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Sammanfattning 
 
 
Den organiserade brottsligheten och även den ekonomiska brottsligheten tillhör det nutida 
rättsystemets problemområden. En del i bekämpandet av dessa är lagen (1993:768) om 
åtgärder mot penningtvätt (PTL). Lagen har sedan dess ikraftträdande utvidgats betydligt i 
omfattning men även genomgått en rad förändringar. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att utröna på vilket sätt lagen har förändrats och utvecklats 
sedan dess tillkomst. För att kunna jämföra det teoretiska i lagen med dess tillämpning har 
intervjuer gjorts med Finansinspektionen, Föreningssparbanken och Finanspolisen.  
 
Penningtvätt är ingen ny företeelse och det finns därför en rad olika metoder för att utföra 
denna. Att tvätta pengar anses ofta ske i tre steg och exempel på vanliga metoder är 
smuggling, handel med företag och utnyttjande av växlingskontor. 
 
Lagen medför bland annat skyldighet att utföra identitetskontroll, granska transaktioner och 
rapportera misstanke om penningtvätt. När en aktör har rapporterat sådan misstanke infaller 
därefter, dock med vissa undantag, ett förbud att meddela detta till kunden eller klienten. 
  
Den största förändringen som skett med lagen är dock den stora utvidgning av aktörer som 
gjorts sedan lagens tillkomst. Med anledning av detta är de intervjuade överens om att särskilt 
Finanspolisens belastning kommer att öka under den närmaste framtiden. 
 
Med tanke på den ständigt utvecklande brottsligheten inom området finns det ingen anledning 
att tro att lagen kommer att sluta förändras och förbättras inom en överskådlig framtid. 
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Abstract 
 
Organized crime and white collar crime both belong to the problem areas of the modern legal 
system. One part of controlling these is the law (1993:768) of actions against money laundry 
(PTL). The law has since its establishment expanded considerably in terms of its extent but 
also been through several changes. 
 
The purpose of this essay has been to find out in what way the law has changed and improved 
since its establishment. To be able to compare the theoretical content of the law with its 
application interviews have been carried out with the Financial Supervisory Board, 
Föreningssparbanken and the Financial Police. 
 
Money laundering in no new phenomenon and there are a number of methods to carry it out. 
Money laundering is often considered to be performed in three steps and examples of 
common methods are smuggling, corporate trade and usage of exchange offices. 
 
Among other things the law brings an obligation to carry out control of identities, check-up of 
transactions and reports on suspicion of money laundering. When a part has reported such a 
suspicion, arises with some exceptions, a prohibition to announce this to the client or the 
customer. 
  
The greatest change that has taken place regarding the law is the great expansion of its extent 
since the establishment. The subjects of the interviews agree therefore that the amount of 
work especially for the Financial Police will increase in the near future. 
 
Considering the constant progress in crime within this area there is no reason to believe the 
law will cease to change and improve in the foreseeable future.
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1 Inledning 
 
Ett viktigt inslag i kampen mot ekonomisk brottslighet är att upptäcka och förhindra 
penningtvätt. Penningtvätt kan enklast beskrivas som förfaranden som syftar till att omvandla 
svarta medel till vita. Metoderna för detta är många och nya tillvägagångssätt uppstår 
konstant. Det blir bland annat allt vanligare att medlen förs till andra länder vilket medför ett 
allt starkare behov av gemensamma internationella regler. Det senaste EG-direktivet avseende 
penningtvätt implementerades i svensk lagstiftning 1 januari 2005.  
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att se hur penningtvättslagen har förändrats sedan dess tillkomst 
1993. Angeläget är även att utreda vilka förväntningar som finns i förvärvslivet av den 
revidering av lagen som trädde i kraft den 1 januari 2005 samt slutligen jämföra dessa 
förväntningar med lagstiftningens avsikter.  
 

1.2 Avgränsning 
 
För att studien ska få lämplig omfattning har vissa avgränsningar gjorts. Uppsatsen inriktar 
sig på den svenska lagstiftningen och någon direkt studie eller analys av det EU-direktiv som 
ligger till grund för lagen kommer därför inte att genomföras. Jämförelse eller studie av 
kopplingar till andra närbesläktade lagar, exempelvis den så kallade terroristfinansierings-
lagen1, sker inte. Någon studie av eventuell praxis kommer inte heller att göras. I de intervjuer 
som genomförts har frågor som berör penninghäleri och penningtvättsregister ställts. Dessa 
svar kommer dock inte att analyseras då även dessa delar hamnar utanför 
avgränsningsområdet.  
 

1.3 Metod 
 
Arbetet med denna uppsats har främst utförts genom traditionell juridisk metod, det vill säga 
studie av lagar, propositioner och doktrin. För att kunna ta del av de förväntningar som kan 
finns på lagens senaste utformning har telefonintervjuer genomförts med representanter för 
relevanta aktörer: Finansinspektionen, Finanspolisen och Föreningssparbanken. Svaren från 
dessa intervjuer har, där det har varit möjligt, jämförts och sedan kopplats samman med 
propositionens teoretiska utgångspunkter. Uppsatsen är en kvalitativ studie som inte ämnar 
förmedla allmänna attityder runt ämnet penningtvätt. De intervjuer som gjorts har därför 
genomförts med ett litet urval särskilt insatta personer som genom sina kunskaper har kunnat 
förmedla förståelse och insikter i de aktuella frågorna. 
 

                                                 
1 Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.  
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2 Bakgrund 
 
Den organiserade brottsligheten innebär att mer eller mindre ordnade samhälleliga 
sammanslutningar samarbetar för ekonomisk vinning genom illegal verksamhet.2 Sida vid 
sida med denna typ av brottslighet går den så kallade ekonomiska brottsligheten. Detta 
begrepp är inget strikt juridiskt begrepp vilket medför att det finns olika definitioner av dess 
innebörd. En av dessa definitioner lyder: ”Ekonomisk brottslighet är sådant brottsligt 
beteende vars effekter stör eller hotar det ekonomiska livet eller det ekonomiska systemet på 
ett sådant sätt att det inte endast är enstaka individers intressen som berörs.” Denna 
begreppsbestämning syftar på sådan brottslighet som utgör fara för det samhällsekonomiska 
systemet i ett land. Förutom penningtvätt räknas flera andra typer av brott in i begreppet, till 
exempel förskingring, utpressning, bolagsplundring, trolöshet mot huvudman och en rad olika 
slags bedrägerier.3     
 
En del av den ekonomiska brottsligheten är penningtvätten. Definitionen av begreppet 
penningtvätt är betydligt mindre omtvistad. I propositionen till lagens ursprungliga lydelse 
skrevs: ”Med penningtvätt förstås åtgärder i syfte att dölja eller omsätta vinning från brottslig 
verksamhet.” 4 Detta har dock numera modifierats så att ”vinning” har utbytts mot ”pengar 
eller andra tillgångar som härrör” från brottslig verksamhet.5
 
Det finns ett omfattande internationellt samarbete för bekämpandet av penningtvätt. Financial 
Action Task Force on Money Laundering (FATF) är en organisation sammansatt av länderna i 
den så kallade G-7 gruppen. FATF: s syfte är att förebygga denna typ av ekonomisk 
brottslighet. Organisationen kom till 1989 och sedan dess har 29 länder och två organisationer 
anslutit sig. 1990 antog FATF 40 rekommendationer om penningtvätt och dessa publicerades 
2003 i en reviderad version. Syftet med dessa rekommendationer är att förbättra ländernas 
inhemska system för bekämpning av penningtvätt, att stärka det finansiella systemets roll och 
att stärka det internationella samarbetet inom området.6 Rekommendationerna utgör grunden 
för ett EG-direktiv som är implementerat i svensk rätt genom PTL. Detta medför att svenska 
organisationer och företag indirekt är skyldiga att följa dem.7
 
I Sverige har Finansinspektionen givit ut föreskrifter och allmänna råd som avser åtgärder mot 
penningtvätt. Dessa är riktade till företag och institut i Sverige som driver sådan verksamhet 
som kan vara utsatt för penningtvätt. Om ett sådant företag misstänker kriminella 
transaktioner ska företaget rapportera detta till Rikspolisstyrelsen eller den myndighet som 
Regeringen utser. För närvarande är det Finanspolisen som tar emot dessa rapporteringar.8

                                                 
2 www.ne.se  
3 Magnusson, Sigbladh, Ekonomisk brottslighet, s. 14. 
4 Prop. 1992/93:207 s. 7. 
5 Prop. 1998/99:19 s. 35 f.  
6 Ds 2003:52, Skärpta regler mot penningtvätt, s. 30 ff.   
7 Prop. 1992/93:207 s. 8. 
8 Ds 2003:52, Skärpta regler mot penningtvätt, s. 33 f. 
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2.1 Tre steg 
 
Penningtvätt anses ofta genomförd i tre steg. Först och främst förs medel som härstammar 
från brottlig verksamhet på ett eller annat sätt in i det legala ekonomiska systemet. Det kan då 
ske genom att kontanter sätts in på ett konto i en bank eller att postväxlar eller 
premieobligationer köps för att sedan lösas respektive säljas. Nästa steg i processen är att 
försöka dölja de spår som finns av att medlen har sitt ursprung i brottslig verksamhet. Detta 
görs genom att tillgångarna flyttas mellan olika konton. Det är inte ovanligt att det här är fråga 
om konton i olika banker och länder. Att på detta sätt dölja medlens illegala ursprung kallas 
även för ”skiktning”. Det sista steget är sedan att ”integrera” de nu tvättade pengarna i normal 
verksamhet. Köp av fast egendom eller av företag görs eller andra typer av investeringar äger 
rum. Integreringen av pengarna kan ske i såväl legal som illegal verksamhet. Skulle pengarna 
återföras till brottslig verksamhet är det dock vanligast genom annan typ av brottslig 
verksamhet än den det rörde sig om innan pengarna tvättades.9
 

2.2 Metoder10  
Penningtvätt kan ske på en rad olika sätt. Det är vanligt att bankers tjänster utnyttjas men det 
finns även många andra metoder. Här följer exempel på olika mer eller mindre vanliga 
metoder som förekommer.   
 
