Ofte stilte spørsmål om hvitvaskingsregelverket
- Praktisk etterlevelse Fagseminar om ny hvitvaskingslov, 13.09.18
Av Camilla Rieber Waldjac, Nordea, og Julie Namork Meyn, Finans Norge

Ofte stilte spørsmål om hvitvaskingsregelverket
• Spørsmål og svar
• Praktisk veiledning
• Målgruppe
• I samarbeid med Finanstilsynet
• Knyttet opp mot Finanstilsynets
Rundskriv 24/2016
• Se Finans Norges hjemmesider:
https://www.finansnorge.no/aktuelt/
nyheter/2017/10/ofte-stiltesporsmal-om-hvitvasking/

Hva er Q&A - dokumentet – Ofte stilte spørsmål
om hvitvaskingsregelverket?
• Normalrisikoperspektiv
• Ikke uttømmende/fasit

Bakgrunnen for arbeidet
• Finanstilsynets initiativ – supplement
til Rundskriv 24/2016
• Basert på arbeid med Frysveileder
• Felles standard

Hvordan jobber
vi?
• Arbeidsgruppe
med representanter
fra Finans
Norge, DNB, Nordea og Eika-gruppen
• Samarbeid med Finanstilsynet
• Spørsmålene basert på ulike kilder

1.

Tema i Ofte stilte spørsmål
Generelt

2.

Kjenn-din-kunde prinsippet og risikobasert tilnærming

3.

Hva innebærer standard kundekontroll?

4.

Forsterket kundekontroll

5.

Forenklet kundekontroll

6.

Tidspunkt for kundekontroll

7.

Hvem skal underlegges kundekontroll eller kundekontrolltiltak

8.

Løpende oppfølgning av kundeforhold

9.

Tredjepartskontroll og utkontraktering

10.

Korrespondentbanker

11.

Undersøkelser og mistenkelige transaksjoner

12.

Rapporteringsplikt

13.

Avvisning og avvikling av kundeforhold

14.

Utveksling av kundeopplysninger – forholdet til taushetsplikten

15.

Opplæring

16.

Særlig om forsikring

17.

Verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond

18.

Sanksjoner

Konkrete eksempler på spørsmål

Disponent på konto tilhørende fysisk person
• Hvitvaskingsloven (2009) § 7 (3): «Dersom andre enn kunden er gitt disposisjonsrett over en
konto eller et depot, eller er gitt rett til å gjennomføre transaksjonen, skal vedkommendes
identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon»
• Fra Rundskriv 24/2016 pkt. 2.1: «Der flere fysiske personer disponerer en bank- eller
verdipapirregisterkonto sammen, skal det gjennomføres kundekontroll av alle personene»
• Q & A- dokumentet pkt.7.2.2.: Det må skilles mellom konto tilhørende fysiske eller juridiske
personer. (…) Personer som er gitt disposisjonsrett til en konto, kundeforhold eller fullmakt til å
gjennomføre en transaksjon på konto tilhørende en fysisk person vil anses som kunde (og ikke
disponent) og skal gjennomgå de ordinære kravene til kundekontroll.
• Ny hvitvaskingslov § 12 (2) 3. pkt.: «Opplysninger om identiteten til personer som handler på
vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, bekreftes ved gyldig
legitimasjon».

