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1.  Resumé

Denne ex-ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for er

hvervslivet forbundet med lovforslaget ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod 

hvidvask og finansiering af terrorisme” (herefter ”Hvidvaskloven”).  

Målingen er baseret på lovforslaget, version 2. maj 2016. Målingen afdækker ikke an

dre eventuelle konsekvenser for erhvervslivet. 

Lovforslaget gennemfører dele af 4. hvidvaskdirektiv og reviderede anbefalinger fra 

Financial Action Task Force (FATF). Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. janu

ar 2017. 

Der er gennemført 32 individuelle interviews med de omfattede virksomheder, fordelt 

på seks segmenter: Finansielle-, revisions-, advokat-, og ejendomsmæglervirksomhe

der, vekselkontorer, udbydere af tjenesteydelser, samt udbydere af spil (kasinoer og 

væddemål1). Der er endvidere gennemført en nulpunktsmåling af de administrative 

konsekvenser for udbydere af væddemål, idet disse ikke tidligere har været omfattet af 

hvidvaskloven2. Se bilag A for en dybdegående beskrivelse af metoden.  

Målingen viser, at mange af de omfattede virksomheder allerede helt eller delvist lever 

op til en række af de formulerede krav i hvidvaskloven. I de tilfælde er der talte om 

”Business as Usual” (BAU). Målingen viser dog også, at lovforslaget vil medføre om

kostninger for virksomhederne, herunder administrative omstillingsomkostninger på 

ca. 1,2 mia. kr. og løbende administrative byrder på ca. 225 mio. kr.  

De væsentligste administrative omstillingsomkostninger relaterer sig til opdatering af 

interne politikker, forretningsgange og kontroller, således at de er i overensstemmelse 

med den nye hvidvasklov, herunder kravet om tilstrækkelig uddannelse af ledelse og 

ansatte i hvidvaskloven og databeskyttelse. En anden stor omstillingsbyrde er kravene 

om politiske eksponerede personer (PEP), som udvides til også at omfatte personer 

med bopæl her i landet.

Tæt relateret til omstillingsbyrderne er de tre mest væsentlige løbende administrative 

byrder, som målingen har identificeret, kravene til risikovurdering; interne politikker, 

forretningsgange og kontroller; samt PEP’ere. 

1 Udbydere af spil dækker over online- og landbaserede kasinoer, samt online- og landbaserede 
væddemål. Se afsnit A.2 i bilag A for en uddybende beskrivelse heraf.

2 Der er tale om en enkelt virksomhed.  
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Byrderne fordeler sig forskelligt på segmenterne. Målingen har identificeret de højeste 

omstillingsbyrder for advokaterne og revisorerne, hvor de løbende administrative byr-

der er mere ligeligt fordelt mellem segmenterne. De segmenter, der vurderes at blive 

påvirket mindst af forslaget til hvidvasklov er valutavekslingsvirksomheder, landbase-

rede og online kasinoer.

Tabel 1: Oversigt over samlede administrative konsekvenser 

Kategori Samlede adm. konsekvenser, mio. kr. 

Administrative omstillingsomkostninger 1220,4 

Løbende administrative byrder årligt  225,6 
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2. Lovforslagets konsekvenser for virksomhederne  

I det følgende beskrives de administrative konsekvenser forbundet med lovforslaget. 

2.1 Formål med lovforslaget 
Lovforslaget har til formål at gennemføre FATF’s reviderede anbefalinger vedtaget i 

februar 2012 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. 

maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system 

til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa

Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 

2006/70/EF (4. hvidvaskdirektiv).  

Danmark er medlem af FATF, der er et mellemstatsligt samarbejde om bekæmpelse af 

hvidvask, finansiering af terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben. Med

lemmer af FATF er forpligtede til at efterleve FATF’s 40 anbefalinger. 4. hvidvaskdirek

tiv tilstræber at skabe rammerne for, at medlemslandene kan implementere FATF’s an

befalinger. Samtidig vil 4. hvidvaskdirektiv skabe en større harmonisering af medlems

landenes regler og praksis på hvidvaskområdet.  

Det overordnede formål med de ændrede FATF-anbefalinger og 4. hvidvaskdirektiv er 

at styrke indsatsen mod kriminalitet og hvidvask af midler der hidrører fra kriminalitet, 

herunder skatteunddragelse og finansiering af terrorisme. Endvidere er formålet at 

forhindre, at misbrug af finansielle institutioner til hvidvask og finansiering af terroris

me skader den finansielle stabilitet og tilliden til det finansielle system.  

2.2 Administrative konsekvenser af lovforslaget 
Forslaget til hvidvaskloven medfører administrative konsekvenser for de omfattede 

virksomheder fordelt på administrative omstillingsomkostninger og løbende administra

tive byrder, samt marginale lettelser. Byrderne er forbundet med administrativt arbejde 

bl.a. vedrørende risikovurdering, interne politikker og kontroller på hvidvaskområdet og 

i relation til databeskyttelse, krav til kundekendskab, udvidelse af personkredsen om

fattet af betegnelsen politisk eksponerede personer. Lettelserne er bl.a. forbundet med 

reglerne omkring pengeoverførselsforordningen og finansielle sanktioner og enkeltstå

ende transaktioner.   

Der er identificeret 16 følgende administrative konsekvenser af lovforslaget:  

1. Risikovurdering (§ 7)  

2. Interne politikker, forretningsgange og kontroller (§§ 8-9)  

3. Krav til kundekendskab (KYC) (§§ 10-11)  

4. Enkeltstående transaktioner (§§ 10 og 13)  

5. Oplysningspligt (§ 15)  

6. Politisk eksponerede personer (PEP) (§§ 2 og 18)  
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7. Fælles klientkonti (§§ 11 og 21)  

8. Bistand fra tredjemand (§ 22)  

9. Undersøgelses- og noteringspligt (§ 25) 

10. Indberetningspligt (§ 26)  

11. Opbevaring af oplysninger (§ 30)  

12. Grænseoverskridende virksomhed (§ 31)  

13. Deling af oplysninger inden for koncerner (§ 32)  

14. Whistleblowerordning (§ 35)  

15. Registrering og hæderlighedskrav (§ 51)  

16. Liv- og pensionsområdet (§ 12) 

De administrative byrder beskrives i afsnit 2.2.1 nedenfor, hvorefter afsnit 2.2.2 og 

2.2.3 beskriver fordelingen i byrderne mellem hhv. omstillingsomkostninger og løbende 

administrative byrder.  

2.2.1 Beskrivelse af de administrative byrder 

1. Risikovurdering af egen virksomhed (§ 7) 
Virksomheder skal jf. lovforslagets § 7, stk. 1 foretage en mere dybdegående, kvalifice

ret analyse end krævet i den gældende hvidvasklov af risikoen for, at virksomheden kan 

blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Risikovurderingen skal fore

tages med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og omfatte vurderingen af 

risikofaktorer, der er forbundet med kunder, produkter, tjenesteydelser, transaktioner 

samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteter

ne udøves. Risikovurderingen skal dokumenteres og løbende opdateres. 

Vurderingen skal være underbygget med relevante data og inkludere den nationale og 

supranationale risikovurdering til at identificere iboende risici i deres forretningsmodel

ler.  

2. Interne politikker, forretningsgange og kontroller (§§ 8-9) 
Jf. lovforslagets § 8, stk. 1 skal virksomheder have tilstrækkelige interne politikker, 

forretningsgange og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsproce

durer, undersøgelses-, noterings- og indberetningspligt, opbevaring af oplysninger og 

intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og 

finansiering af terrorisme. Interne politikker, kontroller og forretningsgange skal udar

bejdes med udgangspunkt i risikovurderingen i § 7 under hensyntagen til virksomhe

dens størrelse. 
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Jf. lovforslagets § 8, stk. 2 skal de interne politikker, kontroller og procedurer i finan-

sielle- og valutavekslingsvirksomheder3 godkendes af den i § 7, stk. 2, udpegede per-

son (virksomhedens hvidvaskansvarlige).  

Endvidere skal den daglige ledelse i udvalgte finansielle virksomheder4 udpege en com-

plianceansvarlig på ledelsesniveau, der skal sikre, at virksomheden eller personen 

overholder hvidvaskloven, jf. § 8, stk. 3. Den daglige ledelse i disse virksomheder skal 

etablere en uafhængig revisionsfunktion til at teste interne politikker, forretningsgange 

og kontroller. Jf. lovforslagets § 8, stk. 4 skal virksomheder udpege et medlem af di-

rektionen, der er ansvarlig for virksomhedens overholdelse af hvidvaskloven. 

Jf. lovforslagets § 8, stk. 5 skal virksomheder sikre, at ledelse og ansatte har modtaget 

tilstrækkelig undervisning i kravene hvidvaskloven samt relevante krav om databeskyt-

telse.  

Lovforslaget indfører ydermere særlige regler for koncerner. Jf. lovforslagets § 9 skal 

koncerner udover kravene i § 8 have politikker for databeskyttelse samt politikker og 

forretningsgange for udveksling af oplysninger inden for koncernen. Virksomheder, der 

er en del af en koncern, jf. § 9, stk. 2, skal ud over kravene i § 8 gennemføre koncer-

nens politikker og forretningsgange. 

I forhold til den nugældende hvidvasklov er der ikke længere krav om interne skriftlige 

regler om pengeoverførselsforordningen og finansielle sanktioner. Dette skyldes, at 

reglerne om ”tilstrækkelige skriftlige interne regler om overholdelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordninger om oplysninger, der skal medsendes om betaler 

ved pengeoverførsler, hvor dette er relevant, og forordninger indeholdende regler om 

finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer”, jf. 

§ 25 i den nuværende hvidvasklov ikke videreføres i det fremlagte lovforslag.  

3 Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-13 og 19, jf. § 7, stk. 2.  

4 Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-7, se afsnit D.1 i bilag D.  

3. Krav til kundekendskab (KYC5) (§§ 10-11) 
Hvornår KYC-kravene skal gennemføres 

Virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal jf. § 10 gennemføre kundekendskabspro-

cedurer når: 

1) De etablerer en forretningsmæssig forbindelse, en kundes relevante omstændig-

heder ændrer sig og i øvrigt på passende tidspunkter i kundeforholdet 

2) De udfører visse enkeltstående transaktioner (se punkt 4) 

a) på mindst 15.000 euro, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som 

flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet, eller 

5 ”Kend din kunde” eller ”know your customer” (KYC).
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b) på mere end 1.000 euro i form af en pengeoverførsel eller ved valutaveksling 

3) De modtager indsatser eller udbetaler gevinster på et beløb svarende til 2.000 

euro eller derover, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som flere 

transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne i forbindelse 

med udbud af spil 

4) Der er mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme uanset nr. 1-3 

5) Der er tvivl om, at tidligere indhentede oplysninger om kundens identitet er kor

rekte eller tilstrækkelige. 

Kundekendskabsprocedureren omfatter jf. § 11, stk. 1 følgende: 

1) Virksomhederne skal indhente kundens identitetsoplysninger.  

a. Er kunden en fysisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn, adres

se og cpr-nr. eller lignende, hvis den pågældende ikke har et cpr-nr.  

b. Er kunden en juridisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn, 

adresse, cvr-nr. eller lignende, hvis den juridiske person ikke har et cvr-nr.  

c. Er kunden en juridisk person, skal virksomheden eller personen klarlægge 

den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur samt indhente identitetsop

lysninger på den eller de reelle ejere. Har den juridiske person ikke en reel 

ejer, eller er der tvivl om, hvorvidt den eller de personer, der er identifice

ret, er den eller de reelle ejere, skal den daglige ledelse betragtes som reel 

ejer. Sidstnævnte er nyt i forhold til gældende lovgivning. Ligeledes er defi

nitionen af reelle ejere på 25 % fjernet fra lovteksten.   

2) Virksomhederne skal kontrollere kundens samt den eller de reelle ejeres identitets

oplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en på

lidelig og uafhængig kilde.  

3) Virksomhederne skal fastlægge kundens formål med forretningsforbindelsen, det 

tilsigtede omfang heraf og midlernes oprindelse. 

4) Virksomhederne skal løbende overvåge kundens transaktioner og aktiviteter for at 

sikre, at disse er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om 

kunden. Dette punkt er business as usual i forhold til gældende lovgivning for alle, 

undtagen for landbaserede væddemål. 

I den nugældende hvidvasklov skal virksomheden fastslå, om den person, de har kon

takt med, handler på egne vegne eller på vegne af en anden, samt om den fuldmægti

ges identitet skal klarlægges på baggrund af en risikovurdering. Jf. § 11, stk. 2, skal 

den fuldmægtige identificeres, og vedkommendes identitet skal kontrolleres, hvis den

ne oplyser at handle på en andens vegne eller der i øvrigt er tvivl om, hvorvidt denne 

handler på egne vegne. Som følge af lovforslaget skal virksomheder fremover dermed 

ikke altid kontrollere om vedkommende handler på egne vegne, hvilket kan indebære en 

lettelse. Omvendt er det en skærpelse, at den fuldmægtiges identitet skal kontrolleres.  

Virksomheder og personer skal gennemføre alle kundekendskabskravene i stk. 1 og 2. 

Procedurernes omfang kan dog gennemføres ud fra en risikovurdering. I vurderingen 
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skal inddrages oplysninger om forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssig

hed og varighed, jf. § 11, stk. 3.  

For landbaserede væddemål (segment 8) er hele § 11 ny, hvor § 11, stk. 3 og 4 er ny 

for online væddemål (inkluderet i segment 9).  

Se punkt 4 og 8 om lempelser til KYC-kravene.  

4. Enkeltstående transaktioner (§§ 10 og 13) 
Virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal jf. § 10 gennemføre kundekendskabspro

cedurer når: 

1) De udfører enkeltstående transaktioner 

a) på mindst 15.000 euro, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som 

flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet, eller 

b) på mere end 1.000 euro i form af en pengeoverførsel eller ved valutaveksling, 

I forhold til gældende lovgivning hæver punkt 1a grænsen for, hvornår der skal gen

nemføres kundekendskabsprocedurer fra 1000 euro til 15.000 euro. Gældende lovgiv

ning fastholdes dog for pengeoverførsels- og valutavekslingsvirksomheder grundet 1b.  

Jf. § 13, stk. 1 kan opfyldelse af kravet om kontrol af kundens adresse undlades ud fra 

en risikovurdering ved transaktioner, der ikke overstiger 15.000 euro. Ved bistand til 

kunder med enkeltstående aktiviteter, der ikke omfatter en transaktion, kan kravene i § 

11 undlades ud fra en risikovurdering, jf. § 13, stk. 2. 

5. Oplysningspligt (§ 15) 
Inden etablering af en forretningsmæssig forbindelse med eller gennemførelse af en 

transaktion for fysiske personer skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven informere 

kunden om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger med henblik på 

forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. § 15.  

6. Politisk eksponerede personer (§§ 2 og 18) 
I lovens § 2, stk. 1, nr. 8 udvides begrebet politisk eksponerede personer (PEP) til at 

omfatte personer med bopæl her i landet, medlemmer af politiske personers styrende 

organer samt personer i ledelsen af internationale organisationer. Ændringen fra nu

gældende lov til lovforslaget er således personkredsen.  

Jf. § 18 er der dokumentationskrav i de tilfælde, hvor kundeforholdet udgøres af en 

politisk eksponeret person eller en nærtstående/nær samarbejdspartner til en politisk 

eksponeret person (efter § 2, stk. 1, nr. 6-7). Virksomheder skal som noget nyt med 

lovforslaget have tilstrækkelige procedurer til at afgøre, om kunden, kundens reelle 

ejer, den begunstigede i henhold til en livsforsikringspolice eller den begunstigedes re

elle ejer er en PEP eller en nærtstående/nær samarbejdspartner til en PEP. Er kunden 

en PEPeller nærtstående/nær samarbejdspartner, skal virksomheden indhente oplys

ninger om formue- og indtægtskilder, der er omfattet af forretningsforbindelsen eller 

transaktionen, og løbende overvåge forretningsforbindelsen.  
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Lovforslaget indfører med § 18, stk. 5 krav om, at hvis den begunstigede eller en reel 

ejer af den begunstigede i henhold til forsikringspolicen er en PEP eller nærtståen

de/nær samarbejdspartner, skal virksomheden ud fra en risikovurdering sikre, at om

stændighederne omkring forsikringsforholdet afklares, og at den daglige ledelse infor

meres, inden udbetaling finder sted i henhold til forsikringspolicen og i tilfælde af en hel 

eller delvis overdragelse af policen.  

Endeligt gælder som noget nyt, jf. lovforslagets § 18, stk. 6, at virksomheden i mindst 

12 måneder efter en person ophører med at være en PEP skal vurdere, hvilken risiko 

personen fortsat indebærer og anvende risikobaserede foranstaltninger, indtil perso

nen ikke længere anses for at udgøre den risiko, som er forbundet med at være en poli

tisk eksponeret person.

7. Fælles klientkonti (§§ 11, 17 og 21) 
Den gældende hvidvasklov indeholder en undtagelsesbestemmelse for fælles klientkonti 

oprettet af de advokater, som er omfattet af hvidvaskloven. Denne undtagelse udgår af 

loven, hvorefter banken fremover skal foretage en risikovurdering af advokaten. Kan 

advokaten risikoklassificeres som begrænset risiko, skal bankerne yderligere kontrolle

re om advokaten opfylder lovens krav til kundekendskabsprocedurer, inden der kan an

vendes lempede kundekendskabsprocedurer. 

Hvis advokaten ikke kan klassificeres som begrænset risiko, eller hvis banken vurderer, 

at advokatens kundekendskabsprocedurer ikke er tilstrækkelige, vil banken skulle gen

nemføre kundekendskabsprocedurer af klienterne, hvilket medfører en omstillingsom

kostning og løbende administrativ byrde for bankerne. Der vil ydermere være en afledt 

løbende administrativ byrde for advokaterne, som dog ikke måles her.  

8. Bistand fra tredjemand (lempelse til KYC-krav) (§ 22) 

Virksomheder kan undlade at indhente oplysningerne efter § 11, stk. 1, nr. 1-3, hvis 

oplysningerne stilles til rådighed af:

1) en virksomhed eller person omfattet af denne lovs § 1, stk. 1 

2) tilsvarende virksomhed etableret i en medlemsstat, eller en tilsvarende virksomhed 

i øvrige lande, der er underlagt krav om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af 

terrorisme6

3) en medlemsorganisation eller sammenslutning af virksomheder, som nævnt i nr. 1 

og 2, hvis denne er underlagt krav om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af 

terrorisme7. 

6 Som svarer til de krav, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/84 af 
20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til 
hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og virksomheden eller personen er underlagt 
tilsyn af en myndighed. 

7 Samme som fodnote 6.  
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9. Undersøgelses- og noteringspligt (§ 25) 

Virksomheder skal undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og 

usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktivi

teter, der ikke har et påviseligt lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er mis

tanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til 

hvidvask eller finansiering af terrorisme. Virksomheder og personer skal udvide, hvor 

det er relevant, overvågningen af kunden, såfremt der er mistanke om eller rimelig 

grund til at formode, at en kundes transaktioner eller aktiviteter har eller har haft til

knytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Resultaterne af en undersøgelse 

skal noteres og opbevares. 

10. Indberetningspligt (§ 26)  

Virksomheder skal jf. § 26 omgående underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk 

og International Kriminalitet (SØIK), hvis virksomheden er vidende om, har mistanke til 

eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller 

har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved 

mistanke opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller 

en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion el

ler aktivitet.  

Finanstilsynet har oplyst, at formuleringen af definitionen af hvidvask ændres, således 

at skatteunddragelse omfattes heraf (”midler”), jf. lovforslagets § 3, stk. 1. Det er i må

lingen blevet undersøgt, hvorvidt de omfattede virksomheder forventer en stigning i 

antallet af indberetninger til (SØIK) som følge heraf.  

11. Opbevaring af oplysninger (§ 30) 

Lovforslaget indeholder skærpede krav til opbevaring af de oplysninger som virksom

heder omfattet af loven indhenter i forbindelse med opfyldelse af KYC-kravene (ligesom 

i gældende lov).Som noget nyt i forhold til gældende ret skal virksomhederne nu i et

hvert tilfælde opbevare kopi af foreviste legitimationsdokumenter. Ligeledes gælder 

det for dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner eller aktiviteter, der 

gennemføres som led i kundeforholdet, eller som led i virksomhedens undersøgelses- 

og noteringspligt, jf. § 30, stk. 1. Oplysningerne skal opbevares i 5 år efter kundefor

holdets ophør, hvorefter oplysningerne skal slettes. 

12. Grænseoverskridende virksomhed (§ 31) 

Jf. lovforslagets § 31 skal virksomheder, der driver virksomhed i et andet land inden 

for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det 

finansielle område, sikre, at virksomheden overholder de nationale bestemmelser i det 

pågældende land om hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Endvidere skal omfattede, danske modervirksomheder på det finansielle område sikre 

og dokumentere, at filialer eller majoritetsejede datterselskaber i tredjelande overhol

der hvidvaskloven og krav om databeskyttelse jf. § 31, stk. 2. 
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13. Deling af oplysninger inden for koncerner (§ 32) 

Jf. lovforslagets § 32 skal oplysninger om, at der er givet indberetning efter § 26, stk. 

1 og 2, videregives til virksomheder, der tilhører samme koncern, medmindre Statsad

vokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet anviser andet. 

14. Whistleblowerordning (§ 35) 
Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, 8-9 og 13-208, som beskæftiger over fem 

personer, og som ikke er omfattet af anden lovgivning om whistleblowerordninger, skal

have en whistleblowerordning. Med det menes en ordning, hvor virksomhedens ansatte

kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvaskloven via en 

særlig, uafhængig og selvstændig kanal. Indberetninger til ordningen skal kunne fore

tages anonymt. Ordningen kan jf. § 35, stk. 2 etableres via kollektiv overenskomst. 