Smuggling 
Smuggling är den klassiska metoden av penningtvätt och innebär att pengarna rent fysiskt förs 
ut ur landet. Antingen penningtvättaren själv eller en kurir till denne gömmer pengarna i 
sedeljackor på sig eller i sitt bagage innan han med valt transportmedel tar sig till ett annat 
land. Det förekommer även att kontanter som smugglats ut ur ett land sedan används som 
säkerhet för banklån. Pengarna som lånas skickas då till ursprungslandet där de kan 
disponeras utan misstanke. Detta förfarande kallas för ”loan back arrangements”. 
 
Vinstkuponger 
Ett relativt snabbt sätt att tvätta pengar på är att köpa en vinstkupong från ett lotteri eller från 
en travtävling. Kupongen kan sedan lösas in och ersättas med legitima medel. Brottslingen 
erbjuder här den riktige vinnaren en viss procent extra på vinstsumman för att få köpa vinsten.  
 
Inköp av företag 
Vanligt förekommande är att köpa företag i vilka det är lätt att dölja antalet tjänster eller varor 
som omsätts i kontanter. Exempel på sådana företag är restauranger, pizzerior och 
tvättomater. Även stora fastighetsbolag, hotell eller hyresfastigheter kan delvis ha betalats 
med tillgångar som härstammar från brottslig verksamhet.   
 
Växelkontor 
Växelkontor kan användas på så sätt att en större mängd mindre sedlar, till exempel 
härrörande från narkotikahandel, växlas till sedlar som motsvarar större valör i en annan 
valuta. Dessa kan sedan växlas tillbaka till ursprungsvalutan hos ett lokalt bankkontor. 
Användandet av växlingskontor har under slutet av 90-talet ökat betydligt. Anledning till detta 
är att ingen direkt identitetskontroll utförs i ett växlingskontor och att det är svårt för 

                                                 
9 Örnemark Hansen, Penningtvätt Ett urvattnat begrepp?, s. 37.  
10 Magnusson, Sigbladh, Ekonomisk brottslighet, s. 139 ff. 

  3



   

myndigheterna att följa en transaktionskedja bakåt eftersom dokumentationen av 
transaktionerna ofta är otillfredsställande.    
 
Aktiemäklare 
Att ha ett ”samarbete” med en aktiemäklare är många gånger mycket värdefullt för en 
penningtvättare. Aktiemäklare är nämligen i de flesta länder tillåtna att ha så kallade 
investeringskonton för sina aktiekunder. Stora summor pengar kan alltså förvaras på dessa 
konton utan att det på något sätt anses anmärkningsvärt. Om aktiemäklaren dessutom 
investerar de illegala pengarna i officiella värdepapper medför detta att mäklaren kan 
legitimera vinster för penningtvättaren.  
 
Telegrafisk överföring, växlar och checkar 
Att sätta in kontanta medel på ett konto hos en bank för att sedan använda dess olika tjänster 
är vanligt förekommande penningtvättmetoder. Ett sätt att plocka ut medlen är i form av 
checkar eller växlar. Ett annat sätt är att telegrafiskt överföra pengarna mellan olika konton 
och även till andra länder. Sådana överföringar går snabbt och är därför svåra att spåra för 
myndigheterna. 
 
”Smurfing” 
Metoden upptäcktes i Florida där kriminella organisationer hade anställt personal, så kallade 
smurfar11, endast för att dessa skulle sätta in illegala medel på olika bankkonton. De brottsligt 
härstammande medlen delades upp i belopp som understeg det gränsbelopp som banker hade 
för att rapportera transaktionen till behörig myndighet. De insatta medlen fördes sedan vidare 
till konton i andra länder.      
 
Konto under falskt namn 
Ett sätt att förvilla bankerna är att sätta in pengarna på ett konto under ett annat namn. Detta 
har dock försvårats sedan FATF:s rekommendationer har införlivats i svensk rätt och därmed 
givit banker en skyldighet att kontrollera sina kunders identitet. Möjligheten att vända sig till 
någon annan, en bulvan, som öppnar ett konto finns dock alltid kvar.      
 
Användande av skalbolag 
Skalbolag används flitigt vid penningtvättverksamhet. Skalbolaget har inte några skulder och 
endast tillgångar i form av kontanter eller banktillgodohavanden. Syftet med dessa bolag är att 
minska eller undgå beskattning. Företagens ägare tar ut företagets vinster i form av lön eller 
vinstutdelning och lindrar beskattningen med hjälp av en kombination av regler för juridiska 
personer och skatteregler. Avseende penningtvätt används skalbolag bland annat genom att de 
tar emot kontanter och placerar dem på konton utomlands eller för att investera i exempelvis 
fastigheter.            
 
Insamlingskonton 
Dessa konton används normalt av immigranter som vill hjälpa människor i hemlandet, 
vanligtvis i Afrika eller Asien. Mindre summor sätts in i landet som insättaren befinner sig i 
och dessa medel förs sedan över till ett konto i hemlandet. Det förekommer även att 
penningtvättare använt sig av denna typ av konto för att kunna flytta sina tillgångar. 
 

                                                 
11 Magnusson, Sigbladh, Ekonomisk brottslighet, s. 140.  
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Infiltrering i banker 
För att lättare kunna omvandla tillgångar från brottslig verksamhet förekommer det att 
grupper inom den organiserade brottsligheten försöker muta bankpersonal. Med en 
”medbrottsling” i personalen är risken för att verksamheten upptäcks betydligt mindre.    
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3 Ursprungslagen 
 
Lagen om åtgärder mot penningtvätt kom till efter det att problemet med en ökande 
utbredning av penningtvättverksamheten hade uppmärksammats allt mer i slutet av 80-talet. 
Framförallt hade det internationellt sett uppkommit påtryckningar för att stärka insatserna mot 
penningtvätt. Två konventioner hade utarbetats som båda berörde ämnet. Även 
rekommendationer för hur det finansiella systemet inom Europa skulle förhindras att utnyttjas 
hade tagits fram. I juni 1991 antog sedan EG:s ministerråd ett direktiv, penningtvättdirektivet, 
vilket Sverige genom ingåendet i EES-avtalet förband sig att anpassa lagstiftningen till. Syftet 
med detta direktiv var att koordinera de europeiska ländernas åtgärder så att den frihet för 
kapitalrörelser och tillhandahållandet av finansiella tjänster som EG-samarbetet medförde ej 
skulle användas för penningtvätt. I direktivet framfördes att det fanns risk att stabiliteten och 
sundheten hos de finansiella instituten skulle börja ifrågasättas och att allmänhetens 
förtroende skulle kunna minskas ifall det ekonomiska systemet kunde utnyttjas för 
penningtvätt.12 I direktivets artikel 1 återfanns den utförliga definitionen av penningtvätt som 
fastställdes i den så kallade narkotikabrottskonventionen, en av de konventioner som 
utarbetats i slutet av 80-talet. I direktivets artikel 15 uttrycktes även att det var ett 
minimidirektiv och att varje enskilt land kunde besluta om strängare reglering.13

 

3.1 Omfattning 
 
PTL innehöll ursprungligen 13 paragrafer. EG-direktivets definition av penningtvätt återfanns 
i den svenska lagens 1 § andra stycket. Här sades att lagen syftade till ”att förhindra sådana 
åtgärder med avseende på egendom som har förvärvats genom brott, som kan medföra att 
denna egenskap hos egendomen fördöljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig 
rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som 
innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen”. Paragrafens 
första stycke angav att lagen kom till för att uppfylla kraven som ställdes i och med EES-
avtalet.14

 
Enligt 2 § omfattades ursprungligen de företag som drev bankrörelse eller sådan verksamhet 
som innebar lån från och kreditgivning till allmänheten, livförsäkringsrörelse och verksamhet 
av den sort som skildras i lagen om värdepappersrörelse15. Även sådan verksamhet som 
Finansinspektionen tillsåg och som utfördes av rörelse som inbegreps i lagen om 
kreditmarknadsbolag16 omfattades.17 När det gällde företag med flera typer av verksamheter 
var det företagets kärnverksamhet gentemot sina kunder som skulle beaktas. Lagen riktade sig 
endast mot företag som hade ett fast driftställe i Sverige, det vill säga även utländska företag 
med en filial i Sverige. Angående gränsöverskridande verksamhet omfattade lagen sådan 
verksamhet som skedde från Sverige till annat land men inte tvärtom. Svenska företags 
aktivitet från en filial i ett annat land föll därför ej inom lagens ramar. 18

 
                                                 
