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Yttrande med anledning av kommissionens lagstiftningspaket 
ang. AML/CFT 

 

Inledning 

Svenska Bankföreningen tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på 

kommissionens förslag till regelverksändringar på AML/CFT-området.  

 

Vi anser att kommissionens ambition att förbättra penningtvättsregelverket och 

åtgärda den diversifiering som uppstått på regelområdet, både genom nationell 

lagstiftning och tolkning av nationell lagstiftning, är mycket positiv. För att åtgärderna 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska kunna ha framgång krävs ett väl 

utformat regelverk som går att tillämpa i praktiken för verksamhetsutövarna. Det 

måste vara tydligt vad regelverket kräver av verksamhetsutövarna och det måste 

också fungera tillsammans med andra regelverk, som konsumentskyddsregler. Det 

riskbaserade förhållningssättet är en förutsättning för att uppnå effektivitet så att 

åtgärder kan vidtas där riskerna finns och att resurser inte behöver läggas på att 

uppfylla formaliakrav som inte bidrar till riskhanteringen.  

 

Det är dock tveksamt om de förslag som kommissionen lämnat kommer att resultera 

i effektivare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt en bättre 

riskhantering. Den föreslagna förordningen som ska kompletteras av en stor mängd 

tekniska standarder och riktlinjer riskerar att resultera i ett mycket detaljerat regelverk 

med många tvingande krav. Det krymper utrymmet för att agera riskbaserat och för 

att anpassa åtgärderna till de risker som finns i den egna verksamheten och i de 

geografiska områden där verksamheten bedrivs.  

 

Arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering behöver tas till nästa nivå i form 

av samarbeten och informationsdelning i public-private partnerships. Den nuvarande 
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lagstiftningen förhindrar dock det nödvändiga informationsutbytet, vilket 

konstaterades i utredningen SOU 2021:42. Utredningens betänkande innehåller 

förslag till lagändringar som skulle möjliggöra meningsfulla samarbeten i public-

private partnerships och dessutom ge möjligheter att utbyta information för 

verksamhetsutövare som inte får möjligheten att ingå en sådan samverkan. 

Konsekvensen av kommissionens föreslagna regler om informationsutbyte i AML-

förordningen blir att utredningens förslag inte kan genomföras. Den eftersökta 

effektiviteten kommer därmed att utebli och det skapas små eller om ens några 

incitamenten att lägga tid och resurser på informationssamarbeten. 

 

Vi anser att det är viktig att det nya regelverket inte forceras fram utan att det finns 

tid för analyser, kommunikation, diskussion och revison för att uppnå bra regler.  

 

Nedan lämnar vi synpunkter i detalj. Vi ber dock Finansdepartementet 

uppmärksamma att det i nuläget är svårt att överblicka hela förslaget, särskilt med 

anledning av den stora mängd tekniska standarder och riktlinjer som är aviserade. Vi 

kan därför komma att revidera våra uppfattningar. 

 

 

Förslaget till AML-direktiv 

 

Art 7.1 – Det anges att kommissionen ska göra en riskbedömning vart fjärde år, som 

kan uppdateras mer frekvent om det är relevant. Detta anser vi är allt för sällan, med 

tanke på den snabba utvecklingen. Kommissionen bör göra sin riskbedömning 

åtminstone vartannat år och uppdatera den däremellan om det finns anledning. 

 

Art 8.1 – På samma sätt är det inte tillräckligt att en nationell riskbedömning ska 

göras fjärde år, den bör, liksom kommissionens riskbedömning, göras åtminstone 

vart annat år och uppdateras när det finns anledningen.  

 

Art 10 – Ansvaret för att uppgifterna i registret över verkliga huvudmän är korrekta 

(d.v.s. är verifierade) bör ligga på medlemsstaterna. Detta antyds i art 10. 7–10, men 

ansvaret behöver framgå tydligare.  

 

Art 10.2 – Det anges att om det finns tvivel om riktigheten av uppgifterna i registret 

om verkliga huvudmän ska medlemsstater se till att juridiska personer är skyldiga att 

tillhandahålla information utifrån ett riskbaserat perspektiv (on a risk-sensitive 

basis). Vi ifrågasätter att det går att ha en riskbaserad ansats avseende uppgifterna 

i ett offentligt register. Uppgifterna i ett sådant register måste vara tillförlitliga 

avseende alla som finns upptagna i registret. Även juridiska personer som inte 

bedöms medföra högre risk kan utnyttjas för ML/TF. Ett riskbaserat perspektiv 

innebär också att någon måste vara ansvarig för att göra riskbedömningen. Den kan 
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inte göras av verksamhetsutövare; risken med en juridisk person kan, helt korrekt, 

bedömas helt olika av två eller flera verksamhetsutövare. Närmast till hands är att 

den myndighet som har ansvaret för att hålla registret också gör riskbedömningarna. 