Registering og screening av rolleinnehavere
7.2Hvilke andre roller enn kunden skal underlegges kundekontrolltiltak?
I følge hvitvaskingsloven skal rapporteringspliktige gjennomføre bestemte kundekontrolltiltak på
ulike rolleinnehavere knyttet til kunden. Eksempelvis skal rapporteringspliktig verifisere identiteten
til reelle rettighetshavere basert på egnede tiltak, verifisere identiteten til dem som handler på
vegne av kunden og eventuelle disponenter på grunnlag av gyldig legitimasjon.
Etter en konkret risikobasert vurdering kan det være at rapporteringspliktig bør gjennomføre
hel/delvis kundekontroll, herunder eventuelle forsterkete kontrolltiltak, av andre rolleinnehavere
knyttet til kunden selv om disse ikke har et etablert kundeforhold til den rapporteringspliktige.
Eksempelvis kan det også være relevant å innhente informasjon om eventuelle PEP som er
knyttet til kunden, parter i en transaksjon som rapporteringspliktig ikke har et kundeforhold til etc.
7.2.1 Hva gjelder for signaturberettigede og prokurist?
Personer som handler på vegne av kunden skal normalt ikke gjennomgå full kundekontroll, kun
identitetskontroll, jfr. hvitvaskingsloven § 7 2. ledd. Det gjelder i utgangspunktet kun personer
som faktisk representerer kunden, signaturberettigede eller prokurist, og som er aktive overfor
rapporteringspliktig, som omfattes av denne bestemmelsen).
.

Beregning av eierskapsprosent

3.3.4 Hvordan beregner man eierskapsprosent der en fysisk person er eier gjennom flere ledd?
Kravet om å identifisere reelle rettighetshavere medfører at den rapporteringspliktige vil måtte gå helt til topps i
eierskapskjeden for å avdekke om det er fysiske personer som kvalifiserer som reelle rettighetshavere. Det er eierandel i
kunden som er avgjørende. Eierandelen kan være direkte eller indirekte, eller det kan dreie seg om en kombinasjon av
Eksempel 2
direkte
og indirekte eierskap. Se eksemplene under:
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Selskapet AS Kunde eies av AS 1 med 100 %. AS1 eies av Peder Ås med en eierandel på
30 %, Hans Tastad med en eierandel på 10 %, og AS 2, AS 3 og AS 4, hver med 20 %
eierandel. Peder Ås er reell rettighetshaver ved sitt direkte eierskap (30 %). Lars Holm er
reell rettighetshaver gjennom sitt indirekte eierskap i AS Kunde (20+20 %). Hans Tastad er
også reell rettighetshaver med sine direkte og indirekte eierandeler i AS Kunde (10+20 %).
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Person A er reell rettighetshaver da A eier 40 % av selskap X, som eier 100 % av kunden.
Ingen av de øvrige personer er reelle rettighetshavere. Person B som eier 40 % av selskap
Y som eier 40 % av selskap X er ikke reell rettighetshaver da denne kun eier 16 % (40 % av
40 % av kunden).

Midlenes opprinnelse

Rundskriv 24/2016
Ved gjennomføring av kundekontroll må den
rapporteringspliktige innhente informasjon om hvor midlene
som skal inngå i kundeforholdet stammer fra. Dette er viktig i
tilknytning til risikovurderingen som skal gjøres av kunden.
Ved avtale om lån må rapporteringspliktige alltid innhente
opplysninger om inntekt og opprinnelsen til kundens
egenkapital.

(…)
Midlenes opprinnelse
For kunder med høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering
må rapporteringspliktige kontrollere kundens opplysninger om
midlenes opprinnelse. Dette gjelder også der penger overføres
fra ordinær bankkonto. Finanstilsynet anbefaler at
opplysningene kontrolleres også for kunder med middels risiko
for hvitvasking.
Ved kontant innbetaling på klientkonto skal betalingsmåten
registreres i tillegg til betalers navn.
Finanstilsynet anbefaler at alle rapporteringspliktige registrerer
hvor kundens midler kommer fra. Kontrollen med kundens
opplysninger på dette punktet vil avhenge av
risikoklassifiseringen av kunden.
Opplysningene om hvor midlene kommer fra sjekkes mot
relevante kilder som ligningstall, regnskapsopplysninger mv.
(…)

3.4.4 Bør kunder alltid spørres om midlenes opprinnelse?
Ja. Det følger av Finanstilsynets veiledning at rapporteringspliktige skal innhente informasjon om hvor midlene som inngår i et kundeforhold stammer fra. Ved avtale om lån må rapporteringspliktige alltid innhente opplysninger om inntekt og
opprinnelsen til kundens egenkapital. Informasjon om midlenes opprinnelse er viktig i tilknytning til risikovurderingen som s kal gjøres av kunden.

