at kontrollere, om kunden er blevet en 
politisk eksponeret person, eller om en virksomhed har 

fået nye reelle ejere. 
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3. Opmærksomhed om eventuel hvidvask 

Ifølge hvidvaskloven skal revisor eller den person i revisionsfirmaet, som udfører ar-
bejde for kunden, være opmærksom på komplekse og usædvanligt store transaktioner 

samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter, der ikke har et klart økono-
misk eller påviseligt lovligt formål. 
 

Hvis det vurderes relevant, skal sådanne transaktioner undersøges, herunder hvad 
baggrunden for og formålet med transaktionen er. Hensigten er at fastslå, om der er 

mistanke om, at transaktionerne har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finan-
siering af terrorisme.  
 

Det betyder ikke, at alle usædvanlige eller komplekse transaktioner skal undersøges – 
kun hvis dette vurderes relevant, dvs. hvis revisor ved brug af sin naturlige skepsis og 

kendskab til virksomheden bliver i tvivl om transaktioner (både store og små) og de-
res lovlighed sammenholdt med den vurderede risiko for deltagelse i hvidvask.  
 

Hvis en kunde kommer i besiddelse af likvide midler eller fysiske aktiver hidrørende 
fra en ulovlig handling, skal revisor ligeledes være opmærksom herpå og undersøge 

det, hvis det er relevant. Dette gælder, uanset om ulovligheden er begået af kunden 
selv eller tredjemand. Hvor aktiverne eller midlerne hidrører fra tredjemand, herunder 
virksomhedens eller selskabets ejer, vil der kunne være tale om hvidvask, når akti-

verne eller midlerne efterfølgende kan eller bliver tilbageført og dermed fremstår som 
legale.  

 
Eksempler på hvidvask: 
 

 
 

 

 
 

Et kapitalindskud af midler opnået ved en kriminel handling i et selskab, hvor akti-

erne efterfølgende kan sælges i en almindelig aktieoverdragelse og dermed ville 

kunne fremstå som legale midler. 

Ved kapitalindskud skal revisor således være opmærksom på midlernes oprindelse, 

herunder om det forekommer sandsynligt, at der er tale om legale midler. Det er 

her relevant at se på kundens indtægts- og formueforhold. 

Kunden køber en ejendom for sorte penge og sælger den efterfølgende. Salgssum-

men vil dermed kunne fremstå som legale midler.  

Igen skal revisor være opmærksom på, hvor midlerne stammer fra, og om det er 

sandsynligt, at der er tale om legale midler.  
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Revisor skal på samme måde være opmærksom, når det gælder midler modtaget som 

lån, der efterfølgende kan tilbagebetales til långivers eller en andens bankkonto i Dan-
mark eller udlandet. Efterfølgende vil disse midler så fremstå som legale. 
 

Mistanke om hvidvask ved betaling og tilbagebetaling 
Der vil som udgangspunkt ikke være tale om hvidvask, hvor en virksomhed modtager 

midler som betaling for faktisk leverede varer eller tjenesteydelser eller som indfrielse 
af gæld.  

 
Det bliver først hvidvask/medvirken til hvidvask (hvor revisor har underretningspligt), 
hvis revisors kunde forsætligt eller groft uagtsomt medvirker til sløring af midlernes 

oprindelse. Det kan fx være ved, at modtagne likvide midler hidrørende fra kriminali-
tet tilbageføres til indbetaleren eller en anden ved en bankoverførsel, hvorefter mid-

lerne fremstår som legale. Især, hvor det er åbenbart, at hensigten med transaktio-
nen har været sløring af midlernes oprindelse og tilbageføring til betaleren, således at 
midlerne fremstår som legale, er der tale om hvidvask eller medvirken hertil.  

 
Tilbageføres midlerne, fx i forbindelse med returnering af varerne eller som returne-

ring af fejlbetaling fra kunden, vil der efter omstændighederne kunne blive tale om 
mistanke om deltagelse i hvidvask. 
 

Hvem har revisor opmærksomheds-, undersøgelses- og underretningspligt 
over for? 

Revisor har kun en opmærksomheds-, undersøgelses- og underretningspligt vedrø-
rende midler, transaktioner og aktiviteter hos revisors kunde. Dvs. at det skal relatere 
sig til hvidvasktransaktioner, som involverer revisors kunde i selve hvidvaskningen.  

Mistanke om, at midler, der som led i sædvanlige forretningsmæssige transaktioner 
modtages fra tredjemand (som ikke er revisors kunde), evt. kan hidrøre fra kriminali-

tet begået af denne tredjemand, er således ikke omfattet af revisors undersøgelses- 
og underretningspligt.  
 

Hvis revisors kunde eller kundens reelle ejer/ejere er omfattet af definitionen på en 
politisk eksponeret person (eller nærtstående til eller samarbejdspartner med en så-

dan), skal der træffes passende foranstaltninger for at fastslå oprindelsen af midlerne 
og formuen, der er omfattet af forretningsforbindelsen eller transaktionen. Det er mid-
lerne og formuen hos revisors kunde, der skal undersøges nærmere.  