Myndigheten måste då ha personal med tillräckliga kunskaper och erfarenheter samt 

systemstöd och övriga resurser för att kunna göra riskbedömningar av varje enskild 

juridisk person. Alternativet är att föreskriva undantag för vissa branscher, något som 

genast skulle utnyttjas av kriminella.  Skrivningen ”on a risk-sensitive basis” bör 

därför tas bort.  

 

Art 10.3 – Att registret föreslås innehålla uppgifter även om alternativa verkliga 

huvudmän är positivt. Detta måste dock kompletteras med enhetliga regler om hur 

alternativ verklig huvudman ska bestämmas samt att det är den juridiska personens 

ansvar att utreda alternativ verklig huvudman, anmäla detta till registret och hålla 

dessa uppgifter uppdaterade.  

 

En kommentar är att det regleras vilka som ska ha tillgång till uppgifterna i registret 

om verkliga huvudmän men att det saknas bestämmelser om hur sekretess ska 

hanteras hos den som håller registret. Eftersom det i Sverige är en myndighet så 

gäller offentlighetsprincipen vilket innebär att uppgifterna kan begäras ut även av 

någon som inte har tillgång till registret. Detta är problematisk utifrån ett 

banksekretessperspektiv. Särskilt gäller detta avvikelserapporteringar. Genom att 

begära ut avvikelserapporteringar kan man kartlägga i vilka banker juridiska 

personer är kunder. Samma problem uppstår för andra verksamhetsutövare vars 

kundrelationer omfattas av sekretess.  Både avvikelserapporteringen och det faktum 

att en verksamhetsutövare har inkommit med uppgifter om en viss juridisk person i 

registret bör därför omfattas av sekretess.   

 

Art 14. 5 – Vi noterar att bankkontoregistret har implementerats på mycket olika sätt 

i medlemsländerna, både i form av vilken information registren innehåller och i form 

av det sätt informationen tillhandahålls på. Detta väcker många frågor om hur 

sammankopplingen av register ska kunna fungera i praktiken. Vi utgår ifrån att 

sammankopplingen av nationella register inte kommer att medföra några 

förändringar för svenska banker så att anslutningen till Skatteverkets Mekanism 

måste göras om eller att bankerna återigen måste bygga om sina interna system för 

att anpassa sig till en europeisk teknisk lösning.  

 

Art 16.1 –” Competent authorities shall also have access to information allowing the 

identification and analysis of transactions involving real estate…”. Här måste 

kommissionen förtydliga vad man avser: vilka transaktioner är det som avses, 

varifrån ska uppgifterna komma etc. Avser det endast överlåtelsetransaktioner eller 

även t.ex. hyra? Begränsningen till ”real estate” innebär att bostadsrätter inte 

kommer ingå, vilket kommer att göra penningtvättstransaktioner med bostadsrätter 

ännu mer intressanta. 
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Art 29 och följande – Vi noterar att tillsynsmandatet endast avser AML-tillsyn. En 

fråga är därför vem som ska utöva tillsyn över de regler i AML-förordningen som 

avser sanktioner? Vi saknar en tydlig analys i denna del.  

Förslaget till AML-förordning  

 

Förordningen bör kompletteras med en definition av ”transaktion”, ett begrepp som 

är föremål för mycket diskussion och där det finns mycket olika uppfattningar. 

 

Art 2, p 35 – targeted financial sanctions – definitionen måste förtydligas, innefattar 

den alla typer av sanktioner beslutade av EU eller bara de som har bäring på 

terrorismfinansiering och som omfattas av penningtvättsregelverket i dag? 

 

Art 7 – Vi noterar att kommissionen inte längre tydligt uttrycker kravet på 

modellriskhantering som finns i det nuvarande penningtvättsdirektivet, art 8.4.a, och 

som har implementerats i PTL 6 kap 1 § 2 st. Ska krav på modellriskhantering anses 

inkluderat i kravet på ”risk management practices” eller finns det något skäl till att 

man tagit bort det kravet?  

