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Hvidvask kan også ske i Kvoteregisteret

Erhvervsstyrelsen 3

I kan blive brugt til

hvidvask

Der er IKKE opdaget hvidvask i Kvoteregisteret – og sådan skal det helst fortsætte med at 
være!

Det er vigtigt at være opmærksom på, om man uforvarende bliver brugt til hvidvask.
Det kan være via en handelspartner eller en virksomhedsejer

Den, der gennemfører transaktionerne, vil naturligt blive mistænkt, hvis der er sket 
hvidvask
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Hvordan sker hvidvask?
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Fase 1: kontanter skal ”veksles” til penge i banken.  I Kvotesystemet kan dette sidestilles 
med køb/salg af kvoter for kontanter.
Fase 2: penge flyttes rundt i mange cirkler – oprindelse skjules. I Kvotesystemet kan 
dette sidestilles med, at kvoter flyttes rundt mellem konti
Fase 3: pengene investeres i rene aktiviteter. I Kvotesystemet kan dette sidestilles med, 
at kvoterne benyttes til returnering.
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Opmærksomhedspunkter

Betaling i kontanter
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Ukendt køber/sælger

Køber/sælger uden egen 
kvotekonto

Unormal stor mængde

Pris følger ikke markedspris

Hvordan kan du komme i kontakt med din handelspartner?
Opfører din handelspartner sig normalt?
Er der noget ved handlen, der virker unormalt?
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Hvad skal DU gøre?

Vær naturlig mistroisk

Spørg 
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Ikke alt er svindel, men I bør være naturligt tvivlende.
Hvis noget er for godt til at være sandt, er det det som regel også
Det skader ikke at stille opklarende spørgsmål
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Bliver du brugt til hvidvask?
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Kvoteprisen tiltrækker banditter i habitter – der er mulighed for stor fortjeneste!

Hvis man ikke kan komme ind på kvotemarkedet på anden vis, kan man opkøbe sunde 
og rene virksomheder, lade dem fortsætte deres normale produktion og så bruge dem 
som adgangsbillet til kvotemarkedet – det kan være jeres handelspartner!

Vær opmærksomme, så I undgår at komme i problemer!
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Spørgsmål?
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