12 Prop. 1992/93:207 s. 8. 
13 SOU 1997:36 s. 33. 
14 Prop. 1992/93:207 s. 12. 
15 Lag (1991:981) om värdepappersrörelse 
16 Lag (1992:1610) om kreditmarknadsbolag 
17 Prop. 1992/93:207 s. 3. 
18 Prop. 1992/93:207 s. 12 f. 
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3.2 Medverkandeförbud 
 
Vad avsåg de företag som omfattades av 2 § föreskrevs i 3 § att de inte fick medverka 
medvetet vid sådana transaktioner där medlen misstänktes härröra från brottsligt förvärv. De 
förvärv som här avsågs var sådana från brottslig verksamhet av allvarligare slag. Med detta 
menades brott vars straffskala innehöll fängelse i mer än sex månader. I paragrafens första 
stycke uttrycktes att brott mot PTL kunde vara straffbara enligt brottsbalkens 
häleribestämmelser, det vill säga 9 kap 6 och 7 §§. Tillämpningen utvidgades dock i 3 § andra 
stycket så att alla transaktioner förbjöds när brott misstänktes.19 Med transaktion avsågs, i 
såväl denna som övriga paragrafer i lagen, alla typer av mellanhavanden som kund hade 
gentemot ett företag som omfattades av lagen. På så sätt inbegreps även avtal avseende 
öppnande av olika typer av konton, uppläggning av värdepappersdepå, tecknande av någon 
form av försäkring och till och med uthyrning av bank- eller värdefack. I propositionen till 
lagen påpekades även att det här var fråga om avsiktlig medverkan från företagets sida.20

 

3.3 Identitetskontroll 
 
I de nästkommande paragraferna behandlades möjligheten som företagen hade att uppfatta 
misstanke om penningtvätt. 
 
I 4 § stadgades att ett företag skulle kontrollera identiteten hos någon som ville inleda en 
affärsförbindelse med företaget. I paragrafens andra stycke föreskrevs även att sådan 
identitetskontroll skulle utföras för annan än den som ville inleda en affärsförbindelse i de fall 
då transaktionen översteg det svenska gränsbeloppet 110 000 kronor.21 Flera transaktioner 
som var för sig ej översteg detta värde men som kunde anses höra ihop och som tillsammans 
kom över beloppet skulle även beaktas i detta sammanhang. Kontrollen avsåg uppvisande av 
körkort eller annan giltig legitimation. I propositionen uppmärksammades dock svårigheterna 
med transaktioner som skedde via postorder, exempelvis köp av premieobligationer. Vid 
sådana affärsuppgörelser sades det att det var Posten som kom att utföra kontrollen istället för 
företaget.22  
 
Vissa undantag avseende identitetskontrollen fanns dock. I 4 § tredje stycket stadgades att 
kontroll inte behövde utföras på sådana företag som omfattades av lagens andra paragraf och 
var hemmahörande inom EES. Anledningen till detta var att det förutsattes att ett sådant 
företag underkastades motsvarande kontroll i sitt hemland. Vidare sades att undantag förelåg 
om transaktionen gjordes till ett konto där identiteten hos innehavaren redan tidigare hade 
blivit kontrollerad.23  
 
Ett annat undantag fanns för livförsäkringsbolag. Enligt 5 § behövde kontroll ej utföras 
avseende ett försäkringsavtal med en årspremie på högst 7000 kronor eller en engångspremie 
på högst 18 000 kronor.24

                                                 
19 Prop. 1992/93:207 s. 3. 
20 Prop. 1992/93:207 s. 14 f. 
21 Prop. 1992/93:207 s. 4. 
22 Prop. 1992/93:207 s. 16. 
23 Prop. 1992/93:207 s. 17. 
24 Prop. 1992/93:207 s. 4. 
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I de fall farhåga uppstod om den potentielle kunden vill inleda en affärsförbindelse för annans 
räkning, reglerades detta i 6 §. Företaget måste, på erforderligt sätt, försöka erhålla kännedom 
om identiteten för den okände parten.25 Det var här dock endast fråga om att söka kännedom 
om dennes identitet, ej att företaget, utom i de fall misstanke uppstått, skulle vägra att 
genomföra transaktionen även om identiteten förblev okänd. Särskild försiktighet angavs dock 
vara lämplig från företagets sida i en situation som denna. Andra stycket pekade återigen på 
vissa undantag. Om ”för annan räkning” avsåg institut som angavs i 4 § tredje stycket, det vill 
säga exempelvis en bank i annat land men inom EES eller kontoinnehavare vars identitet 
redan hade kontrollerats, medgavs undantag i kontrolleringsplikten. Till slut fanns även ett 
undantag för tillfälle där särskilda skäl medförde att kontroll var obehövlig. Sådana särskilda 
skäl kunde till exempel uppstå ifall det gällde företag med kundkonton, det vill säga advokater 
eller revisorer med flera, för vilka särskild tillsyn redan fanns.26

 
I 7 § påpekades att identitetskontrollen alltid skulle göras vid de tillfällen misstanke fanns att 
medlen för transaktionen hade sitt ursprung i brottslig verksamhet av allvarligare slag. För att 
avgöra detta skulle transaktionens art och omfattning beaktas. Med transaktionens art avsågs 
det sätt som den utfördes på och med dess omfattning åsyftades beloppets storlek. I 
propositionen angavs vissa exempel på indikationer för penningtvätt. Bland dessa var att 
företaget ansåg en eller flera transaktioner vara ovanliga för den eller de inblandade, att stora 
belopp sattes in på ett konto för att kort därefter tas ut, att kontoinnehavarens verksamhet ej 
motiverade denna typ av transaktioner eller att ett konto började användas flitigt efter att ha 
varit inaktivt under lång tid innan och det inte fanns någon skälig förklaring till detta. Även 
sannolikheten av kundens förklaringar till transaktionen och dess syfte borde beaktas när 
eventuell misstanke uppstod.27

 
De handlingar som användes vid en identitetskontroll skulle enligt 8 § bevaras i fem år i 
överensstämmelse med Regeringens eller, efter Regeringens bemyndigande, 
Finansinspektionens föreskrifter. Dessa fem år räknades från det att affärsförhållandet 
upphört.28   
 

3.4 Gransknings- och rapporteringsskyldighet 
 
Vid ett sådant tillfälle då företaget ansett att det fanns skäl att misstänka att transaktionen 
avsåg medel från brottslig verksamhet av allvarligare slag skulle det granska transaktionen 
närmare enligt 9 §. Detta skulle vidare rapporteras till Rikspolisstyrelsen eller annan 
polismyndighet som Regeringen bestämde. På grund av att de flesta transaktioner som 
genomförs främst sker på elektronisk väg medförde detta i praktiken att det oftast inte var 
möjligt att granska transaktionerna i förväg och misstanke kunde därför ej uppstå förrän efter 
det att transaktionen var utförd. Rapportering skulle dock utföras så snart som misstanke 
uppstått.29   
 

                                                 
25 Prop. 1992/93:207 s. 4. 
26 Prop. 1992/93:207 s. 18. 
27 Prop. 1992/93:207 s. 19 ff. 
28 Prop. 1992/93:207 s. 20. 
29 Prop. 1992/93:207 s. 20 f. 
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Av 10 § framgick förekommande sekretessregler. I bankrörelselagen finns lagstadgat att 
”enskildas förhållande till bank inte får obehörigen röjas”30. Även i andra lagar finns 
motsvarande regler och att bryta mot en sådan lagregel kan enligt vissa lagar medföra 
straffansvar för den anställde. 10 § innebar att om misstanke om brott rapporterats och denna 
misstanke senare visade sig vara felaktig kunde ej företaget, styrelseledamot eller anställd 
ställas till svars för sekretessbrott.31

 

3.5 Meddelandeförbud 
 
När en granskning av en eller flera misstänkta transaktioner hade påbörjats fick detta ej 
meddelas till kunden eller annan utomstående enligt 11 §. Meddelandeförbudet gällde även 
ifall rapportering skett eller om polisen hade inlett en undersökning. Precis som i 10 § avsåg 
denna såväl företaget, styrelseledamot som anställd. I paragrafens andra stycke framgick dock 
att något straffrättsligt ansvar ej skulle följa ifall regeln i första stycket bröts. Däremot fanns 
möjligheten att den som brutit mot meddelandeförbudet exempelvis skulle kunna göras 
arbetsrättsligt ansvarig och skadeståndsskyldighet kunde också uppstå32 Även 
Finansinspektionen, på motsvarande sätt som företaget, hade rapporteringsskyldighet till 
Rikspolisstyrelsen eller annan polismyndighet bemyndigad av Regeringen. Skulle vid 
inspektion misstanke uppstå avseende vissa transaktioner hade de samma ansvar som 
företaget att meddela detta vidare enligt 12 §.33

 

3.6 Interna rutiner, utbildning och tillsyn 
 
I 13 § föreskrevs att varje aktör som omfattades av lagen var skyldig att ha för aktören 
lämpliga rutiner för att förhindra att den skulle utnyttjas för den typ av transaktioner som det 
här var fråga om. Den var också ansvarig för att informera och utbilda de anställda inom 
området. Föreskrifter för hur dessa rutiner skulle utformas samt för vilken information som 
skulle ges fick lämnas av Regeringen eller efter dess bemyndigande av Finansinspektionen.34

                                                 
30 Prop. 1992/93:207 s. 20. 
31 Prop. 1992/93:207 s. 22. 
32 Prop. 1992/93:207 s. 22. 
33 Prop. 1992/93:207 s. 22. 
34 Prop. 1992/93:207 s. 23. 
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4 Förändringar fram till och med 2005 
 
PTL har sedan sin tillkomst genomgått en del förändringar. Det är främst lagens omfattning 
som successivt har ökats genom att nya aktörer har inkluderats men även övriga delar har 
reviderats. 
 