 
Det anges att art 7 omfattar ”proliferation financing targeted sanctions” vilket väcker 

frågor om vad som egentligen ingår i omfattningen.  Det finns en definition för 

”targeted financial sanctions” och en defintion för ”proliferation financing-related 

targeted financial sanctions”. Skrivningen i art 7 kan läsas som en sammanslagning 

av båda definitionerna. Artikeln förefaller dock utgöra implementeringen av FATF:s 

rekommendationer 1 och 7, vilka avser risken för spridning av massförstörelsevapen 

i relation till Iran och Nordkorea. Är avsikten att gå längre än FATF:s 

rekommendationer? Här behövs ett tydliggörande av vilka sanktioner artikeln avser 

att träffa, särskilt med tanke på att art 2, p 35 är otydlig.  

 

Art. 7, p 2 a-f - gäller även för sanktioner, men sanktioner tas inte upp specifikt. Det 

är därmed svårt att avgöra vad förväntningarna är vad gäller sanktioner. En 

jämförelse kan göras med OFAC´s vägledning på sanktionsområdet som ger både 

en övergripande kravbild och mer vägledning i detaljer. Banker måste ha rutiner för 

att hantera riskerna med alla typer av sanktioner, oavsett om de omfattas av AML-

förordningen eller inte. En förutsättning måste vara att bankerna inte ska behöva 

bygga upp dubbla processer utan ska kunna ha ett sammanhängande internt 

regelverk för alla sanktioner som är relevanta för verksamheten, något som FATF 

har uttalat. Det interna regelverket för sanktioner måste också kunna hållas skilt från 

det interna AML/CFT-regelverket, där det är befogat. Det ska också påpekas att det 

kommer att bli en utmaning att vissa sanktioner omfattas av AML-förordningen 

medan andra inte gör det, inte minst vad gäller tillsynen. Har det gjorts några 
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överväganden om detta? Det förefaller som AMLA:s mandat vad gäller 

sanktionstillsyn är oklart. 

 
 
Art 8. 1 – Vi noterar att det inte anges några riskfaktorer och riskvariabler hänförliga 

till sanktioner i de annex det hänvisas till. Det förefaller därför som att kravet på 

riskbedömning av riskerna för att sanktioner inte beaktas utan lagts till mest för att 

uppfylla FATF:s krav och inte för att ge verksamhetsutövare stöd och ledning i hur 

sådana risker i praktiken ska kunna bedömas och hanteras. Vi vill också påpeka att 

riskerna för att sanktioner riktade mot finansiering och spridning av 

massförstörelsevapen måste bedömas både på EU-nivå i den supranationella 

riskbedömningen och av medlemsstaterna i den nationella riskbedömningen. 

Sådana riskbedömningar kräver information som privata företag inte har möjlighet att 

få tillgång till och den informationen måste därför komma dem till del via 

supranationella och nationella riskbedömningar.  

 

Art 8. p 3 – I artikeln ges möjlighet för tillsynsmyndigheter att medge undantag från 

kravet att göra en riskbedömning i vissa fall. Detta kan vara positivt för mindre 

verksamhetsutövare, men det riskerar att skapa nationella undantag som kan 

utnyttjas av kriminella och påverka konkurrensen mellan företag. 

 

Art 9. – Formuleringen av hela art 9 är problematisk, dels för att den inte låter sig 

förenas med aktiebolagslagen och den svenska bolagsstyrningsmodellen, dels för 

att den inte låter sig infogas i de generella principerna om de tre försvarslinjerna. 

Detta är inte ett bankspecifikt problem, det är relevant för alla verksamhetsutövare 

som omfattas av penningtvättsregelverket. Att skapa en ändamålsenlig reglering för 

alla olika typer av verksamhetsutövare är en genomgående utmaning med AML-

regelverket och den föreslagna artikeln blir särskilt svårtillämpad för de 

verksamhetsutövare som lyder under kravet på tre försvarslinjer. Det förefaller vidare 

som att kommissionen i stor utsträckning utgått från den anglo-saxiska 

bolagsstyrningsmodellen – det ska påpekas att detta är en diskussion som har förts i 

samband med många andra regelverksändringar.  Den person som artikeln 

benämner som ”compliance manager” motsvaras av funktionen ”särskilt utsedd 

befattningshavare” (SUB) i PTL 6 kap 2§ p.1. Denna funktion måste det fortsatt vara 

möjlig att förlägga till företagets ledningsgrupp. I den svenska 

bolagsstyrningsmodellen fattar styrelsen beslut som en kollektiv enhet och 

styrelsemedlemmarna är inte ansvariga för olika frågor. Funktionen ”compliance 

manager” kan därför inte läggas på styrelsenivå som art 9 anger, utan måste kunna 

läggas på ”senior management”. Det är dock svårt att se att art 9 ger utrymme för 

det. Man kan argumentera att vd ingår i begreppet ”board of directors” och då utgör 