 
Herudover skal der selvfølgelig være opmærksomhed omkring kundens eventuelle 

deltagelse i hvidvask af penge. Undersøgelsens omfang vedrørende midlerne og for-
muen afhænger af risikoen for hvidvask baseret på oplysninger om kunden, herunder 

Kundens løbende indtægt er begrænset, samtidig med at denne har betydelige 

midler til rådighed.  

Revisor skal være opmærksom på, hvor midlerne stammer fra, og om der evt. kan 

være tale om en indkomst, hvor der ikke er betalt skat eller moms. 

 

Re 
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hjemland, nuværende og tidligere aktiviteter, beskæftigelse, indtægtsforhold mv. 
sammenholdt med størrelsen af de involverede midler og formue. For at fastslå mid-

lernes oprindelse kan det således ud fra en risikovurdering være nødvendigt at an-
mode om konkret dokumentation herfor. 
 

 

Undersøgelses- og underretningspligt 
Opstår der nogen som helst mistanke om, at kundens henvendelse til revisor har eller 

har haft tilknytning til hvidvask, skal forholdet undersøges nærmere. Resultatet af un-
dersøgelsen skal noteres og opbevares og processen fremskyndes mest muligt.  
 

Hvis undersøgelsen ikke afkræfter mistanken om hvidvask, skal SØIK omgående un-
derrettes. 

 
Det anbefales, at det enkelte revisionsfirma indfører procedurer, der sikrer, at mistan-
ker altid drøftes med den hvidvaskansvarlige i revisionsfirmaet, inden der foretages 

indberetning til SØIK. 
 

Hvordan en mistanke kan afkræftes 
Hvis en transaktion eller aktivitet virker mistænkelig eller usædvanlig og giver anled-

ning til mistanke om hvidvask, skal transaktionen eller aktiviteten undersøges nær-
mere. Dette kan gøres ved at indhente kundens forklaring. 
 

Vilkårlige eller ”tynde” forklaringer fra kunden er ikke tilstrækkeligt, idet forklaringer 
skal kunne underbygges sagligt ud fra kendskabet til kunden og dennes aktiviteter. 

Hvis man fortsat ikke er overbevist om, at transaktionen er legal, skal der evt. anmo-
des om dokumentation for midlernes oprindelse. Hvis mistanken om hvidvask fortsat 
ikke helt er afkræftet, skal der indberettes til SØIK. En svækket mistanke er ikke til-

strækkeligt til at afkræfte.  
 

Eksempel: Revisor får en ny selskabskunde, hvor ejerne har tilført betydelige midler 

til anskaffelse af en ny virksomhed. Revisor skal så vurdere kapitalindskuddet med 

henblik på at fastslå, om der er mistanke eller rimelig grund til at formode, at mid-

lerne har tilknytning til hvidvask.  

Hvis der er involveret en politisk eksponeret person, skal revisor fastslå oprindelsen 

af de til kunden tilførte midler.  

I sidstnævnte situation stilles der således større krav til revisors undersøgelser og 

overvejelser. 
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Mistanke er således tilstrækkeligt til, at der skal ske underretning til SØIK.  
Der skal ikke foreligge konkret dokumentation for hvidvask, og revisor skal heller ikke 

kunne dokumentere mistanken. 
 

SØIK er påpasselige med ikke at afsløre deres kilder. Derfor får en kunde heller ikke 
at vide, at det er revisor, der har underrettet om kunden. Hvis underretningen vedrø-
rer mistanke om en fast kunde, får denne altså ikke at vide, hvem der har foretaget 

indberetningen. Hvis sagen efterfølgende havner hos den lokale politikreds, får politi-
kredsen således heller ikke at vide, at det er revisor, der har underrettet om mistan-

ken.  
 
Indikationer på risiko for hvidvask 

Af bilag 1 og 2 fremgår indikationer og situationer med henholdsvis lav og øget risiko.  
 

Som eksempler på øget risiko kan nævnes:  
 

 Forretningsforholdet eksisterer under usædvanlige omstændigheder 
 Juridiske personer eller juridiske arrangementer, som er personlige formuefor-

valtningsselskaber 

 Selskaber, som har nominee-aktionærer eller ihændehaveraktier 
 Kontantbaserede virksomheder 

 Selskabets ejerstruktur virker usædvanlig eller for kompleks i betragtning af 
selskabets forretningsaktiviteter. 

 

 
  

Eksempel på, hvordan en mistanke kan afkræftes: 

Mistanken vedrører midler på en udenlandsk bankkonto, som ikke har en naturlig 

sammenhæng med kundens aktuelle virksomhed – evt. en konto i et skattelyland. 

