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1. INNLEDNING

19. Sept 2018:

The European Commission is reportedly set to publish guidance for member states on how to manage ‘golden visas’ – resident permits
that can be purchased by wealthy foreigners – amid growing concerns that they are being used by rich criminals to live and move around
Europe easily, and that they also pose a high risk of money laundering.
The EC guidance is expected to include ‘necessary background checks’ for applicants across the bloc, as opposed to different requirements
laid out by national laws.
News of the EC’s plans comes after anti-corruption campaigners Global Witness and Transparency International published a new study
outlining the costs of the visas and the associated risks to financial crime.
“We discovered that risky individuals are buying access to the EU, and that these schemes are risking the corruption of the state itself as
profit-hungry governments disregard the dangers and enter into a race to the bottom to attract hefty investments,” said Global Witness.
“Finding safe haven through these schemes is simpler than you might think if you have a lot of money to spare. Despite the risks posed by
golden visa schemes, several of the governments selling residency and citizenship do not seem to question where applicants’ money
comes from.”
MEP Sven Giegold has called for the schemes to be scrapped.

“These programs are a gateway to criminal money. The EU attracts criminals and corrupt people from all over the world. National
programs without European minimum standards are a security risk for Europe. We need to intensify the fight against money laundering.
The EU Commission must set minimum standards for these programs and ensure that they provide passports and visas to investors.”

2. RAMMENE FOR
HVITVASKINGSREGELVERKET

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

EU`s hvitvaskingsdirektiv

Nasjonale lover
Hvitvaskingsloven med forskrift

Nasjonale risikoanalyser, trender og statistikk

Virksomhetsinnrettede risikovurderinger, retningslinjer,
rutiner og prosedyrer

FATF
Financial Action Task Force
•

Ledende internasjonalt samarbeidsorgan for samarbeid om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering.

•

Etablert på G7’s toppmøte i Paris 1989.

•

Formålet er å få til en enhetlig internasjonal tilnærming til bekjempelse av
hvitvasking og terrorfinansiering. FATF utarbeider anbefalinger og fremmer
effektiv gjennomføring av regulatoriske og operasjonelle tiltak.

•

FATF sine 40 anbefalinger og krav til nasjonal etterlevelse av standardene er
grunnlaget for regimet mot hvitvasking og terrorfinansiering også i Norge.

•

Flere enn 190 land har forpliktet seg å følge FATFs anbefalinger og
medlemslandene evalueres.

EUs 4. AML/CTF direktiv - (EU) 2015/849
▪ Minimumsdirektiv - Åpner for nasjonale tilpasninger
▪ Bygger på 3. hvitvaskingsdirektiv
▪ Implementerer FATFs reviderte anbefalinger fra 2012 samt ytterligere
«safeguards» - resulterer i enda mer målrettet og fokusert risikobasert
tilnærming

▪ Medlemsstatenes frist for gjennomføring var 26. juni 2017
Faktisk implementering:
Danmark: 27. juni 2017
Finland: 27. juni 2017
Sverige: 2. august 2017
Norge: 15. oktober 2018

3. DET NYE HVITVASKINGSREGELVERKET

Ventede revisjoner:
▪

Ny veiledning fra Finanstilsynet

▪

Ofte stilte spørsmål fra Finans Norge

▪

Forskriften?

Ny hvitvaskingslov
Viderefører gjeldende rett, men er skjerpende:
▪

Utvidet anvendelsesområde

▪

Formålet er utvidet

▪

Mer detaljert lovverk og skjerpede krav

▪

Sterkere vektlegging av den risikobaserte tilnærmingen og krav til
dokumentasjon

▪

Nye bestemmelser om grensesnitt personopplysningsloven

▪

Senker terskelen for å gjennomføre undersøkelser

▪

Krav til rutiner, lagring, opplæring, behandling av personopplysninger,
internkontroll, elektroniske overvåkningssystemer

▪

Utvidede sanksjonsregler

▪

Utvidet regulering av hvilke opplysninger som skal følge en betalingskjede.

Myndighetsforventninger
Prop.L.40
«Departementet viser til at lovforslaget generelt strammer inn
regelverket og skal gjøre det vanskeligere for kriminelle å hvitvaske
penger og finansierer terrorisme. I dette ligger det også en forventning
om at innsatsen på området intensiveres.»
«Lovforslaget både viderefører og utvider forpliktelser for
rapporteringspliktige, i tillegg til at nye forpliktelser legges til. Selv om
forpliktelsene til en viss grad er videreføringer og utvidelser av gjeldende
plikter, legger departementet til grunn at de administrative byrdene i
sum vil øke for rapporteringspliktige foretak.»