den operativa delen av board of directors. Det inbegriper dock inte vd:s 

ledningsgrupp. I de flesta fall är det kontraproduktivt att utse vd till ”compliance 

manager” (SUB), syftet med att inrätta en sådan person ska ju vara att den ska ha 
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tillräcklig tid att ägna sig åt just penningtvättsfrågorna och ha tillräcklig kompetens 

och erfarenhet. Det måste därför vara möjligt att utse en person i ledningsgruppen 

att utföra detta uppdrag. Hänvisningen till senior management bör därför inte enbart 

gälla för de verksamhetsutövare som inte har något ledningsorgan, utan vara ett 

alternativ för till en ”executive member of the board” för de verksamhetsutövare som 

inte omfattas av den anglo-saxiska bolagsstyrningsmodellen.  Precis samma 

diskussioner hölls när den nuvarande penningtvättslagen skulle implementeras och 

vi hänvisar till resonemangen i prop. 2016/17:173, sid. 318 och följande. 

 

Vad gäller funktionen ”compliance officer” i p. 3 har den i den nuvarande 

lagstiftningen implementerats i PTL 6 kap 2§ p. 2 i form av kravet på att ha en 

centralt funktionsansvarig som löpande ska kontrollera att reglerna efterföljs. Att ha 

en regelefterlevnadsfunktion är redan ett krav för de flesta finansiella företag och 

funktionen i punkten 3 måste kunna inordnas i de övergripande kraven på de tre 

försvarslinjerna. Här vill vi återigen hänvisa till resonemangen i prop. 2016/17:173, 

sid 322, där det bland annat sägs att det behöver finnas flexibilitet i fråga om var i 

organisationen funktionen bör ligga; om det ska vara en funktion i första linjen eller 

en kontrollfunktion i andra linjen. De uppgifter som beskrivs i p.3 ”to be in charge of 

the day-to-day-operation on AML/CTF policies”- kan tolkas innehålla både 

kontrollerande och operativa uppgifter. Av skäl 25 i preambeln framgår dock att 

”Tasks pertaining to the day-to-day implementation of the obliged entity’s AML/CFT 

policies, controls and procedures should be entrusted to a compliance officer”, vilket 

också kan tolkas som att Compliance Officer har ett operativt ansvar för 

implementeringen av policyer, kontroller och processer. Att vara ansvarig för 

rapporteringen till FIU är också en operativ uppgift. Eftersom artikeln kan tolkas 

innehålla både kontrollerande och operativa uppgifter är det svårt att förstå hur 

denna roll ska passa in i kravet på tre försvarslinjer.  

 

Begreppsanvändningen ”compliance manager” och ”compliance officer” är i detta 

sammanhang mindre bra, då ”compliance” är en etablerad benämning på en 

kontrollfunktion av regelefterlevnad i andra försvarslinjen. Den funktionen får inte 

vara operativ, d.v.s. inblandad i den dagliga affärsverksamheten (första 

försvarslinjen), och ska vara oberoende från affärsverksamheten. Benämningen 

”compliance” bör bara användas i samband med kontrollfunktionen compliance 

(regelefterlevnad) i andra försvarslinjen. Det behöver förtydligas vad kommissionen 

avser med rollerna Compliance Manager och Compliance Officer samt hur dessa 

ska förhålla sig till varandra och var rollerna ska vara placerade. 

 

Compliance Officer borde i dagens reglering närmast motsvaras av rollen centralt 

funktionsansvarig. Denna roll återfinns hos olika verksamhetsutövare i första eller 

andra linjen, eller i en slags kombination i form av en 1½-linje. Det måste fortsatt 

vara möjligt för företagen att vara flexibla och placera funktionen där det ger bäst 

riskhantering i det enskilda företaget. Det viktiga måste, som nu, vara att funktionen 



 

 

 

 

 

7 (13) 

har tillräckliga resurser, är oberoende, har rätt kompetens och har det beslutsmandat 

som är nödvändigt för att kunna genomföra uppdraget.  

 

Begreppsanvändningen ”compliance manager” och ”compliance officer” är i detta 

sammanhang mindre bra, då ”compliance” är en etablerad benämning på en 

kontrollfunktion av regelefterlevnad i andra försvarslinjen. Den funktionen får inte 

vara operativ, d.v.s. inblandad i den dagliga affärsverksamheten (första 

försvarslinjen), och ska vara oberoende från affärsverksamheten. Benämningen 

”compliance” bör bara användas i samband med kontrollfunktionen compliance 

(regelefterlevnad) i andra försvarslinjen. 