1. Anmod om forklaring på midlernes oprindelse 

2. Vurder, om denne forklaring forekommer sandsynlig ud fra personens tidli-

gere beskæftigelse (fx job i det pågældende land, hvor midler hidrører fra, 

lønindtægt eller fra salg af et hus eller virksomhed) 

3. Anmod evt. om dokumentation for midlernes oprindelse (kan fx være doku-

menter fra salg af en virksomhed) 

4. Hvis der ikke opnås sandsynlig forklaring eller eventuelt ønsket dokumenta-

tion om midlernes oprindelse, foretages indberetning til SØIK. 
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4. Risikovurdering og skriftlige politikker, procedurer 
og interne kontroller 

 
Der er krav om, at revisionsvirksomheden skal udarbejde og dokumentere en risiko-
vurdering med udgangspunkt i revisionsvirksomhedens forretningsmodel, dvs. at den 

skal omfatte alle virksomhedens produkter, ydelser og kundetyper. Risikovurderingen 
skal opdateres løbende og underbygges med eksterne kilder i form af Den nationale 

risikovurdering og risikovurderingen udsendt af Europa-Kommissionen (forventes juni 
2017). SØIK har desuden meldt ud, at der fremover hvert kvartal vil komme en risi-

kovurdering, som ville kunne bruges i denne forbindelse.  
 
Desuden skal der på baggrund af risikovurderingen udarbejdes skriftlige interne poli-

tikker, procedurer og kontroller for effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af 
risici for hvidvask og terrorfinansiering. Disse skal være udformet til den enkelte virk-

somhed og må ikke have generel karakter som en standard. Sammenhængen mellem 
kravene til risikovurdering samt politikker, procedurer og interne kontroller er illustre-
ret nedenfor: 

 

                     

Risikovurdering

Interne 
politikker

Interne 
procedurer

Interne 
kontroller

- Kortlægning af risikovurdering for revisionsvirksomheden

- Denne kortlægning af risikovurdering vil omfatte vurdering af 
risikofaktorer relateret til kunder/marked, produkter og ydelser i 
forhold til hvidvask og terrorfinansiering, herunder klassificering i 
risikoniveauer (begrænset risiko, normal risiko, øget risiko)

- Udarbejdes med udgangspunkt i risikovurderingen

-Skal  indeholde beskrivelse af overordnede strategiske  mål i 
forhold til forebyggelse af hvidvask og  terrorfinansiering

- Beskrivelse af, hvordan overordnede strategiske mål skal realiseres

- Identificere og afgrænse risikoområder/risikovillighed 

- Beskrivelse af de aktiviteter, der skal  sikre overholdelse af interne 
politikker, herunder redegørelse for, hvem der er ansvarlig og krav 
til dokumentation

- Interne procedurer skal udarbejdes under hensyntagen til 
beskrevet forretningsmodel og risikovurdering

- Undervisningsprogrammer samt løbende ajourføring af 
medarbejdere om hvidvask-reglerne samt politikker/procedurer 
mårettet mod relevante medarbejdere 

- Der skal etableres interne kontroller, der løbende sikrer 
overholdelse af politikker/procedurer

- De interne kontroller skal beskrives og dække områderne 
risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, 
noterings- og opbevaringspligt samt opbevaring af oplysninger

- Det skal løbende testes, at de interne kontroller overholdes -
udførte tests af kontroller skal dokumenteres

http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Documents/hvidvask-i-danmark-den-nationale-risikovurdering-%202015.pdf
http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Documents/hvidvask-i-danmark-den-nationale-risikovurdering-%202015.pdf
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Også mindre virksomheder med kun en eller få ansatte skal have en nedskreven risi-
kovurdering og skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som sikrer, at loven 

overholdes.  
 
De skriftlige politikker, procedurer og kontroller skal omhandle: 

 
 Risikostyring 

 Kundekendskabsprocedure  
 Undersøgelsespligt 
 Underretningspligt 

 Screening af medarbejdere 
 Intern kontrol  

 Ledelseskontrol og kommunikation 
 Uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne 
 Dokumentation  

 
 

 

   

Hvis der er problemer med at overholde den korte imple-

menteringsfrist (den 26. juni 2017), er det vigtigt at have 

en realistisk og ambitiøs implementeringsplan klar ved 

kontrol fra Erhvervsstyrelsen. Ellers risikeres bødestraf. 
  

 
 
Loven stiller krav om, at virksomheden skal sikre, at de ansatte kender reglerne om 

hvidvask. Det kræves, at der gennemføres uddannelses- og instruktionsprogrammer 
for såvel ledelse som medarbejdere, samt at det sikres, at medarbejderne deltager i 

undervisningen.  
  



HVIDVASKREGLERNE – for revisorer - Side 32 af 43 

 

 
I praksis kan det for eksempel ske ved at præcisere reglerne på et årligt personale-

møde. Det præciseres dog i bemærkningerne, at medarbejderne skal modtage red-
skaber til udførelse af deres arbejdsfunktion, og det kan derfor være nyttigt at inddele 
medarbejderne i forskellige grupper og målrette undervisningen. Alle nyansatte med-

arbejdere skal gøres bekendt med reglerne. 
 

   

Der stilles krav om, at undervisningen også omfatter rele-

vante regler om persondatabeskyttelse.  
 