4.1 Omfattning 
 
Den första ändringen trädde ikraft den 1 januari 1997 då bland annat valutaväxlingsföretag 
kom att omfattas.35 Lagen om kreditmarknadsbolag bytte namn till Lagen om 
finansieringsverksamhet i juli 1997. Detta justerades i 2 § fjärde punkten.36 Den 1 juli 1999 
trädde en betydande revidering av PTL ikraft. I och med denna tillades även 9a § och 14 §.37 
Hänvisningen i 1 § till Sveriges skyldigheter enligt EES-avtalet ansågs överflödig och togs 
bort. Dessutom ändrades texten på så sätt att angivet syfte ersattes med en definition av 
begreppet penningtvätt. Paragrafens andra stycke ändrades vidare så att sådana transaktioner 
där det bakomliggande brottet innebar att skatt, tull eller annan avgift berövades staten 
omfattades av lagen. I stycket används lokutionen någon vilket inrymmer både det fallet att 
gärningsmannen till det ursprungliga brottet genom en transaktion själv försökt dölja att 
denne har berikat sig genom brottet och det fallet att annan än gärningsmannen företagit 
denna typ av transaktion.38 Försäkringsmäklare kom även att omfattas av lagen från 1999.39 
Vidare har 2 § ändrats beträffande lagen om valutaväxling och betalningsöverföring 200140 
och lagen om utgivning av elektroniska pengar 200241. Slutligen gjordes även en ändring 
2004 då reglerna om bank- och finansieringsrörelse förnyades.42

   

4.1.1 Valutaväxlingsföretagen 
 
2 § som tidigare hade innehållit fyra punkter avseende lagens omfattning fick 1997 ytterligare 
en punkt. Här stadgades att även sådan verksamhet som skulle anmälas till 
Finansinspektionen enligt valutaväxlingslagen43 skulle omfattas av lagen. I propositionen 
kommenterades detta endast med att lagen då även kom att reglera sådana företag som 
bedriver valutaväxlingsrörelse i betydande utsträckning.44  
 
2001 ändrades 2 § femte punkten på så sätt att lagen skulle vara tillämplig inte bara på 
verksamheter som bedrev valutaväxling utan även på alla verksamheter som sysslade med 
betalningsöverföringar.45  

                                                 
35 Prop. 1995/96:216 s. 22. 
36 Prop. 1996/97:114 s. 36. 
37 Prop. 1998/99:19 s. 8. 
38 Prop. 1998/99:19 s. 72. 
39 Prop. 1998/99:19 s. 42. 
40 Prop. 1999/00:145 s. 7. 
41 Prop. 2001/02:85 s.23. 
42 Prop. 2002/02:139 s. 103. 
43 Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet 
44 Prop. 1995/96:216 s. 60. 
45 Prop. 1999/00:145 s. 29. 
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4.1.2 Försäkringsmäklarna 
 
Gruppen uppgiftsskyldiga enligt 2 § utvidgades 1999 till att innefatta företag som bedriver 
verksamhet enligt försäkringsmäklarlagen46. Försäkringsmäklare som inte är anställd av ett 
försäkringsbolag skall vara registrerade hos Finansinspektionen som även är deras 
tillsynsmyndighet. I propositionen påpekades att det fanns en uppenbar risk för att 
försäkringsmäklare kunde utnyttjas för penningtvätt med tanke på de stora belopp som de 
förmedlar och den betydande omfattning av transaktioner som sker med utländska företag.47 
Försäkringsmäklare kom även att omfattas av undantaget från identitetskontrollen som enligt 
5 § redan tidigare gällde för livförsäkringsföretag.48

 

4.1.3 Utgivning av elektroniska pengar 
 
I april 2002 trädde lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar ikraft. Med 
anledning av detta kom alla utgivare av elektroniska pengar även att omfattas av PTL och 
därför anpassades 2 §. Med elektroniska pengar avsågs ”ett penningvärde som representerar 
en fordran på utgivaren och som, utan att finnas på ett individualiserat konto, är lagrat på ett 
elektroniskt medium och godkänns som betalningsmedel av andra företag än utgivaren”. För 
att få bedriva denna typ av verksamhet krävdes att det var fråga om ett svenskt aktiebolag, en 
svensk ekonomisk förening eller ett utländskt företag. Vidare ställdes vissa kvalitetskrav av 
såväl verksamheten som dess organisation. Finansinspektionen utsågs som tillsynsmyndighet 
för dessa aktörer och av den krävdes även tillstånd för att få bli sådan utgivare.49

 

4.1.4 Bank- och finansieringsrörelse 
 
Lagstiftningen för banker och kreditmarknadsbolag förnyades grundligt 2004. Detta medförde 
att 2 § kom att ändras ytterligare i sin utformning. Ändringen innebar att bank- och 
finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse omfattas enligt 
2 § första punkten. I lagens fjärde punkt togs hänvisningen till lagen om finansierings-
verksamhet bort. De verksamheter som omfattades av PTL genom den lagen kom efter 
ändringen istället att omfattas genom den nya formuleringen av denna punkt. I den nya 
formuleringen hänvisades istället till att ”verksamheter som kräver anmälan till eller ansökan 
hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell 
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet” skulle omfattas.50

 

                                                 
46 Lag (1989:508) om försäkringsmäklare 
47 Prop. 1998/99:19 s. 42. 
48 Prop. 1998/99:19 s. 74. 
49 Prop. 2001/02:85 s. 1 f. 
50 Prop. 2002/03:139 s. 589. 
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4.2 Medverkandeförbudet 
 
1999 anpassades 3 § till den samtidiga ändring som genomfördes i brottsbalken. 
Brottsbenämningarna penninghäleri och penninghäleriförseelse infördes då i BrB 9 kap. 6 a 
och 7 a §§. Vidare ändrades andra stycket på ett sätt så att förbudet att medvetet delta i någon 
av de transaktioner som kunde utgöra penningtvätt skulle gälla oavsett det bakomliggande 
brottets allvarsgrad.51

 

4.3 Gransknings- och rapporteringsskyldighet     
 
Beträffande granskningsskyldigheten delades vid samma tillfälle 9 § tekniskt upp i två 
stycken och ett tredje stycke lades till. Uppdelningen av första stycket kom sig av att en 
bestämmelse lades till innebärande att företaget som rapporterat misstanke var skyldig att 
lämna ytterligare upplysningar som behövdes för utredningen om Rikspolisstyrelsen eller den 
myndighet som regeringen utsåg så begärde. Tillägget av det tredje stycket innefattade att om 
en utredning om penningtvätt hade påbörjats kunde även andra företag som avsågs i 2 § 
krävas på uppgifter härrörande till utredningen. Även dessa ändringar skedde 1999.52

 
Vidare lades ytterligare en paragraf till vid detta tillfälle. Den nya 9a § är ett undantag 
avseende lagens egentliga omfattning som eljest regleras i den andra paragrafen. Här stadgas 
att person eller företag som bedriver handel med antikviteter, konst, ädelstenar, metaller, skrot 
eller transportmedel, den som tillhandahåller förmedling av fastigheter eller bostadsrätter och 
den som driver lotteri- eller spelverksamhet även kan tvingas lämna uppgifter som kan ha 
betydelse för en penningtvättutredning. Det är även i detta fall Rikspolisstyrelsen eller annan 
myndighet som Regeringen bestämmer som har rätt att kräva informationen och det måste 
vara fråga om en redan pågående utredning. I propositionen förtydligades att handel med 
transportmedel avsåg exempelvis försäljning av bilar och båtar. Det klarlades även att för att 
denna skyldighet att svara skulle föreligga skulle handeln idkas yrkesmässigt, det vill säga 
självständigt, regelbundet och varaktigt samt med ett vinstsyfte. 53  
 
Samtidigt genomgick 10 § två förändringar. Dels anpassades den till att föregående paragraf 
hade tillagts, dels ändrades ordalydelsen i första stycket. Eftersom regleringen inbegrep inte 
endast sekretessbestämmelser enligt lag utan även kontraktuella förbindelser avseende 
tystnadsplikter så ändrades lokutionen ”brutit mot någon sekretessregel” till ”åsidosatt 
tystnadsplikt”. I propositionen påpekas att detta även gällde vid de tillfällen som berörda 
företag besvarade frågor vid en redan initierad utredning och ej endast vid anmälan av 
misstanke om att påbörja sådan utredning.54

 

                                                 
51 Prop. 1998/99:19 s. 73. 
52 Prop. 1998/99:19 s. 74. 
53 Prop. 1998/99:19 s. 74 f. 
54 Prop. 1998/99:19 s. 75. 
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4.4 Meddelandeförbudet 
 
Meddelandeförbudet i 11 § omfattade alla svarspliktiga företag, det vill säga även de som 
lades till i och med 9 a §. Andra stycket av 11 § som angav att den som bröt mot 
meddelandeförbudet ej skulle hållas ansvarig enligt brottsbalkens bestämmelse i 20 kap. 3 § 
togs bort. Detta skedde med anledning av att lagen genom 14 § erhöll en egen 
straffansvarsbestämmelse som därmed i sig gjorde brottsbalkens bestämmelse verkningslös då 
denna var subsidiär.55