 

Både ”compliance manager” och ”compliance officer” behöver kunna delegera 

uppgifter för att uppdragen ska vara genomförbara i praktiken för större 

verksamhetsutövare. Det behöver också förtydligas att även om compliance officer 

är ansvarig för rapporteringen till FIU, så kan det inte vara den personen som själv 

praktiskt ska fatta beslut om och genomföra varje enskild rapport.   

Skulle nuvarande lydelse i förordningen stå kvar i nuvarande lydelse måste det 

göras ändringar i aktiebolagslagen för att göra det möjligt för företagen att uppfylla 

förordningens krav.  

 

Art 11, p 2 – Punkten är oklar och behöver förtydligas. Nu förefaller det som att en 

anställd ska ange vilka av företagets kunder eller presumtiva kunder denne har 

någon nära relation till. Det rimliga borde dock vara att den anställde, när den – i en 

position där den ska uppfylla verksamhetsutövarens skyldigheter enligt regelverket - 

kommer i kontakt med en kund, eller presumtiv kund, som den har en relation till, ska 

anmäla detta. Det kan också noteras att det för banker redan finns jävsregler och 

krav på att hantera intressekonflikter som täcker denna situation.  

 

Art 16, - kretsen av ”persons purporting to act on behalf of” bör innebära den eller de 

personer som företräder kunden i frågor som rör affärsförbindelsen med 

verksamhetsutövaren och inte alla de personer som kan ha möjlighet att företräda 

kunden på något sätt. Det kan för stora kunder röra sig om flera hundra personer. En 

företrädare identifieras och kontroll av behörighet och befogenhet görs när personen 

kontaktar verksamhetsutövaren för kundens räkning, inte innan. 

Det bör förtydligas att det inte finns något krav på att undersöka ägande- och 

kontrollstrukturen, samt identifiera och verifiera en verklig huvudman inklusive 

alternativ verklig huvudman) för publika bolag och deras dotterbolag. 

 

Art 17, - Vi noterar att det inte finns något riskbaserat inslag i kravet på att neka eller 

avsluta kundförbindelse. Det går alltså inte att, som i dag, hantera risker med brister i 

kundkännedom genom andra åtgärder, som t.ex. transaktionsövervakning eller 

begränsningar i tjänster och produkter. Samtidigt ökar kraven på obligatoriska 

kundkännedomsuppgifter, se nedan, något som kommer att ge upphov till s.k. ”tick 
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box- compliance”. Detta kommer att påverka både fysiska och juridiska personer 

negativt och resultera i ett ökat antal nekade och avslutade affärsförhållanden. 

Denna konsekvens är någonting som kommissionen, nationella lagstiftare och 

tillsynsmyndigheter måste ha klar för sig! Det står också i konflikt med uttalanden om 

finansiell inkludering. I samband med detta behöver kommissionen också ta hand 

om frågan hur man ska hantera kunders krediter, eftersom ett ökat antal avslutade 

kundförhållanden också kommer att resultera i ett ökat antal avslutade krediter, 

något som kommer att orsaka skada både för låntagaren och långivare och kan få 

stabilitetspåverkan. Samma problem uppstår gällande t.ex. försäkringar, aktier och 

fondandelar. 

 

Art 18, p 1 a och b samt p 2 – De två huvudsakliga syftena med att inhämta KYC är 

(i) att bedöma kundens risk och (ii) utreda kundens transaktioner/beteenden etc. En 

generell huvudregel är att det inte ska inhämtas mer kundkännedom än vad som 

faktiskt är motiverat från ett riskbaserat perspektiv. I artikeln tillkommer ett antal 

obligatoriska uppgifter som inte alltid hämtas in idag, exempelvis uppgift om 

födelseort och nationalitet. Det innebär att alla verksamhetsutövare kommer att 

behöva gå igenom hela sin kundstock och hämta in sådana uppgifter. Det behövs 

därför tydliga övergångsregler som medger tillräcklig tid för detta, eftersom sådana 

aktiviteter tar lång tid att genomföra. Om detaljerade krav ska ingå i förordningen bör 

kraven vara så tydliga att de inte behöver tolkas; något som kommer att ge upphov 

till skilda tolkningar och resultera i en fragmentiserad tillämpning. T.ex bör det 

tydliggöras om man med ”nationalitet” avser ”medborgarskap” och samtidigt ange 

hur en situation ska hanteras där en person har flera medborgarskap. Vi vill också 

påpeka att för att kunna validera en uppgift om födelseort måste personens pass 

kontrolleras. Det diskvalificerar körkort och nationellt id-kort vid identifieringen och 

när en affärsrelation ingås på distans kommer det inte att vara tillräckligt att 

identifiera kunden med e-legitimation utan en passkopia kommer också att behöva 

begäras in. Detta skulle vara en mycket olycklig utveckling.   