Utvidelse av lovens formål
«Lovens formål er å forebygge og avdekke hvitvasking og
terrorfinansiering.
Tiltakene i loven skal beskytte det finansielle og økonomiske
systemet samt samfunnet som helhet ved å forebygge og avdekke at
rapporteringspliktige brukes eller forsøkes brukt som ledd i
hvitvasking eller terrorfinansiering»

Rapporteringspliktiges
risikovurdering
▪

Mer eksplisitte krav til risikovurderingen og til den rapporteringspliktige som må:
▪ ha kunnskap om hva hvitvasking og terrorfinansiering er

▪ kjenne sin egen virksomhet, (produkter, tjenester, leveringsmåte og transaksjoner)
▪ kjenne hvem de forholder seg til og handler med kunder/kundegrupper, reelle
rettighetshavere og andre.
▪

Risikovurderingen skal utarbeides konkret og individuelt i den enkelte virksomhet.

▪

Detaljeringsgrad avhengig av arten og størrelsen på virksomheten.

▪

Særskilt plikt til å vurdere AML/CTF risikoen før nye produkter og tjenester tilbys og før ny
teknologi tas i bruk.

▪

Risikovurderingene skal dokumenteres, holdes oppdatert og være tilgjengelig for
tilsynsmyndighetene

▪

Rapporteringspliktige skal ha rutiner, kontroller og prosedyrer for å minimere og håndtere
AML- og CFT risikoen som er identifisert på EU, nasjonalt og internt nivå

FIN-FSA: «The documented risk assessment and documented procedures and controls
based on the risk assessments are your evidence for how you have considered and
understood the risks and taken them into account on your own operations.»

Nasjonal Risikovurdering
▪ Norges samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for
hvitvasking og terrorfinansiering.
▪ Forankret ved regjeringsbeslutning
▪ Skal oppdateres hvert 2. år.
▪ Målsetning: NRA skal være anvendelig for myndigheter og andre
aktører. Kunnskapen og analysene i risikovurderingen skal anvendes
strategisk, taktisk og operativt for å iverksette risikodempende tiltak
og aktiviteter.

▪ Anbefaling: Aktører i både privat og offentlig sektor bør anvende
den nasjonale risikovurderingen som basis for å videreutvikle egne
risikoanalyser innenfor egen sektor, tilpasset dennes omfang, egenart
og særpreg.

Risikoanalysen
Forberedelse
• Hvilke
aktiviteter
skal vi
gjennomføre
og
hvem skal
delta
når?
• Hvilke
risikodrivere
må
kartlegges og
fastsettes?
• Hva annet
må vi
vite før vi
gjennomfører
risikovurderin
gen?

Iboende risiko
•Hva kan skje
med
risikodrivere
dersom vi ikke
hadde hatt
noen
kontroller
eller
tiltak for å
redusere
risiko?
• Vurdere
omfang og
alvorsgrad av
mulige
hendelser.

Vurdere tiltak
•Hva er
kvaliteten på
de
tiltak og
kontroller
virksomheten
har iverksatt?

Restrisiko
Gitt de
iboende
risikoer og
kvaliteten på
virksomhetens
tiltak –
hvilken
risiko sitter vi
igjen med?
• Er det noe vi
kan leve med?
• Hvis ikke;
hva
gjør vi med
det?

Rapport og
Handlingsplan
• Skrive
rapport,
fremlegge
styret
og etablere
handlingsplan

Økosystemet i antihvitvaskingsarbeidet
Kundetiltak
Forenklet

Risikovurdering:
*Gruppe
*Land
*Sektor
*Enhet

*Kundetype
*Kundeforhold
*Prod og
tjenester
*Transaksjoner

Transaksjon
sovervåkning

Sanksjonsscreening
Kundetiltak
Standard

PEPscreening

Kundetiltak
Forsterket

Vedlikehold
av kunde-informasjon

Kundetiltak og løpende oppfølging

▪ Innholdsmessig videreføring av dagens kundekontroll
▪ «Kundekontroll» erstattes av «kundetiltak»
▪ Alminnelige, forsterkede og forenklede kundetiltak
▪