 

4.5 Straffansvar 
 
Avslutningsvis infördes 1999 ytterligare en ny paragraf i lagen, 14 §. Paragrafen var uppdelad 
i två punkter angående straffansvar för den som bröt mot stadgandena i 9 eller 11 §. För att 
ansvaret skulle träda in krävdes dock att handlingen hade utförts med uppsåt eller till följd av 
grov oaktsamhet. I propositionen påpekades att de som avsågs i punkt 2 när det gällde att 
uppsåtligen bryta mot meddelandeförbudet var såväl företagen enligt 2 § som de 
svarsskyldiga enligt 9 a §. Som det gjordes klart i 11 § träffades både styrelseledamöter och 
anställda av denna punkt i straffbestämmelsen. Vilka som träffades av paragrafens första 
punkt, det vill säga om gransknings- eller uppgiftsskyldigheten åsidosatts, var dock inte lika 
tydligt.56 Här talades det om sanktioner mot såväl själva företaget som enskilda personer inom 
företaget. Ett företag kan i princip inte straffas för ett brott enligt svenska rättssystemet, men 
det kan däremot drabbas av andra sanktioner. Om ett företag som omfattades av 2 § inte på 
tillfredsställande sätt följde reglerna om interna rutiner och utbildning av personal enligt 13 § 
eller Finansinspektionens föreskrifter, kunde företaget varnas, meddelas erinran eller till och 
med fråntas tillståndet att bedriva den tillståndspliktiga verksamheten. Huruvida en anställd 
skulle kunna få straffansvar för att gransknings- eller uppgiftsskyldigheten hade åsidosatts 
diskuterades mycket inför införandet av paragrafen. Å ena sidan sades att för att 
bekämpningen av penningtvätt skulle bli så verkningsfull som möjligt torde alla, även 
anställda, inom ett företag omfattas av straffregleringen. Å andra sidan, vilket flertalet 
remissinstanser menade, ansågs det orimligt att de anställda skulle ställas ansvariga för något 
de utfört om företaget ej tillfredställande hade spridit kunskap om lagstiftningen. Slutligen 
beslutades att straffrättsligt ansvar skulle åvila företagsledningen eller den person som blivit 
delegerad ett ansvar. Det bör nämligen kunna förutsättas att den som fått ett ansvar delegerat 
till sig har ”tillräckliga beslutsbefogenheter och ekonomiska resurser för att vidta de åtgärder 
som är påkallade.” De anställda kan däremot få stå till svars på arbetsrättsliga grunder. Främst 
är det då lagen (1982:80) om anställningsskydd som gäller och som reglerar att en anställd 
kan sägas upp om det finns saklig grund för uppsägning eller avsked för de fall då dennes 
åligganden mot arbetsgivaren har åsidosatts grovt.57              

                                                 
55 Prop. 1998/99:19 s. 75 f. 
56 Prop. 1998/99:19 s. 76. 
57 Prop. 1998/99:19 s. 62. 
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5 Lagen från och med 2005 
 
PTL genomgick den 1 januari 2005 ytterligare en omfattande revidering. De förändringar som 
gjordes hade sin grund i de ändringar som Europaparlamentet och Europarådet låtit införa i 
penningtvättdirektivet 2001. Internationellt hade det då observerats att de som sysslar med 
penningtvätt allt mera begagnar sig av företag utanför den finansiella sektorn. Detta medförde 
bland annat att lagen måste utvidgas så att den kom att omfatta betydligt fler aktörer än 
tidigare. 
 

5.1 Ytterligare aktörer 
 
Propositionen ställer, som sagt, upp en rad aktörer som bör omfattas av lagen. För att somliga 
av dessa aktörer skall kunna omfattas krävs dock vissa undantag, bland annat gällande 
rapporteringsskyldigheten för vissa yrkeskategorier. Vidare innehåller propositionen förslag 
på att öka kraven av identitetskontrollen vid en transaktion när kunden inte personligen är 
närvarande. Godkända och auktoriserade revisorers skyldighet att rapportera misstänkta brott 
enligt Aktiebolagslagen och misstänkt penningtvätt enligt PTL klargörs även i propositionen.  
 
2 § utvidgas med fem nya typer av aktörer. Dessa är företag som driver verksamhet med 
investeringsfonder, verksamhet som fastighetsmäklare, verksamhet för kasinospel, 
verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor och verksamhet som skatterådgivare. 
Vidare lades 2 a § och 2 b § till. I 2 a § regleras att oberoende jurister skall omfattas av lagen. 
Även personer som handlar med vissa sorters värdefull lös egendom skall innefattas enligt 2 b 
§.    
 

5.1.1 Verksamhet med investeringsfonder 
 
Med vissa finansiella företag avses sådana juridiska personer som driver fondverksamhet 
enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. PTL omfattar sedan tidigare de verksamheter 
som finns i 1 kap. 3 § lagen (1991:981)  om värdepappersrörelse. Definitionen av dessa typer 
av verksamheter överensstämmer med vad som finns med i penningtvättdirektivet avseende 
juridisk eller fysisk person vars regelbundna rörelse yrkesmässigt tillhandahåller 
investeringstjänster. Men direktivet åsyftar även ”företag för kollektiva investeringar som 
erbjuder sina andelar eller aktier till försäljning”. Den svenska lagen om verksamhet med 
investeringsfonder reglerar de sorters företag som direktivet avser i denna del och dessa har 
därför ansetts böra omfattas.58     
 

                                                 
58 Prop. 2003/04:156 s. 42 f. 
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5.1.2 Fastighetsmäklare 
 
Vad som avses med fastighetsmäklare framgår i fastighetsmäklarlagen (1995:400). Där 
fastslås att en fastighetsmäklare är en fysisk person som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, 
delar av fastigheter, byggnader på annan mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende 
lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. Vidare skall en fastighetsmäklare vara registrerad hos 
Fastighetsnämnden och stå under dess tillsyn.59   
 

5.1.3 Kasinospel 
 
Lagen ska även omfatta den som driver kasinospel enligt kasinolagen (1999:355). Enligt 
denna avses med kasinospel ”roulettspel, tärningsspel, kortspel och liknande spel som 
anordnas i lokaler vilka huvudsakligen används för detta ändamål”. Det är endast företag som 
helt ägs av staten, antingen direkt eller indirekt, som får anordna kasinospel och särskilt 
tillstånd av Regeringen krävs. Kasinolagen innehåller vidare avsevärda begränsningar vad 
gäller tillgängligheten till kasinona. För att en gäst skall få tillträde skall denne ha fyllt 20 år 
och legitimera sig om han eller hon inte är känd sedan tidigare. För att förebygga och avslöja 
brott skall den som driver kasino föra register över besökarna. Dessa register skall innehålla 
ett foto av besökaren samt uppgifter om dennes namn, personnummer eller annat 
identifieringsnummer och postadress. Även tidpunkt för besöket skall finnas med i registret.60

 

5.1.4 Revisorer och skatterådgivare 
 
I propositionen föreslås att godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare ska 
omfattas av lagen.  
 
Revisorer 
För att penningtvättdirektivets krav skall vara uppfyllda bör godkända och auktoriserade 
revisorer enligt revisorslagen (2001:883) omfattas av den nya lagen. All granskning och 
tillsyn av dessa verksamheter sker av Revisorsnämnden. Det finns dock andra personer och 
företag som bedriver revisionsverksamhet och annan närliggande verksamhet. Dessa faller 
dock utanför revisorslagens avgränsning och Revisorsnämndens tillsyn och har därför utan 
någon närmare motivering ej ansetts böra omfattas av penningtvättslagen.61

 
Skatterådgivare 
Begreppet skatterådgivare finns inte sedan tidigare i den svenska lagstiftningen. Det används 
dock i det nya direktivet och en definition av begreppet efterfrågades av flera remissinstanser 
under lagändringsarbetet. Den definition som föreslås i propositionen är att en 
”skatterådgivare är en person som yrkesmässigt lämnar råd, muntligt eller skriftligt, i avsikt 
att direkt eller indirekt påverka storleken på en skatt eller avgift.”62

 
 

                                                 
59 Prop. 2003/04:156 s. 46 f. 
60 Prop. 2003/04:156 s. 51 f. 
61 Prop. 2003/04:156 s. 45. 
62 Prop. 2003/04:156 s. 46. 
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5.1.5 Oberoende jurister 
 
I 2 a § föreskrivs att även oberoende jurister skall omfattas av lagen. Dessa omfattas dock inte 
alltid därför är paragrafen uppdelad i två punkter där det är förtydligat vid vilka situationer 
lagen gäller för dem. 
 
I direktivet används begreppen notarier och oberoende jurister. När begreppet oberoende 
jurist överförs till svensk lagstiftning avses, enligt propositionen, ”advokater, biträdande 
jurister och andra självständiga, rådgivande jurister som inte bedriver sin verksamhet i 
advokatform”. Notarier har i vissa länder uppgifter av såväl myndighetskaraktär som 
självständigt rådgivande. Direktivet avser med notarie med andra ord inte de tings-, läns- eller 
överrättsnotarier som finns i Sverige. Därför används inte begreppet notarie i den svenska 
lagen.  
 