HVIDVASKREGLERNE – for revisorer - Side 33 af 43 

 

5. Persondatabeskyttelse 

Der stilles krav om, at revisionsvirksomheder skal sikre, at ansatte, herunder ledel-
sen, har modtaget tilstrækkelig undervisning, ikke bare i hvidvaskreglerne, men også 

i krav om databeskyttelse.  
 
Desuden skal alle fysiske kunder oplyses om de regler, der gælder for behandling af 

personoplysninger, med henblik på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Op-
lysningerne skal gives INDEN etableringen af forretningsforbindelsen.  

 
Der er kun krav om, at oplysningerne gives til fysiske personer, der er kunder. Der-
med omfattes ikke reelle ejere, da disse ikke nødvendigvis er kunder hos revisions-

virksomheden. Bestemmelsen er et supplement til persondataloven, og der kan derfor 
være andre oplysningsforpligtelser over for reelle ejere i henhold til anden lovgivning 

end hvidvaskloven.  
 
Oplysningerne kan gives i form af en generel meddelelse og kan fx indbefattes i revi-

sionsvirksomhedens forretningsbetingelser eller i aftalebrevet. Det er ikke tilstrække-
ligt, at oplysningerne kun er tilgængelige på en hjemmeside.  

 
Det fremgår ikke detaljeret, hvad der skal oplyses om, men det må antages, at der 
skal: 

 
 

 Indhentes identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimations-

dokumenter ved etablering af kundeforholdet. 
 Indhentes dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemfø-

res som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion. 
 I tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask, vil der blive indhentet do-

kumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser. 
 Oplyses om, at de indhentede oplysninger om kunden alene vil blive brugt til at 

opfylde revisors forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til fx markedsførings-

formål. 
 Gøres opmærksom på, at oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde 

af mistanke om, at kunden begår hvidvask. 
 At kunden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger. 
 At oplysningerne opbevares i 5 år og normalt vil blive slettet 5 år efter sidste 

engagement med kunden. 
 At kunden har ret til at få korrigeret sine fejlagtige oplysninger, som er regi-

streret.  
 

Personoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven må kun behandles med hen-

blik på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.  
 
  

Reglerne gælder kun ved etablering af nye kundeforhold.  
For kundeforhold etableret før lovgivningens ikrafttræden skal de på-

gældende oplysninger ikke meddeles.  
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6. Whistleblowerordning efter hvidvaskloven 

Den nye hvidvasklov stiller krav om, at virksomheder omfattet af hvidvaskloven, som 
har flere end 5 mennesker ansatte, skal have en ordning, hvor ansatte via en ”særlig, 
uafhængig og selvstændig kanal” kan indberette overtrædelser eller potentielle over-

trædelser af hvidvaskloven.  
 

Kravet gælder både for revisionsvirksomheder omfattet af revisorloven og andre virk-
somheder og personer, der udfører tilsvarende opgaver. Dermed omfattes også skat-
terådgivere og eksterne bogholdere.  

 
Ordningen omfatter overtrædelser og potentielle overtrædelser af hvidvaskloven be-

gået af ansatte, medlemmer af bestyrelsen eller af selve virksomheden. 
 
Det er et krav, at indberetningerne kan ske anonymt uden mulighed for at opspore, 

hvem der har foretaget indberetningen. Indberetningerne bør som udgangspunkt 
alene være tilgængelige for den afdeling eller medarbejder, som behandler indberet-

ningerne. Det fremgår endvidere af loven, at den, som foretager indberetning, ikke 
må udsættes for ”ufordelagtig” behandling eller følger. Dette gælder også indberet-
ning til SØIK.  

 
Kravet om en whistleblowerordning gælder som nævnt kun, hvis virksomheden be-

skæftiger flere end 5 personer. 
 
Det afgørende for, om en person er beskæftiget i virksomheden, er, om den pågæl-

dende person har en ansættelseskontrakt. Dette gælder, uanset hvilken kategori af 
medarbejdere den pågældende tilhører i virksomheden, og uanset om vedkommende 

er på fuld tid eller deltid.  
 
Fx vil en ansat rengøringsdame eller kok tælle med, mens de ikke tæller med, hvis de 

ikke er ansat af virksomheden, men af en særskilt rengøringsvirksomhed eller cate-
ringvirksomhed.  

 
Indehavere af personligt ejede selskaber, interessentskaber, bestyrelsesmedlemmer 

eller en medarbejdende ægtefælle uden ansættelseskontrakt tæller ikke med. 
 
Ordningen i henhold til hvidvaskloven gælder kun for overtrædelser af hvidvaskloven, 

mens ordningen, der kræves i henhold til revisorloven, omfatter overtrædelser af den 
revisionsretlige regulering.  

 
Ellers svarer de to ordninger stort set til hinanden. De tekniske løsninger, der anven-
des for at overholde revisorloven, kan derfor i langt de fleste tilfælde også benyttes til 

at overholde hvidvasklovens krav.  
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7. Dokumentation for, at reglerne efterleves 

Det skal i hvert enkelt kundeforhold kunne dokumenteres, at risikoen for hvidvask er 
vurderet, og på hvilken baggrund revisor har konkluderet, at kunden er den, han/hun 
udgiver sig for at være. Der er ikke formkrav til dokumentationen.  