8 De nye krav til whistleblowerordninger omfatter virksomheder med mere end 5 ansatte, som 
ikke er omfattet af anden lovgivning om whistleblowerordninger. Det vil sige, at følgende virk
somheder er undtaget af bestemmelsen: Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglersel
skaber, livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, udbydere af betalingstjenester 
og udstedere af elektroniske penge, forsikringsmæglere, når de formidler livforsik-
ring/investeringsrelaterede forsikringer, investeringsforvaltningsselskaber, danske UCITS og 
alternative investeringsfonde, operatører af et reguleret marked, samt revisorer og Danmarks 
Nationalbank.  

15. Registrering og hæderlighedskrav (§ 51) 
Jf. lovforslagets § 51, stk. 1 skal virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 18 og 199 

registreres hos Erhvervsstyrelsen for at kunne udøve deres virksomhed. Dette er i vid 

udstrækning business as usual for virksomhederne i dag.  

Jf. § 51, stk. 2 skal Erhvervsstyrelsen undlade at foretage registreringen, hvis et med

lem af virksomhedens øverste/daglige ledelse er dømt for et strafbart forhold, har ind

givet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs, ikke har tilstrækkelig viden el

ler faglig kompetence mv.   

Som noget nyt indfører lovforslagets § 51, stk. 5 endvidere hæderlighedskrav for ud

bydere af tjenesteydelser til virksomheder og valutavekslingsvirksomheder (557 virk

somheder). For dem betyder det, at medlemmer af disse virksomheders øver-

ste/daglige ledelse skal meddele Erhvervsstyrelsen oplysninger om strafbare forhold, 

begæring om konkurs mv. i forbindelse med deres indtræden i virksomhedens ledelse. 

En reel ejer af en virksomhed skal meddele Erhvervsstyrelsen oplysninger, senest 14 

dage efter erhvervelsen af virksomheden.  

Jf. lovforslagets § 51, stk. 6 skal det meddeles Erhvervsstyrelsen, hvis forholdene ef

terfølgende ændres, hvilket er business as usual.  

9 Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder og valutavekslingsvirksomheder. 
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16. Liv- og pensionsområdet (§ 12) 
Endeligt stiller lovforslagets § 12 krav specifikt for livs- og pensionsforsikringsvirksom

heder om, at de ud over kravene i § 11 skal indhente oplysninger om navn på den be

gunstigede i henhold til forsikringspolicen. Er der tale om en unavngiven person eller en 

flerhed af personer, skal der indhentes tilstrækkelige oplysninger til at kunne identifice

re den eller de begunstigede på udbetalingstidspunktet. Jf. § 12 stk. 2, skal den eller de 

begunstigedes identitetsoplysninger kontrolleres i overensstemmelse med reglen i § 

10, stk. 1, nr. 3, inden udbetaling finder sted i henhold til forsikringspolicen. 

I forhold til gældende lovgivning fjernes den nuværende § 20, stk. 1 om, at legitimati

onskrav kan undlades, hvis den årlige præmie er på et beløb, der modsvarer 1.000 euro 

eller derunder, eller hvis en engangspræmie er på et beløb, der modsvarer 2.500 euro 

eller derunder.  

2.2.2 Administrative omstillingsomkostninger 
Hvidvaskloven opstiller processuelle og dokumentationsmæssige krav, der indebærer 

omkostninger i form af administrativ tid brugt på etablering eller tilpasning af admini

strative processer i hver enkelt virksomhed. Hvor byrdefulde de administrative omkost

ninger er, afhænger af virksomhedernes nuværende processer for risikovurderinger og 

hvor dybdegående disse er sammenlignet med lovforslagets krav hertil, samt interne 

politikker, forretningsgange og kontroller mv.  

På baggrund af interviews med virksomhederne er det identificeret, at der er omstil

lingsomkostninger forbundet ved 10 ud af de 16 kategorier gennemgået i afsnit 2.2.1. 

Tabel 2 nedenfor beskriver fordelingen af byrderne på de 10 kategorier.  

Tabel 2: Administrative omstillingsomkostninger for virksomhederne 

Lovkrav Adm. omstillingsomkostninger, mio. kr. 

1. Risikovurdering (§ 7) 174,5 

2. Interne politikker (§§ 8-9) 369,8 

3. Krav til kundekendskab (KYC) (§§ 10-11) 144,6 

5. Oplysningspligt (§ 15)  2,4 

6. Politisk Eksponerede Personer (§§ 2 og 18) 395,5 

7. Fælles klientkonti (§§ 11 og 21) 0,9 

9. Indberetningspligt (§ 26) 43,8 

11. Opbevaring af oplysninger (§ 30) 39,9 

12. Grænseoverskridende virksomhed (§ 31) 9,5 

14. Whistleblowerordning (§ 35) 39,4 

I alt  1220,4 
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Tabellen viser, at der er flest administrative omstillingsomkostninger forbundet ved 

kravene i §§ 8-9 om interne politikker, forretningsgange og kontroller, samt ved §§ 2 

og 18 om politisk eksponerede personer. Ligeledes er § 7 og §§ 10-11 om hhv. risiko

vurdering og krav til kundekendskab nogle af de lovkrav, der påvirker de omfattede 

virksomheder mest.   

De administrative omstillingsomkostninger uddybes i Bilag B.1.  

2.2.3 Løbende administrative byrder årligt 
Det forelagte lovforslag medfører løbende administrative byrder for de omfattede virk

somheder, som særligt er forbundet med kravene til risikovurdering; interne politikker, 

forretningsgange og kontroller; samt PEP’ere. 

På baggrund af interviews med virksomheder i segmenterne 1-9 er det identificeret, at 

der er løbende administrative byrder forbundet ved 11 ud af de 16 kategorier gennem

gået i afsnit 2.2.1. Tabel 3 nedenfor beskriver fordelingen af byrderne på de 11 kate

gorier.  

Tabel 3: Løbende administrative byrder årligt for virksomhederne 

Lovkrav Løbende adm. byrder, mio. kr. 

1. Risikovurdering (§ 7) 9,8 

2. Interne politikker (§§ 8-9) 31,3 

3. Krav til kundekendskab (KYC) (§§ 10-11) 35,8 

5. Oplysningspligt (§ 15)  4,0 

6. Politisk Eksponerede Personer (§§ 2 og 18) 120,6 

7. Fælles klientkonti (§§ 11 og 21) 3,7 

10. Indberetningspligt (§ 26) 0,5 

11. Opbevaring af oplysninger (§ 30) 4,0 

13. Deling af oplysninger (§ 32) 3,7 

14. Whistleblowerordning (§ 35) 12,1 

15. Registrering og hæderlighedskrav (§ 51) 0,002 

I alt  225,6 

Tabellen viser, at 53 % af de løbende administrative byrder er en følge af udvidelsen af 

begrebet politisk eksponerede personer (PEP) til også at omfatte personer med bopæl 

her i landet.  

Herudover knytter en væsentlig del af de løbende administrative byrder sig til kravene i 

§§ 8-9 om interne politikker, forretningsgange og kontroller og §§ 10-11 om krav til 

kundekendskab.  

De løbende administrative byrder årligt uddybes i Bilag B.2.  
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2.2.4 Samlede administrative byrder 
Målingen har fundet, at de samlede administrative byrder forbundet med lovforslaget 
udgør ca. 1,2 mia. kr. i omstillingsomkostninger og ca. 225 mio. kr. i løbende admini
strative byrder årligt som følge af de i afsnit 2.2.1 gennemgåede krav.  

Tabel 4: Administrative byrder for virksomhederne 

Kategori
Samlede administrative byrder, 

mio. kr. 

Administrative omstillingsomkostninger 1220,4 

Løbende administrative byrder årligt 225,6 

De samlede administrative byrder fordeler sig forskelligt på de 9 segmenter (se afsnit 

A.3 i bilag A). Således har målingen fundet følgende fordeling i de administrative byr

der:  

Tabel 5: Administrative omstillingsomkostninger for virksomhederne 

Segment nr. Segment beskrivelse 
Adm. omstillingsomkostninger, 

mio. kr. 

Segment 1 Finansielle virksomheder 251,4 

Segment 2 Advokatvirksomheder 518,2 

Segment 3 Revisionsvirksomheder 369,4 

Segment 4 Ejendomsmæglere 74,6 

Segment 5 Vekselkontorer 5,4 

Segment 6 Landbaserede kasinoer 0,4 

Segment 7 Online kasinoer (rene) 0,5 

Segment 8 
Landbaserede væddemål  
(nulpunktsmåling) 

0,3 

Segment 9 
Flerartede  
(som både er online kasino, online væddemål og 
landbaseret væddemål) 

0,2

Tabel 6: Løbende administrative byrder årligt for virksomhederne

Segment nr. Segment beskrivelse Løbende adm. byrder, mio. kr. 

Segment 1 Finansielle virksomheder 73,3 

Segment 2 Advokatvirksomheder 22,9 

Segment 3 Revisionsvirksomheder 9,1 

Segment 4 Ejendomsmæglere 49,9 

Segment 5 Vekselkontorer 0,5 

Segment 6 Landbaserede kasinoer 0,9 

Segment 7 Online kasinoer (rene) 4,2 

Segment 8 
Landbaserede væddemål  
(nulpunktsmåling) 

39,1 

Segment 9 
Flerartede 
(som både er online kasino, online væddemål og 
landbaseret væddemål) 

25,6 
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Det fremgår af tabel 5, at virksomhederne i segment 1-3 står for størstedelen af de 

administrative omstillingsomkostninger. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at 

disse tre segmenter er blandt de største af de omfattede virksomheder. Dog er seg

ment 4 ligeledes et stort segment (det største), men virksomhederne i denne branche 

har ved målingens interviews gennemgående vurderet lavere tidsestimater forbundet 

ved lovforslagets omstillingsomkostninger end virksomhederne i segment 1-3.  

Endvidere ses det af virksomhedernes forklaringer til de store omstillingsomkostninger, 

at de finansielle virksomheder, advokaterne og revisorerne generelt vurderer, at det 

tager længere tid at tilpasse deres arbejdsgange, procedurer og politikker til det nye 

lovforslag, fx hvad angår risikovurderinger og procedurer for at tjekke kundeforhold 

(KYC- og PEP-krav) end de øvrige omfattede virksomheder.  

Det fremgår af tabel 6, at de løbende administrative byrder fordeler sig mere på tværs 

af segmenterne, hvor de finansielle virksomheder oplever de største løbende byrder.  

Nulpunktsmålingen af byrderne for udbyderen af landbaseret væddemål, som ikke tidli

gere har været omfattet af hvidvaskloven, har fundet, at virksomheden på en lang ræk

ke lovkrav oplevede, at lovkravene var business as usual og derfor ikke vurderede, at 

der ville være væsentlige omstillingskonsekvenser. De høje løbende administrative byr

der identificeret i relation til nulpunktsmålingen medføres primært af det nye krav om 

PEP-tjek af personer med bopæl her i landet.  

2.2.5 Business as usual 
En række af de krav, som er beskrevet i lovforslaget, opfyldes allerede af flere af de 

omfattede virksomheder, herunder særligt de finansielle virksomheder. Derfor er der i 

undersøgelsen af de administrative byrder flere steder tale om krav, som udløser en 

’business as usual’-situation. I disse situationer vil den administrative byrde, identifice

ret som resultat af lovforslaget, takseres som 100 % business as usual og dermed ikke 

tælle med i beregningen af forslagets nye byrder.  

2.3 Reguleringens oprindelse 
Reguleringens oprindelse er primært EU-regulering, idet lovforslaget har til formål at 

implementere EU’s 4. hvidvaskdirektiv.  De målte byrder defineres hovedsageligt som 

’kategori A’, hvor oplysningskrav og efterlevelsesmåde er fastsat i EU-regulering. Gan

ske få oplysningskrav defineres som ’kategori B’, hvor oplysningskrav, men ikke efter

levelsesmåden, følger af EU-regulering. 

2.4 Virksomhedernes kommentarer

Risikovurdering  
De finansielle virksomheder har ved interviews forklaret, at de allerede i dag udarbejder 

risikovurderinger af deres virksomheder, hvori de fleste af de i lovforslaget afkrævede 

faktorer bliver behandlet. En bank bemærkede, at ”det kan være en ekstra hjælp med 

lovforslagets bilag”, hvor faktorerne, som risikovurderingen skal forholde sig til, beskri

ves.  
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De adspurgte pensions- og forsikringsselskaber samt ejendomsmæglere bemærkede, at 

kravet om risikovurdering bør være rettet mod bankerne, ikke mod dem.  

De adspurgte udbydere af spil advarede om, at den nationale og supranationale risiko

vurdering underminerede virksomhedernes egne risikovurderinger. En virksomhed for

klarede, at hvis de fx selv vurderede, at de lå i lavrisikogruppen inden for deres branche 

grundet deres produktsammensætning, men den nationale risikovurdering placerede 

dem i højrisikogruppen grundet deres branche overordnet, så ville tilsynsmyndighedens 

krav til dem svare til højrisikogruppen. ”Hvad er så meningen med vores egne risikovur

deringer?” spurgte virksomheden. Der blev efterspurgt en mere detaljeret risikoklassi

ficering fra myndighederne og en større åbenhed fra den relevante tilsynsmyndighed 

overfor at fastsætte krav til virksomhederne med virksomhedernes egne risikovurde

ringer for øje.  

Den nationale/supranationale risikovurdering 

De adspurgte kasinoer bemærkede, at det vil være en fordel, hvis den nationale og/eller 

supernationale risikovurdering opdeler kasinosegmentet i høj-, medium- og lavrisiko. 

Dette skyldes, at risikoen kan være væsentligt større ved f.eks. online betting og heads

up poker end ved f.eks. spilleautomater, hvorfor en intern fordeling i grupperingerne 

fra høj til lav kan være mere retvisende.  

Krav til kundekendskab (KYC)  
Blandt de finansielle virksomheder blev fremhævet to ting: 1) At det kan være en lettel

se for banker, at distancekunder med lovforslaget ikke længere automatisk kategorise

res som højrisikokunder. Bankerne har mange distancekunder, idet de fleste kunder i 

dag opretter sig digitalt og gerne vil anvende netbank. På den måde kan mange højrisi

kokunder blive flyttet ned til lavrisiko i forhold til, hvordan distancekunder i dag fortol

kes i bankerne (konservativt). 2) At det vil være omfattende at tilpasse bankernes it

systemer til at kunne håndtere en decideret risikoklassificering og vurdering af disse 

kunder (dette er en øvrig efterlevelseskonsekvens, som derfor ikke fremgår af nærvæ

rende målings resultater). 

De adspurgte ejendomsmæglere påpegede, at der er en iboende konflikt mellem at leve 

op til reglen om risikovurdering af kunder og hvorledes mæglere bliver lønnet. Når 

mæglere er provisionslønnet, vil der være et incitament til ikke at gennemføre et større 

risikotjek af sine kunder, fordi dette vil medføre et større tidsforbrug forbundet med 

den enkelte kunde samtidig med, at klassificeringen som højrisikokunde medfører eks

tra krav og i yderste tilfælde skal afvises som kunde jf. hvidvaskreglerne. Dette kan op

leves som problematisk, fordi de kunder, der er attraktive, fordi de har mange handler 

(køber og sælger hyppigt), formentlig vil blive karakteriseret som højrisikokunder. 
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Sammenhængende transaktioner 

Udbydere af spil anfægtede, at det kunne være en udfordring for dem at identificere, 

hvornår transaktioner er eller ser ud til at være ’indbyrdes forbundne’. En virksomhed10 

forklarede, at for at leve op til dette krav ville virksomheden reelt være nødt til at udvik

le og implementere et spilkort til den landbaserede del af deres forretning (udgiften til 

udvikling af fx spilkort defineres jf. Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvur

deringer (EØK) som en ”øvrig efterlevelseskonsekvens (ØEK)). Årsagen hertil var, at for 

at kunne vide, hvornår udbydere af spil modtager indsatser eller udbetaler gevinster på 

et beløb svarende til 2000 euro eller derover (jf. § 10, stk. 2) ville virksomheden blive 

nødt til at registrere også helt små beløb. Dette betød derfor indførelsen af et spilkort.  

Virksomheden vurderede, at udviklingen af et spilkort kunne resultere i væsentlige ud

gifter samt op til 10 årsværk at forberede (inden for it, jura, økonomi og forret-

ning/strategi), samt indkøb af eksterne konsulenter. Da denne udgift defineres som en 

øvrig efterlevelseskonsekvens indgår udgiften ikke i målingen af de administrative kon

sekvenser. 

De øvrige landbaserede kasinoer og væddemål efterspurgte yderligere information om, 

hvilke krav lovforslaget stille til virksomhederne i relation til at kunne identificere sam

menhængende transaktioner.

Bistand fra tredjemand  
I den nuværende hvidvasklov kan visse finansielle virksomheder, advokater og revisorer 

anvende reglen om bistand fra tredjemand. I lovforslagets § 22 udvides denne mulig

hed til alle af lovforslaget omfattede virksomheder. Finanstilsynet har oplyst, at en del 

af de virksomheder, der i dag kan anvende bestemmelsen, ikke gør det. Det samme blev 

bekræftet af interviewvirksomheder fra segmenterne finansielle institutter, advokater 

og revisorer.  

Et større advokathus forklarede, at de i deres almindelige forretningsbetingelser har 

indskrevet, at de betragter en klients afgivelse af lovpligtig hvidvaskdokumentation til 

dem som et samtykke til, at de kan videregive dem til andre, der er forpligtet til at ind

hente de selvsamme oplysninger. Dermed er de allerede forberedt på at stille oplysnin

ger, som de har indsamlet, til rådighed for andre virksomheder omfattet af hvidvasklo

ven. De havde dog ikke oplevet en efterspørgsel herefter.  

Advokathuset informerede endvidere, at de ikke havde kendskab til eksempler, hvor 

pengeinstitutter på samme vis tilbød at stille oplysninger til rådighed for andre virk

somheder – eventuelt for betaling. 

Interviewvirksomheder i segmenterne ejendomsmægler- og valutavekslingsvirksomhe

der samt udbydere af spil viste stor interesse for at benytte bestemmelsen. Det var dog 

10 Fra segmentet ”flerartede”, dvs. en udbyder af både online kasino, online væddemål og land
baseret væddemål.  
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ikke muligt for dem at vurdere, hvor stor en lettelse, det kunne betyde for dem, da det 

afhang af den konkrete samarbejdsaftale, der ville blive indgået mellem virksomheder

ne. En del af de løbende administrative byrder til at leve op til KYC-krav og PEP-krav 

forventedes dog at kunne blive reduceret.

Databeskyttelse 

Interviewvirksomhederne advarede mod at lave overlappende regler i hhv. hvidvasklo

ven og den kommende persondataforordning. Særligt bekymrede var virksomhederne 

over timingen, dvs. hvis hvidvaskloven gennemføres inden persondataforordningen, 

som har været længe ventet og som virksomhederne generelt var i gang med at forbe

rede sig på ud fra den tidsplan, at de skulle være klar til at leve op hertil i foråret 2018.

Endvidere var virksomhederne bekymrede for, om inkluderingen af databeskyttelse i 

hvidvaskloven ville betyde ekstra krav udover den allerede krævende persondatafor

ordning samt generelt om det betød ekstra administrative byrder til at holde politikker 

og forretningsgange ajour med databeskyttelseskrav i to forskellige lovgivninger.

Det blev efterspurgt, at kravene til databeskyttelse blev holdt fleksible fx ved en formu

lering som: ”Ved tilrettelæggelse af hvidvaskundervisning skal virksomheder være op

mærksomme på, at organisationen samtidig skal overholde persondataforordningen”. 

Alternativt blev det efterspurgt, at man blot henviste til reglerne i persondataforord-

ningen for at strømline regelsættene.  

Politisk Eksponerede Personer (PEP’er)  
En generel tilbagemelding fra de finansielle virksomheder (både lav- og højrisiko) var, at 

lovforslagets afsnit om PEP’ere vil medføre væsentlige administrative omkostninger. 

Det omkostningstunge ved lovforslagets PEP-krav er ikke kun de administrative konse

kvenser i form af omstillingsomkostninger – fx forbundet med at gennemgå den eksiste

rende kundeportefølje –,og de løbende administrative byrder forbundet med løbende at 

overvåge kundeporteføljen og tjekke nye kunder, men også de øvrige efterlevelsesom

kostninger i forbindelse med eventuelle it-tilpasninger. 

”Bestemmelsen er en voldsom udvidelse, hvis man forventer samme set-up for danske 

PEP’er, som for de udenlandske”. Det blev nævnt, at det vil være en væsentlig hjælp, 

hvis man kunne tage en risikobaseret tilgang til tjekket af danskere i forhold til om de er 

PEP’er. Det blev fremhævet, at der vil være behov for en detaljeret beskrivelse i vejled

ningen til lovgivningen af, hvad kravene til PEP-tjekket vil være for de forskellige seg

menter. Dette er for at vide, hvilke konkrete processer, man skal igangsætte for at leve 

op til kravet om løbende overvågning af kundeporteføljen, herunder af PEP’er.  