Egne bestemmelser for kundetiltak for fysiske og juridiske personer

▪

PEP-undersøkelser inntatt som kundetiltak

▪

Vesentlig endring av reglene om forenklede kundetiltak

▪ Løpende oppfølgning

Kundekontroll for fysiske personer
▪ Innhente opplysninger om og bekrefte identiteten til kunden basert på
gyldig legitimasjon
▪ Innhente opplysninger om og bekrefte identiteten den som handler på
vegne av kunden og disponent basert på gyldig legitimasjon. Retten til å
handle på vegne av kunden skal bekreftes ved skriftlig dokumentasjon.
▪ Det skal avgjøres om det finnes en reell rettighetshaver i tillegg til
kunden. Det skal innhentes opplysninger om vedkommende og
identiteten skal bekreftes ved egnede tiltak.
▪ Er kunden, personer som handler på vegne av kunden, eller er gitt
disposisjonsrett eller reell rettighetshaver PEP?
▪ Innhente og vurdere nødvendige opplysninger om kundeforholdets
formål og tilsiktede art.

Kundekontroll når kunden ikke er en fysisk person
▪ Innhente opplysninger om kunden, herunder innhente navn på daglig
leder og styremedlemmer eller personer i tilsvarende stilling.
Opplysningene skal bekreftes ved oppslag mot eller utskrift fra et
offentlig register eller firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder.
▪ Det skal gjennomføres egnede tiltak for å forstå eierskaps- og
kontrollstrukturen
▪ Innhente opplysninger om og bekrefte identiteten til den som handler på
vegne av kunden og disponent basert på gyldig legitimasjon. Retten til å
handle på vegne av kunden skal bekreftes ved skriftlig dokumentasjon.
▪ Det skal innhentes opplysninger om reelle rettighetshavere og
identiteten skal bekreftes ved egnede tiltak. Dersom alle rimelige tiltak
tilsier at det ikke er reell rettighetshaver, kan opplysninger om styret
eller daglig leder innhentes, med mindre det er mistanke om ML/TF.
▪ Er kunden, personer som handler på vegne av kunden, eller er gitt
disposisjonsrett eller reell rettighetshaver PEP?

▪ Innhente og vurdere nødvendige opplysninger om kundeforholdets
formål og tilsiktede art.

Reell rettighetshaver
«Fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden
eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av.»
▪ Ny måte å beregne reell RR
▪

Mer enn 25% i hvert ledd

▪

Familiemedlemmer skal beregnes samlet

▪ Mer omfattende definisjon av hvem som kan anses RR
▪

Stiftelser

▪

Utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer

▪ Nytt: Alternativ rettighetshaver

Eksempel på tolkning
av nye bestemmelser om
reelle rettighetshavere

Familie N
>25%
>25%

Person A
>25%

Person B
>25%

Selskap Y
>25%

Person C
>25%

Person D
>25%

Person E
>25%

Selskap X
>25%

Kunde AS

Stiftelse
>25%

Person F
>25%

Selskap Q
>25%

Selskap Z
>25%

Familie M
>25%

Forenklet kundekontroll
▪ Forenklet kundekontroll innebærer lemping av bestemte kundetiltak
– og gir ikke et generelt unntak fra dem.
–

Kan kun lempe på følgende krav:
− Bekreftelse av reell rettighetshavers identitet
− Bekreftelse av retten til å handle på vegne av kunden og disponenten
− Identifisering av formål og tilsiktet art

▪ Før forenklet kundekontroll gjennomføres, må den enkelte
rapporteringspliktige forvisse seg om at det konkrete kundeforholdet
eller transaksjonen rent faktisk innebærer lav grad av risiko.
▪ Forskriften angir ulike kriterier/typetilfeller som indikerer lav
hvitvaskingsrisiko og som må hensyntas i risikovurderingen.

Forsterket kundekontroll
▪ Skal benyttes dersom det er høy risiko for hvitvasking eller
terrorfinansiering, herunder ved:
-

Om kunden eller reell rettighetshaver er PEP, dens familiemedlemmer
eller kjente medarbeider

-

kunder som er etablert i høyrisikoland

-

andre situasjoner med høy risiko, angivelse av typetilfeller:
-

type kunde,

-

type produkt, transaksjon, tjenesteytelse eller leveringskanal

-

Geografiske risikomomenter

▪ Skal undersøke bakgrunn og formål for alle komplekse, uvanlig store
transaksjoner og alle uvanlige mønstre for transaksjoner som ikke har
noen åpenbare økonomiske og lovlige formål.

Politisk eksponerte personer
•

Forpliktelse til å fastslå om følgende er PEP:
•

Kunden (når fysisk person)

•

Personer som kan handle på vegne av kunden

•

Personer som er gitt disposisjonsrett

•

Reell rettighetshaver

•

Utvidelse av PEP definisjonen til også å gjelde nasjonale PEPs.