 
Det skal noteres i sagen, hvorfra revisor kender kunden, og hvilken dokumentation for 

kundens identitet revisor har set, eller hvordan kundens identitet ellers er kontrolle-
ret. Der skal opbevares en kopi af de legitimationsdokumenter, der er forevist. 
 

Oplysningerne om kunden, og hvad der ligger til grund for, at revisor er overbevist 
om kundens identitet, skal opbevares i 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt.  

 
Oplysninger om eventuelle mistænkelige transaktioner – hvad enten de er indberettet, 
eller det efter en undersøgelse er vurderet, at de ikke er indberetningspligtige - skal 

gemmes i 5 år efter transaktionen. 
 

Personoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven skal slettes 5 år efter forret-
ningsforbindelsens ophør. 
 

Selvom omfanget af dokumentation skal baseres på en konkret risikovurdering af 
kundeforholdet, anbefales det, at der i revisionsvirksomhedens interne procedurer 

præciseres klare retningslinjer for, hvad der anses for tilstrækkelig kontrol af samt do-
kumentation for identitetsoplysninger. 
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Praktiske eksempler 

FSR – danske revisorer har udarbejdet en række eksempler på, hvordan reglerne ef-
terleves i praksis: 
 

 
Eksempel 1 

Den lokale VVS- eller tømrermester med få ansatte er kendt af den lokale revisor i 
en mindre provinsby. De kan have gået i skole sammen, have fælles omgangs-
kreds, mødes i forening eller lignende. Håndværksmesteren kontakter revisor for 

at få udarbejdet sit regnskab eller skatteregnskab. Kundens navn, adresse og 
CPR-nr. fremgår af regnskabsmaterialet. Skal der i denne situation stilles krav om 

yderligere legitimation?  
 
Bemærkninger: 

Revisor kender kunden, som i øvrigt er kendt i området. En risikovurdering fører 
til, at der ikke er behov for yderligere legitimation, uanset at kunden ikke kommer 

personligt til stede; men identiteten skal kontrolleres til en uafhængig kilde, fx ved 
opslag i CPR-register, internetsøgning eller ved at få adgang til skattemappen. Op-
lysninger om identitet og kontrol heraf skal noteres på sagen. 

 
 

Eksempel 2 
Kunden er en ejerforening, andelsboligforening eller privat uddannelsesinstitution. 
Hvordan opfyldes legitimationskravene? 

 
Bemærkninger: 

 For andels - og ejerforeninger kan legitimationen bestå af: 
Vedtægter, stiftelsesdokumenter, resumé fra generalforsamling og/eller skattebil-
let.  

 
 Ved ejerforening og andelsboligforening opfyldes legitimationskravet ved kontrol 

af adresse og matrikelnummer. Spørgsmålet, om foreningen har reelle ejere, må 
afgøres ud fra den legale definition af reelle ejere i § 2, stk. 1, nr. 9 (25 % som 

indikation). Disse oplysninger kontrolleres ved at gennemgå de vedtægter, som er 
tinglyst på ejendommen, sammenholdt med foreningens ejerregister/andelsregi-
ster.  

 
 Ved private uddannelsesinstitutioner afhænger legitimationskravet af, hvorledes 

institutionen er organiseret. Er organisationen fx organiseret som fond, skal iden-
tifikation og legitimation foretages på samme måde som ved en fond osv. 

 

 
 Eksempel 3 

Revisor udarbejder regnskab eller skatteopgørelser for enkelte ejendomme, der 
ejes af forskellige individuelle ejere og administreres hos en professionel ejen-
domsadministrator, fx en advokat. Det er ejendommens ejer, der afholder udgif-

ten til revisor, men administrator, som revisor har kontakt med, og hos hvem 
bogføring m.m. forefindes.  
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Det ønskes præciseret, at hvis det er ejendomsadministrator, der er revisors 

kunde, så følger det af sagens natur, at ejendomsadministrator handler på vegne 
af ejendommens ejer. Legitimationen bør derfor alene omfatte advokatens/admi-
nistrators navn, kontaktoplysninger og evt. CVR-nr. samt kontrol heraf ved en 

uafhængig kilde. Ligeledes forekommer krav om dokumentation for ejendomsad-
ministrators beføjelser, medmindre administrator er advokat (som er fritaget, jf. 

lovens § 11, stk. 2, 2. pkt.). 
 
Bemærkninger: 

 Hvis ejeren af ejendommen eller ejerforeningen er revisors kunde, henvises der til 
eksempel 2. Der skal som udgangspunkt være dokumentation for administrations-

beføjelsen. Hvor meget virksomheden skal foretage sig, både i relation til at kon-
trollere administrationsbeføjelsen og identiteten af administrator, afhænger af den 
konkrete situation. Det væsentligste er, at virksomheden er overbevist om, at per-

sonen er beføjet til at handle på vegne af en anden og er den person, som den på-
gældende udgiver sig for at være.  