Det är bara vid vissa angivna finansiella transaktioner eller företagstransaktioner som 
oberoende jurister omfattas. Dessa finns definierade i penningtvättsdirektivet men även i 2 a § 
första punkten. De omfattas när de hjälper en klient med planering eller genomförande av 
transaktioner som: 
 

1. köp och försäljning av fastigheter eller företag, 
2. förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar, 
3. öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton, 
4. organisering av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag, 
5. bildande, drivande eller ledande av truster, bolag eller liknande strukturer. 

 
Enligt andra punkten omfattas de även när de genomför finansiella transaktioner eller 
transaktioner med fast egendom i en klients namn och för dennes räkning.63  
 

5.1.6 Handel med och auktionsförsäljning av värdefull lös egendom 
 
Fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver handel med antikviteter, konst, 
ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel ska omfattas fullt ut efter lagändringen. Detta 
stadgas i 2 b §. De omfattas dock endast vid de tillfällen då betalning sker kontant med ett 
belopp av motsvarande 15 000 euro eller mer. Detta gäller även sådana fysiska och juridiska 
personer som bedriver auktionsverksamhet med dessa typer av gods. Direktivet har inte 
närmare preciserat vilka som här berörs annat än ”handlare som köper och säljer varor av högt 
värde, såsom ädelstenar eller ädelmetaller, eller konstföremål”. Gränsvärdet 15 000 euro eller 
mer finns däremot fastställt i direktivet. I Sverige övervägdes definitionen av dessa 
verksamheter i proposition 1998/99:19 när 9a § infördes i lagen. Avgränsningen i 9a § har 
även ansetts vara lämplig nu när dessa typer av verksamheter ska omfattas till fullo av lagen.64

 
 

                                                 
63 Prop. 2003/04:156 s. 47 f.  
64 Prop. 2003/04:156 s. 48 f.  
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5.2 Identitetskontroll65

 
Reglerna om identitetskontroll utvidgas avseende de tillfällen då förbindelse inleds med en 
icke närvarande person. Detta sker genom ett tillägg i 4 §. Särskilda åtgärder skall vidtas för 
att säkerställa den nya kundens identitet. Med särskilda åtgärder avses här till exempel krav på 
ytterligare skriftliga bevis, ytterligare åtgärder för att kontrollera och bestyrka inkomna 
handlingar, krav på bekräftande intyg från institut som omfattas av direktivet eller krav på att 
transaktionens första betalning utförs via ett konto som står i kundens namn hos ett 
kreditinstitut som omfattas av direktivet.  
 
Vidare ändras den beloppsgräns som finns i 4 §. Paragrafens andra stycke medför nu att 
identitetskontroll skall göras på annan kund än sådan som vill inleda en affärsförbindelse då 
transaktionen avser ett belopp på 15 000 euro eller mer. 
 
Den som anordnar kasinospel skall fortfarande följa de bestämmelser om identitetskontroll 
som finns i kasinolagen. Dessa regler är strängare än de krav som ställs upp i direktivet och 
därför har det ej ansetts finnas någon anledning att ändra på den ordning som redan finns.  
 
Handlingar och uppgifter från en identitetskontroll ska bevaras i minst fem år från det att en 
affärsförbindelse upphört. Detta regleras redan i 8 §. Regeln förtydligas nu på så sätt att även 
handlingar från kontroll som gjorts utan att affärsförbindelse inletts ska bevaras. Det är då 
tidpunkten för själva identitetskontrollen som avgör från när tiden ska börja räknas. 
 
De undantag då identitetskontroll inte behöver utföras flyttas efter ändringen till en egen 
paragraf, 4 a §. Där gäller fortfarande att kontroll inte behöver utföras på sådana företag som 
avses i 2 § första stycket punkterna 1-7 och som är hemmahörande inom EES samt vid 
transaktioner till konton tillhörande någon vars identitet redan kontrollerats. Det nya i 
paragrafen är att kontroll inte heller behöver göras på sådan aktör från ett land utanför EES 
om det har motsvarande bestämmelser om penningtvätt som de som finns i direktivet.66  
 
I 5 § finns sedan tidigare även ett undantag från identitetskontroll för livförsäkringsföretag 
och försäkringsmäklare. Undantag gäller vid försäkringsavtal vars årliga premie eller 
engångspremie uppgår till visst belopp. Dessa belopp har tidigare uttryckts i kronor men efter 
ändringen är de i stället givna i euro. Vid en årlig premie på högst motsvarande 1 000 euro 
eller en engångspremie på högst motsvarande 2 500 euro behöver inte kontroll utföras.67

 
 

                                                 
65 Prop. 2003/04:156 s. 54 ff.  
66 Prop. 2003/04:156 s. 89 f. 
67 Prop. 2003/04:156 s. 90. 
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5.3 Gransknings- och rapporteringsskyldigheten68

 

5.3.1 Undantag för oberoende jurister, revisorer och skatterådgivare 
 
Det anges ett antal undantag beträffande rapporteringsskyldigheten i propositionen. 
Undantagen avser advokater, biträdande jurister på advokatbyrå och andra oberoende jurister, 
godkända och auktoriserade revisorer och skatterådgivare. Dessa är underkastade den tillsyn 
och det strikta disciplinansvar som krävs för att undantag ska kunna tillåtas med tanke på de 
känsliga bedömningsfrågor som kan uppkomma och den risk för missbruk som finns. Enligt 
den nya utformningen av 9 a § omfattas dessa aktörer inte av rapporteringsskyldigheten när de 
uppträder som ombud, biträde eller försvarare för en klient i ett rättsligt förfarande. Detta 
gäller även de uppgifter som anförtrotts dem för att åtagandet ska kunna fullgöras. I en ny 9 b 
§ stadgas även att den information som advokater och biträdande jurister får del av när de 
bedömer en klients rättsliga ställning undantas i sammanhanget. Att bedöma en klients 
rättsliga ställning innebär att denne vill ha hjälp att klargöra lagligheten i en affärstransaktion.  
 
Advokater 
En av de viktigaste skyldigheterna som advokattiteln medför är att ett starkt förtroendeband 
skall upprätthållas mellan advokaten och klienten. I de flesta rättsstater är det en klients 
rättighet att kunna vända sig till advokat som iakttar tystnadsplikt för juridisk rådgivning. I 
Sverige är i RB 8 kap 4 § första stycket lagstadgat ”att en advokat är skyldig att när god 
advokatsed så kräver förtiga vad han får kännedom om i sin yrkesutövning”. Vad god 
advokatsed är finns däremot inte definierat i svensk lag. Det är Advokatsamfundet och dess 
styrelse som prövar vad som är förenligt med god advokatsed med utgångspunkt i yrkesetiska 
principer som utvecklats inom advokatkåren genom åren. Samfundets styrelse har även 
utfärdat vägledande regler avseende god advokatsed. Beträffande tystnadsplikt föreskrivs där 
”att en advokat skall iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter och att han inte – utan 
att laglig skyldighet föreligger eller vederbörligt samtycke inhämtats – får yppa något som 
anförtrotts honom i hans verksamhet eller som han i samband med sådant förtroende erfarit”. 
 
Andra oberoende jurister 
Även de oberoende jurister som inte lyder under advokatsamfundet omfattas av undantaget 
för rapporteringsskyldigheten. Dessa jurister kan frivilligt bli medlemmar i 
intresseorganisationen Sammanslutningen för Sveriges Juridiska Byråer (SJB). SJB har dock 
inte samma omfattande disciplinverksamhet som advokatsamfundet men deras medlemmar 
inkluderas ändå i undantaget. 
 
Rättegångsombud, biträden och försvarare 
Eftersom det i Sverige ej råder advokattvång är det ej enbart advokater som framträder i 
domstol. På samma sätt som det är en rättighet för en klient att med förtroende kunna vända 
sig till en advokat med tystnadsplikt är det en grundläggande princip att en klient ska kunna 
anförtro sig till den som företräder, biträder eller försvarar denne i domstol utan att den som 
framför talan skall kunna kallas som vittne avseende det som sagts i förtroende. Endast med 
klientens medgivande är det tillåtet att låta företrädaren, biträdet eller försvararen vittna. I 
Sverige finns detta uttryckt i RB 36 kap 5 § tredje stycket. Den som företräder, biträder eller 
försvarar en klient men som ej är advokat eller annan oberoende jurist lyder ej under något 

                                                 
68 Prop. 2003/04:156 s. 60 ff. 
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tillsynsorgan. Detta uppvägs dock av rättens möjlighet att avvisa ombud, biträde eller 
försvarare om denne anses olämplig enligt RB 12 kap 5 och 22 §§ och 21 kap 3 §. Att i PTL 
ej undanta dessa från rapporteringsskyldigheten skulle således medföra ett avsteg från den i 
Sverige rådande rättsordningen. 
 
Revisorer och skatterådgivare 
Av direktivet framgår att det finns möjlighet att även undanta godkända och auktoriserade 
revisorers samt skatterådgivares rapporteringsplikt när de agerar som ombud, biträde eller 
försvarare. I propositionen anges att det inte finns något avgörande skäl till varför dessa inte 
skall undantas och i Sverige omfattar därmed denna del av undantaget även dessa. 
 