De større advokat- og revisionshuse forventede at have en del PEP’er i deres kundepor

tefølje, og anfægtede at denne regel gjorde det ”unødigt besværligt og dyrt” at have 

disse personer som kunder. Det blev fremhævet af både advokater og revisorer, at det 

administrativt besværlige særligt er formidlingen af kravet til den enkelte PEP i forbin

delse med indhentning af ekstra oplysninger.  
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Kasinoerne (landbaseret og online) var begge i tvivl om udmøntningen af bestemmel

sen, f.eks. om man var forpligtet til at få den enkelte PEP til at indstille sit spil i kasino

et, indtil de rette dokumenter var indhentet? Dette ville medføre øvrige efterlevelses

omkostninger i form af tabte indtægter og formentlig tabte kunder. Vigtigheden af en 

fælles branchetilgang og en fælles definition og fortolkning af PEP’er blev understreget.  

Fælles klientkonti 
De adspurgte advokatvirksomheder fremhævede alle, at lovbestemmelsen vil medføre 

væsentlige (afledte) administrative konsekvenser for advokaterne. Advokatvirksomhe

derne udtalte bl.a., at ”det bliver et stort problem”, ”dette er en meget omfattende byr

de”, samt ”dette kan medføre en ekstrem administrativ belastning på advokatsamfun

det”. Baggrunden for disse udtalelser beskrives bl.a. ved, at en af advokatvirksomhe

derne f.eks. i dag havde én fælles klientkonto for alle virksomhedens klienter. En anden 

advokatvirksomhed beskrev, at de havde én fælles klientkonto for alle klienter, undta

gen for dødsbo og konkursbo, hvor der blev oprettet individuelle klientkonti.  

Manglende information og kompetencer til at måle skatteunddragelse  
For alle adspurgte segmenter blev det fremhævet, at der vil være en kompetenceudfor

dring forbundet med vurderingen af, hvornår der er tale om skatteunddragelse. ”Hvad 

er skattetænkning, og hvad er skatteunddragelse?”, udtalte en finansiel virksomhed. 

Både de adspurgte realkreditinstitutter, investeringsforeninger, samt pensions- og for

sikringsselskaber fremhævede, at det vil være svært at screene for skatteunddragelse 

grundet manglende kompetencer og manglende adgang til de nødvendige data.  

De adspurgte ejendomsmæglere bemærkede ligeledes, at de ikke har kompetencerne til 

at gå ind i en vurdering af skatteunddragelse, og det blev endvidere fremhævet, at en 

indberetning om skatteunddragelse kan afføde rygter herom, som dermed kan medfø

re, at den enkelte ejendomsmægler taber kunder. Der blev udtrykt en generel opfattel

se af, at det ikke er en del af ejendomsmæglernes ansvar at bruge administrativ tid på 

at sende indberetninger til SØIK.

Whistleblowerordning 
Flere advokathuse og ejendomsmæglere bemærkede, at de ikke vurderer, at en whist

leblowerordning er relevant for deres branche, og at bestemmelsen i stedet burde være 

målrettet den finansielle sektor.  

Der var blandt ejendomsmæglere og kasinoer et ønske om at benytte en tredjepart. 

Ejendomsmæglervirksomheder, som ikke var en del af en større kæde, håbede, at den 

relevante brancheforening vil udbyde en sådan ordning til en fornuftig medlemspris. 

Der blev blandt kasinoerne udtrykt et ønske om, at Danske Spil udviklede en ordning, 

som virksomhederne kunne tilkøbe/være abonnent hos. 

Behov for dedikeret hvidvaskteam i virksomheden 

En repræsentant fra et større revisionshus vurderede, at når alle ændringer blev lagt 

sammen, ville der hos dem være behov for at nedsætte et dedikeret hvidvaskteam be

stående af en chef på deltid samt to revisorer på fuldtid. Baggrunden for vurderingen 
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-var, at den enkelte revisionspartner i praksis ikke ville kunne holdes ansvarlig for at le

ve op til alle reglerne i lovforslaget, idet de sammenlagt var omfattende og til tider 

komplekse.
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Bilag A. Lovforslagets relevante måleparametre 

A.1 Omfattede virksomheder 
Hvidvaskloven omfatter følgende virksomheder11: 

. Finansielle virksomheder  

. Udbydere af tjenesteydelser 

. Advokater  

. Revisorer 

. Ejendomsmæglere 

. Virksomheder, som udøver samme ydelser, som advokater, revisorer og ejen

domsmæglere 

. Vekselkontorer 

. Udbydere af spil  

A.2 Beskrivelse af populationer og hyppigheder 
Nedenfor beskrives de omfattede populationsgrupper, samt hvorledes de håndteres i 

undersøgelsen med hensyn til hyppighed og gruppering.  

Finansielle virksomheder 

De finansielle virksomheder består af 1.975 virksomheder, hvoraf 625 er agenter. 

Gruppen dækker over 13 undergrupper, som beskrives i nedenstående tabel. Veksel

virksomheder (70 virksomheder) behandles som sin egen populationsgruppe.  

Det er aftalt med Finanstilsynet, at den populationsmængde, der anvendes, er finansiel

le virksomheder eksklusiv agenter, dvs. 1.350 virksomheder (jf. tabel 7). Hertil kommer 

487 udbydere af tjenesteydelser jf. § 2, stk. 12. Se uddybning i nedenstående afsnit.  

Tabel 7: Oversigt over finansielle virksomheder 

Nr. Virksomheder Antal

1 Pengeinstitutter 109 

2 Realkreditinstitutter 8 

3 Fondsmæglerselskaber 40 

4 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 33 

5 Sparevirksomheder 2 

6 Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge 126 

7 
Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikring eller andre inve
steringsrelaterede forsikringer 

167 

8 
Øvrige virksomheder og personer der erhvervsmæssigt udøver en 
eller flere af de i bilag 1 nævnte aktiviteter 

211 

9 
Udenlandske virksomheders filialer, agenter og distributører her i 
landet, der udøver virksomhed efter nr. 1-8 i tabellen. 

902 

10 Investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative inve 83 

11 Se bilag D for en fuldstændig liste over populationerne.
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steringsfonde 

11 Danske UCITS og alternative investeringsfonde 293

12 
Operatører af et reguleret marked, der har fået tilladelse i Danmark 
til at være auktionsplatform i henhold til EU-Kommissionens forord
ning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 

0 

13 

Aktører, som har tilladelse til at byde direkte på auktioner, der er 
omfattet af EU Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. 
november 2010, og som ikke er et fondsmæglerselskab eller et pen
geinstitut med tilladelse som værdipapirhandler 

1 

I alt inkl. agenter (nr. 9) 1.975 

I alt ekskl. agenter (nr. 9) 1.350 

Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder 

Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder dækker over en række ydelser, såsom 

oprettelse af selskaber, forvalter eller administrerer en fond, fungerer som ’nominee’ 

for tredjemand mv., jf. § 2, nr. 12. Erhvervsstyrelsen har estimeret, at der er 487 virk

somheder i denne gruppe.  

Da virksomhederne leverer en række heterogene ydelser er det ikke muligt at lave en 

egentlig segmentering, herunder repræsentative interviews af denne gruppe. I stedet 

er valgt at gennemføre et interview med en finansiel virksomhed, som er repræsenteret 

i gruppen.  De 487 virksomheder lægges derfor til populationen med finansielle virk

somheder, undtagen for de bestemmelser, hvor det er angivet, at lovkravet kun gælder 

visse finansielle virksomheder.  

Populationsstørrelsen for finansielle virksomheder bliver dermed samlet 1.837. 

Virksomheder, som udøver samme ydelser, som advokater, revisorer og ejendoms

mæglere 

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at der er ca. 7.000 eksterne bogholdere, skatterådgivere 

mv. under kategorien ”Virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer 

samme ydelser som de i nr. 14-16 nævnte persongrupper, herunder revisorer som ikke 

er godkendt i henhold til revisorloven, skatterådgivere og eksterne bogholdere”.  

Efter aftale med Erhvervsstyrelsen fordeles disse ligeligt på populationsgrupperne ad

vokat-, revisions- og ejendomsmæglervirksomheder. Det vil sige, at der lægges 2.333 

virksomheder til disse tre populationsgrupper.

Advokatvirksomheder 

Advokatsamfundet har estimeret, at de advokater, der er omfattet af hvidvaskloven, 

fordeler sig på ca. 1.550 advokatvirksomheder12. Populationstallet bliver 1.550 plus 

2.333, dvs. 3.883.  

12 Advokater er alene underlagt reguleringen i de situationer, som angives i lovforslagets § 1, 

stk. 1, nr. 14. 
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Revisorer 

Der er ca. 4.700 revisorer i Danmark, som er omfattet af hvidvaskloven. Erhvervssty

relsen har estimeret, at disse fordeler sig på ca. 1.700 revisionsvirksomheder. Popula

tionstallet bliver 1.700 plus 2.333, dvs. 4.033.  

Ejendomsmæglere 

Erhvervsstyrelsen har estimeret, at der er ca. 3.000 ejendomsmæglervirksomheder i 

Danmark. Populationstallet bliver 3.000 plus 2.333, dvs. 5.333.  

Valutavekslingsvirksomheder 

Med valutavekslingsvirksomhed (eller ”vekselkontor”) menes en virksomhed, der er

hvervsmæssigt veksler valuta enten udelukkende, eller som en del af anden erhvervs

virksomhed. Der eksisterer cirka 70 valutavekslingsvirksomheder i Danmark, hvoraf 

hovedparten er placeret i Storkøbenhavn.  

Udbydere af spil 

I dag er kasinoudbydere, men ikke andre udbydere af spil, omfattet af gældende hvid

vasklov og anbefalinger fra FATF. Forpligtelserne for udbydere af kasino er i dag regu

leret i bekendtgørelse nr. 67 af. 25. januar 2012 om onlinekasino og bekendtgørelse 

nr. 1303 af 15. december 2011 om landbaserede kasinoer. Således er 18 landbasere

de- og onlinekasinoer i Danmark i dag omfattet af loven (7 landbaserede, 11 online).  

Med lovforslaget udvides anvendelsesområdet til udbydere af spil, jf. § 1, stk. 1, punkt 

20, hvilket omfatter tilladelsesindehavere på spilområderne: Spilautomater, væddemål, 

lokale puljemål, lotterier, indtægtsbegrænsede tilladelser til onlinekasino og væddemål, 

samt almennyttige lotterier. ”Bekendtgørelse om undtagelse af visse udbydere af spil 

fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte of finansiering af 

terrorisme” undtager dog ovenstående på nær online- og landbaserede væddemål.  

Der er ikke nogle udbydere af online væddemål, som ikke også driver online kasino, 

hvorfor disse virksomheder allerede er omfattet af og bekendt med hvidvaskloven.  

Samtidig er der tre udbydere af landbaserede væddemål, hvoraf én enkelt virksomhed 

ikke også driver online kasino samtidig. På den baggrund gennemføres der en nul

punktsmåling for denne virksomhed, som er den eneste, der ikke tidligere har været 

omfattet af hvidvaskloven. Dette betyder, at der i skemaerne for omstillingskonsekven

ser og løbende byrder er medtaget visse lovkrav, som er business as usual for de øvrige 

segmenter undtagen for det landbaserede væddemål.
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Tabel 8: Oversigt over udbydere af spil 

Udbydere af spil Population på samfundsniveau 

Landbaserede kasinoer 7 

Online kasinoer (rene) 8 

Landbaserede væddemål (ren – nulpunksmåling) 1 

Flerartede (online kasino, online og landbaseret væddemål) 3 

Kasinoer og udbydere af væddemål, i alt  19 

A.3 Segmentering 
Populationsgrupperne, som er beskrevet ovenfor, afspejler virksomhedernes branche 

og samtidig hvordan der kan foretages en segmentering af virksomhederne. Segmente

ringen foretages, idet lovforslaget påvirker virksomhedernes administrative arbejde 

forskelligt. Segmenteringen er udarbejdet med input fra Erhvervsstyrelsen, Finanstilsy

net, Skatteministeriet, Advokatsamfundet og Spillemyndigheden.

Tabel 9: Oversigt over segmentering 

Segment Segmentering Segment på samfundsniveau 

1 Finansielle virksomheder 1.837 

2 Advokatvirksomheder 3.833 

3 Revisorvirksomheder 4.033 

4 Ejendomsmæglervirksomheder 5.333  

5 Valutavekslingsvirksomheder 70 

6 Landbaserede kasinoer  7 

7 Online kasinoer 8 

8 Rent landbaserede væddemål 
(nulpunktsmåling) 

1

9 Flerartede (online kasino, online og 
landbaseret væddemål) 

3 

A.4 Virksomhedsinterview 
EY har gennemført 32 interviews af to interviewrunder. Første interviewrunde på 21 

interviews blev gennemført med det daværende udkast til hvidvasklov i efteråret 2015. 

Anden interviewrunde på 11 interviews er gennemført i foråret 2016 på baggrund af 

det opdaterede forslag til hvidvasklov.  

I alt er gennemført 18 telefoninterviews og 14 ansigt-til-ansigt interviews. Hvert inter

view har gennemsnitligt taget en time.  
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I rekrutteringen til interviews er der foretaget en undersegmentering udover de oven

for angivne branchespecifikke segmenteringer. Undersegmenteringen er foretaget i 

relation til virksomhedernes størrelse, om de er erhvervs- eller privatrettede, høj- eller 

lavrisiko13, samt om de har landbaseret eller online drift. Dette er med henblik på at 

sikre en så repræsentativ udvælgelse af virksomheder fra de respektive populations

grupper til interviews og en efterfølgende så præcis beregning af de administrative 

byrder som mulig. Se afsnittet nedenfor og tabel 10. 

Der er blevet gennemført interviews med 1-3 virksomheder inden for hvert underseg

ment, svarende til 2-5 virksomheder fra hvert overordnet segment (branche). Det vur

deres, at dette sammenlagt giver et robust grundlag for etableringen af et normaleffek

tivt estimat. 

De adspurgte virksomheder er rekrutteret pr. telefon og er før gennemførelsen af selve 

interviewet blevet informeret om AMVAB-metoden samt om den pågældende undersø

gelses indhold. 

Tabel 10: Målemetode 

Populationsgruppe Undersegmentering Målemetode 

Finansielle virksom
heder 

Selskaber fra højrisikogruppen 5-8, f.eks.: 
. Et større pengeinstitut (arbejdende kapital større 

end DKK 50 mia.) 
. En pengeoverførselsvirksomhed 

2 ansigt-til-ansigt 
1 telefonisk 

Selskaber fra lavrisikogruppen 1-4: 
. Et realkreditinstitut 
. Et livsforsikringsselskab og pensionskasse 
. En kombineret pension, forsikring og bank 

1 ansigt-til-ansigt 
3 telefonisk 

Advokatvirksomhe
der 

Virksomheder med over 50 ansatte, som repræsente
rer: 
. Private kunder, og arbejder med køb og salg af 

fast ejendom, og/eller 
. Erhvervskunder, og arbejder med transaktioner. 

1 ansigt-til-ansigt 
2 telefonisk  

Virksomheder med under 50 ansatte, samt repræsen
terer de to ovennævnte kundegrupper og arbejdsområ-
de. 

2 telefonisk

Revisionsvirksom
heder 

Revisionsvirksomheder, som reviderer virksomheder af 
offentlig interesse jf. revisorlovens § 21, stk. 3, og som 
er blandt de største revisionsvirksomheder i Danmark. 

2 ansigt-til-ansigt 
1 telefonisk 

Mindre revisionsvirksomheder fra gruppen, ”øvrige 
revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder 
af offentlig interesse”. 

2 telefonisk

Ejendomsmægler
virksomheder 

Store selskaber med over 50 boliger til salg (august 
2015). 1 boligmægler og 1 erhvervsmægler. 

2 ansigt-til-ansigt 
1 telefonisk 

Små selskaber med under 50 boliger til salg (august 
2015). 1 boligmægler og 1 erhvervsmægler. 

2 telefonisk 

Vekselkontorer og 
udbydere af tjene
steydelser 

Valutavekslingsvirksomheder 2 ansigt-til-ansigt 

Udbydere af tjenesteydelser, f.eks. administrator af en 
fond eller investeringsforening  

1 telefonisk 

Udbydere af spil Landbaserede kasinoer 
1 ansigt-til-ansigt 
1 telefonisk 

13 Høj-lav risikodefinitionen følger Finanstilsynets risiko-rating, se bilag E. 
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Online kasinoer 2 telefonisk 

Landbaserede væddemål 1 ansigt-til-ansigt 

Flerartede (online kasino, online og landbaseret væd
demål) 

2 ansigt-til-ansigt 

I alt  32 interviews 

A.5 Omkostningsparametre 
Med udgangspunkt i informationen givet i de afholdte interviews anvendes følgende 

omkostningsparametre: 

Tabel 11: Interne og eksterne timepriser14

Medarbejderkategori Ledere inkl. overhead Medarbejdere inkl. overhead

Rådgivning inden for finans, pension, 
forsikring og investering 

623 480

Arbejde inden for forretningsservice, 
økonomi, administration og salg 

546 406

Advokatarbejde  676 555

Revisions- og regnskabscontrollerarbejde 624 484

Ejendomsmægler- og ejendomsadmini
stratorarbejde 

562 390

Almindeligt kontor- og kundeservicear
bejde 

319

Eksternt konsulentarbejde 1000

De timepriser, der anvendes i beregningerne, afspejler virksomhedernes angivelse af, 

hvem der udfører arbejdet. Således er nogle timepriser en kombination af medarbejder- 

og ledertid, hvor andre alene er den ene eller anden.

Hvor der alene anvendes ledelsestid fremgår dette tydeligt af paragraffen, såsom § 18, 

stk. 3 ”Etablering af kundeforhold med en PEP skal godkendes af den hvidvaskansvarli

ge, som er udvalgt af den daglige ledelse”. 

A.6 Reguleringens oprindelse

Reguleringens oprindelse er primært EU-regulering idet lovforslaget har til formål at 

implementere EU’s 4. hvidvaskdirektiv.  De målte byrder defineres hovedsageligt som 

’kategori A’, hvor oplysningskrav og efterlevelsesmåde er fastsat i EU-regulering. Gan

ske få oplysningskrav defineres som ’kategori B’, hvor oplysningskrav, men ikke efter

levelsesmåden, følger af EU-regulering. 

14 Timepriser fra Danmarks statistik LONS20, kategorier: 2412 Rådgivning inden for finans, pen

sion, forsikring og investering, 33 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration 

og salg, 2611 Advokatarbejde, 2411 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde, 3334 Ejen

domsmægler- og ejendomsadministratorarbejde, 4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde. 

Eksternt konsulentarbejde, timeprisen på 1000 er et estimat angivet af EY på baggrund af erfa

ring og kendskab til markedet.  
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Bilag B. Uddybning af lovforslagets administrative konsekvenser 

B.1 Administrative omstillingsomkostninger 
Målingen har fundet, at lovforslaget samlet medfører administrative omstillingsom

kostninger på ca. 1220,4 mio. kr. 

Tabel 12: Administrative omstillingsomkostninger for virksomhederne 

Lovkrav Samfundsniveau, mio. kr. 

1. Risikovurdering (§ 7) 174,5 

2. Interne politikker (§§ 8-9) 369,8 

3. Krav til kundekendskab (KYC) (§§ 10-11) 144,6 

5. Oplysningspligt (§ 15)  2,4 

6. Politisk Eksponerede Personer (§§ 2 og 18) 395,5 

7. Fælles klientkonti (§§ 11 og 21) 0,9 

9. Indberetningspligt (§ 26) 43,8 

11. Opbevaring af oplysninger (§ 30) 39,9 

12. Grænseoverskridende virksomhed (§ 31) 9,5 

14. Whistleblowerordning (§ 35) 39,4 

I alt  1220,4 

1. Risikovurdering (§ 7) 

De finansielle institutioner har forholdt sig forskelligt til omstillingsomkostningen for

bundet ved at tilpasse virksomhedernes risikovurderinger til det nye lovforslag. Målin

gen har identificeret en stor forskel i det estimerede tidsforbrug mellem hhv. store og 

mindre finansielle institutioner. Hvor de helt store finansielle institutioner afsætter væ

sentlige ressourcer til udarbejdelsen af risikovurderinger (fra 4 måneder for en fuld

tidsmedarbejder til et helt årsværk), vurderer de mindre finansielle institutter, at opda

teringsarbejdet kan holdes på mellem en arbejdsdag og en uge. På grund af den store 

forskel i tidsestimater i relation til § 7 har EY opdelt segmentet i to; 1A, som er den 

største gruppe af finansielle virksomheder (i populationsantal) og inkluderer både små 

og mellemstore institutter, samt 1B, som indeholder de 20 største finansielle institutter 

(særligt pengeinstitutter).  

Den adspurgte valutavekslingsvirksomhed vurderede ligesom de små finansielle insti

tutter, at det ville tage omkring en arbejdsdag at tilpasse deres eksisterende risikovur

dering til kravene i den nye lov. For både finansielle institutter og valutavekslingsvirk

somheden gjaldt, at risikovurderingerne skulle godkendes af ledelsen i virksomheden.  
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Blandt advokat- og revisionsvirksomhederne forventedes det, at virksomhedens hvid

vaskteam, etiske udvalg eller en partner (ved mindre virksomheder) vil være ansvarlige 

for udarbejdelsen af risikovurderingen – for advokaternes vedkommende med input fra 

økonomiske rådgivere og controllere. Advokaterne og revisorerne vurderede mellem et 

par dage og en arbejdsuge til tilpasningen/udarbejdelsen af risikovurderingen. Flere af 

de mindre advokat- og revisionshuse havde i dag ikke en risikovurdering, hvorfor om

stillingsomkostningen her er udarbejdelsen af den fulde risikovurdering for første gang.  

Blandt ejendomsmæglerne var tilbagemeldingen generelt, at de forventede, at en rele

vant brancheorganisation vil påtage sig en rolle med at udstikke nogle retningslinjer og 

guidelines, som de kunne støtte sig op ad. Mæglere, som var en del af en kæde, forven

tede, at risikovurderingen blev udarbejdet på hovedkontoret og distribueret ud til filia

lerne. Ejendomsmæglerne vurderede derfor få omstillingsomkostninger, svarende til en 

dags arbejde. 