•

Endret PEP-definisjon – PEP og RCA

•

Krav til forsterkede kundetiltak i minst ett år etter at den politisk
eksponerte personen avsluttet stillingen eller vervet. Risikovurdering
avgjørende for videreføring av forsterkede kundetiltak.

•

Etablering av PEP-kundeforhold skal godkjennes av «overordnet»

Avvisning og avvikling
▪

En kunde skal avvises om kundetiltak ikke kan
gjennomføres ved etablering av kundeforhold
eller ved gjennomføring av enkeltstående
transaksjoner

▪

Dersom kundetiltak som ledd i løpende
oppfølging ikke kan gjennomføres, skal
rapporteringspliktig avvikle kundeforholdet

▪

Forutsetninger:
•

Forholdet til finansavtaleloven «saklig
grunn»

•

Det må være forhold på kundens side som
gjør at kundetiltakene ikke kan
gjennomføres

•

Rapporteringspliktig må bruke de
nødvendige ressursene for å gjennomføre
KYC

Undersøkelse og rapportering
▪ Ulik terskel for undersøkelse (indikasjon) og for
rapportering (mistanke)
▪ Undersøkelsesplikten knyttes nå til «forhold som kan
indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller
terrorfinansiering».
▪ Utvidet plikt til å dele informasjon med Økokrim uten
at det er sendt MT-melding.
«All mistenkelig aktivitet er uvanlig,
men ikke all uvanlig aktivitet er mistenkelig»

Behandling av personopplysninger og andre
opplysninger
▪ Presiserer at
▪

rapporteringspliktige kan behandle personopplysninger

▪

personopplysningsloven gjelder for rapporteringspliktiges såfremt ikke
annet følger av særskilt lov

▪

Skal nekte kunden innsyn om innsyn vil hindre etterlevelse av Hvvl.

▪ Informasjonsplikt før etablering av kundeforhold
▪ Opplysninger om at det er rapportert til Økokrim skal utveksles
innad i konsern, filialer og majoritetseide datterselskaper
▪ Utvidet adgang til å dele opplysninger konserninternt
▪ Plikt til opprette sentralisert funksjon for informasjonsdeling i
konsern

▪ Bestemmelser om registrering, lagring og sletting av opplysninger og
dokumenter

Krav til rutiner:
• Interne retningslinjer
• Kundetiltak
• Risikoklassifisering
• Registrering
• Transaksjonsmonitorering
• Undersøkelse og rapportering
• Internkontroll
• Opplæring

Øvrige tiltak
▪ Krav om internkontroll
Dersom en risikovurdering av virksomhetens omfang og art tilsier
det, skal det gjennomføres :
•
•
•

Bakgrunns-kontroll av ansatte
ekstern varslingsfunksjon
særskilt ansvarlig etterlevelsesfunksjon i ledelsen

▪ opplæring
▪ Vern mot negative reaksjoner ved rapportering og varsling

▪ Elektroniske overvåkingssystemer
▪ Gjennomføring av rutiner på konsernnivå

Strengere sanksjonsregler
▪

STRAFF:
▪ Bøter

▪ Fengsel (inntil 1 år dersom særlig skjerpende)
▪

FORVALTNINGSTILTAK:
▪ Pålegg om opphør
▪ Tvangsmulkt ved manglende etterlevelse av pålegg
▪ Forbud mot å ha ledelsesfunksjon

▪

ADMINISTRATIVE SANKSJONER
▪

Overtredelsesgebyr kan ilegges både rapporteringspliktig foretak og fysisk person :
▪

44 MNOK eller det dobbelte av vinningen for banker, verdipapirforetak mfl og for
styremedlemmer, ledere, ansatte og andre som utfører oppdrag på vegne av slike, eller

▪

10% av konsernets omsetning dersom det er høyere.

