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1. INNLEDNING

«SKITTEN HVITVASK
Hvitvasking, smak litt på ordet. Det er et godt ord, noe
som gjør skittent rent. Akkurat som å putte klær inn i en
vaskemaskin for å få rene, friske velduftende plagg tilbake
etter endt vask. Men bak dette tilsynelatende uskyldige
ordet ligger det et mørke. Her bor de som gjemmer seg i
skyggene, de som utnytter de svake og som vil bli rike på
andres bekostning.»
Sjur Anda, Finansfokus no 4 2018

«Tilsynet fastholder at det er kritikkverdig at etterlevelsen på AML-området i
bedriftsmarked fortsatt er mangelfull. … Tilsynet forventer at ledelsen og styret forsikrer
seg at dette arbeidet har tilstrekkelig prioritet.»
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2. RAMMENE FOR HVITVASKINGSREGELVERKET

Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATF)

EU`s hvitvaskingsdirektiv

Nasjonale lover
Hvitvaskingsloven med forskrift

FATF
Financial Action Task Force
•

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

•

Etablert på G7’s toppmøte i Paris 1989.

•

Formål: Enhetlig internasjonal tilnærming til bekjempelse av hvitvasking og
terrorfinansiering.

•

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

Norsk lovgivning
• Hvitvaskingsloven
• Hvitvaskingsforskriften
Finanstilsynets veiledning: Rundskriv 24/2016
Finans Norge veiledning: Ofte stilte spørsmål
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3. DET NYE HVITVASKINGSREGELVERKET

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

▪

Utveksling av kundeopplysninger

▪

Utvidede sanksjonsregler

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
virksomhetsinnrettede risikovurdering
▪ Mer eksplisitte krav til den rapporteringspliktige og
risikovurderingen
▪ 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 den identifiserte AML- og CTF-risikoen

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
▪ «Kundekontroll» erstattes av «kundetiltak»

▪ Innholdsmessig videreføring av kravene til kundekontroll
▪ Alminnelige, forsterkede og forenklede kundetiltak samt løpende
oppfølging

▪ Egne bestemmelser for kundetiltak for fysiske og juridiske
personer
▪ PEP-undersøkelser inntatt som kundetiltak
▪ Vesentlig endring av reglene om forenklede kundetiltak
▪ Tiltak utover lovens minimumskrav må være forankret i
risikovurdering
▪ Kunden skal være hovedkilden!

Kundetiltak for fysiske personer
Lovens minimumskrav
▪ 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.

▪ Forskriftsregulering

Kundetiltak når kunden ikke er en fysisk person
Lovens minimumskrav
▪ 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 og tiltakene
skal dokumenteres

▪ 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.

▪ Forskriftsregulering

Identifisering av reell rettighetshaver der kunden ikke er en
fysisk person.
«Fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden eller som en transaksjon
eller aktivitet gjennomføres på vegne av.»
▪

Identiteten skal bekreftes ved «egnede tiltak»

▪ Alle reelle rettighetshavere skal identifiseres
▪ Videreføring av tidligere indikasjoner på hvem er RR
▪ Ny måte å beregne reell RR
▪

Familiemedlemmer skal beregnes samlet

▪

Mer enn 25% i hvert ledd

▪ Mer omfattende definisjon av hvem som kan anses RR
▪

Stiftelser

▪

Utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer

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%

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

Forenklede kundetiltak
▪ Forenklede kundetiltak 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 forenklede kundetiltak 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.

▪ Kan ikke gjennomføres ved mistanke om ML/TF.

Unntak fra krav om kundetiltak
Forskriftsregulert unntak:
Plikten til å foreta kundetiltak etter hvitvaskingsloven § 10 første ledd bokstav a og b gjelder
ikke ved
a) Tegning av skadeforsikringspoliser, herunder reiseforsikringspoliser, og
kredittforsikringspoliser.
b) Utstedelse av elektroniske penger, forutsatt at …

Forsterkede kundetiltak
▪ 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»

Løpende oppfølging av kundeforhold
(1) Rapporteringspliktige skal løpende følge opp kundeforhold. Oppfølgingen skal blant annet omfatte
å overvåke at transaksjoner som utføres i kundeforholdet, er i samsvar med den rapporteringspliktiges
innhentede opplysninger om kunden, kundens virksomhet og risikoprofil, midlenes opprinnelse og
kundeforholdets formål og tilsiktede art.
(2) Rapporteringspliktige skal jevnlig gjennomføre kundetiltak som ledd i løpende oppfølging.
Kundetiltak skal uansett gjennomføres når det er tvil om tidligere innhentede opplysninger er korrekte
eller tilstrekkelige.
(3) Dersom kunden eller reelle rettighetshavere er en politisk eksponert person eller nært
familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person, skal det gjennomføres
forsterket løpende oppfølging av kundeforholdet.
(4) Dersom kundetiltak som ledd i løpende oppfølging ikke kan gjennomføres, skal
rapporteringspliktige avvikle kundeforholdet. Rapporteringspliktige skal vurdere om det er grunnlag
for nærmere undersøkelser og rapportering i samsvar med §§ 25 og 26. Departementet kan i forskrift gi
nærmere regler om fremgangsmåten ved avvikling av kundeforhold.
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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
• Forbud mot de-risking

Undersøkelse og rapportering
▪ Undersøkelsesplikten knyttes nå til «forhold som kan indikere at midler har
tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering».
a)synes å mangle et legitimt formål
b)er usedvanlig stor eller kompleks
c)er uvanlig ut fra kundens kjente forretningsmessige eller personlige mønster av transaksjoner
d)foretas til eller fra person i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering
e)på annen måte har uvanlig karakter

▪ Rapporteringsplikt ved grunnlag for mistanke

▪ Utvidet plikt til å dele informasjon med Økokrim uten at det er sendt MT-melding.

Behandling av personopplysninger
og andre opplysninger
▪ Presiserer at
▪
▪
▪

rapporteringspliktige kan behandle personopplysninger, herunder sensitive
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
▪ Utveksling av nødvendige kundeopplysninger som ledd i undersøkelser
▪ Bestemmelser om registrering, lagring og sletting av opplysninger og
dokumenter

Krav til rutiner:
• Interne retningslinjer
• Kundetiltak

• Risikoklassifisering
• Registrering
• Transaksjonsmonitorering
• Undersøkelse og rapportering
• Internkontroll
• Opplæring

I konsern skal rutinene fastsettes og følges både på konsernnivå og i filialer
og majoritetseide datterselskaper.

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

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

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 / manglende styre-rapportering

▪

Rutiner for risikovurdering, risikoklassifisering og oppfølgingsnivå er utilstrekkelige/uklare

▪

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

▪

Unntak fra kundetiltak 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 og ikke tilpasset de ulike arbeidsoppgavene

▪

Mangelfulle overvåkingssystemer

▪

Manglende remediering av «gammel moro»

▪

Fortsatt mange som har kunder med konstruerte kundenumre

Takk!
Camilla Rieber Waldjac, Advokat
camilla.rieber.waldjac@nordea.com