For de landbaserede kasinoer var vurderingen, at der ville være behov for en del tilpas

ninger til deres risikovurderinger for at leve tilstrækkeligt op til kravene i lovforslaget. 

Onlinekasinoerne vurderede tidsforbruget noget lavere, svarende til et par dages ar

bejde. Udbyderen af landbaserede væddemål vurderede, at deres modervirksomhed 

ville være ansvarlig for udarbejdelsen af risikovurderingen, som så skulle tilpasses den 

danske virksomhed. Det vurderes, at det ville tage ca. tre-fire arbejdsdage. Endeligt 

vurderede en repræsentant for gruppen af flerartede udbydere (online kasino, samt 

online- og landbaseret væddemål), at det kunne tage mellem et par dage og op til to 

uger afhængigt af udbyderens størrelse at udarbejde en risikovurdering, der lever op til 

lovforslaget.  

Målingen viser samlede administrative omstillingsomkostninger på ca. 174,5 mio. kr. 2. 

Interne politikker (§§ 8-9) 

De store finansielle virksomheder har vurderet mellem 2-3 ugers arbejde i omstillings

omkostninger, hvor de mindre finansielle virksomheder har vurderet omkring en ar

bejdsuge til tilpasningen af interne politikker, forretningsgange og kontroller til de nye 

krav. Alle de adspurgte finansielle virksomheder havde allerede interne forretningsgan

ge og kontroller, men enkelte havde behov for at udarbejde interne politikker på hvid

vaskområdet..  

De øvrige segmenter vurderede omstillingsomkostningen mindre end de finansielle 

virksomheder, hvor omkostningen blev vurderet fra en arbejdsdag til en arbejdsuge. 

Ejendomsmæglerne var det segment, der vurderede den mindste arbejdsbyrde ved at 

tilpasse interne politikker, forretningsgange og kontroller. De vurderedes, at de i høj 

grad kunne støtte sig op af de overordnede retningslinjer, som relevante brancheorga

nisationer forventedes at udarbejde i forbindelse med den nye lov. På lignende vis ville 

udbydere af spil lægge sig op ad Spillemyndighedens vejledning, når den bliver sendt 

ud.  



30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hvad angår den nuværende hvidvasklovs § 25, som ikke videreføres i lovforslaget, vur

derede de adspurgte virksomheder i segment 1-4, at der kunne være nogle mindre om

stillingsomkostninger forbundet herved, idet det for dem ville betyde, at de skulle gen

nemse og opdatere materiale i relation til, hvordan man henviser til de interne regler 

vedr. pengeoverførsler og finansielle sanktioner (mellem 10-60 minutter). For ejen

domsmæglerne vurderes det blot at være 10 minutter til fx at tale med brancheorgani

sationer om, hvordan dette kunne indebære en administrativ lettelse for dem. Fremad

rettet kunne det eventuelt spare dem for en smule tid til ajourføring (se under løbende 

administrative byrder). Segment 5-9 vurderede ikke, at ændringen medførte omstil

lingsomkostninger.  

De adspurgte virksomheder vurderede, at lovforslagets § 8, stk. 5 med undervisnings

krav kunne medføre omstillingsomkostninger til udarbejdelse af nyt undervisningsma

teriale, som på tværs af segmenterne blev vurderet af forskellig størrelse. De finansiel

le virksomheder, advokaterne og revisorerne vurderede, at omstillingsomkostningen 

ville ligge på mellem 2-3 dage til over en uge. Omstillingen skyldes primært tilføjelsen 

”relevante krav om databeskyttelse”.  

Ud fra virksomhedernes forklaringer til tidsestimaterne til omstillingsbyrden i relation 

til undervisningskrav vurderer EY, at estimaterne er relativt konservative. Dette skyl

des bl.a. at nogle virksomheder i den finansielle sektor har forklaret, hvorledes en lang 

række personer skal indover tilpasningen af uddannelsesmodulerne, som skal skræd

dersyes de enkelte ansattes respektive rolle- og ansvarsområder.  

Endeligt vurderede det landbaserede væddemål (nulpunktsmålingen), at undervisnings

kravet for dem betød et arbejde med at tage rundt til deres virksomhedskunder (for

handlere) og formidle information om den nye hvidvasklov og databeskyttelse i relation 

hertil. Dette er for at sikre, at hvidvaskloven blev overholdt af forhandlerne over for 

slutkunden (privatkunderne). Spiludbyderen vurderede, at dette ville tage ca. en må

ned.  

Undersøgelsen viser samlede administrative omstillingsomkostninger på ca. 369,8 mio. 

kr..  
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3. Krav til kundekendskab (KYC) (§§ 10-11) 

Der er identificeret visse omstillingsomkostninger forbundet ved § 11, stk. 1, litra c og 

stk. 2, som vedrører, at de omfattede virksomheder skal klarlægge kunder (som er juri

diske personer)s ejer- og kontrolstruktur. Det nye i lovforslaget er, at hvis der ikke er 

nogen reelle ejere eller tvivl om, hvem de reelle ejere er, skal virksomhedens daglige 

ledelse betragtes som reelle ejere. Samtidig ændres definitionen på reelle ejere fra 25 

%-reglen til, at den pågældende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstræk

kelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne mv.15 Det er således op til de enkel

te virksomheder at vurdere, hvornår der er tale om reelle ejere.  

De finansielle virksomheder og valutavekslingsvirksomheder vurderede, at denne æn

dring kan medføre omstillingsomkostninger svarende til en uges arbejde, hvor advoka

ter og revisorer vurderede et par dage. Omstillingsbyrden skyldes primært, at virksom

hederne skal lave nye procedurer for identifikation og kontrol af ejer-strukturer, samt 

gennemgang af deres eksisterende juridiske kunders ejer- og kontrolstrukturer.  

Angående § 11, stk. 3 vurderede de adspurgte mindre advokatvirksomheder, at risiko

tilgangen til kundekendskabet var nyt i forhold til deres praksis i dag. De vurderede der

for, at der ville være en væsentlig omstillingsbyrde for dem med henblik på i højere 

grad at risikoklassificere deres kunder i hhv. høj- og lavrisiko. De større advokatvirk

somheder havde allerede indbygget en sådan opdeling i deres hvidvasktjek af kunder. 

Virksomheder i de øvrige segmenter vurderede ikke, at der var omstillingsomkostninger 

forbundet ved § 11, stk. 3.  

Endeligt vurderede det landbaserede væddemål (nulpunktsmålingen), at § 10, stk. 2 

kunne medføre en stor omstillingsomkostning for dem svarende til ca. en måneds ar

bejde. Virksomheden vurderede, at der ville være et større implementeringsarbejde 

forbundet med fremadrettet at skulle gennemføre KYC-procedurer, når de modtager 

indsatser eller udbetaler gevinster på et beløb svarende til 2000 euro eller derover. De 

forventede en del modstand mod dette ude hos deres forhandlere, hvilket vil medføre 

et behov for et vigtigt formidlingsarbejde for dem om de nye krav. Endvidere forvente

de virksomheden relativt store øvrige efterlevelsesomkostninger forbundet med tilpas

ning af it-systemer, sådan at man kan identificere, hvornår transaktioner er enkeltstå

ende og hvornår de er sammenhængende, fx ved at påføre id-oplysninger på kvitterin

ger.  

15 Nuværende lovgivning siger bl.a., at en reel ejer er en person, der i sidste instans ejer eller kontrollerer et 

selskab ved direkte eller indirekte ejerskab eller kontrollerer over mere end 25 pct. af ejerandelene eller 

stemmerettighederne i selskabet, bortset fra selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked. I 

lovforslaget fremgår det, at en reel ejer i et selskab, virksomhed, foreninger m.v. er ”den eller de fysiske 

personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene 

eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, 

hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt 

i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.” 
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Ligesom det landbaserede væddemål vurderede repræsentanten for de flerartede ud

bydere (online kasino, online og landbaseret væddemål), at der ville være væsentlige 

øvrige efterlevelsesomkostninger forbundet ved at leve op til § 10, stk. 2. Som led heri 

forventede virksomheden også store omstillingsomkostninger, men vurderede sig ikke i 

stand til at give et tidsestimat herpå. Se også afsnit 2.4 om ”sammenhængende trans

aktioner”.  

Undersøgelsen viser samlede administrative omstillingsomkostninger på ca. 144,6 mio. 

kr. på samfundsniveau.

5. Oplysningspligt (§ 15)  

Inden etablering af kundeforhold med fysiske personer skal virksomheder og personer 

omfattet af loven informere kunden om de regler, der gælder for behandling af person

oplysninger, jf. § 15. For de fleste virksomheder er dette business as usual.  

Et pensions- og forsikringsselskab forventede, at kunden vil blive informeret om data

beskyttelsesregler i en korrespondance – formentlig i relation til igangsættelse af udbe

talingen samtidig med at legitimationen forevises. Formuleringerne om behandling af 

personoplysninger vil derfor blive indarbejdet i standardmails. De fleste virksomheder 

gennemgå deres standardbetingelser og sikre, at de krævede oplysninger var tilstræk

keligt beskrevet og opdaterede der (segment 1-2). De virksomheder, som ikke allerede 

oplyser kunden om databeskyttelsesreglerne, vurderede en lille omstillingsbyrde (fra 

segment 6-8).  

Undersøgelsen viser få administrative omstillingsomkostninger, svarende til ca. 2,4 

mio. kr.  

6. Politisk Eksponerede Personer (PEP) (§§ 2 og 18) 

For de større finansielle institutioner, herunder banker, realkreditinstitutioner og pen

sions- og forsikringsselskaber blev PEP-kravene vurderet som meget byrdefuld. Det 

blev fremhævet, at lovbestemmelsen vil øge antallet af ”højrisikokunder” væsentligt. 

En større bank forklarede, at for at leve op til kravet skulle de – udover at lave nye pro

cedurer, nye aftaler med datacentraler såsom Dow Jones mv. – gennemgå den eksiste

rende kundeportefølje, og en stor del af dette arbejde ville blive gennemført manuelt. 

Der ville blive initieret en større analyseopgave hertil, som forventedes at tage omkring 

to måneder. Et andet større pengeinstitut forklarede, at udover gennemgangen af den 

eksisterende kundeportefølje indbefattede omstillingsbyrden også de tilfælde, hvor der 

blev identificeret en PEP’er med bopæl her i landet. Så skulle personen eftergodkendes, 

have tilknyttet en særlig rådgiver og der skulle indhentes yderligere informationer på 

kunden.  

En investeringsforening beskrev, at deres IT-afdeling vil stå for at lave et udtræk af 

virksomhedsejere og analysere sammenfald med PEP’er. Hvis der identificeredes 
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PEP’er, ville afdelingen ”Investor Relations” være ansvarlig for at indhente oplysnin

gerne om formue- og indtægtskilder. Dette arbejde ville formentlig tage en uge. De ad

spurgte pensions- og forsikringsselskaber vurderede, at det var en relativt omfattende 

øvelse af leve op til kravet, og forventede at omstillingsbyrden særligt drejede sig om at 

få udviklet procedurer og forretningsgange, der kunne håndtere de mange nye PEP’ere, 

samt gennemgå deres eksisterende kunder. Det ville endvidere kræve IT-udvikling (øv

rig efterlevelseskonsekvens), således at CPR-numre kan tjekkes op imod det centrale, 

internationale register.  

Den adspurgte valutavekslingsvirksomhed anvender i dag et AML-system, hvor det ko

ster 3-4 kr. at slå et navn op (denne udgift opgøres som en øvrig efterlevelseskonse

kvens). Derfor var gennemgangen af kundeporteføljen omkostningsfuld udover selve 

det administrative tidsforbrug. Hertil kom tid anvendt til at indhente ekstra oplysninger 

i tilfælde af, at der opdages en PEP i kundeporteføljen.  

De adspurgte advokat- og revisionshuse samt ejendomsmæglervirksomheder vurdere

de, at tidsforbruget ville være mellem et par dage og et par uger for en sekretær at 

gennemgå den fulde kundeportefølje og indhente ekstra oplysninger i tilfælde af 

PEP’ere med bopæl her i landet. Ejendomsmæglerne vurderede den laveste omstillings

omkostning (en halv til en arbejdsdag). Udbyderen af landbaserede væddemål (nul

punktsmålingen) og de finansielle institutter vurderede den højeste (ca. halvanden 

uge).

De adspurgte advokater og revisorer vurderede endvidere i gennemsnit en arbejdsuge 

på at skulle tilrettelægge nye procedurer og systemer for at kunne leve op til kravet i § 

18, stk. 6. Set i relation til de øvrige input hvad angår dette lovkrav vurderer EY, at 

dette tidsestimat er relativt højt. Dog kan noget af den indregnede omstillingsbyrde her 

ligeledes gælde § 18, stk.1, hvorfor de samlede byrder vurderes at være retvisende for 

segmenterne overordnet.

Målingen har fundet samlede administrative omstillingsomkostninger på ca. 395,5 mio. 

kr.  

7. Fælles klientkonti (§§ 11 og 21) 

De adspurgte banker vurderede, at lovændringen medførte en stor byrde for dem. De 

havde svært ved at estimere præcist hvor stor, men vurderede et par dage i omstil

lingsbyrde til at finde den rette tilgang til, hvordan dette fremadrettet skulle håndteres. 

Bankerne efterspurgte vejledning i risikoklassificeringen af advokatens kunder. Hvis alle 

eksisterende klientkonti skulle gennemgås og ændres, ville omstillingsbyrden være væ

sentligt større.  

Målingen har fundet samlede administrative omstillingsomkostninger på ca. 0,9 mio. kr.  

Se også afsnit 2.4. under fælles klientkonti vedrørende advokaternes bemærkninger til 

lovændringen.
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9. Indberetningspligt (§ 26) 

Finanstilsynet har oplyst, at formuleringen af definitionen af hvidvask ændres, således 

at skatteunddragelse medtages heri (gennem ordet ”midler”). De adspurgte virksomhe

der vurderede, at dette i højere grad ville medføre løbende administrative byrder end 

omstillingsomkostninger.  

Pengeinstitutterne vurderede dog, at der ville være behov for at indhente ekstern råd

givning til at lave procedurer og retningslinjer for, hvordan de skulle håndtere balancen 

mellem kunders ”skattetænkning” og ”skatteunddragelse” (se også afsnit 2.4). De store 

pengeinstitutter vurderede, at denne omstilling ville indbefatte ekstern konsulenthjælp i 

op til 3 måneder, hvor de mindre finansielle institutter vurderede behovet herfor væ

sentligt mindre. Der var dog enighed i segmentet om, at kompetencerne til at identifi

cere skatteunddragelse ikke var til stede i virksomhederne i dag. Der blev efterspurgt 

yderligere information fra Finanstilsynet i relation til tolkningen af lovkravet. 

Målingen har fundet samlede omstillingsomkostninger på ca. 43,8 mio. kr.  

11. Opbevaring af oplysninger (§ 30) 

De finansielle institutter, revisorerne og ejendomsmæglerne vurderede, at der ikke er 

omstillingsomkostninger forbundet ved § 30, da der for dem i høj grad er tale om busi

ness as usual. Kasinoerne vurderede en dags arbejde i omstilling for at leve op til hhv. § 

30, stk. 1. Dette var primært for at sikre, at alle oplysninger indhentet i forbindelse 

med KYC-procedurer, inkl. PEP’ere, blev kopieret og gemt systematisk. Det landbase

rede kasino anvendte allerede et receptionssystem, hvor alle gæster blev registreret og 

deres oplysninger gemt samt slettet automatisk igen efter 5 år. Omstillingsbyrden var 

her at informere ansatte om, at alle gæster fast skulle registreres, og at eventuelle eks

traoplysninger indhentet om gæster skulle kopieres og gemmes.  

De adspurgte advokatvirksomheder havde i dag ikke en procedure for sletning af oplys

ninger efter 5 år, hvorfor der blev vurderet 2-3 dages arbejde til at gennemgå og hvor 

relevant slette kundeoplysninger, samt til at udvikle nye procedurer og arbejdsgange i 

overensstemmelse med § 30, stk. 2-3. Der kunne være øvrige efterlevelseskonsekven

ser i forbindelse hermed til it-udvikling. Der blev efterspurgt klare retningslinjer for, 

hvad det betød, at oplysninger skulle slettes. ”Digitalt kan man stort set altid genfinde 

oplysningerne – er det nok bare at slette den elektroniske sag eller skal der yderligere 

sikkerhed indover?”.  

Målingen har fundet samlede administrative omstillingsomkostninger på ca. 39,9 mio. 

kr.  
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12. Grænseoverskridende virksomhed (§ 31) 

Finanstilsynet har estimeret, at § 31 vil påvirke 30 finansielle institutter. Et adspurgt 

pengeinstitut fra denne gruppe vurderede, at dette var business as usual, idet de alle

rede havde en fælles AML-politik i koncernen og for deres filialer og datterselskaber. To 

andre i gruppen vurderede, at de havde behov for at indkøbe ekstern bistand for at væ

re sikre på, at de lever op til dette krav. Estimatet var, at det ville koste en måned i eks

tern konsulentbistand for hhv. § 31, stk. 1 og 2.  

Målingen har på den baggrund estimeret, at de samlede administrative omstillingsom

kostninger er ca. 9,5 mio. kr.  

14. Whistleblowerordning (§ 35) 

Lovforslagets § 35, stk. 1-3 er business as usual for de finansielle virksomheder, grun

det lov om finansiel virksomhed § 75 a. Lovforslagets § 35, stk. 1, omfatter således 

kun virksomheder og personer som nævnt i § 1, nr. 5, 8-9 og 13-21, som f.eks. spare

virksomheder, valutavekslingsvirksomheder, advokater, revisorer, ejendomsmæglere 

og udbydere af spil, og som har over 5 ansatte.  

De finansielle institutter har vurderet, at der ikke er omstillingsomkostninger forbundet 

ved lovkravet. De øvrige segmenter har vurderet mindre omstillingsbyrder til at gen

nemgå og eventuelt tilpasse eksisterende whistleblowerordninger, så der er sikkerhed 

om, at de lever op til § 35 (fx om ordningen kan kaldes ”selvstændig” og ”uafhængig”), 

eller fx til at lave aftaler med eksterne leverandører af whistleblowerordninger.  

Målingen har fundet samlede administrative omstillingsomkostninger på ca. 39,4 mio. 

kr.

Tabel 13 nedenfor angiver de samlede administrative omstillingsomkostninger.  
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Tabel 13: Kortlægning af de administrative omstillingsomkostninger 

§-
henvisning

Informationsforpligtelse Oplysningskrav Beskrivelse Segment 
(nr.)

Population på 
samfundsniveau

Aktivitet i tid 
(pr. normalef
fektiv virksom

hed) (timer)

Timepris 
(kr.) 

BAU 
(%) 

Hyppighed Totale omstillingsom
kostninger (mio. kr.) 

Lovtype 

§7 A. Risikovurdering A1 

Analyse af forretningsmodellens risiko 
for at blive udsat for hvidvask. Inkludere 

vurdering af risikofaktorer (kunder, 
produkter, tjenesteydelser, transaktio

ner, leveringskanaler, lande/geografiske 
områder). Vurder faktorer i bilag 2 og 3. 
Inkluder den nationale og supernationa
le risikovurdering. Risikovurderingen skal 

dokumenteres og løbende opdateres. 
Underbyg med relevante data. 

1A 1817 18,50 552 0 1 18,6 

A

1B 20 680,00 552 0 1 7,5 

2 3883 27,68 616 0 1 66,1 

3 4033 27,75 554 0 1 62,0 

4 5333 7,80 476 0 1 19,8 

5 70 7,40 476 0 1 0,2 

6 7 37,00 476 0 1 0,1 

7 8 14,80 476 0 1 0,1 

8 1 25,00 476 0 1 0,0 

9 3
37,00 476 0 1 0,1

174,5 

§8, stk. 1 B. Interne politikker B1 

Tilstrækkelige interne politikker, forret
ningsgange og kontroller, som skal om
fatte risikostyring, KYC-procedurer, un
dersøgelses-, noterings- og underret

ningspligt, opbevaring af oplysninger og 
intern kontrol til effektiv forebyggelse, 

begrænsning og styring af risici for hvid
vask og finansiering af terrorisme. Inter
ne politikker, kontroller og forretnings
gange skal udarbejdes med udgangs
punkt i risikovurderingen i § 7 under 

hensyntagen til virksomhedens størrelse. 

1 1837 
61,54 552 0 1 62,3 

A

2 3883 10,78 616 0 1 25,8 

3 4033 27,75 554 0 1 62,0 

4 5333 4,13 476 0 1 10,5 

5 70 22,20 476 0 1 0,7 

6 7 7,40 476 0 1 0,0 

7 8 37,00 476 0 1 0,1 

8 1 20,00 476 0 1 0,0 

9 3 

7,40 476 0 1 0,0 
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§8, stk. 1 B2

Gældende lov, § 25: Reglerne om til-
strækkelige skriftlige interne regler om 

overholdelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordninger om oplysninger, der 
skal medsendes om betaler ved penge-
overførsler, hvor dette er relevant, og 
forordninger indeholdende regler om 

finansielle sanktioner mod lande, perso
ner, grupper, juridiske enheder eller 

organer - videreføres ikke   

1 1837 1,00 552 0 1 1,0

A

2 3883 0,50 616 0 1 1,2

3 4033 0,50 554 0 1 1,1

4 5333 0,17 476 0 1 0,4

5 70 0,00 476 0 1 0,0

6 7 0,00 476 0 1 0,0

7 8 0,00 476 0 1 0,0

8 1 0,00 476 0 1 0,0

9 3 0,00 476 0 1 0,0

§8, stk.2 B3 
Virksomhedens interne politikker, kon
troller og procedurer skal godkendes af 

den hvidvaskansvarlige.  
1 1420 0,00 623 0 1 0,0 A

§8, stk.3 B4 

Den daglige ledelse skal udpege en com
pliance ansvarlig på ledelsesniveau, der 
skal sikre, at virksomheden overholder 
denne lov. Den daglige ledelse i virk

somheden skal etablere en uafhængig 
revisionsfunktion til at teste interne 

politikker, forretningsgange og kontrol
ler.  