 
  
Eksempel 4 

Samarbejde med kolleger i udlandet, fx såkaldte revisionsnetværk. En dansk revi-
sionsvirksomhed kontaktes af en kollega i den udenlandske enhed om danske for-

hold. Kollegaen i X-land skal bruge rådgivningen i forbindelse med sin egen råd-
givning af en lokal kunde. Revisor kender som udgangspunkt sine kolleger – og er 
det en ny ukendt kollega, vil opslag på hjemmesiden kunne bekræfte, at denne er 

ansat i X-land. E-mailen med henvendelsen kommer fra netværksvirksomheden i 
X-land. Regningen for rådgivningen sendes til kollegaen i X-land og betales via in-

terne afregningskanaler. Det forekommer unødvendigt at skulle kræve anden do-
kumentation for kollegaens legitimation.  

 
Bemærkninger: 
Kollegaen i X-land er det danske revisionsfirmas kunde. Identifikationskrav kan 

ske ud fra en risikovurdering. Der er tale om et lavrisikoområde, hvor revisor har 
opfyldt kravene til legitimation ved at kontrollere, at NN er kollega på firmaets 

hjemmeside og ved at sende regning for arbejdet (der bliver honoreret på sæd-
vanlig vis) ad de interne afregningskanaler.  
 

 
Eksempel 5 

Revisor får en henvendelse fra en dansk kollega eller en advokat, der ønsker råd-
givning til brug for dennes egen kunde. I sådanne situationer er det tilstrækkeligt, 
at revisor har noteret den danske kollegas navn, adresse og eventuelt andre kon-

taktoplysninger. Det er overflødigt at kræve dokumentation for fuldmagt/”befø-
jelse” fra ”slutkunden” eller legitimation for slutkunden og verifikation af legitima-

tionsoplysningen fra kollegaen - som revisor måske kender fra FSR – danske revi-
sorers kurser, fra studiet eller fra foreningsarbejde.  

  

 
 

 



HVIDVASKREGLERNE – for revisorer - Side 38 af 43 

 

Bemærkninger:  
Hvorvidt kollegaens identitet skal kontrolleres afhænger af en risikovurdering. Af-

hængigt af omstændighederne er der mulighed for at betragte kollegaen som lej-
lighedskunde. Hvis der er tale om en begrænset opgave, hvor der ikke umiddel-
bart er udsigt til, at ”kunden” vil henvende sig med nye opgaver, kan det betrag-

tes som en lejlighedskunde. I så fald kan der ikke siges at være etableret et fast 
kundeforhold eller en forretningsmæssig forbindelse.  

 
  
 Eksempel 6 

En dansk direktør for et dansk datterselskab af en udenlandsk ejet virksomhed 
henvender sig med anmodning om, at revisor fører en skatte- eller momssag for 

virksomheden, der ikke er omfattet af revisionspligt. Direktøren identificeres via 
Erhvervsstyrelsen og deltager i møde med SKAT. Selskabets navn, adresse m.m. 
fremgår af korrespondancen med SKAT. Der er ikke noget, som giver anledning til 

at formode, at selskabet er involveret i hvidvask eller terrorisme. Revisor deltager 
i møde i virksomheden og præsenteres for problemstillingen og fremfinder eventu-

elt dokumentation sammen med selskabets bogholderi til brug for korrespondan-
cen med SKAT. Det forekommer unødigt at skulle have klarlagt hele ejerstruktu-
ren og identificeret de reelle ejere i en sådan situation, der vel kan klassificeres 

som en ”lejlighedskunde”? 
 

 Bemærkninger: 
 Kollegaen kan muligvis betragtes som en lejlighedskunde – se bemærkningerne 

ovenfor til Eksempel 5. Hvis dette ikke er muligt på grund af opgavens omfang, 

gælder de almindelige krav om klarlæggelse af ejerstruktur og identifikation af de 
reelle ejere.  

 
 

Eksempel 7 
I visse tilfælde kræver frister fra offentlig myndighed eller lignende, at revisor på-
begynder opgaven med det samme. Kravet om, at de reelle ejere skal identifice-

res og legitimeres, før ”forretningsmæssig forbindelse” etableres (§ 14), kan med-
føre, at en tidsfrist ikke kan overholdes.    

 
Bemærkninger: 
Kundelegitimationsproceduren skal afsluttes i forbindelse med etablering af kun-

deforholdet, dog senest inden udførelse af transaktionen (§ 14, stk. 1). 
Såfremt det er nødvendigt for ikke at afbryde den normale forretningsgang, kan 

legitimationsproceduren ud fra en risikovurdering afsluttes i umiddelbar forlæn-
gelse af etableringen af kundeforholdet (§ 14, stk. 2). I sidstnævnte tilfælde skal 
legitimationsproceduren dog afsluttes hurtigst muligt efter den første kontakt med 

kunden (§ 14, stk. 2, 2. pkt.).  
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Eksempel 8 

Hvornår (hvor ofte) skal der ske undersøgelser af eventuelle ændringer i ejerfor-
holdet (de ultimative ejere)? Principielt kan ejerforholdet ændres dagen efter, at 
revisors undersøgelse har fundet sted. 