 

Den nya AMLA-tillsynsmyndigheten ska också ta fram RTS om standardiserade 

dataset för att identifiera fysiska och juridiska personer, inkl.  SDD-åtgärder. Det 

tyder på att ytterligare obligatoriska uppgifter kommer att tillkomma. Detta är ett stort 

steg bort från den riskbaserade ansatsen och skapar ett formaliaregelverk som 

driver s.k. ”tick box- compliance”. Det riskerar att verksamhetsutövarna tvingas 

inhämta information och vida åtgärder som inte bidrar till att hantera risk. Det kan 

exempelvis ifrågasättas om uppgift om födelseort verkligen är nödvändigt att hämta 

in på alla kunder ur ett riskbaserat perspektiv. Det riskerar också att bidra till att fler 

personer, både juridiska och fysiska, nekas bankkonto, då det blir svårare att 

uppfylla tvingande kundkännedomskrav, något som inte ligger i linje med 

kommissionens tidigare kommunikation om finansiell inkludering. 
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Termerna ”legal representatives” och ”persons empowered to represent the 

organisation” behöver förtydligas. De bör omfatta den eller de personer som 

företräder kunden i frågor som rör affärsförbindelsen med verksamhetsutövaren och 

inte alla de personer som kan ha möjlighet att företräda kunden på något sätt. Det 

kan för stora kunder röra sig om flera hundra personer. En företrädare identifieras 

och kontroll av behörighet och befogenhet görs när personen kontaktar 

verksamhetsutövaren för kundens räkning, inte innan. Referensen till 

organisationsnummer och LEI är konstig: de som representerar kunden är fysiska 

personer, men fysiska personer har inte organisationsnummer och LEI.  

 

Art 23–24, - det behövs ett förtydligande av begreppet ”involving” för att det ska gå 

att avgöra om kraven ska vara tillämpliga. Annars uppstår ett behov av tolkning som 

kommer att resultera i en fragmentiserad tillämpning.  

 

Art 30, – Det bör klargöras att relationer mellan kreditinstitut/finansiella institut som 

sker för institutens egna syften/i egna böcker (”principal-to-principal”), och inte för att 

tillhandahålla produkter/tjänster till motpartsinstitutets underliggande kunder, inte 

nödvändigtvis bör omfattas av artikel 30 då de inte utgör rena 

korrespondentförbindelser. Det inte alltid motiverat utifrån ett riskbaserat perspektiv 

att göra de särskilda kontrollerna på sådana affärsförbindelser, och åtgärderna är 

heller inte anpassade för sådana förbindelser. Denna typ av relationer bör falla inom 

ramen för ”vanliga” affärsförbindelser och riskerna och kundkännedomsåtgärderna 

bör därmed framgår av verksamhetsutövarens riskbaserade riktlinjer.  

 

Art 32, - Det bör klargöras – som ett undantag till artikel 32 - att ett statsägt bolag 

(eller motsvarande) inte per se ska behöva klassificeras som en högrisk-kund och att 

de fördjupade kundkännedomskontrollerna i artikel 32 inte alltid behöver 

genomföras. Ledningen i det statsägda bolaget blir alltid att betrakta som PEP:s på 

grund av deras roll som styrelseledamöter eller motsvarande i det statsägda bolaget 

(d.v.s. i kunden). I annat fall kommer statsägda bolag (och dess dotterbolag) alltid, 

oavsett risken i det enskilda fallet, behöva genomgå dessa fördjupade 

kundkännedomskontroller vilket inte är förenligt med det riskbaserade 

förhållningssättet och motiverat av risken i de enskilda fallen.   

 

Art 33, - Medlemsstaterna ska ta fram listor över de exakta funktioner som 

kvalificerar som prominent public function. Vi anser att medlemsländerna bör 

åläggas att också ta fram listor på vilka dessa personer är, alltså nationella PEP-

listor, samt hålla sådana listor uppdaterade. 

 

Art 38, - Vad gäller internt förlitande mellan verksamhetsutövare som omfattas av 

samma gruppgemensamma policies så bör det inte begränsas endast till 

kundkännedomsåtgärder som framgår av artikel 16.1 a, b, och c, utan bör kunna 

omfattas alla riskbaserade åtgärder som genomförs.  Art 40 – Här införs reglering 
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om outsourcing, vilket inte funnits tidigare i penningtvättsregelverket. Vi vill påpeka 

att finansiella företag redan omfattas av väldigt omfattande och detaljerade regler om 

outsourcing i flera olika regelverk och vi ifrågasätter starkt att det skulle vara befogat 

med ytterligare regler om outsourcing för dessa företag? Det anges att ett antal 

uppgifter inte får läggas ut. Vi hävdar att det måste vara möjligt att inom en koncern 

fortsatt kunna använda sig av intern outsourcing för att kunna uppnå en effektiv 

riskhantering. Det är inte rimligt att t.ex. koncernens av hypoteksbolag inte ska 

kunna dra nytta av kunskap och erfarenhet i andra bolag i koncernen och kunna 

lägga ut vissa av dessa uppgifter till ett bolag i samma koncern.  