1 

485 0,00 623 0 1 0,0

A

§8, stk. 4 B5

Virksomheder skal udpege et medlem af 
direktionen, der er ansvarlig for virk

somhedens overholdelse af hvidvasklo
ven. 

1 1837 0,00 623 0 1 0,0

A

2 3883 1,25 676 0 1 3,3

3 4033 0,50 624 0 1 1,3

4 5333 0,00 562 0 1 0,0

5 70 0,00 546 0 1 0,0

6 7 0,00 546 0 1 0,0

7 8 0,00 546 0 1 0,0

8 1 0,00 546 0 1 0,0

9 3 0,00 546 0 1 0,0

§8, stk. 5 B6

Virksomheder skal sikre, at ledelse og 
ansatte har modtaget tilstrækkelig un

dervisning i kravene hvidvaskloven samt 
relevante krav om databeskyttelse. 

1 1837 22,20 552 0 1 22,5

A

2 3883 40,1 616 0 1 95,7

3 4033 18,5 554 0 1 41,3

4 5333 6,2 476 0 1 15,7

5 70 2,0 476 0 1 0,1
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6 7 37,0 476 0 1 0,1

7 8 14,8 476 0 1 0,1

8 1 150,0 476 0 1 0,1

9 3 74,0 476 0 1 0,1

§9, stk. 1 B7

Koncerner skal have politikker for data
beskyttelse samt politikker og forret

ningsgange for udveksling af oplysninger 
inden for koncernen.

1

150 - 552 0 1 0,0

A 

2 67 - 616 0 1 0,0

3 70 14,8 554 0 1 0,6

4 92 14,8 476 0 1 0,7

5 10 79,6 476 0 1 0,4

6 1 7,4 476 0 1 0,0

7 1 14,8 476 0 1 0,0

8 0 14,8 476 0 1 0,0

9 1 - 476 0 1 0,0

§9, stk. 2 B8
Virksomheder, der er en del af en kon
cern, skal gennemføre koncernens poli

tikker og forretningsgange. 

1 500 - 552 0 1 0,0

A

2 672 - 616 0 1 0,0

3 698 37,0 554 0 1 14,3

4 923 14,8 476 0 1 6,5

5 50 79,6 476 0 1 1,9

6 1 7,4 476 0 1 0,0

7 1 14,8 476 0 1 0,0

8 1 14,8 476 0 1 0,0

9 1 - 476 0 1 0,0

369,8

§10, stk. 1 C. KYC C1

Virksomheder skal gennemføre kunde
kendskabsprocedurer, når: 1) de etable
rer en forretningsmæssig forbindelse, en 
kundes relevante omstændigheder æn

drer sig og i øvrigt på passende tidspunk
ter i kundeforholdet, 3) der er mistanke 
om hvidvask eller finansiering af terro

1 1837 0,0 319 0 1 0,0

A/B

2 3883 0,0 555 0 1 0,0

3 4033 0,0 484 0 1 0,0

4 5333 0,0 390 0 1 0,0

5 70 0,0 319 0 1 0,0

6 7 0,0 319 0 1 0,0
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risme uanset nr. 1-3, og 4) der er tvivl 
om, at tidligere indhentede oplysninger 
om kundens identitet er korrekte eller 
tilstrækkelige. Er kunden en fysisk per
son, skal identitetsoplysninger omfatte 
navn, adresse og cpr-nr. eller lignende. 

7 8 0,0 319 0 1 0,0

8 1 0,0 319 0 1 0,0

9 3 

0,0 319 0 1 0,0

§11, stk. 1, 
nr. 1c og 

nr. 2
C2

Klarlæg den juridiske persons ejer- og 
kontrolstruktur. Indhent id-oplysninger 

på reelle ejere. Ved ingen reelle eje
re/tvivl; den daglige ledelse betragtes 
som reelle ejer - bortset fra ejere af 

selskaber, hvis ejerandele handles på et 
reguleret marked eller et tilsvarende 

marked, som er undergivet oplysnings
pligt i overensstemmelse med EU-retten 
eller tilsvarende internationale standar

der. Kontroller id-oplysninger pga. af 
dokumenter, data eller oplysninger 

indhentet fra pålidelig og uafhængig 
kilde. 

1 1837 37,0 319 0 1 21,7

A

2 3883 14,8 555 0 1 31,9

3 4033 14,8 484 0 1 28,9

4 5333 0,0 390 0 1 0,0

5 70 37,0 319 0 1 0,8

6 7 0,0 319 0 1 0,0

7 8 0,0 319 0 1 0,0

8 1 0,0 319 0 1 0,0

9 3

0,0 319 0 1 0,0

§11, stk. 3 C3

KYC's omfang kan gennemføres ud fra en 
risikovurdering, hvor der inddrages op
lysninger om forretningsforbindelsens 
formål, omfang, regelmæssighed og 

varighed.  

1 1837 0,0 319 0 1 0,0

A

2 3883 28,4 555 0 1 61,1

3 4033 0,0 484 0 1 0,0

4 5333 0,0 390 0 1 0,0

5 70 0,0 319 0 1 0,0

6 7 0,0 319 0 1 0,0

7 8 0,0 319 0 1 0,0

8 1 0,0 319 0 1 0,0

9 3 0,0 319 0 1 0,0

§11, stk. 4 C4

Virksomheden skal løbende overvåge 
kundens transaktioner og aktiviteter for 
at sikre, at disse er i overensstemmelse 

med virksomhedens eller personens 

1 1837 0,0 319 0 1 0,0

A
2 3883 0,0 555 0 1 0,0

3 4033 0,0 484 0 1 0,0

4 5333 0,0 390 0 1 0,0
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viden om kunden.  5 70 0,0 319 0 1 0,0

6 7 0,0 319 0 1 0,0

7 8 0,0 319 0 1 0,0

8 1 0,0 319 0 1 0,0

9 3 0,0 319 0 1 0,0

§10, stk. 2 C5

Udbydere af spil skal gennemføre KYC
procedurer, når de modtager indsatser 

eller udbetaler gevinster på et beløb 
svarende til 2.000 euro eller derover, 
hvad enten transaktionen sker på én 

gang eller som flere transaktioner, der er 
eller ser ud til at være indbyrdes forbun

det.  

6 7 0,0 319 0 1 0,0

A

7 8 0,0 319 0 1 0,0

8 1 477,3 319 0 1 0,2

9 3 

- 319 0 1 -

§ 22 C6 

§ 22. Virksomheder og personer omfat
tet af denne lov kan undlade selv at 

indhente oplysningerne efter § 11, stk. 
1-3, hvis oplysningerne stilles til rådig
hed af:  1) En virksomhed omfattet af 

denne lovs § 1, stk. 1, 2) en tilsvarende 
virksomhed eller person i et land inden 

for Den Europæiske Union eller i et land, 
som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, 3) en medlems
organisation eller sammenslutning af 

virksomheder og personer, som nævnt i 
nr. 1 og 2, hvis denne er underlagt krav 

om bekæmpelse af hvidvask og finansie
ring af terrorisme.  

1 1837 0,0 552 0 1 0,0

A

2 3883 - 616 0 1 -

3 4033 - 554 0 1 -

4 5333 - 476 0 1 -

5 70 - 476 0 1 -

6 7 0,0 476 0 1 0,0

7 8 0,0 476 0 1 0,0

8 1 0,0 476 0 1 0,0

9 3 

0,0 476 0 1 0,0

144,6

§15 E - Oplysningspligt E1

Inden etablering af en forretningsmæs
sig forbindelse med fysiske personer skal 
virksomheden informere kunden om de 

regler, der gælder for behandling af 
personoplysninger mhp. forebyggelse af 

1 1837 1,3 319 0 1 0,7

A
2 3883 0,8 555 0 1 1,7

3 4033 0,0 484 0 1 0,0

4 5333 0,0 390 0 1 0,0
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hvidvask. 5 70 0,0 319 0 1 0,0 

6 7 3,0 319 0 1 0,0 

7 8 0,3 319 0 1 0,0 

8 1 22,2 319 0 1 0,0 

9 3 0,0 319 0 1 0,0 

2,4 

§18, stk. 1 F - PEP F1

Virksomheder skal have tilstrækkelige 
procedurer til at afgøre, om kunden eller 

kundens reelle ejer er en PEP'
er/nærtstående/nær samarbejdspartner. 

1 1837 62,0 552 0 1 62,8

A

2 3883 35,8 616 0 1 85,5

3 4033 27,8 554 0 1 62,0

4 5333 6,2 476 0 1 15,7

5 70 37,0 476 0 1 1,2

6 7 14,8 476 0 1 0,0

7 8 22,2 476 0 1 0,1

8 1 50,0 476 0 1 0,0

9 3 0,0 476 0 1 0,0

§18, stk. 2 F2

Er kunden en PEP'er, skal virksomheden 
træffe passende foranstaltninger til at 
fastslå oprindelsen af midlerne og for

muen, der er omfattet af forretningsfor
bindelsen eller transaktionen.  

1 1837 0,0 552 0 1 0,0

A

2 3883 0,0 616 0 1 0,0

3 4033 0,0 554 0 1 0,0

4 5333 0,0 476 0 1 0,0

5 70 0,0 476 0 1 0,0

6 7 0,0 476 0 1 0,0

7 8 0,0 476 0 1 0,0

8 1 0,0 476 0 1 0,0

9 3 0,0 476 0 1 0,0

§18, stk. 3 F3

Etablering af kundeforhold med en PEP'
er skal godkendes af den hvidvaskan
svarlige, som er udvalgt af den daglige 

ledelse 

1 1837 0,0 623 0 1 0,0

A

2 3883 0,0 676 0 1 0,0

3 4033 0,0 624 0 1 0,0

4 5333 0,0 562 0 1 0,0

5 70 0,0 546 0 1 0,0

6 7 0,0 546 0 1 0,0

7 8 0,0 546 0 1 0,0
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8 1 0,0 546 0 1 0,0

9 3 0,0 546 0 1 0,0

§18, stk. 4 F4
Der skal være skærpet overvågning af 

kundeforhold med PEP'ere (og nærtstå
ende etc.) 

1 1837 0,0 552 0 1 0,0

A

2 3883 0,0 616 0 1 0,0

3 4033 0,0 554 0 1 0,0

4 5333 0,0 476 0 1 0,0

5 70 0,0 476 0 1 0,0

6 7 0,0 476 0 1 0,0

7 8 0,0 476 0 1 0,0

8 1 0,0 476 0 1 0,0

9 3 0,0 476 0 1 0,0

§18, stk. 6 F5

Ophører en PEP'er med at have det 
pågældende erhverv, skal virksomheden 
i mindst 12 mdr. vurdere, hvilken risiko 
personen fortsat indebærer og anvende 

risikobaserede foranstaltninger, indtil 
personen ikke længere anses for at ud
gøre den risiko, som er forbundet med 

at være en PEP'er.   

1 1837 0,0 552 0 1 0,0

A

2 3883 35,8 616 0 1 85,5

3 4033 37,0 554 0 1 82,7

4 5333 0,0 476 0 1 0,0

5 70 0,0 476 0 1 0,0

6 7 0,0 476 0 1 0,0

7 8 0,0 476 0 1 0,0

8 1 0,0 476 0 1 0,0

9 3 0,0 476 0 1 0,0

395,5
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§11 og 21 G - fælles klientkonti G1

Undtagelsesbestemmelse for fælles 
klientkonti oprettet af advokater omfat
tet af hvidvaskloven udgår. Banken skal 
nu foretage en risikovurdering af advo
katen. Hvis advokaten kan risikoklassifi
ceres som begrænset risiko, kan klient
konti opretholdes men bankerne yderli
gere kontrollere om advokaten opfylder 

lovens krav til KYC-procedurer før der 
kan anvendes lempede KYC-procedurer.  

Hvis advokaten ikke er lavrisiko, må 
banken finde ud af, hvordan den sikre 

opfyldelse af kravene.  

1 109 

14,8 552 0 1 0,9 

A

0,9

§26 I - Underretningspligt I1 
Måling af ændring i antallet af underret

ninger til (SØIK) som følge af definiti
onsændringen af hvidvask 

1 1837 23,9 1000 0 1 43,8

A

2 3883 0,0 616 0 1 0,0

3 4033 0,0 554 0 1 0,0

4 5333 0,0 476 0 1 0,0

5 70 0,0 476 0 1 0,0

6 7 0,0 476 0 1 0,0

7 8 0,0 476 0 1 0,0

8 1 0,0 476 0 1 0,0

9 3 0,0 476 0 1 0,0

43,8

§30, stk. 1
J - Opbevaring af oplys-

ninger
J1

Opbevar oplysninger indhentet ifm. 
opfyldelse af KYC-kravene, herunder id
og kontroloplysninger samt kopi af fore

viste legitimationsdokumenter. Det 
samme for dokumenter og registreringer 
vedr. transaktioner/aktiviteter, der gen

nemføres som led i kundeforholdet. 

1 1837 0,0 319 0 1 0,0

A

2 3883 0,0 555 0 1 0,0

3 4033 0,0 484 0 1 0,0

4 5333 0,0 390 0 1 0,0

5 70 0,0 319 0 1 0,0

6 7 7,4 319 0 1 0,0

7 8 7,4 319 0 1 0,0

8 1 0,0 319 0 1 0,0
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9 3 0,0 319 0 1 0,0

§30, stk. 2-
3 

J2 
Oplysningerne skal opbevares i 5 år efter 
kundeforholdets ophør, hvorefter oplys

ningerne skal slettes, jf. § 30, stk. 2-3

1 1837 0,0 319 0 1 0,0

A

2 3883 18,5 555 0 1 39,9

3 4033 0,0 484 0 1 0,0

4 5333 0,0 390 0 1 0,0

5 70 0,0 319 0 1 0,0

6 7 3,7 319 0 1 0,0

7 8 3,7 319 0 1 0,0

8 1 0,0 319 0 1 0,0

9 3 0,0 319 0 1 0,0

39,9

§31, stk. 1
K - Grænseoverskriden-

de virksomhed
K1

Virksomheder, der etablerer virksomhed 
i et andet land inden for EU eller i et 
land, som Unionen har indgået aftale 
med på det finansielle område, skal 
sikre, at den etablerede virksomhed 

overholder de nationale bestemmelser i 
det pågældende land om hvidvask og 

finansiering af terrorisme. 

1 30

159,1 1000 0 1 4,8

A

§31, stk. 2 K2 

Danske modervirksomheder på det 
finansielle område skal sikre og doku

mentere, at filialer eller majoritetsejede 
datterselskaber overholder hvidvasklo

ven og krav om databeskyttelse. 

1 30

159,1 1000 0 1 4,8

A

9,5

§35, stk. 1-
3

M - Whistleblowerord-
ning

M1

Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 
5, 8-9 og 13-20, skal have en ordning, 
hvor deres ansatte via en særlig, uaf

hængig og selvstændig kanal kan indbe
rette overtrædelser eller potentielle 

(1) 893 0,0 552 0 1 0,0

B
2 3106 10,7 616 0 1 20,5

3 3226 7,4 554 0 1 13,2

4 4266 2,7 476 0 1 5,4



45

-
-

overtrædelser af hvidvaskloven. Indbe
retninger til ordningen skal kunne fore

tages anonymt.  

5 10 7,4 476 0 1 0,0

6 7 7,4 476 0 1 0,0

7 8 37,0 476 0 1 0,1

8 1 7,4 476 0 1 0,0

9 3 37,0 476 0 1 0,1

39,4

I alt 1220,4 
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B.2 Løbende administrative byrder årligt 
Målingen har fundet, at lovforslaget samlet medfører løbende administrative byrder på 

ca. 225,6 mio. kr.. 

Tabel 14: Løbende administrative byrder årligt 

Lovkrav Løbende adm. byrder, mio. kr. 

1. Risikovurdering (§ 7) 9,8 

2. Interne politikker (§§ 8-9) 31,3 

3. Krav til kundekendskab (KYC) (§§ 10-11) 35,8 

5. Oplysningspligt (§ 15)  4,0 

6. Politisk Eksponerede Personer (§§ 2 og 18) 120,6 

7. Fælles klientkonti (§§ 11 og 21) 3,7 

10. Indberetningspligt (§ 26) 0,5 

11. Opbevaring af oplysninger (§ 30) 4,0 

13. Deling af oplysninger (§ 32) 3,7 

14. Whistleblowerordning (§ 35) 12,1 

15. Registrering og hæderlighedskrav (§ 51) 0,002 

I alt  225,6 

Tabellen viser, at 53 % af de løbende administrative byrder er en følge af udvidelsen af 

begrebet politisk eksponerede personer til også at omfatte personer med bopæl her i 

landet.  

Herudover knytter en væsentlig del af de løbende administrative byrder sig til kravene i 

§§ 8-9 om interne politikker, forretningsgange og kontroller, §§ 10-11 om krav til kun

dekendskab samt § 35 om whistleblowerordninger.  

1. Risikovurdering (§ 7) 

Ligesom i håndteringen af omstillingsomkostningerne har EY opdelt de finansielle insti

tutioner i to segmenter i relation til § 7. De helt store finansielle institutioner (primært 

pengeinstitutter) vurderer, at det ligesom i omstillingen også fremadrettet vil tage fra 4 

måneder til et årsværk at ajourføre risikovurderingerne, fordi der er så meget arbejde 

forbundet med at indsamle data fra alle dele af virksomheden, tilpasse risikovurderin

gen til deres kontinuerligt forandrede kunder, produkter, services, geografiske place

ringer mv. De mindre institutter har vurderet ca. to arbejdsdage til ajourføring fremad

rettet. Da de fleste finansielle institutter allerede bruger tid løbende på at tilpasse og 

opdatere risikovurderingerne i dag, har Finanstilsynet angivet, at business as usual sva

rer til ca. 75 %.  

For de øvrige segmenter vurderes, at det løbende arbejde med at tilpasse og ajourføre 

deres risikovurdering er relativt lille – fra et par timer til to uger. Alle adspurgte virk

somheder vurderede, at risikovurderingerne typisk vil blive tilpasset hhv. løbende samt 

en gang om året, og at den skal godkendes af ledelsen.  
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Målingen har fundet samlede løbende administrative byrder på ca. 9,8 mio. kr. 

2. Interne politikker (§§ 8-9) 

De adspurgte virksomheder har vurderet visse løbende byrder i relation til at holde in

terne politikker, forretningsgange og kontroller ajour med hvidvaskloven. En væsentlig 

del af dette arbejde er allerede business as usual for de omfattede virksomheder.  

Virksomhederne advarede mod, at der skulle foretages for meget administrativt dob

beltarbejde i relation til ajourføring med hvidvaskloven (inkl. databeskyttelse) og den 

kommende persondataforordning.  

Ejendomsmæglerne og online kasinoerne vurderede, at fjernelsen af § 25 kunne betyde 

en mindre lettelse årligt i administrativt arbejde. Der var dog usikkerhed om hvor me

get. De øvrige segmenter vurderede ikke, at fjernelsen af § 25 ville medføre en æn

dring for dem, da de forventede, at de fortsat skulle leve op til forordningerne, selvom 

at henvisningen blev taget ud af hvidvaskloven, hvorfor de ikke ville ændre praksis i 

forhold til i dag.  

Målingen har fundet samlede løbende administrative byrder på ca. 31,3 mio. kr. 

3. Krav til kundekendskab (KYC) (§§ 10-11) 

For de fleste omfattede virksomheder er lovforslagets KYC-krav overvejende business 

as usual og der er derfor ikke væsentlige nye løbende administrative byrder forbundet 

med lovbestemmelserne.  

De målte byrder fordeler sig relativt ligeligt på hhv. § 10, stk. 2, § 11, stk. 1, nr. 1c og 

nr. 2, og § 11, stk. 3.  

Lovforslagets § 11, stk. 1 nr. 1c og nr. 2 kan medføre mindre løbende administrative 

byrder for de omfattede virksomheder i forbindelse med indhentning og legitimering af 

oplysninger om daglig ledelse ved nye kundeforhold. De finansielle institutter vurdere

de, at dette kunne tage mellem et kvarter og flere timer per kundeforhold afhængigt af 

hvor svært det var at identificere og kontrollere ejerstrukturerne. De øvrige segmenter 

vurderede under en time per juridisk kunde. En repræsentant for valutavekslingsvirk

somheder vurderede, at der kun i få tilfælde ville være behov for, at de skulle indhente 

yderligere dokumentation om den daglige ledelse end den information, de allerede hav

de indsamlet i forbindelse med oprettelsen af forretningsforbindelsen. 

Målingen har fundet løbende administrative byrder på ca. 35,8 mio. kr.  
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5. Oplysningspligt (§ 15) 

De finansielle institutter, advokaterne og revisorerne vurderede, at der skal afsættes 1-

2 minutter per nyt kundeforhold til at informere kunden om de regler, der gælder for 

behandling af personoplysninger. De øvrige segmenter forventede alene at informere 

herom skriftligt, hvorfor der her kun var en omstillingsomkostning forbundet ved at 

indskrive oplysningerne i standardbetingelser, breve eller lignende.  

Målingen har fundet løbende administrative byrder på ca. 4 mio. kr. om året.  