 
En ny 9 c § inrymmer slutligen en del av förra 9 a § och medför uppgiftsskyldighet för ”den 
som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet”. Före lagändringen gällde sådan 
uppgiftsskyldighet även för den som bedrev handel med vissa sorters värdefull lös egendom 
och den som förmedlade fastigheter eller bostadsrätter. Nu omfattas dessa dock av lagens 
mera omfattande skyldigheter. Den som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet 
omfattas emellertid fortfarande endast för de fall då Rikspolisstyrelsen eller annan myndighet 
som Regeringen utser begär särskild uppgifter.69  
 

5.4 Meddelandeförbudet70

 
Meddelandeförbudet i 11 § utökas med en frist på 24 timmar för polisen att påbörja sin 
utredning innan den som rapporterat misstanken får meddela sin klient att rapporteringen har 
skett. Fristen gäller advokater, biträdande jurister vid advokatbyrå och godkända och 
auktoriserade revisorer. Den innebär att Finanspolisen får 24 timmar på sig att ostört påbörja 
sin utredning av misstanken. Vid bedömningen av tidsfristens längd fick värdet av förtroendet 
mellan advokat och klient vägas mot värdet av rättsväsendets möjlighet att kunna utföra en 
effektiv utredning. Genom att välja en kort frist på 24 timmar kan en advokat eller biträdande 
jurist i samband med att denne meddelar klienten om att rapportering skett avsäga sig sitt 
uppdrag. 
 
Även för revisorer har en kortare tidsfrist ansetts vara att föredra. Revisorn sätts i en svår 
situation när en rapportering skett oavsett om han bestämmer sig för att avsäga sig uppdraget 
eller ej. Om han avsäger sig uppdraget ska Patent- och registreringsverket71 underrättas 
avseende vad som upptäckts i den granskning som utförts fram till avträdandet. Klienten torde 
i en situation när han är inblandad i penningtvätt ej acceptera att revisorn avträder utan en 
förklarlig orsak. Om revisorn i stället väljer att fullfölja sitt uppdrag för klienten är han 
skyldig att företa de åtgärder som behövs för att ställa klientens bokföring och redovisning till 
rätta. Att vidta sådana åtgärder torde vara tämligen svårt om inte klienten får underrättas om 
att en granskning enligt PTL har utförts.  
 

                                                 
69 Prop. 2003/04:156 s. 92. 
70 Prop. 2003/04:156 s. 73 ff. 
71 Numera Bolagsverket 
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Under 24 timmarsfristen råder även undantag från reglerna i aktiebolagslagen avseende 
revisors skyldighet att underrätta företagets styrelse vid misstanke om brott. Om inte ett 
sådant undantag införs skulle Aktiebolagslagens och PTL:s regler kunna komma att strida mot 
varandra i vissa situationer.  
 

5.5 Interna rutiner, utbildning och tillsyn 
 
Lagen har sedan tidigare en bestämmelse, 13 §, som stadgar att fysiska och juridiska personer 
som omfattas av lagen skall ha rutiner för att minska och förhindra risken att de blir utnyttjade 
för penningtvätt. De anställda skall även ha vederbörlig utbildning och tillgång till 
information inom området. Detta har hittills skett till stor del med hjälp av 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1999:8) eftersom 
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för de aktörer som tidigare omfattats av lagen. I och 
med lagens utvidgade tillämpningsområde omfattas nu även andra fysiska och juridiska 
personer som i vissa fall inte överhuvudtaget har någon tillsynsmyndighet alls. Tillsyn av 
advokater, revisorer och fastighetsmäklare sker av advokatsamfundet, revisorsnämnden och 
fastighetsmäklarnämnden. Efter lagändringen tillkommer 13a § där det stadgas att Regeringen 
eller den myndighet som Regeringen utser får meddela föreskrifter för hur tillsynen ska 
skötas. Avseende de verksamheter som saknar tillsynsorgan, det vill säga de som bedriver 
handel med eller auktionsförsäljning av vissa slags värdefull lös egendom, diskuterades i 
propositionen om en särskild tillsynsmyndighet borde inrättas för dessa. Det ansågs dock att 
kostnaden det skulle innebära att inrätta en sådan myndighet inte skulle uppvägas av de 
möjligheter till att bekämpa penningtvätt som tillsynen skulle medföra. För dem som driver 
dessa typer av verksamheter har därför i propositionen angetts att de ur Finansinspektionens 
föreskrifter får hämta den vägledning som kan erhållas för just deras verksamheter. I övrigt 
får de även vända sig till Finanspolisen med frågor om kontroll och rapportering av misstänkt 
penningtvätt.72

 

5.6 Konsekvenser 
 
I propositionen framhölls slutligen att den utökade omfattningen av lagen kunde komma att 
medföra en betydligt ökad belastning för Finanspolisen. Dels kunde antalet anmälningar 
förväntas öka avsevärt i och med de nya aktörerna som omfattades, dels kom det större antalet 
anmälningsskyldiga att medföra att större utbildningsinsatser och resurser för 
informationsspridning krävdes.73

 

                                                 
72 Prop. 2003/04:156 s. 80 ff. 
73 Prop. 2003/04:156 s. 85 f. 
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6 Förväntningar på den nya lagen 
 
För att få en verklighetsanknytning till ämnet har jag utfört tre telefonintervjuer med aktörer 
som i allra högsta grad är berörda av lagen och de ändringar som gjorts i den. Den första 
intervjun gjordes med Finansinspektionen som bland annat är tillsynsmyndighet för Sveriges 
alla banker och som efter lagändringen fått en stort ansvar för att förmedla information till 
berörda företag. Sedan intervjuades Föreningssparbanken som är en aktör som ska följa 
lagens alla föreskrifter. Den sista organisation som intervjuades var Finanspolisen till vilken 
rapport om misstanke om penningtvätt först görs och som utför den initiala utredningen om 
grund för misstanke finns. Frågorna som ställts är både generella frågor som har kunnat riktas 
till alla aktörerna men också sådana som varit avsedda för var och en av dem. De berörs av 
lagen på olika sätt vilket innebär att deras svar i huvudsak kan se mycket olika ut. Deras 
skilda utgångslägen medför dock möjligheten att i denna uppsats till viss del kunna undersöka 
lagens kommande konsekvenser. 
 
De generella förväntningarna på lagen är högre hos de organ som berörs som 
tillsynsmyndighet eller rapporteringsmyndighet än hos dem som redan tidigare omfattats av 
lagen. Föreningssparbanken menar att eftersom den omfattades av lagen även tidigare och 
lagändringen främst innebär att flera slag av aktörer berörs så blir inte skillnaden för den så 
särdeles stor. Både Finansinspektionen och Finanspolisen påpekar att ändringen har sin grund 
i de internationella förändringar som skett inom området och att Sverige alltid har stöttat EU i 
att driva utvecklingen framåt. En viktig diskussion som förts både internationellt och 
nationellt är om och hur advokater och revisorer ska omfattas. Finanspolisen påpekar även att 
det är bra att handeln med vissa slags värdefull lös egendom kommer inom lagens 
avgränsningsområde och att den sammantaget förväntar sig mera reaktioner på 
penningtvättsbrottsligheten ifrån handeln i stort.  
 
Samtliga intervjuade är överens om att den stora svårigheten är tillsynen av de nya aktörerna. 
Det blir betydligt många flera aktörer i antal som omfattas av lagen. Tidigare var det ungefär 
2 500 men nu kommer antalet att uppgå till omkring 15 000. Vissa av dessa har en viss tillsyn 
i form av samfund och nämnder, exempelvis advokatsamfundet och revisorsnämnden, men 
andra står helt utan tillsynsorgan. Finanspolisen framhåller att det kommer att bli särskilt svårt 
med tillsynen av dem som handlar med vissa slags värdefull lös egendom framförallt eftersom 
det finns en omfattande ”begagnatmarknad” inom området. Att tillämpa lagen på advokater 
och revisorer, tror Finansinspektionen, kan medföra vissa svårigheter inledningsvis eftersom 
det finns så många undantag från reglerna som berör dessa.  
 
Det faktiska tillvägagångssättet för arbetet tror ingen av de intervjuade kommer att förändras 
nämnvärt. Alla förväntar de sig ett ökat inflöde av anmälningar om misstanke och det skulle i 
sin tur medföra ökad belastning särskilt på Finanspolisen. Denna framhåller likväl att den 
även i fortsättningen, på samma sätt som tidigare, kommer att utföra den första utredningen 
vid en rapportering av misstanke om brott och vidarebefordra denna till ifrågavarande 
utredningsrotel inom polisen om grund för misstanke finns. 
 
De intervjuade tycker samtliga att det internationella samarbetet är mycket omfattande och 
bra. FATF:s ligger till grund för EU:s direktiv vilket i sin tur utgör utgångspunkt för 
respektive lands nationella lagstiftning. I juni 2003 utkom FATF med 40 nya 
rekommendationer och med anledning av det håller ett tredje direktiv på att utarbetas. 
Föreningssparbanken säger därför att den förväntar sig ännu en ändring av PTL omkring 
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2007. Finanspolisen påpekar också att det goda samarbetet medför mycket goda möjligheter 
att utbyta information inom EU. Informationsutbytet är redan idag väldigt viktigt och ibland 
till och med en förutsättning för vissa utredningar. Trycket på ett fungerande 
informationsflöde kommer i och med ändringen förmodligen att öka. Varje lands 
myndighetsorganisation ser olika ut men Finanspolisens samarbete sker alltid med den 
polismyndighet och/eller civila myndighet som har motsvarande arbetsuppgifter i respektive 
land.  
 