 

Art 44 – Artikeln definierar vad verklig huvudmansinformation ska bestå av. Det 

noteras att den nuvarande lagen om register över verkliga huvudmän inte innehåller 

någon sådan precisering. Kravet på att inhämta information om ändringar avseende 

verkliga huvudmän inom 14 dagar från ändringen är inte realistisk, om den avser att 

precisera ett åtagande för verksamhetsutövare. Det kan även noteras att art. 44 

snarast antar en regelbaserad ansats (tic the box), vilket kan jämföras med art. 16 

som har en mer riskbaserad ansats. Förhållandet mellan dessa paragrafer och vilken 

information som det krävs att verksamhetsutövarna inhämtar och verifierar blir därför 

något oklart. 

 
Art 50, 1p b - Vi utgår ifrån att detta inte är ett krav på att verksamhetsutövare 
kommer att behöva ha bemanning 24/7. Detta bör tydliggöras så att det framgår att 
svar ska lämnas under normal kontorstid på arbetsdagar.  
 

Art 54, p.5 – Genom att vidhålla kravet på att verksamhetsutövare enbart får utbyta 

information i fråga om samma kund och samma transaktion omöjliggör 

kommissionen det informationsutbyte som är nödvändigt för att kunna bygga upp 

effektiva public-private partnerships. Detta är mycket olyckligt och det är helt 

nödvändigt att få kommissionen att ändra uppfattning i denna fråga!   

Det bör läggas till en möjlighet för verksamhetsutövare att få använda informationen i 

juridiska och administrativa tvister (t.ex. i Allmänna Reklamationsnämnden) för att 

kunna hävda och försvara sin rätt i olika sammanhang. Det är inte rimligt att en 

verksamhetsutövare på grund av tystnadsplikten inte ska kunna hävda sin rätt och 

därmed riskera stora skadeståndsbelopp genom att inte i en civil- eller straffrättslig 

tvist inte kunna redogöra för sakförhållandena i tvisten, som varför man avslutat ett 

kundförhållande.   

 

Det behövs också ett tillägg i form av det undantag som finns PTL 4 kap 9 § p. 5 om 

indirekt röjande genom att kunden eller någon annan förstår att det finns misstanke 

eller att rapportering har skett p.g.a åtgärder som vidtas i enlighet med 

penningtvättsregelverket, som att verksamhetsutövaren nekar en affärsförbindelse 

eller en transaktion, genomför fördjupande kontroller eller avslutar en 

affärsförbindelse. 
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Art 59 – Kontanthandlare ska inte längre vara verksamhetsutövare och omfattas av 

penningtvättsregelverket. Istället ska de (avseende både varor och tjänster) får ta 

emot kontanter upp till motsvarande EUR 10 000. Detta kan bestå av en enskild 

betalning eller flera mindre som förefaller hänga ihop. Medlemsländer kan införa 

lägre gränser. Handlare som bryter mot detta ska kunna åläggas sanktioner. Att de 

inte längre ska vara verksamhetsutövare motiveras i preambeln med att det har varit 

ineffektivt för att dessa verksamhetsutövare inte har förstått regelverkskraven och 

inte tillämpat dem effektivt, att tillsynen varit dålig samt att det rapporterats få 

misstänkta transaktioner. Både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter har 

underpresterat och det resulterar alltså i att kraven tas bort! En fråga är då hur 

förbudet mot stora kontanttransaktioner ska upprätthållas och kontrolleras? 

Naturligtvis ökar risken med dessa verksamhetsutövare kraftigt, något som kommer 

att påverka deras förhållande till bankerna.  

 

Rapporteringsplikten i 4.b: det ifrågasätts vilket syfte det här kravet på rapportering 

har och om det motiverar det extra åläggandet för institutet. Institutet är skyldigt att 

genomföra kundkännedomskontroller, och bland annat att ta reda på varifrån medlen 

inom ramen för affärsförbindelsen kommer ifrån. Om institutet inte får tillräcklig 

klarhet, eller misstänker penningtvätt eller terrorismfinansiering, så kommer 

kontantinsatsen inte att mottas och vid eventuella misstankar kommer 

omständigheterna att rapporteras till FIU. Det behövs ingen extra skrivning för detta.   