6. Politisk Eksponerede Personer (PEP) (§§ 2 og 18) 

Den største løbende administrative byrde forbundet ved udvidelsen af definitionen af 

politisk eksponerede personer (PEP) til at omfatte personer med bopæl her i landet, 

vurderes af virksomhederne til at være det løbende PEP-tjek af alle kunder. Tidligere 

har de fleste virksomheder blot konstateret, om personen var udlænding eller ej i rela

tion til, om der skulle laves et PEP-tjek. Med udvidelsen af definitionen vurderer de ad

spurgte virksomheder, at de i praksis skal undersøge alle deres kunder, når de optager 

forretningsmæssig forbindelse med dem.  

De finansielle virksomheder, online kasinoer og ejendomsmæglerne vurderede det hø

jeste tidsforbrug per kunde. De finansielle virksomheder og online kasinoer vurderede, 

at det ville tage mellem 5-15 minutter per kunde at undersøge, om personen var en 

PEP, hvor ejendomsmæglerne vurderede helt op til tre kvarter. Der blev lagt vægt på, 

at der ikke blot skulle tjekkes, om personen selv var politisk eksponeret, men ligeledes 

en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en PEP. Hvis tjekket skulle foretages 

tilstrækkeligt ville det ligeledes ofte ikke være nok at køre et systemdrevet, automatisk 

tjek. Så ville der også skulle køres løbende (mere manuelle) tjek på, om alle PEP’er var 

blevet identificeret. Dette skyldes, at virksomhederne vurderede, at de ikke kunne lade 

et ikke offentligt leveret register/database være udelukkende ansvarlig for korrekthe

den af virksomhedens PEP-tjek.

De øvrige segmenter har vurderet mellem 1-5 minutter per kunde til PEP-tjekket. 

Hvad angår lovforslagets § 18, stk. 2, vurderer virksomhederne, at det kan tage op til 2 

timer per PEP-kunde at ”træffe passende foranstaltninger til at fastslå oprindelsen af 

midlerne og formuen, der er omfattet af forretningsforbindelsen eller transaktionen”. 

Antallet af (nye) PEP’er per segment er estimeret i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, 

Finanstilsynet og Skatteministeriet16.

16 Med ”nye PEP’er” menes PEP’er, som ikke tidligere var omfattet af hvidvaskloven, men som med udvidel

sen af definitionen af PEP nu omfattes. Det vil sige særligt danske PEP’er.  
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Endvidere er der løbende byrder forbundet ved at skulle foretage skærpet overvågning 

af kundeforholdet med PEP’er. I flere finansielle institutter betyder dette, at personen 

skal have en særlig rådgiver tilknyttet, og der skal laves skræddersyede løsninger per 

PEP-kunde (hvor ofte skal personens aktiviteter/transaktioner overvåges, hvilke doku

menter skal løbende indhentes, hvor ofte skal man følge op etc.).  

Endeligt skal de omfattede virksomheder jf. § 18, stk. 6 i mindst 12 måneder vurdere, 

hvilken risiko PEP’en fortsat indebærer og dertil anvende risikobaserede foranstaltnin

ger, indtil PEP’en ikke længere anses for at udgøre den risiko, som er forbundet med at 

være en PEP. Advokaterne og online kasinoer vurderede, at de en gang årligt ville lave 

en gennemgang af alle kundeforhold med PEP’er, hvilket vurderes at tage mellem en

halvanden arbejdsdag i alt. De øvrige segmenter afsatte mellem en time og en halv ar

bejdsdag til at lave denne vurdering en gang om året per kundeforhold med en PEP.  

Målingen har fundet løbende administrative byrder på ca. 120,6 mio. kr. 

7. Fælles klientkonti (§§ 11 og 21) 

Pengeinstitutterne vurderede, at det ville tage ca. en halv time at oprette hver enkelt 

kunde, som skal have sin egen konto. Hertil kommer tid brugt på at risikovurdere hver 

enkelt advokat. Dette tidsforbrug er ikke medtaget i den løbende byrde, da pengeinsti

tutterne efterspurgte mere information fra Finanstilsynet i relation hertil.  

Målingen har fundet løbende administrative byrder på ca. 3,7 mio. kr. 

10. Indberetningspligt (§ 26) 

Finanstilsynet har oplyst, at definitionen af hvidvask i lovforslaget vil blive præciseret, 

således at det fremgår af lovens bemærkninger, at skatteunddragelse er omfattet af 

hvidvask.  

EY har på den baggrund undersøgt, hvor meget de samlede løbende administrative 

byrder forventes at blive som følge af denne ændring.  

EY har fået oplyst, at SØIK i det første halvår af 2015 modtog 6.248 indberetninger fra 

de af hvidvaskloven omfattede virksomheder. På den baggrund har EY estimeret, at der 

på et år modtages ca. 12.496 indberetninger fra segmenterne pengeinstitutter, advo

kater, revisorer, valutavekslingsvirksomheder og spiludbydere. Fordeles antallet af ind

beretninger fra spiludbydere ligeligt ud fra deres procentvise andel af populationen, 

som er omfattet af hvidvaskloven, ser fordelingen således ud:  
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Tabel 15: Estimeret antal indberetninger til SØIK fordelt på segmenter 

Segment nr. Segment beskrivelse Årlige antal indberetninger17

1 Finansielle institutioner 8.866 

2 Advokatvirksomheder 10 

3 Revisionsvirksomheder 4 

4 Ejendomsmæglervirksomheder 0 

5 Valutavekslingskontorer 564 

6 Landbaserede kasinoer 1.124 

7 Online kasinoer  1.285 

8 Landbaserede væddemål 161 

9 Flerartede 482 

17 Estimeret på baggrund af antal indberetninger modtaget fra de respektive segmenter i første halvår af 

2015.  

De finansielle institutter er dem, der indberetter langt mest til SØIK, efterfulgt af kasi

noer. De finansielle institutter vurderede, at de i gennemsnit brugte omkring 5 minutter 

per indberetning, hvor advokater og revisorer vurderede op til tre timer per sag. Be

grundelsen herfor var, at advokater og revisorer indsendte så få, at når de gjorde, skul

le de være helt sikre i deres sag. Valutavekslingskontorerne vurderede mellem 10-30 

minutter per indberetning. Spiludbyderne vurderede tidsestimatet noget højere; mel

lem 1 time til næsten en hel arbejdsdag per sag.  

Da alle virksomhederne undtagen segment 8 tidligere har indsendt indberetninger på 

hvidvaskområdet, undtagen for skatteunddragelse, har Finanstilsynet, Erhvervsstyrel

sen og Skatteministeriet estimeret, at business as usual er 95 %. De resterende 5 % er 

således den forventede stigning i antal indberetninger som følge af ændringen i formu

leringen af definitionen af hvidvask (inkluderingen af ordet ”midler”).

Målingen har på den baggrund fundet løbende administrative byrder på ca. 0,5 mio. kr. 

årligt. 

Bemærkninger til effekten af definitionsændringen på antallet af indberetninger 

Der beskrives her nogle bemærkninger fra interviewvirksomhederne vedrørende den 

forventede effekt af definitionsændringen af hvidvaskdefinitionen til at omfatte skatte

unddragelse i relation til antallet af indberetninger fremadrettet.

Pengeinstitutterne vurderede, at lovbestemmelsen kan medføre flere indberetninger 

end den estimerede ændring på 5 % (i relation til business as usual i beregningen). Pen

geinstitutterne vurderede en stigning på helt op til 25-50 % afhængigt af de risikosce

narier og systemløsninger, som vil blive udviklet.  
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En repræsentant fra realkreditinstitutionerne forklarede, at de allerede i dag indsender 

indberetninger, som er relateret til skat, såsom kædesvig, moms mv. Instituttet kigger 

efter atypiske mønstre, når de kontrollerer. Definitionsændringen kan medføre behov 

for ekstra kontroller, men hvorvidt de vil sende flere indberetninger, var de i tvivl om. 

Det skyldes, at det kan være svært for dem at tjekke for tilfælde med skatteunddragel

se, idet de ikke altid vil have adgang til de informationer, som vil være nødvendige for 

at vurdere, om der kan være tilfælde med skatteunddragelse og køre kontroller herpå 

(se også afsnit 2.4 herom).  

Investeringsforeningerne og pensions- og forsikringsselskaberne vurderede ikke, at der 

vil være en stigning i indberetninger fra dem. De forklarede, at de ikke ser det som mu

ligt for dem tilstrækkeligt at screene for skatteunddragelse til at kunne lave indberet

ninger til SØIK herom.  

Fælles for advokaterne, revisorerne og ejendomsmæglerne var en begrænset eller in

gen erfaring med at sende indberetninger til SØIK, og det blev vurderet, at der ikke vil 

være væsentlige stigninger i antallet fremadrettet.  

Kasinoerne forventede en stigning i antallet. Onlinekasinoerne beskrev, at en løsning 

kunne blive at sætte deres it-system op til automatisk at indsende indberetninger, hvis 

en bruger anvender mange forskellige betalingskort. Så vil hver indberetning blot skulle 

valideres manuelt, hvilket vil reducere tidsforbruget til ca. 20 minutter pr. indberet

ning. Onlinekasinoerne vurderede, at dette vil være den mest realistiske og smidige 

måde at fange eventuel skatteunddragelse på.  

11. Opbevaring af oplysninger (§ 30) 

Lovforslagets § 30, stk. 1 stiller skærpede krav til, at virksomheder opbevarer kopi af 

legitimationsdokumenter, som er indhentet i forbindelse med opfyldelse af KYC-

kravene, i fem år.  

Virksomhederne vurderede, at der var ikke administrative byrder i relation hertil. Dette 

var allerede business as usual for de fleste og indgik som en del af det almindelige kun

dearbejde i øvrigt. De landbaserede kasinoer vurderede, at der ikke i alle tilfælde blev 

taget kopi og gemt. Tidsforbruget hermed blev estimeret til omkring 1 minut per kunde. 

Ligeledes for det landbaserede væddemål var praksis ikke i dag at tage kopi af og opbe

vare legitimationsdokumenter i 5 år. Dette blev estimeret til at være væsentlig ny ad

ministrativ byrde for dem sammenlignet med praksis i dag.  

Målingen har fundet løbende administrative byrder på ca. ca. 4 mio. kr., hvilket overve

jende er fra det landbaserede væddemål (nulpunktsmålingen). 
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EY vurderer, at tidsestimatet for det landbaserede væddemål er relativt højt, og at de 

løbende byrder kan være mindre, når først den nye praksis med kopi og opbevaring af 

oplysninger i fem år er gennemført. Dog er der ikke angivet tidsestimater for tiden af

sat til kopi og opbevaring af kundeoplysninger i fem år for segmenterne 1-5, 7 og 9, 

hvilket kan være en underestimering, der udligner overestimeringen angående det 

landbaserede væddemål.  

13. Deling af oplysninger (§ 32) 

De finansielle institutter vurderede, at lovkrav § 32, stk. 1 for koncerner kunne medfø

re en løbende byrde på 1-2 dage om året. Et pengeinstitut undrede sig over bestem

melsen, idet de formodede, at indberetninger til SØIK skulle holdes så fortroligt som

muligt. Flere pengeinstitutter vurderede, at der kunne være øvrige efterlevelseskonse

kvenser i form af systemudvikling med henblik på at sikre det rette sikkerhedsniveau på 

delingen af oplysningerne inden for koncernen.

Koncerner i de øvrige segmenter vurderede færre løbende omkostninger, svarende til 

mellem 10 minutter-2 timers arbejde om året. Segment 9 vurderede op til en arbejds

dag om året.  

Målingen har fundet løbende administrative byrder på ca. 3,7 mio. kr. 

14. Whistleblowerordning (§ 35) 

De adspurgte virksomheder forventede, at der vil være få løbende administrative byr

der, fordi:  

1. De fleste omfattede virksomheder forventede at implementere whistleblower

ordningen så simpelt som muligt f.eks. ved etablering af en postkasse i allerede 

eksisterende mailsystemer. Udgiften til systemudvikling er en øvrig efterlevel

seskonsekvens og måles ikke her.  

2. Virksomhederne, der ville beholde ordningen in house, forventede at kunne 

administrere ordningen uden ansættelse af yderligere ressourcer. 

3. Virksomhederne forventede, at der vil komme meget få henvendelser til ord

ningerne på årsbasis.  

4. Enkelte større virksomheder ville outsource whistleblowerordningen og den lø

bende udgift hertil vil da være en form for abonnementsbetaling. Udgifterne 

hertil er en øvrig efterlevelseskonsekvens og måles ikke her.  

Revisorerne vurderede, at der ikke var løbende byrder forbundet ved whistleblower

ordningen, da de allerede havde sådanne ordninger grundet eksisterende krav i revisor

loven. De vurderede, at der ikke ville være ekstra byrder i driften heraf som følge af, at 

det nu også blev inkluderet i hvidvaskloven.  

De øvrige segmenter vurderede gennemsnitligt 1-2 timer på årsbasis til løbende at drif

te whistleblowerordningen (tjekke for eventuelle indberetninger). En repræsentant for 
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de flerartede udbydere af spil (online kasino, online og landbaseret væddemål) vurde

rede en arbejdsuge på årsbasis.  

Målingen har fundet løbende administrative byrder på ca. 12,1 mio. kr. 

Registrering og hæderlighedskrav (§ 51) 

Jf. lovforslagets § 51, stk. 1 skal virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 18 og 1918 

registreres hos Erhvervsstyrelsen for at kunne udøve deres virksomhed. Dette er busi

ness as usual for de omfattede virksomheder, men § 51, stk. 2 tilføjer nye egnetheds

krav, hvorfor business as usual for de to krav ifølge aftale med Erhvervsstyrelsen og 

Finanstilsynet er sat til 50 %. 

Lovforslagets § 51, stk. 5 indfører som noget nyt hæderlighedskrav for udbydere af 

tjenesteydelser til virksomheder og valutavekslingsvirksomheder (557 virksomheder). 

For dem betyder det, at medlemmer af deres virksomheders øverste/daglige ledelse 

skal meddele Erhvervsstyrelsen oplysninger om strafbare forhold, begæring om kon

kurs mv. i forbindelse med deres indtræden i virksomhedens ledelse. En reel ejer af en 

virksomhed skal meddele Erhvervsstyrelsen oplysninger senest 14 dage efter erhver

velsen af virksomheden.

Jf. lovforslagets § 51, stk. 6 skal det meddeles Erhvervsstyrelsen, hvis forholdene ef

terfølgende ændres, hvilket er business as usual. 

Målingen har fundet løbende administrative byrder på ca. 0,002 mio. kr. 

Samlet set forventes hvidvaskloven at medføre løbende administrative byrder på ca. 

225,6 mio. kr.  

Tabel 16 nedenfor angiver de samlede løbende administrative byrder.

18 Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder og valutavekslingsvirksomheder. 
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Tabel 16: Kortlægning af de løbende administrative byrder årligt 

§-
henvisning 

Informationsforpligtelse Oplysningskrav Beskrivelse Segment 
(nr.) 

Population på 
samfundsniveau 

Aktivitet i tid 
(pr. normalef
fektiv virksom

hed) (timer) 

Timepris 
(kr.) 

BAU 
(%) 

Hyppighed 
(årligt) 

Totale løbende admi
nistrative byrder (mio. 

kr.) 

Lovtype

§7 A. Risikovurdering A1

Analyse af forretningsmodellens risiko for 
at blive udsat for hvidvask. Inkludere vur
dering af risikofaktorer (kunder, produk
ter, tjenesteydelser, transaktioner, leve
ringskanaler, lande/geografiske områder). 
Vurder faktorer i bilag 2 og 3. Inkluder den 
nationale og supernationale risikovurde
ring. Risikovurderingen skal dokumenteres 
og løbende opdateres. Underbyg med 
relevante data. 

1A 1817 14,2 552 75 1 3,6

A

1B 20 680,0 552 75 1 1,9

2 3883 3,9 616 75 1 2,4

3 4033 1,5 554 75 1 0,8

4 5333 1,7 476 75 1 1,1

5 70 2,0 476 75 1 0,0

6 7 14,8 476 85 1 0,0

7 8 3,7 476 85 1 0,0

8 1 10,0 476 0 1 0,0

9 3 
37,0 476 20 1 0,0

9,8

§8, stk. 1 B. Interne politikker B1

1837 
12,9 552 75 1 3,3

A

2 3883 6,2 616 75 1 3,7

3 4033 11,1 554 75 1 6,2

4 5333 2,5 476 75 1 1,6

5 70 3,7 476 75 1 0,0

6 7 7,4 476 85 1 0,0

7 8 14,8 476 85 1 0,0

8 1 3,7 476 0 1 0,0

9 3 

3,7 476 50 1 0,0

§8, stk. 1 B2
Gældende lov, § 25: Reglerne om tilstræk
kelige skriftlige interne regler om overhol

1 1837 0,0 552 0 1 0,0
A

2 3883 0,0 616 0 1 0,0

Tilstrækkelige interne politikker, forret
ningsgange og kontroller, som skal omfat
te risikostyring, KYC-procedurer, undersø
gelses-, noterings- og underretningspligt, 
opbevaring af oplysninger og intern kon
trol til effektiv forebyggelse, begrænsning 
og styring af risici for hvidvask og finansie
ring af terrorisme. Interne politikker, kon
troller og forretningsgange skal udarbej
des med udgangspunkt i risikovurderingen 
i § 7 under hensyntagen til virksomhedens 
størrelse. 

1
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delse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordninger om oplysninger, der skal 
medsendes om betaler ved pengeover
førsler, hvor dette er relevant, og forord
ninger indeholdende regler om finansielle 
sanktioner mod lande, personer, grupper, 
juridiske enheder eller organer - viderefø
res ikke   

3 4033 0,0 554 0 1 0,0

4 5333 -0,3 476 0 1 -0,6

5 70 0,0 476 0 1 0,0

6 7 0,0 476 0 1 0,0

7 8 -0,5 476 0 1 0,0

8 1 0,0 476 0 1 0,0

9 3 0,0 476 0 1 0,0

§8, stk.2 B3 
Virksomhedens interne politikker, kontrol
ler og procedurer skal godkendes af den 
hvidvaskansvarlige.  

1 1420 0,9 623 80 1 0,2 A

§8, stk. 4 B5 
Virksomheder skal udpege et medlem af 
direktionen, der er ansvarlig for virksom
hedens overholdelse af hvidvaskloven. 

1 1837 0,0 623 50 1 0,0

A

2 3883 0,0 676 50 1 0,0

3 4033 0,0 624 50 1 0,0

4 5333 0,0 562 50 1 0,0

5 70 0,0 546 50 1 0,0

6 7 0,0 546 0 1 0,0

7 8 0,0 546 0 1 0,0

8 1 0,0 546 0 1 0,0

9 3 0,0 546 0 1 0,0

§8, stk. 5 B6 

Virksomheder skal sikre, at ledelse og 
ansatte har modtaget tilstrækkelig under
visning i kravene hvidvaskloven samt rele
vante krav om databeskyttelse. 

1 1837 4,9 552 50 1 2,5

A

2 3883 7,6 616 50 1 9,0

3 4033 0,5 554 50 1 0,6

4 5333 3,8 476 50 1 4,8

5 70 1,0 476 50 1 0,0

6 7 2,0 476 0 1 0,0

7 8 1,0 476 0 1 0,0

8 1 20, 476 0 1 0,0

9 3 0,0 476 0 1 0,0

§9, stk. 1 B7 

Koncerner skal have politikker for databe
skyttelse samt politikker og forretnings
gange for udveksling af oplysninger inden 
for koncernen. 

1

150 - 552 50 1 0,0

A

2 336 - 616 50 1 0,0

3 349 0,0 554 50 1 0,0
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4 462 0,0 476 50 1 0,0

5 10 0,0 476 50 1 0,0

6 1 0,5 476 0 1 0,0

7 1 - 476 0 1 0,0

8 0 0,0 476 0 1 0,0

9 1 55,5 476 0 1 0,0

§9, stk. 2 B8
Virksomheder, der er en del af en koncern, 
skal gennemføre koncernens politikker og 
forretningsgange.

1 500 - 552 50 1 0,0

A

2 1120 - 616 50 1 0,0

3 1164 0,0 554 50 1 0,0

4 1539 0,0 476 50 1 0,0

5 50 0,0 476 50 1 0,0

6 2 0,0 476 0 1 0,0

7 2 - 476 0 1 0,0

8 1 0,0 476 0 1 0,0

9 1 0,0 476 0 1 0,0

31,3

§10, stk. 1 C. KYC C1 

Virksomheder skal gennemføre kunde
kendskabsprocedurer, når: 1) de etablerer 
en forretningsmæssig forbindelse, en 
kundes relevante omstændigheder æn
drer sig og i øvrigt på passende tidspunk
ter i kundeforholdet, 3) der er mistanke 
om hvidvask eller finansiering af terroris
me uanset nr. 1-3, og 4) der er tvivl om, at 
tidligere indhentede oplysninger om kun
dens identitet er korrekte eller tilstrække
lige. Er kunden en fysisk person, skal iden
titetsoplysninger omfatte navn, adresse og 
cpr-nr. eller lignende. 