Benefisianter
7.2.7 Hva gjelder for benefisianter (garantikreditor) ved etablering av en bankgaranti?
Benefisianter under en bankgaranti er normalt ikke å anse som kunde i hvitvaskingslovens forstand. Det vil normalt være oppdragsgiver som er den
rapporteringspliktiges kunde.
På annet grunnlag enn hvitvaskingsregelverket bør imidlertid den rapporteringspliktige vite hvem benefisianten er. Basert på en konkret risikobasert vurdering må
det derfor vurderes hvilken informasjon og dokumentasjon som er nødvendig ved etablering av bankgarantien. Relevante forhold i en slik vurdering kan være om
benefisianten er enkeltperson eller selskap, hvilken selskapsform som benyttes. bransjetilknytning, kompleksitet i eierstrukturen, nasjonalitet og om det foreligger
tilknytning til høyrisikoland.

7.2.8 Hva gjelder for benefisianter (garantikreditor) ved dennes krav under en bankgaranti?
Benefisianter under en bankgaranti er normalt ikke å anse som kunde i hvitvaskingslovens forstand. Det vil normalt være oppdragsgiver som er den
rapporteringspliktiges kunde.
Ved krav under bankgarantien og før utbetaling under denne til benefisianten, må det gjennomføres kundekontroll dersom transaksjonen er større enn kr
100.000. I andre tilfeller vil det normalt ikke være påkrevet med kundekontroll av benefisianten ved utbetaling fra den rapporteringspliktige under en bankgaranti.
Rapporteringspliktige bør imidlertid ha foretatt en vurdering i forkant av eventuell utbetaling basert på forhold ved benefisianten.
Dersom kunden havner i mislighold (men har penger på konto), og panthaver tiltrer pantet, vil panthaver kunne kreve utbetaling av midlene. Banken vil normalt
ikke ha adgang til å nekte utbetaling fra innehavers bankkonto i slikt tilfelle og kan ilegges sanksjoner dersom vi ikke gjør det. Unntak når transaksjonen i seg selv
er mistenkelig eller i brudd med sanksjoner iht gjeldende norsk regulering.

Oppdatering og revidering
• Revisjon opp mot ny lov og forskrift
• Struktur
• Usikkerhet rundt høringsprosess til ny forskrift

• Spørsmål som ikke ble tatt inn i forrige runde
• Samordne med revidering / nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Oppdatering og revidering
• Eksempler på temaer som skal inntas/behandles grundigere:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mer om reelle rettighetshavere
Grensene for og gjennomføring av avvisning og avvikling (eks. opp mot PAD/ ny finansavtalelov)
Mer om tredjepartskontroll og utkontraktering
Utveksling av opplysninger mellom banker/forsikringsselskap (mye etterspurt tema) – forholdet til
taushetsplikten
Utveksling av opplysninger i konsern
Særskilte forhold for filialer av utenlandske morselskaper
Må bygge ut kapittel om forholdet mellom hvitvaskingsloven og personopplysningsregelverket.
(F.eks. – spørsmål om anledning til å screene kunder hvor man kan finne sensitive
personopplysninger.)
Lagring av kundeopplysninger
PEPs – ny regulering

• Tidspunkt for ny versjon?

Erfaringer med dokumentet

Nina Jørgensen Nysted
Branch Region Risk Manager
Business Risk Management PeB NO – Nordea

Innspill til spørsmål

• Ønsker innspill til spørsmål og gjerne forslag til svar /
relevante vurderinger
• Innspill kan sendes til arbeidsgruppen:
•
•
•
•

Julie Namork Meyn: julie.namork.meyn@finansnorge.no
Camilla Rieber Waldjac: camilla.rieber.waldjac@nordea.com
Lillian Kvitberg Angell: lka@eika.no
Åsfrid Betten: Aasfrid.Betten@dnb.no