 
 Bemærkninger:  

 Dokumenter, data eller andre oplysninger om kunden skal løbende ajourføres 
(§11, stk. 1, nr. 5.). Revisor skal opdatere kundeoplysningerne, hvis der er tvivl 
om, at de tidligere indhentede oplysninger er korrekte eller tilstrækkelige. Dette 

kan fx være tilfældet, hvis der fremkommer oplysninger om, at en virksomheds-
kunde har ændret ejer- og kontrolstruktur. Ændres formålet eller revisors opgave 

væsentligt, skal der ud fra en risikovurdering tages stilling til, om der skal indhen-
tes nye oplysninger om kunden og eventuelt de reelle ejere, herunder legitimati-

onsoplysninger. Revisor skal desuden være opmærksom på, at legitimation for 

kundens identitet skal kontrolleres med passende intervaller.  
 

 
 Eksempel 9 

 En hovedaktionær ønsker hjælp til at foretage et kapitalindskud på 10 mio. kr. i 
kundens anpartsselskab med en kapital på 50.000 kr.  

  
 Bemærkninger:  
 Hvidvask kan ske ved kapitalindskud af midler opnået ved en kriminel handling i 

et selskab, hvor aktierne efterfølgende kan sælges i en almindelig aktieoverdra-
gelse og dermed ville kunne fremstå som legale midler. Ved kapitalindskud skal 

revisor således være opmærksom på og spørge ind til midlernes oprindelse, her-
under om det forekommer sandsynligt, at der er tale om legale midler. Det er her 
relevant at se på kundens indtægts- og formueforhold. 

 
 

 Eksempel 10 
 Kunden køber en ejendom og sælger den umiddelbart efterfølgende.  

 
 Bemærkninger:  
 Revisor skal være opmærksom på, hvor midlerne stammer fra, og om det er sand-

synligt, at der er tale om legale midler. Der bør også ses på årsagen til transaktio-
nen, og hvad den forretningsmæssige begrundelse er. 

 
 
 Eksempel 11 

 Kundens løbende indtægt er begrænset, samtidig med at denne har betydelige 
midler til rådighed.  

 
 Bemærkninger:  
 Revisor skal være opmærksom på, hvor midlerne stammer fra, og om der evt. kan 

være tale om indkomst, hvor der ikke er betalt skat eller moms.  
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 Eksempel 12 
 Kunden er en mindre erhvervsdrivende, som sælger produkter lokalt inden for lan-

dets grænser. Kunden begynder at modtage store betalinger fra udlandet. 
 
 Bemærkninger:  

 Revisor bør undersøge på, hvad den forretningsmæssige begrundelse er, og hvem 
midlerne stammer fra. Hvis det ikke er muligt at finde en fornuftig sammenhæn-

gende forklaring, skal der ske indberetning til SØIK 
 
 

 Eksempel 13 
 Kunden sælger produkter til en række lande i Europa og har nu udvidet sin forret-

ning til salg i et land i Mellemøsten, som er kendt for korruption, og som har in-
terne uroligheder.  

 

 Bemærkninger:  
 Revisor bør undersøge kundens salg til kunder i det pågældende land, og hvorvidt 

kunderne fremgår af EU's terrorlister (se nærmere ovenfor side 6). Hvis en eller 
flere kunder fremgår af terrorlisterne, skal der ske indberetning til SØIK. Det 
samme er tilfældet, hvis revisor får mistanke om eventuel hvidvask, som ikke kan 

afkræftes.  
 

 
 Eksempel 14 
 Revisor bliver kontaktet af en ny kunde, som er bosiddende i Østeuropa. Kunden 

ønsker at oprette et selskab i Danmark med en tilhørende bankkonto. Det er en 
anden person end kunden, som skal indsættes som direktør i selskabet. Selskabet 

skal ikke have nogen aktiviteter som sådan ud over at modtage betalinger fra ud-
landet og sende dem videre.  

 
 Bemærkninger:  
 Revisor bør underrette SØIK med det samme, da der kunne være tale om et ”gen-

nemstrømningsselskab”, som ofte bruges af kriminelle bagmænd til at sløre, hvor 
midler stammer fra.  

 
 Det samme gælder selskabets pengeinstitut, men det er vigtigt at understrege, at 

selvom pengeinstituttet indberetter kunden, så fritager det ikke revisor for også at 

indberette.  
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 Eksempel 15 

 Revisors kunde er inden for en branche, hvor det er sædvanligt at modtage kon-
tantbetalinger for produkter, som sælges. Kundens forretningsomfang er gennem 
de senere år øget, og de produkter, som kunden sælger, har nu en værdi, som 

overstiger grænsen for kontantforbuddet.  
 