1 1837 0,0 319 75 15000 0,0

A/B

2 3883 0,0 555 75 1750 0,0

3 4033 0,0 484 75 1750 0,0

4 5333 0,0 390 100 3500 0,0

5 70 0,0 319 75 100 0,0

6 7 0,0 319 75 100.000 0,0

7 8 0,0 319 100 1.000.000 0,0

8 1 0,0 319 75 500.000 0,0

9 3 

0,0 319 0 500.000 0,0

§11, stk. 1, 
nr. 1c og 

C2 
Klarlæg den juridiske persons ejer- og 
kontrolstruktur. Indhent id-oplysninger på 

1 1837 1,0 319 90 10.000 0,3
A

2 3883 0,3 555 90 1000 0,0
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nr. 2 reelle ejere. Ved ingen reelle ejere/tvivl; 
den daglige ledelse betragtes som reelle 
ejer - bortset fra ejere af selskaber, hvis 
ejerandele handles på et reguleret marked 
eller et tilsvarende marked, som er under
givet oplysningspligt i overensstemmelse 
med EU-retten eller tilsvarende internati
onale standarder. Kontroller id
oplysninger pga. af dokumenter, data eller 
oplysninger indhentet fra pålidelig og 
uafhængig kilde. 

3 4033 0,1 484 90 2000 0,0

4 5333 0,6 390 90 100 12,1

5 70 0,3 319 90 5 0,0

6 7 0,0 319 100 0 0,0

7 8 0,0 319 100 0 0,0

8 1 0,0 319 0 0 0,0

9 3 

0,0 319 100 0 0,0

§11, stk. 3 C3

KYC's omfang kan gennemføres ud fra en 
risikovurdering, hvor der inddrages oplys
ninger om forretningsforbindelsens for
mål, omfang, regelmæssighed og varig

hed.  

1 1837 0,2 319 80 700.300 7,4

A

2 3883 0,3 555 80 35.000 1,3

3 4033 0,1 484 80 35.000 0,4

4 5333 0,6 390 80 70.000 3,2

5 70 0,0 319 80 35.000 0,1

6 7 0,0 319 85 100.000 0,0

7 8 0,0 319 85 1.000.000 0,0

8 1 0,0 319 0 500.000 0,0

9 3 0,0 319 50 500.000 0,0

§11, stk. 4 C4

Virksomheden skal løbende overvåge 
kundens transaktioner og aktiviteter for at 
sikre, at disse er i overensstemmelse med 
virksomhedens eller personens viden om 
kunden. 

1 1837 0,0 319 100 700.300 0,0

A

2 3883 0,0 555 100 35.000 0,0

3 4033 0,0 484 100 35.000 0,0

4 5333 0,0 390 100 70.000 0,0

5 70 0,0 319 100 35.000 0,0

6 7 0,0 319 100 100.000 0,0

7 8 0,0 319 100 1.000.000 0,0

8 1 0,0 319 0 500.000 0,0

9 3 0,0 319 100 500.000 0,0

§10, stk. 2 C5
Udbydere af spil skal gennemføre KYC
procedurer, når de modtager indsatser 
eller udbetaler gevinster på et beløb sva

6 7 0,1 319 100 100.000 0,0

A7 8 0,0 319 100 1.000.000 0,0

8 1 0,0 319 0 500.000 5,3
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rende til 2.000 euro eller derover, hvad 
enten transaktionen sker på én gang eller 
som flere transaktioner, der er eller ser ud 
til at være indbyrdes forbundet.  

9 3

0,1 319 30 500.000 5,6

§ 22 C6

§ 22. Virksomheder og personer omfattet 
af denne lov kan undlade selv at indhente 
oplysningerne efter § 11, stk. 1-3, hvis 
oplysningerne stilles til rådighed af:  1) En 
virksomhed omfattet af denne lovs § 1, 
stk. 1, 2) en tilsvarende virksomhed eller 
person i et land inden for Den Europæiske 
Union eller i et land, som Unionen har 
indgået aftale med på det finansielle om
råde, 3) en medlemsorganisation eller 
sammenslutning af virksomheder og per
soner, som nævnt i nr. 1 og 2, hvis denne 
er underlagt krav om bekæmpelse af hvid
vask og finansiering af terrorisme.  

1 1837 0,0 552 70 700.300 0,0

A

2 3883 0,0 616 70 35.000 0,0

3 4033 0,0 554 70 35.000 0,0

4 5333 - 476 70 70.000 0,0

5 70 - 476 70 35.000 0,0

6 7 0,0 476 0 100.000 0,0

7 8 - 476 0 1.000.000 0,0

8 1 - 476 0 500.000 0,0

9 3 

- 476 0 500.000 0,0

35,8

§ 10, stk. 
1, nr. 2 

D. Enkeltstående trans
aktioner 

D1

Virksomheder og personer omfattet af 
denne lov skal gennemføre kundekend
skabsprocedurer når: 2) De udfører en 
enkeltstående transaktion 
a) på mindst 15.000 euro, hvad enten 
transaktionen sker på én gang eller som 
flere transaktio-ner, der er eller ser ud til 
at være indbyrdes forbundet, eller b) på 
mere end 1.000 euro i form af en penge
overførsel eller ved valutaveksling. 

1 1837 0,0 319 100 30.000 0,0 A

0,0

§15 E - Oplysningspligt E1
Inden etablering af en forretningsmæssig 
forbindelse med fysiske personer skal 

1 1837 0,03 319 50 700.300 3,7
A

2 3883 0,02 555 50 35.000 0,2
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virksomheden informere kunden om de 
regler, der gælder for behandling af per
sonoplysninger mhp. forebyggelse af hvid
vask. 

3 4033 0,02 484 50 35.000 0,1

4 5333 0,00 390 50 70.000 0,0

5 70 0,00 319 50 35.000 0,0

6 7 0,00 319 0 100.000 0,0

7 8 0,00 319 0 1.000.000 0,0

8 1 0,00 319 0 500.000 0,0

9 3 0,00 319 0 500.000 0,0

4,0

§18, stk. 1 F - PEP F1

Virksomheder skal have tilstrækkelige 
procedurer til at afgøre, om kunden eller 

kundens reelle ejer er en PEP'
er/nærtstående/nær samarbejdspartner. 

1 1837 0,13 552 0 560.000 38,6

A

2 3883 0,11 616 0 35.000 2,4

3 4033 0,03 554 0 35.000 0,6

4 5333 0,61 476 0 70.000 20,4

5 70 0,02 476 0 35.000 0,3

6 7 0,02 476 0 100.000 0,8

7 8 0,01 476 0 1.000.000 4,0

8 1 0,13 476 0 500.000 29,8

9 3 0,08 476 0 500.000 19,8

§18, stk. 2 F2 

Er kunden en PEP'er, skal virksomheden 
træffe passende foranstaltninger til at 

fastslå oprindelsen af midlerne og formu
en, der er omfattet af forretningsforbin

delsen eller transaktionen (proces pr. 
dansk PEP'er målt).  

1 1837 1,7 552 0 492 0,5

A

2 3883 1,8 616 0 25 0,0

3 4033 0,4 554 0 25 0,0

4 5333 2,1 476 0 50 0,0

5 70 0,2 476 0 10 0,0

6 7 1,0 476 0 10 0,0

7 8 1,0 476 0 10 0,0

8 1 0,1 476 0 10 0,0

9 3 1,5 476 0 10 0,0

§18, stk. 3 F3 
Etablering af kundeforhold med en PEP'er 
skal godkendes af den hvidvaskansvarlige, 

som er udvalgt af den daglige ledelse

1 1837 0,4 623 0 492 0,1

A

2 3883 - 676 0 25 0,0

3 4033 - 624 0 25 0,0

4 5333 - 562 0 50 0,0

5 70 0,2 546 0 10 0,0
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6 7 - 546 0 10 0,0

7 8 - 546 0 10 0,0

8 1 - 546 0 10 0,0

9 3 - 546 0 10 0,0

§18, stk. 4 F4
Der skal være skærpet overvågning af 

kundeforhold med PEP'ere (og nærtståen
de etc.) 

1 1837 10,0 552 0 492 2,7

A

2 3883 1,0 616 0 25 0,0

3 4033 3,0 554 0 25 0,0

4 5333 0,0 476 0 50 0,0

5 70 5,0 476 0 10 0,0

6 7 0,5 476 0 10 0,0

7 8 4,5 476 0 10 0,0

8 1 0,0 476 0 10 0,0

9 3 0,0 476 0 10 0,0

§18, stk. 6 F5

Ophører en PEP'er med at have det på
gældende erhverv, skal virksomheden i 
mindst 12 mdr. vurdere, hvilken risiko 

personen fortsat indebærer og anvende 
risikobaserede foranstaltninger, indtil 

personen ikke længere anses for at udgøre 
den risiko, som er forbundet med at være 

en PEP'er. 

1 1837 1,0 552 0 492 0,3

A

2 3883 11,7 616 0 1 0,0

3 4033 6,2 554 0 25 0,1

4 5333 4,0 476 0 50 0,1

5 70 0,0 476 0 10 0,0

6 7 0,0 476 0 10 0,0

7 8 7,4 476 0 1 0,0

8 1 0,0 476 0 10 0,0

9 3 0,0 476 0 10 0,0

120,6
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§11 og 21 G - fælles klientkonti G1

Undtagelsesbestemmelse for fælles kli
entkonti oprettet af advokater omfattet af 
hvidvaskloven udgår. Banken skal nu fore
tage en risikovurdering af advokaten. Hvis 
advokaten kan risikoklassificeres som 
begrænset risiko, kan klientkonti opret
holdes men bankerne yderligere kontrolle
re om advokaten opfylder lovens krav til 
KYC-procedurer før der kan anvendes 
lempede KYC-procedurer.  Hvis advokaten 
ikke er lavrisiko, må banken finde ud af, 
hvordan den sikre opfyldelse af kravene. 
Høj- og mellemrisikokunder.  

1 109 

0,5 552 0 13.500 3,7

A

§11 og 21 G2 Samme beskrivelse. Lavrisikokunder. 1 109 0,0 552 90 1.500 0,0

3,7

§25, stk. 1 
og 2

H - Undersøgelses- og 
noteringspligt

H1

Undersøg baggrund og formål med alle 
komplekse og usædvanligt store transakti
oner samt alle usædvanlige transaktions

mønstre og aktiviteter, der ikke har et 
påviseligt lovligt formål mhp. at fastslå, 

om der er mistanke eller rimelig grund til 
at formode, at disse har eller har haft 

tilknytning til hvidvask. Udvid overvågning 
hvor relevant. Resultaterne af en undersø
gelse skal noteres og opbevares, jf. § 30.

1 1837 1,0 552 100 35015 0,0

A

2 3883 1,0 616 100 1750 0,0

3 4033 1,0 554 100 3500 0,0

4 5333 0,0 476 100 1750 0,0

5 70 0,0 476 100 100 0,0

6 7 0,0 476 100 5000 0,0

7 8 4,5 476 100 50000 0,0

8 1 0,0 476 0 25000 0,0

9 3 1,0 476 100 25000 0,0

0,0

§26 I - Underretningspligt I1 
Måling af ændring i antallet af underret
ninger til (SØIK) som følge af definitions

ændringen af hvidvask 

1 1837 0,6 552 95 8866 0,2

A

2 3883 3,0 616 95 10 0,0

3 4033 3,0 554 95 4 0,0

4 5333 0,0 476 95 0 0,0

5 70 0,3 476 95 564 0,0

6 7 1,0 476 95 1124 0,0
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7 8 6,0 476 95 1285 0,2

8 1 1,0 476 0 161 0,1

9 3 3,5 476 95 482 0,0

0,5

§30, stk. 1 
J - Opbevaring af oplys

ninger 
J1

Opbevar oplysninger indhentet ifm. opfyl
delse af KYC-kravene, herunder id- og 

kontroloplysninger samt kopi af foreviste 
legitimationsdokumenter. Det samme for 
dokumenter og registreringer vedr. trans
aktioner/aktiviteter, der gennemføres som 

led i kundeforholdet.  

1 1837 0,0 319 75 700.300 0,0

A

2 3883 0,0 555 100 35.000 0,0

3 4033 0,0 484 100 35.000 0,0

4 5333 0,0 390 100 70.000 0,0

5 70 0,0 319 100 35.000 0,0

6 7 0,0 319 90 100.000 0,1

7 8 0,0 319 90 1.000.000 0,0

8 1 0,3 319 90 500.000 4,0

9 3 0,0 319 90 500.000 0,0

§30, stk. 2-
3 

J2
Oplysningerne skal opbevares i 5 år efter 
kundeforholdets ophør, hvorefter oplys

ningerne skal slettes, jf. § 30, stk. 2-3  

1 0 0,0 319 75 700.300 0,0

A

2 3883 0,0 555 100 35.000 0,0

3 4033 0,0 484 100 35.000 0,0

4 5333 0,0 390 100 70.000 0,0

5 70 0,0 319 100 35.000 0,0

6 7 0,0 319 90 100.000 0,0

7 8 0,0 319 90 1.000.000 0,0

8 1 0,0 319 90 500.000 0,0

9 3 0,0 319 90 500.000 0,0

4,0
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§31, stk. 1 
K - Grænseoverskriden

de virksomhed 
K1

Virksomheder, der etablerer virksomhed i 
et andet land inden for EU eller i et land, 
som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, skal sikre, at den 
etablerede virksomhed overholder de 
nationale bestemmelser i det pågældende 
land om hvidvask og finansiering af terro
risme. 

1 30

0,0 623 60 1 0,0

A

§31, stk. 2 K2

Danske modervirksomheder på det finan
sielle område skal sikre og dokumentere, 
at filialer eller majoritetsejede dattersel
skaber overholder hvidvaskloven og krav 
om databeskyttelse. 

1 30 

0,0 623 0 1 0,0

A

0,0

§32, stk. 1 L - Deling af oplysninger L1
Oplysninger om, at der er givet underret
ning til SØIK, skal videregives til virksom

heder, der tilhører samme koncern. 

1 500 11,10 623 0 1 3,5

A

2 1120 0,17 676 0 1 0,1

3 1164 0,17 624 0 1 0,1

4 1539 0,00 562 0 1 0,0

5 50 0,25 546 0 1 0,0

6 2 2,00 546 0 1 0,0

7 2 0,17 546 0 1 0,0

8 1 2,00 546 0 1 0,0

9 1 7,40 546 0 1 0,0

3,7

§35, stk. 1-
3 

M - Whistleblowerord
ning 

M1

Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, 
8-9 og 13-20, skal have en ordning, hvor 
deres ansatte via en særlig, uafhængig og 
selvstændig kanal kan indberette over
trædelser eller potentielle overtrædelser 
af hvidvaskloven. Indberetninger til ord
ningen skal kunne foretages anonymt.  

(1) 893 2,0 552 0 1 1,0

B

2 3106 2,0 616 0 1 3,8

3 3226 0,0 554 0 1 0,0

4 4266 3,6 476 0 1 7,2

5 10 1,0 476 0 1 0,0

6 7 2,0 476 0 1 0,0
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7 8 2,0 476 0 1 0,0 

8 1 1,0 476 0 1 0,0 

9 3 37,0 476 0 1 0,1 

12,1 

§51, stk. 1 
og 2 

N4

Virksomheder og personer omfattet af § 1, 
stk. 1, nr. 18 og 19, skal registreres hos 
Erhvervsstyrelsen for at kunne udøve 
denne virksomhed. Egnethedskravene 
fremgår af stk. 2.  

(1) + 9 557

0,50 319 50 5 0,0

A 

§51, stk. 5 N5

Medlemmer af en virksomheds øver
ste/daglige ledelse skal meddele ERST 
oplysninger om fx strafbare forhold, be
gæring om konkurs mv. ifm. deres indtræ
den i virksomhedens ledelse. En reel ejer 
af en virksomhed skal meddele ERST op
lysninger, senest 14 dage efter erhvervel
sen af virksomheden. 

(1) + 9 557

0,08 319 0 50 0,0

A 
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§51, stk. 6 N6 

Virksomheder, et medlem af en virksom
heds øverste eller daglige ledelse samt en 
reel ejer af en virksomhed skal meddele 
Erhvervsstyrelsen, hvis forholdene efter
følgende ændres.  

(1) + 9 557 

0,08 319 100 10 0,0

A 

0,0

§12, stk. 1-
2

O - Liv og Pensionsom-
rådet

O1

Udover over kravene i § 11 skal liv- og 
pensionsvirksomheder indhente oplysnin
ger om navn på den begunstigede i hen
hold til forsikringspolicen. Jf. § 12 stk. 2, 
skal den eller de begunstigedes identitets
oplysninger kontrolleres i overensstem
melse med reglen i § 10, stk. 1, nr. 3, in
den udbetaling finder sted i henhold til 
forsikringspolicen. 

(1) 33

0,0 319 50 100.000 0,0

A 

O2
Byrde som følge af ophævelse af den 
nuværende § 20, stk. 1. 

(1) 33

0,0 319 0 100.000 0,0

A 

0,0

I alt 225,6
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B.3 Målte punkter i lovforslaget uden administrative konsekvenser 
I forbindelse med indeværende måling er der ligeledes interviewet omkring bestemmel

ser i lovforslaget, som har vist sig hverken at have administrative omstillingsomkost

ninger eller medføre løbende administrative byrder eller lettelser for de omfattede virk

somheder. 

Det drejer sig om følgende fire lovkrav: 

Enkeltstående transaktioner (§ 10, stk. 1. nr. 2) 
Virksomheder omfattet af denne lov skal gennemføre kundekendskabsprocedurer, når 

de udfører en enkeltstående transaktion: 

1) på mindst 15.000 euro, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som flere 

transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet, eller  

2) på mere end 1.000 euro i form af en pengeoverførsel eller ved valutaveksling. 

Det har været undersøgt, hvorvidt denne bestemmelse kunne medføre en lettelse for 

de omfattede virksomheder (undtagen for pengeoverførsels- og valutavekslingsvirk

somheder). De større finansielle virksomheder vurderede, at dette kunne medføre en 

lettelse for deres arbejde, men kunne desværre ikke give tidsestimater på denne lettel

se.  Advokaterne, revisorerne og ejendomsmæglerne vurderede, at bestemmelsen i 

praksis ikke ville betyde de store ændringer for dem givet de forretningsgange og pro

cedurer, som virksomhederne havde i dag.  

Liv- og pensionsområdet (§ 12) 
Lovforslagets § 12 stiller krav om, at livs- og pensionsforsikringer ud over kravene i § 

11 skal indhente oplysninger om navn på den begunstigede i henhold til forsikringspoli

cen. Jf. § 12 stk. 2, skal den eller de begunstigedes identitetsoplysninger kontrolleres i 

overensstemmelse med reglen i § 10, stk. 1, nr. 3, inden udbetaling finder sted i hen

hold til forsikringspolicen.

Ændringen fra gældende lovgivning består i, at identifikation af forsikringstageren (og 

kontrol heraf) ikke kan vente til ”senest ved” udbetaling, men skal ske ”inden udbeta

ling finder sted”. 

De adspurgte livs- og pensionsselskaber vurderede, at bestemmelsen ikke vil få nogen 

betydning for dem (hverken byrder eller lettelser). I praksis foregår indhentning af op

lysninger om den begunstigede inden udbetalingen finder sted – deres systemer tillader 

ikke, at udbetalingen igangsættes uden at identifikationsoplysninger er indhentet.  

Bistand fra tredjemand (§ 22) 

Som beskrevet i afsnit 2.4 udvider lovforslagets § 22 muligheden for at dele oplysnin

ger til alle af lovforslagets omfattede virksomheder.  

Interviewvirksomheder i segmenterne ejendomsmægler- og valutavekslingsvirksomhe

der samt udbydere af spil viste stor interesse for at benytte bestemmelsen, men kunne 
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desværre ikke angive tidsestimater for, hvor stor lettelsen ville være. Dette vil afhænge 

af den konkrete samarbejdsaftale, der ville blive indgået mellem virksomhederne. En 

del af de løbende administrative byrder til at leve op til KYC-krav og PEP-krav forvente

des dog at kunne blive reduceret.  

Undersøgelses- og noteringspligt (§ 25) 

Jf. lovforslagets § 25 skal de omfattede virksomheder undersøge baggrund og formål 

med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transak

tionsmønstre og aktiviteter. Dette er business as usual for alle de omfattede virksom

heder, undtagen for udbyderen af landbaseret væddemål, som ikke tidligere har været 

omfattet af hvidvaskloven. Denne virksomhed vurderede imidlertid, at der ikke var nye 

administrative byrder eller lettelser forbundet med lovforslaget for dem, hvorfor deres 

tidsestimat er nul19.

B.4 Bemærkninger til beregningerne 
Nedenfor beskrives de antagelser og beregningsmetoder, der lægger til grund for flere 

af estimaterne i indeværende måling. Alle estimater, som EY har foretaget, er valideret 

ved og godkendt af hhv. Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Skatteministeriet.  

. Visse BAU-estimater på spilområdet er foretaget af EY og efterfølgende god

kendt af Skatteministeriet.  

. For spilområdet er estimater af antal koncerner og antal virksomheder, som er 

en del af en koncern, foretaget af EY og efterfølgende godkendt af Skattemini

steriet (til §§ 9 og 32). 

. For spilområdet er estimater for hyppigheden af juridiske personer, hvor der ik

ke er reelle ejere og den daglige ledelse derfor skal registreres som reelle ejere, 

foretaget af EY og efterfølgende godkendt af Skatteministeriet (§ 11, stk. 1).   

. Angående estimater for virksomheder, der har mere end 5 ansatte, er anvendt 

et groft estimat på 80 % af populationerne, der har over 5 ansatte. Dette er an

vendt til beregningen af § 35 for segment 1-2, 4-5. Segment 3 medtages ikke, 

da revisorer allerede lever op til § 35 jf. revisorloven. Til segment 6-9 er de ful

de segmenter anvendt, da segmenternes størrelse i forvejen er marginal.  

. Angående antal kundeforhold, som er med PEP’er, har EY foretaget estimatet 

for det finansielle segment. Estimatet er foretaget ud fra, at 0,07 % af den dan

ske befolkning er PEP’er (ud fra oplysningen, at der er 4000 danske PEP'er) 

fordelt på antallet af nye årlige kundeforhold på 700.300 i den finansielle sek

tor. Erhvervsstyrelsen har leveret PEP-estimaterne for segmenterne advokater, 

revisorer, ejendomsmæglere og vekselkontorer. EY har foretaget PEP

estimater på spilområdet med udgangspunkt i det forventede antal PEP’er i de 

øvrige segmenter.