▪

utvidet krets av ansvarlige til styre, administrerende direktør og ansatte

▪

personlig ansvar kan være aktuelt dersom det er utvist forsett eller grov uaktsomhet

Hvitvasking og virtuell valuta
NYHET
▪ Finansdepartementet konstaterer at det er økt risiko for
hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med virtuell valuta

▪ Forskriften utvider HvvL til også å gjelde for virtuell valuta; både
oppbevaring derav og veksling mellom virtuell og offisiell valuta
▪ Både tilbydere av oppbevaringstjenester og vekslingstjenester for
virtuell valuta står under tilsyn av Finanstilsynet og skal være
registrert hos FT
▪ Deadline for registrering av tilbydere av vekslings- og
oppbevaringstjenester hos FT er 15. januar 2019

Virtuell valuta og «de-risking»

•
•

•

Antas høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i sektoren
for virtuell valuta
Men banker som får de som oppbevarer eller veksler virtuell
valuta som kunder har ikke anledning å kategorisk nekte slike
kunder finansielle tjenester
Eventuell avvisning må baseres på konkret begrunnet risiko for
den enkelte kunden

4. Lov om register over reelle rettighetshavere

Utkast til lov om register over reelle
rettighetshavere
▪ Direktivkrav om at nasjonale myndigheter skal opprette et sentralt
register over reelle rettighetshavere
▪ Prop 109 L (2017-2018) til Stortingsbehandling i disse dager.
▪ Pålegger juridiske personer/enheter/sammenslutninger plikt til å
innhente, registrere og lagre opplysninger om reelle
rettighetshavere.
▪ Rapporteringspliktige skal ha rett til innsyn i registeret ved
gjennomføring av kundetiltak og løpende oppfølgning etter
hvitvaskingsloven kap 4

▪ Allmenheten skal ha tilgang til registeret, med unntak av
opplysninger om fødsels- og D-nummer.
▪ Lovforslaget inneholder en rekke forskriftshjemler

5. Praktiske utfordringer knyttet til
antihvitvaskingsarbeidet

Moving target – En regulatorisk flodbølge
Hvitvaskingsloven
revideres og det
innføres risikobasert
tilnærming og
terrorfinansierng
omfattes

2004

2009

Hvitvaskingsloven
vedtas med «kjenn
din kunde
prinsippet»

2012

EUs 4.
direktiv

2014
FATFs tilsyn
av Norge

FATFs reviderte
anbefalinger

2015

Hvitvaskingsloven
revideres

Implementerings
-frist 5. direktiv

Lov om register
over reelle
rettighetshavere

2018

EUs 5.
direktiv

2019

2020

EUs 6.
direktiv? FATF tilsyn av
Norge

Prosjekt AML IT
Løpende videreutvikle, tilrettelegge og vedlikeholde
gode systemtilpasninger og IT-støtte

TV2
13. Mars 2014

Nasjonale PEPs
• Listebruk versus kundespørsmål
• Krevende arbeide å lukke falske treff
grunnet navnelikhet på nasjonale navn
• Ingen definisjoner av begrepene – hva
menes i praksis med de ulike
stillingsbeskrivelsene?
• Dansk PEP-veiledning

– Jeg ble helt satt ut. Jeg hadde ikke trodd at jeg
måtte gjennom et politisk kryssforhør for å
åpne en lønnskonto, sier Anne Harlia til TV 2.

I et brev til Nordea stiller Datatilsynet en rekke
spørsmål til hvorfor kunden måtte oppgi slik
informasjon.

Fokus på realiteter foran form
▪ Kjenner du din kunde?
▪ Vet du hvordan kunden opererer?
▪ Har du identifisert reell rettighetshaver?

▪ Løpende oppfølging av eksisterende kunder
Sjekk engasjement mot registrerte kundedata
Sjekk transaksjoner mot registrerte kundedata
Intern rapportering og ekstern flagging om mistanker må følges opp helt
konkret. Eksempelvis ved å identifisere på laveste nivå konkrete
transaksjonsparter, summer, transaksjonsmønstre, geografier mv

Hvor skorter det?
▪

Manglende risikobasert tilnærming

▪

Undervurdert utfordringen med å etablere et godt, helhetlig system for å etterleve regelverket

▪

Interne regelverk er mangelfulle eller er ikke oppdatert / ikke godt nok kjent internt

▪

Ansvar er ikke tilstrekkelig definert og/eller uklare rapporteringsrutiner

▪

Rutiner for risikovurdering, risikoklassifisering og oppfølgingsnivå er utilstrekkelige/uklare

▪

Rutiner for kundekontroll foreligger men det er ikke god nok forståelse for dem og for
implementering av forsterkede kundetiltak

▪

Unntak fra kundekontroll påberopes for ofte

▪

Dokumentasjon på gjennomførte kundetiltak og andre kontroller er av varierende kvalitet

▪

Transaksjonsovervåkningen og parameterne er ikke godt nok innstilt til å fange mistenkelige
transaksjoner

▪

Manglende opplæring og internkontroll

▪

Mangelfulle overvåkingssystemer

Takk for oppmerksomheten!
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