 Bemærkninger:  
 Revisor bør gøre kunden opmærksom på det kontantforbud, som gælder, og så 

vidt muligt undersøge, om der sker betalinger, der overskrider grænsen for kon-

tantforbuddet. Hvis det er tilfældet, skal der både ske omtale i en eventuel revisi-
onspåtegning eller erklæring om udvidet gennemgang og - indberetning til SØIK. 

 
 
 Eksempel 16 

 Revisors kunde har i en årrække drevet en mindre virksomhed. Han ønsker nu at 
sælge den og har fundet en køber. Betalingen sker ved en bankoverførsel samt et 

kontantbeløb.  
 
 Bemærkninger:  

 Revisor skal være opmærksom på, om det kontantbeløb, som kunden modtager, 
overstiger kontantforbuddet. Er det tilfældet, skal der ske indberetning til SØIK, 

og der skal ske omtale i en eventuel revisionspåtegning eller erklæring om udvi-
det gennemgang.  
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Bilag 1: Faktorer og situationer, der kan indebære 

en begrænset risiko 

 

 
1) Kunderisikofaktorer: 

 

a)   Børsnoterede selskaber, der er undergivet oplysningspligt (enten i henhold til børsreg-

ler, lovgivning eller fuldbyrdelsesforanstaltninger), som pålægger at sikre passende 

gennemsigtighed i forhold til reelt ejerskab. 

 

b)   Offentlige forvaltninger eller virksomheder. 

 

2) Risikofaktorer i forbindelse med produkter, tjenesteydelser, transaktioner eller leveringskana-

ler: 

 

a)   Livsforsikringer, hvor den årlige præmie er lav. 

 

b)  Pensionsforsikringer, hvis der ikke er nogen tidlig tilbagekøbsklausul, og policen ikke 

kan bruges til sikkerhedsstillelse. 

 

c)   Pensionsordninger eller lignende, der udbetaler pension til ansatte, og hvor bidragene 

indbetales gennem fradrag i lønnen, og reglerne for den pågældende ordning ikke til-

lader overdragelse af et medlems rettigheder i henhold til ordningen. 

 

d)  Finansielle produkter eller tjenesteydelser, som leverer behørigt definerede og be-

grænsede tjenesteydelser til visse kundetyper med det formål at fremme finansiel in-

klusion. 

 

e)   Produkter, hvor risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme styres af 

andre faktorer, fx udgiftslofter eller gennemsigtighed i forhold til ejerskab (fx visse 

former for elektroniske penge). 

 
3) Geografiske risikofaktorer: 

 

a) EU- eller EØS-lande. 

 

b)  Tredjelande, som har effektive ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og fi-

nansiering af terrorisme. 

 

c)  Tredjelande, som troværdige kilder har identificeret som lande med et begrænset om-

fang af korruption eller anden kriminel aktivitet. 

 

d)  Tredjelande, som på grundlag af troværdige kilder såsom gensidige evalueringer, rap-

porter om detaljeret vurdering eller offentliggjorte opfølgningsrapporter har krav om 

bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er i overensstem-

melse med FATF-anbefalinger af 2012, og som gennemfører disse krav på en effektiv 

måde. 
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Bilag 2: Faktorer og situationer, der kan indebære en 
øget risiko 

 
1) Kunderisikofaktorer: 

 

a) Forretningsforholdet eksisterer under usædvanlige omstændigheder. 

 

b) Juridiske personer eller juridiske arrangementer, som er personlige formueforvalt-

ningsselskaber. 

 

c)  Selskaber, som har nominee-aktionærer eller ihændehaveraktier. 

 

d)  Kontantbaserede virksomheder. 

 

e)  Selskabets ejerstruktur virker usædvanlig eller for kompleks i betragtning af selska-

bets forretningsaktiviteter. 

 

2) Risikofaktorer i forbindelse med produkter, tjenesteydelser, transaktioner eller  

 leveringskanaler: 

 

a)  Private banking 

 

b)  Produkter eller transaktioner, som kan fremme anonymitet. 

 

c)  Forretningsforbindelser eller transaktioner uden direkte kontakt uden sikkerheds- 

 foranstaltninger såsom elektroniske underskrifter. 

 

d)  Betalinger fra ukendte eller ikke-associerede tredjemænd. 

 

e)  Nye produkter og nye forretningsprocedurer, herunder nye leveringsmekanismer, og 

 brug af nye teknologier eller teknologier under udvikling til både nye og eksisterende  

 produkter. 

 
3) Geografiske risikofaktorer: 

 

a) Lande, som troværdige kilder, fx gensidige evalueringer, rapporter om detaljeret  

 vurdering eller offentliggjorte opfølgningsrapporter, har identificeret som lande, der 

ikke har effektive ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af 

terrorisme, jf. dog § 17, stk. 2. 

 

b) Lande, som troværdige kilder har identificeret som lande med et betydeligt omfang af 

korruption eller anden kriminel aktivitet. 

 

c) Lande, som er genstand for sanktioner, embargoer eller lignende foranstaltninger truf-

fet af fx EU eller FN. 

 

d)  Lande, som finansierer eller støtter terrorvirksomhed, eller som huser 

 kendte terrororganisationer. 

 