19 Da business as usual er sat til 0 for denne virksomhed i overensstemmelse med AMVAB-metoden.  
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. EY har lavet et estimat for antal komplekse og usædvanligt store transaktioner 

på 5 % af alle kundeforhold (§ 25, stk. 1 og 2). Dette estimat er blevet fordelt 

på segmenterne ligeligt.  

. EY har estimeret antallet indberetninger til SØIK (§ 26) på tværs af segmenter

ne ud fra det antal indberetninger, som det er oplyst, at SØIK modtog i første 

halvår af 2015. 

B.5 Validitet og følsomhedsanalyse 

Da ex ante målinger afspejler de forventede administrative konsekvenser ved forslag til 

ny regulering kan der opstå visse udfordringer ved at estimere løbende administrative 

byrder, da konsekvenser af initiativer og krav, der endnu ikke er indført, kan være van

skelige at angive på forhånd for de senere berørte virksomheder. I nedenstående afsnit 

afdækkes, hvorledes disse følsomheder har influeret på nærværende måling. 

Kendte og nye lovbestemmelser 

I denne måling imødekommes ovennævnte udfordring delvist af, at der for flere af lov

bestemmelserne er målt administrative konsekvenser på aktiviteter, de adspurgte virk

somheder har stor erfaring med (særligt KYC-krav).  

Omvendt gælder det for de nye lovbestemmelser, at virksomhederne ikke kender om

fanget af en række eksterne faktorer, som får indflydelse på tidsforbruget forbundet 

med efterlevelsen af visse administrative krav. I dette tilfælde gælder det fx at forholde 

sig til den supranationale risikovurdering, der på interviewtidspunktet ikke var udarbej

det; eller at estimere forventet tid, der skal bruges til at tjekke danske PEP’er i kunde

porteføljen uden på interviewtidspunktet at vide, om en systemløsning vil kunne effek

tivisere det ellers manuelle og tidskrævende arbejde hertil.  

Dette har betydet, at nogle virksomheder har ønsket ikke at give tidsestimater på en

kelte lovkrav. Et eksempel herpå er § 9, stk. 1 vedrørende, at koncerner skal have poli

tikker for databeskyttelse, samt politikker og forretningsgange for udveksling af oplys

ninger inden for koncernen. Her har de finansielle institutioner, advokaterne og online 

kasinoerne ikke ønsket at give et tidsestimat, da de vurderede det for usikkert i relation 

til, hvordan lovkravet skulle tolkes for så vidt angår databeskyttelsesdelen. Det samme 

gjaldt § 9, stk. 2 angående virksomheder, der er en del af en koncern. 

Valg af interviewpersoner 

Undersøgelsens validitet og de opnåede resultater er søgt højnet gennem valg af inter

viewpersoner, der har haft stor indsigt i og forståelse for emnet. De udvalgte inter

viewpersoner har haft indgående kendskab til hvidvaskområdet, og/eller har arbejdet 

med implementeringen heraf i praksis. Således har de interviewede levet op til en eller 

flere af nedenstående faktorer: 

1) Personen sidder i virksomhedens/filialens ledelse, er øverste ansvarlige for 

overholdelse af lovgivningen og kender til hvidvaskområdet 

2) Personen er hvidvask- eller compliance-ansvarlig, eller sidder i en lignende 

funktion f.eks. etisk råd.  
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3) Personen er udøvende (f.eks. ved at udarbejde retningslinjer, risikovurdering, 

foretage tjek og kopi af legitimation) 

4) Personen kender allerede det 4. hvidvaskdirektiv.  

Det vurderes på den baggrund, at de interviewede personer samlet set har haft tilfreds

stillende evner til at begrunde byrdeangivelserne ved at relatere oplysningskrav til ad

ministrative aktiviteter.  

Omvendt har de interviewede personer ad flere omgange taget forbehold for udtalelser 

med begrundelsen, at de ikke har set lovforslaget og/eller ikke kender til Finanstilsy

nets fortolkninger heraf. Flere interviewpersoner har fremhævet, at deres efterlevelse i 

praksis i høj grad vil afhænge af den samlede branches fortolkning af lovgivningen, 

hvilket medfører noget usikkerhed til tidsestimaterne.  

Samlet set vurderer EY, at målingens resultater lever op til de forudsætninger, som 

AMVAB-metoden foreskriver og at målingens validitet overordnet set er tilfredsstillen

de.



70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bilag C. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved 
AMVAB-metoden 

C.1 Introduktion 
Danske virksomheder er underlagt en række forskellige krav og pligter, som er fastsat i 

love og regler af offentlige myndigheder. Det offentlige fastsætter kravene for at regu

lere virksomhedernes adfærd, så overordnede samfundsmæssige hensyn tilgodeses. 

Men hvis virksomhederne pålægges unødvendige administrative byrder, er der tale om 

et samfundsmæssigt spild. Det er ofte muligt, at regulere virksomhedernes adfærd på 

en mere optimal og for virksomhederne mindre ressourcekrævende måde, uden at de 

overordnede samfundsmæssige formål med reguleringen tilsidesættes. 

Erhvervsstyrelsen har af Regeringen fået til opgave at følge udviklingen i de admini

strative byrder ved målinger af ny erhvervsrettet lovgivning. 

Til den opgave anvender Erhvervsstyrelsen AMVAB-metoden til at måle, hvor mange 

ressourcer virksomhederne bruger på at efterkomme administrative krav i erhvervsre

levante love og bekendtgørelser. AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksom

hedernes Administrative Byrder. Resultaterne fra AMVAB-målinger anvendes til at føl

ge udviklingen i de administrative byrder, til at forebygge nye byrder i forslag til ny re

gulering og til at identificere byrdefulde områder med henblik på regelforenkling af ek

sisterende regulering. 

AMVAB-målingerne gennemføres af eksterne konsulenter i samarbejde med ressortmi

nisteriet og Erhvervsstyrelsen.  

C.2 De administrative konsekvenser ved reguleringen 
Ved AMVAB-metoden gennemføres virksomhedsinterviews til undersøgelse af, hvor 

mange ressourcer virksomhederne bruger på at efterleve specifikke love, bekendtgø

relser. Metoden indebærer, at man ved en nøje gennemgang af regelteksten i love og 

bekendtgørelser finder de steder, hvoraf det fremgår, at virksomhederne har pligt til at 

stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart.  

Disse informationsforpligtelser underopdeles i et antal oplysninger, som virksomheder

ne har pligt til at stille til rådighed – disse betegnes oplysningskrav. For at kunne tilveje

bringe de pågældende oplysninger skal virksomhederne gennemføre en række admini

strative aktiviteter. Disse aktiviteter kræver et internt ressourceforbrug i form af med

arbejdernes tidsforbrug. I nogle tilfælde vil efterlevelse af oplysningskravene også kræ

ve, at virksomhederne bruger ressourcer på anskaffelser enten i form af produkter 

og/eller anskaffelser i form af eksterne serviceydelser. 

Den administrative byrde måles efter formlen: 

P*O*H = Administrativ byrde 

P: Antal virksomheder omfattet af reguleringen. 
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O: Omkostningsparametre i én omfattet virksomhed bestående af løn til administrative 

medarbejdere for pågået administrativ aktivitet og/eller eventuelle anskaffelser. 

H: Hyppigheden af hvor ofte information skal stilles til rådighed for myndighed eller 

tredjepart årligt. 

De målte løbende administrative byrder angives altid årligt. 

C.2.1 Ex ante og ex post målinger 
AMVAB-metoden anvendes til to typer af målinger: ex ante og ex post målinger. 

Ex ante målinger 

I forbindelse med ny lovgivning, som forventes at have administrative konsekvenser for 

danske virksomheder, i et omfang der overstiger 4 mio. kr. årligt, opgør Erhvervssty

relsen de forventede administrative konsekvenser for virksomhederne ved lovforslaget 

eller bekendtgørelsesudkastet. En sådan opgørelse betegnes som en ex ante måling af 

de administrative konsekvenser, idet der er tale om en vurdering af de administrative 

konsekvenser ved en ny regel, inden denne får effekt for virksomhederne.  

Ex-post målinger 

Målinger af de administrative konsekvenser for danske virksomheder ved love, be

kendtgørelser eller øvrige initiativer som f.eks. digitaliseringsinitiativer. Sådanne må

linger betegnes som ex-post målinger af de administrative konsekvenser, idet målingen 

gennemføres efter, at reglen eller initiativet er trådt i kraft og kan ”mærkes” ude i virk

somhederne. En ex post måling foretages kun, når administrative konsekvenser ikke er 

blevet ex ante målt tidligere, eller når grundlaget for en ex ante måling er ændret siden 

ex ante målingen blev afsluttet. 

C.2.2 Forskellige typer af administrative konsekvenser  
I målingen sondres mellem omstillingsomkostninger og løbende byrder: 

Omstillingsomkostninger 

Omstillingsomkostninger er de omkostninger, som virksomhederne kun skal afholde én 

gang i forbindelse med, at de skal omstille sig til en ny eller ændret lovgiv

ning/regulering. Omstillingsomkostningerne omfatter ikke de omkostninger, som en 

virksomhed måtte have i forhold til at overholde eksisterende regulering for første 

gang, fx som en konsekvens af stigende omsætning eller udvidelse med nye forret

ningsområder i virksomheden.  
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Løbende byrder 

De løbende byrder består af de omkostninger, der løbende opstår som følge af reg

ler/regulering. Der kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, 

f.eks. indberetning af moms. Der kan også være tale om omkostninger, der opstår sjæl

dent eller endda er en engangsomkostning for den enkelte virksomhed (fx virksomheds

registrering), men som gentages løbende af nye virksomheder (der registreres).  

Metoden er nærmere beskrevet i Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomheder

nes Administrative Byrder (AMVAB), som findes på www.amvab.dk.

http://www.amvab.dk
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Bilag D. Hvidvasklovens anvendelsesområde 

D.1 Hvidvasklovens kapitel 1 – anvendelsesområde  

§ 1. Denne lov finder anvendelse på følgende virksomheder og personer: 

1) Pengeinstitutter. 

2) Realkreditinstitutter. 

3) Fondsmæglerselskaber. 

4) Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 

5) Sparevirksomheder. 

6) Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge. 

7) Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikring eller andre investeringsrelate

rede forsikringer. 

8) Øvrige virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt udøver en eller flere af de i 

bilag 1 nævnte aktiviteter, jf. dog stk. 2. 

9) Udenlandske virksomheders filialer og agenter her i landet, der udøver virksomhed 

efter nr. 1-8. 

10) Investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, 

hvis disse virksomheder har direkte kunderelationer.  

11) Danske UCITS og alternative investeringsfonde. 

12) Operatører af et reguleret marked, der har fået tilladelse i Danmark til at være auk

tionsplatform i henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. 

november 2010.  

13) Aktører, som har tilladelse til at byde direkte på auktioner, der er omfattet af Euro

pa-Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010, og som ikke 

er et fondsmæglerselskab eller et pengeinstitut med tilladelse som værdipapirhand

ler. 

14) Advokater,  

a) når de yder bistand ved rådgivning om eller udførelse af transaktioner for deres 

klienter i forbindelse med 

i) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, 

ii) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, 

iii) åbning eller forvaltning af bankkonti eller værdipapirdepoter, 

iv) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virk

somheder, eller 

v) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller 

b) når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transak

tion eller en transaktion vedrørende fast ejendom. 

15) Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven. 

16) Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder. 

17) Virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser 

som de i nr. 14-16 nævnte persongrupper, herunder revisorer som ikke er godkendt i 

henhold til revisorloven, skatterådgivere og eksterne bogholdere. 

18) Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, jf. § 2, nr. 12.  
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19) Valutavekslingsvirksomheder, jf. dog stk. 2.  

20) Udbydere af spil. 

21) Danmarks Nationalbank i det omfang den udøver tilsvarende virksomhed som de i 

nr. 1 nævnte institutter. 

Stk. 2. Finanstilsynet kan for virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8, 

og Erhvervsstyrelsen kan for virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 19, 

fastsætte regler om at loven helt eller delvis ikke finder anvendelse på virksomheder og 

personer, hvis den finansielle aktivitet opfylder følgende betingelser: 

1) Den finansielle aktivitet er begrænset målt i absolutte beløb. 

2) Den finansielle aktivitet er begrænset på transaktionsbasis og må ikke overstiger 

1000 euro pr. kunde, uanset om transaktionen udføres som en eller flere sammen

hængende transaktioner. 

3) Den finansielle aktivitet ikke er hovedaktiviteten og må ikke overstiger 5 pct. af den 

pågældende juridiske eller fysiske persons samlede omsætning pr. år. 

4) Den finansielle aktivitet er accessorisk virksomhed, som har direkte tilknytning til 

den juridiske eller fysiske persons hovedaktivitet. 

5) Den juridiske eller fysiske persons hovedaktivitet er ikke en aktivitet omfattet af 

lovens § 1, stk. 1, nr. 14-18 og nr. 20. 

6) Den finansielle aktivitet udbydes ikke til offentligheden generelt, men kun til kunder 

omfattet af virksomhedens hovedaktivitet. 

Stk. 3. § 5 finder anvendelse på erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af stk. 1. 

Stk. 4. § 6 finder anvendelse på virksomheder og personer, der som led i deres virk

somhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentlighe

den, herunder personer og virksomheder, hvis aktivitet består i at veksle pengesedler 

og mønter i forskellig valuta. 

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at loven helt eller delvis ikke finder 

anvendelse for visse udbydere af spil, hvor der vurderes at være en lav risiko for hvid

vask eller finansiering af terrorisme. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse for landbasere

de eller online kasinoer. 

D.2 Hvidvasklovens kapitel 2 – definitioner 

§ 2. I denne lov forstås ved: 

1) Daglig ledelse: Personer, der har ansvaret for en juridisk persons daglige ledelse, 

herunder for drift, omsætning og øvrige transaktioner. 

2) Finansiel transaktion: En transaktion, der vedrører likvider eller andre finansielle 

aktiver. 

3) Forretningsmæssig forbindelse: Kundeforhold, som etableres af virksomheden eller 

personen omfattet af loven, der på etableringstidspunktet forventes at blive af en 

vis varighed, og som kan omfatte oprettelse af kundekonto, kundedepot, iværksæt

telse af transaktioner og andre aktiviteter, herunder rådgivningsopgaver, for kun

den. 
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4) Korrespondentforbindelse:  

a) Levering af pengeinstitutydelser fra et pengeinstitut (korrespondenten) til 

et andet pengeinstitut (respondenten), herunder oprettelse af løbende kon

to eller passivkonto, samt øvrige ydelser som likviditetsstyring, internatio

nale overførsel af midler m.v.  

b) Forbindelser mellem virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2-13 eller 19 

(korrespondenten) til en anden virksomhed omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2-13 

eller 19 (respondenten), hvor der leveres lignende ydelser herunder forbin

delser indgået med henblik på værdipapirtransaktioner eller overførsler af 

midler.  

5) Nærtstående: Ægtefælle, registreret partner, samlever, livsarvinger og disses æg

tefæller og forældre. 

6) Nær samarbejdspartner:  

a) En fysisk person, der i fællesskab med en eller flere andre politisk eksponerede 

personer, er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person.  

b) En fysisk person, der på anden måde end nævnt i litra a har nær forretnings

mæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer. 

c) En fysisk person, der er reel ejer af en juridisk person, som drives til fordel for 

en anden politisk eksponeret person. 

7) Politisk eksponerede personer: Fysiske personer, der har eller har haft et af følgen

de offentlige erhverv: 

a) Statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende mini

stre. 

b) Parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer. 

c) Medlemmer af politiske partiers styrelsesorganer. 

d) Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstå

ende retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse 

under ekstraordinære omstændigheder. 

e) Medlemmer af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker. 

f) Ambassadører, chargé d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styr

ker. 

g) Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrol

lerende organer. 

h) Direktører, vicedirektører og medlemmer af bestyrelsen eller personer med 

tilsvarende hverv i en international organisation. 

8) Reelle ejere i et selskab, virksomhed, foreninger m.v.: Den eller de fysiske perso

ner, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig 

del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp 

af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et regule

ret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i over

ensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder. 

9) Reelle ejere i en fond, trust eller et andet lignende retligt arrangement: Den eller de 

fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer eller på anden 

måde har ejerskabslignende beføjelser, herunder: 

a) Fondens bestyrelse. 
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b) Særligt begunstigede personer, eller såfremt de enkeltpersoner, der nyder godt 

af fondens uddelinger, endnu ikke kendes af fonden, den gruppe personer, i 

hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer. 

c) Trustens stifter, forvaltere og protektor, hvis en sådan findes.  

10) Transaktion: En eller flere handlinger, hvorved et eller flere aktiver overføres eller 

overdrages. 

11) Tomt bankselskab: En virksomhed der driver virksomhed svarende til virksomheder 

omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-11 og 19,, der ikke er fysisk til stede i det land, hvor 

det har hjemsted, ikke ledes eller administreres i det pågældende land, og som ikke 

indgår i en reguleret finansiel koncern. 

12) Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder: Enhver, som ikke er omfattet af § 1, 

stk. 1, nr. 14-16, når de erhvervsmæssigt udøver følgende virksomhed: 

a) Opretter selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer. 

b) Fungerer som eller sørger for, at en anden person fungerer som ledelsesmed

lem i en virksomhed, eller som deltager i et interessentskab eller en tilsvarende 

post i andre virksomheder. 

c) Stiller hjemstedsadresse eller anden adresse, der på lignende vis er beregnet 

som kontaktadresse og dertil knyttede tjenester, til rådighed for en virksom

hed. 

d) Fungerer som eller sørger for, at en anden fungerer som forvalter eller admini

strator af en fond, trust eller et tilsvarende retligt arrangement. 

e) Fungerer som eller sørger for, at en anden fungerer som nominee for tredje

mand, med mindre denne er en virksomhed, hvis ejerandele m.v. handles på et 

marked for handel med finansielle instrumenter. 

§ 3. Ved hvidvask forstås i denne lov: 

1) uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller 

midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse,  

2) uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden 

måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lov

overtrædelse, eller 

3) forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner. 

Stk. 2. Stk. 1 omfatter også dispositioner foretaget af den, der har begået den strafba

re lovovertrædelse, som udbyttet hidrører fra. 

§ 4. Ved finansiering af terrorisme forstås i denne lov finansiering af terrorisme som 

defineret i § 114 b i straffeloven, for så vidt angår handlinger omfattet af § 114 i straf

feloven. 
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D.3 Hvidvasklovens bilag 1 

1) Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler. 

2) Udlånsvirksomhed, herunder blandt andet 

- forbrugerkreditter 

- realkreditlån 

- factoring og diskontering 

- handelskreditter (inkl. forfaitering). 

3) Finansiel leasing. 

4) Udstedelse og administration af andre betalingsmidler (for eksempel rejsechecks og 

bankveksler), i det omfang aktiviteten ikke er omfattet af lov om betalingstjenester 

og elektroniske penge. 

5) Sikkerhedsstillelse og garantier. 

6) Transaktioner for kunders regning vedrørende 

a) pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.), 

b) valutamarkedet, 

c) finansielle futures og optioner, 

d) valuta- og renteinstrumenter, 

e) værdipapirer. 

7) Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. 

8) Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed 

beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammen

slutning og opkøb af virksomheder. 

9) Pengeformidling (money broking). 

10) Porteføljeadministration og -rådgivning. 

11) Opbevaring og forvaltning af værdipapirer. 

12) Boksudlejning. 
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Bilag E. Finanstilsynets risiko-rating 

Afsnittet nedenfor er et uddrag af Finanstilsynets risiko-rating på hvidvaskområdet. 

Finanstilsynets risiko-rating baseres på en vurdering af:  

1. Virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask 

og finansiering af terrorisme, og  

2. virksomhedens risikobegrænsende foranstaltninger. 

Risiko rating fremkommer ved multiplikation af rating for iboende risiko (1-8) med ra

ting for risikobegrænsende foranstaltninger (1-4). I tabellen nedenfor anvendes et ra

ting spænd for iboende risiko fra 1 (lav risiko) – 8 (høj risiko). Forklaring af risikobe-

grænsende foranstaltninger er ikke medtaget i bilaget.  

Pr. 1. januar 2012 har Finanstilsynet fastsat følgende ratings for de 

forskellige kategorier af finansielle virksomheder: 

Tabel 11: Risikorating af finansielle virksomheder 

Kategori20 Rating 

Større pengeinstitutter (arbejdende kapital større end DKK 50 mia.) 8

Mellemstore pengeinstitutter (arbejdende kapital fra DKK 10-50 
mia.) 

6

Mindre pengeinstitutter (arbejdskapital mindre end DKK 10 mia.) 5

Realkreditinstitutter 2

Fondsmæglerselskaber 3

Investeringsforvaltningsselskaber 1

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 2

Sparevirksomheder 2

Betalingsinstitutter 6

E-pengeinstitutter 6

Pengeoverførselsvirksomheder og e-penge-udstedere med begræn
sede tilladelse 

8

Filialer af udenlandske kreditinstitutter 7

Agenter og filialer af udenlandske betalingsinstitutter og e-penge
institutter 

8

Investeringsforeninger m.v. 1

Udlånsvirksomheder, herunder kreditkortudstedende virksomheder 3

Leasing- og factoringselskaber 2

20 Oversigten omfatter de kategorier af finansielle virksomheder mv., 

som er under tilsyn af Finanstilsynet. 
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