 

Art 65 – Även om kommissionens intention inte är att göra så stora ändringar i sak, 

så innebär förslaget att verksamhetsutövarna kommer att behöva göra stora interna 

anpassningar och sannolikt genomföra en remediering av kundkännedomen på hela 

kundstocken. Den nya tillsynsmyndigheten ska ta fram en lång rad tekniska 

standarder och vägledningar som verksamhetsutövarna också kommer att behöva 

beakta. Det går i dag inte att överblicka omfattningen av förslaget och vilka åtgärder 

som behöver genomföras. Det går heller inte att uppskatta vilka it-ändringar som blir 

nödvändiga. Verksamhetsutövarna kommer inte att kunna börja arbeta med 

anpassningarna förrän samtliga regler som berör deras verksamhet är beslutade. 

Det är därför mycket viktigt att verksamhetsutövarna ges tillräcklig tid för att 

implementera det nya regelverket, inklusive nödvändiga it-ändringar. 

 

Förordningen om AMLA 

En AML-tillsynsmyndighet på EU-nivå kommer att påverka alla verksamhetsutövare, 

även de som inte kommer att stå under myndighetens tillsyn. Naturligtvis finns det 

risk för intressekonflikter mellan AMLA och nationella tillsynsmyndigheter, en fråga 

är därför om det gjorts någon intressekonfliktsbedömning? Detta är särskilt 

intressant med anledning av konstaterandena i European Court of Auditors rapport 

”EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and 



 

 

 

 

 

12 (13) 

implementation is insufficient”. Vilka åtgärder vidtas för att säkerställa att nationella 

hänsyn/åsikter/lobbyinaktiviteter inte påverkar hanteringen i AMLA? 

 

Myndigheten ska finansieras delvis med avgifter från verksamhetsutövare. Här ser vi 

en risk att de verksamhetsutövare som läggs under AMLA:s tillsyn kommer att få 

betala dubbla avgifter för penningtvättstillsyn, d.v.s. både till AMLA och till nationell 

tillsynsmyndighet. 

 

Vi ser stor risk för revirstrider mellan AMLA och nationell tillsynsmyndighet, 

åtminstone inledningsvis. Det är mycket viktigt att myndigheterna inte levererar olika 

budskap. Det finns också risk för att myndigheterna kommer att skjuta frågor mellan 

sig. En verksamhetsutövare som byter tillsynsmyndighet – som går från nationell 

tillsyn till AMLA-tillsyn och tillbaka igen – måste kunna lita på att sådant som den ena 

myndigheten godkänt, besvarat etc. inte underkänns av den andra myndigheten.  

 

Penningtvättsregelverket existerar inte i ett vakuum utan måste integreras med alla 

andra regelverk som styr en verksamhet. Det måste därför säkerställas att AMLA har 

tillräckliga kunskaper om annat som berör verksamhetsutövarna, som regler om 

stabilitet, konsumentskydd etc. Det innebär också kontakt och dialog med andra 

myndigheter än bara nationella tillsynsmyndigheter på penningtvättsområdet. 

 

Det är oklart vilket mandat AMLA ska ha vad gäller efterlevnaden av de 

sanktonsregelverk som AML-förordningen hänvisar till. Vi efterlyser en 

konsekvensanalys och att det tydliggörs hur efterlevnaden av sanktionsregelverken 

ska övervakas.  

 

Slutligen finns det risk för att AMLA kommer att fatta beslut, ge ut regler etc. som i 

vissa situationer inte uppskattas av nationella makthavare. Detta får inte gå ut över 

verksamhetsutövarna. Vilka åtgärder vidtas för att hantera sådana situationer? 

 

Den fortsatta processen 

Bankföreningen och våra medlemmar är mycket intresserad av att bidra till det 

fortsatta arbetet med förslagen. Vi skulle uppskatta en dialog med departementet om 

hur förhandlingarna framskrider, vilka överväganden som görs och vilka frågor som 

drivs från svenskt håll.  

 

Vi är särskilt angelägna om dialog om de problemområden vi uppmärksammat i 

förslagen, särskilt vad gäller förslaget till AML-förordning art 9 om regelefterlevnad, 

art 17 om krav på att avsluta affärsförbindelse och art 54, p 5 om 

informationsdelning.   
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Frågor med anledning av Bankföreningens svar kan ställas till Sara Ekstrand, 

sara.ekstrand@swedishbankers.se, 070 550 81 70. 
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