Vad gäller skillnaden mellan häleribrott och penningtvättbrott säger Finanspolisen att dessa 
uttryck kan betraktas som synonyma. Rekvisiten för de olika brottstyperna är förvisso olika 
långtgående men skillnaden dem emellan är ganska diffus. Föreningssparbanken har inte 
någon uppfattning om den specifika skillnaden mellan dessa brottsrubriceringar. 
Finansinspektionen poängterar att penninghäleribrott har fått en egen paragraf för att 
förtydliga brottet i sig. Vad skillnaden mot penningtvättbrott är säger den dock inte något om.     
 
Den ökade belastning som det talas om i propositionen märks olika tydligt i intervjuerna. I 
propositionen talas det särskilt om att Finanspolisen kommer få mera att göra men ännu så 
länge har antalet anmälningar inte ökat nämnvärt. Den uttrycker dock att den, precis som 
Finansinspektionen, har känt av ett ökat tryck vad gäller information om utbildning och 
rutiner. Finansinspektionen poängterar även att allt fler etableringar över landgränserna ger ett 
ökat internationellt tryck. Detta medför att utländska företags filialer i Sverige undrar hur de 
berörs av lagen. Både Finansinspektionen och Finanspolisen förväntar sig att det ökade 
trycket kommer att finnas kvar under lång tid framåt. Föreningssparbanken menar att eftersom 
lagändringen inte egentligen utgör någon specifik förändring för banken så förväntar den sig 
inte heller någon större ökning i belastningen. Den har två slag av kontakt med Finanspolisen, 
dels när den själv rapporterar, dels när Finanspolisen vänder sig till banken för information 
gällande en anmälan som gjorts av någon annan. Den andra typen av förfrågningar tycks till 
och med ha minskat lite sedan ändringen trädde ikraft och detta tror banken kan bero på att 
Finanspolisen lägger ner mycket kraft på informationsspridning.  
 
På frågan om det finns ett motstånd hos revisorer och advokater att rapportera misstanke var 
det endast Finanspolisen som ansåg sig kunna svara. Den anser att det är en viktig fråga då 
denna typ av aktörer får ett stort skydd av lagen. Advokaterna har alltid möjligheten att hävda 
att viss information framkommit vid en bedömning av klientens rättsliga ställning. 
Finanspolisen menar därför att det finns många som aldrig kommer att anmäla misstanke om 
brott med detta undantag som stöd. Det skulle vidare krävas en lång utredning för att bevisa 
att dessa inte följer lagen och för sådana utredningar finns det inga resurser idag.  
 
Bland de intervjuade finns det fortfarande uppfattningen att det är flera olika typer av 
verksamheter som borde omfattas av lagen men som inte gör det. Finansinspektionen anser att 
även andra spelverksamheter än kasinon borde omfattas. Dessa spelverksamheter är idag 
skyldiga att lämna uppgifter om de blir tillfrågade av Finanspolisen men Finansinspektionens 
åsikt är att de borde omfattas fullt ut. Såväl Finansinspektionen, Föreningssparbanken som 
Finanspolisen menar även att olika typer av ”mellanaktörer” borde omfattas av lagen. 
Förmedlingsbolag som exempelvis valutaförmedlingar eller betalningsförmedlingar är några 
av dessa mellanaktörer. Vissa av dessa omfattas nu av anmälningsskyldigheten men lagen ger 
dock inget utrymme för granskning av dessa verksamheter på samma sätt som för bankerna. 
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Ett problem som uppmärksammats avser identitetskontroll vid framförallt insättningar med 
hjälp av automater. Föreningssparbanken införde därför under sommaren 2004 samma system 
på insättningsautomater som för uttagsautomater, det vill säga att det krävs ett kort och en kod 
för att kunna använda automaten. Såväl Finansinspektionen som Finanspolisen anser att detta 
är en bra lösning på problemet. En del av problemet kvarstår förvisso i och med att kortet kan 
användas av annan än kontoinnehavaren men det är ändå ett steg i rätt riktning att någon står 
ansvarig för att en insättning har utförts.  
 
Fristen på 24 timmar finner Finanspolisen orimligt kort. Den menar att om det ska finnas en 
frist bör den vara betydligt längre, exempelvis 5 – 7 dagar. Som det är idag kan ett ombud 
som vill slippa ”problemet” att en utredning påbörjas utan att det får yppas för klienten göra 
sin anmälan precis före eller under en helg. Då har de 24 timmarna redan gått innan 
Finanspolisen ens hunnit ta del av rapporteringen. Varken Finansinspektionen eller 
Föreningssparbanken har någon åsikt i denna fråga. 
 
Finansinspektionen har påbörjat och kommit långt avseende bearbetningen av de föreskrifter 
och allmänna råd som den avser ge ut.  När intervjun med inspektionen gjordes fanns redan 
ett färdigt förslag på nya föreskrifter som då skulle skickas ut till olika remissinstanser. 
Finansinspektionen har på samma sätt som för PTL tagit fram föreskrifter och allmänna råd 
när det gäller lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i 
vissa fall (Terroristfinansieringslagen). Dessa två uppsättningar av föreskrifter kommer att 
slås ihop och bli gemensamma för båda lagarna. 
 
Alla de intervjuade tycker att penningtvättregister är bra. Finansinspektionen påpekar att 
register över alla anmälningar som gjorts från ett företag är ett krav. Registren skall gallras en 
gång per år. De intervjuade är också överens om att det är viktigt att inte använda registren så 
att de strider mot personuppgiftslagen. Detta innebär bland annat att det inte är tillåtet att dela 
med sig av uppgifterna hos en aktör till en annan. Föreningssparbanken har säkerställt detta 
genom att se till att bara koncernsäkerhetsavdelningen inom banken har tillgång till dess 
register. Denna avdelning består av ungefär 15 personer och vid behov får övriga anställda ta 
kontakt med dem för att på så sätt få information om innehållet i registret. 
Föreningssparbanken är dock inte säker på om den kan behålla detta system efter det att 
Finansinspektionens föreskrifter har reviderats.  
 
Finanspolisen bekräftar att de allra flesta rapporteringar om misstanke utförs efter att en 
transaktion genomförts. Utredningen om grund för misstanke finns utförs ändå med 
utgångspunkt i varför anmälningen har gjorts. Även Föreningssparbanken vidhåller att de 
flesta av dess rapporteringar sker i efterhand. Enligt sina interna instruktioner skall den dock 
anmäla även de transaktioner som förvägras kunder. Banken menar att det skett en glidning i 
tillämpningen av lagen efter lagändringen 1999. Ursprungligen tog lagen framförallt sikte på 
att stoppa kontanttransaktioner som misstänktes medföra penningtvätt men i och med att 
lagen nu även riktar sig mot andra typer av transaktioner har en glidning skett som medför en 
annan rapporteringssystematik. Många anmälningar görs efter att ett mönster har upptäckts 
bland ett antal transaktioner, exempelvis vid skattebrott. 
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7 Analys av rättsläget och slutdiskussion 
 
PTL är en förhållandevis ny lag men den har trots det redan hunnit förändras ett flertal gånger. 
Den snabba utvecklingen har till stor del sin grund i det omfattande internationella arbetet 
som ständigt pågår särskilt inom EU men även i resten av världen. Att det finns ett samarbete 
över landgränserna kan anses vara en nödvändighet då verksamheten för att tvätta pengar i de 
allra flesta fall sker i ett flertal länder för att lättare dölja spåren av pengarnas ursprung.   
 

7.1 Omfattning 
 
En annan viktig anledning till att lagen ändrats är att de som bedriver penningtvättverksamhet 
ständigt söker nya aktörer att utnyttja. De största förändringar som skett hittills är just 
beträffande vilka aktörer som ska omfattas. I första början var det endast banker och företag 
som bedrev låne- och kreditverksamhet, livförsäkringsbolag, värdepappersbolag och 
kreditmarknadsbolag som inrymdes i lagen. Därefter har antalet aktörer som omfattas ökat 
avsevärt. Idag inbegrips även försäkringsmäklare, utgivare av elektroniska pengar, 
investeringsfondbolag, fastighetsmäklare, kasinon, godkända och auktoriserade revisorer, 
skatterådgivare, advokater, biträdande jurister vid advokatbyrå och andra oberoende jurister 
samt den som bedriver handel med vissa typer av värdefull lös egendom. Trots detta finns det 
fortfarande vissa typer av aktörer som de intervjuade anser borde omfattas men som inte gör 
det. Finansinspektionen anser att en sådan typ av aktör är den som tillhandahåller annan typ 
av spelverksamhet än kasinospel. Dessa verksamheter har idag en skyldighet att lämna 
uppgifter på begäran av Finanspolisen men i övrigt omfattas de inte av lagens förpliktelser. 
Även sådana företag som bedriver olika typer av förmedlingsverksamhet bör enligt de, för 
uppsatsen, intervjuade omfattas. Exempel på dessa är valutaförmedlingar och betalnings-
förmedlingar.  
 
Att de aktörer som intervjuats fortfarande anser att det finns andra företag och aktörer som 
borde omfattas av lagen kan anses tyda på att lagen kommer att fortsätta att växa i omfattning. 
Det torde även vara sannolikt att nya tillvägagångssätt för genomförande av penningtvätt 
kommer att uppstå allt eftersom de aktörer som nu omfattas blir bättre på att uppfatta 
misstankar om penningtvätt.      
 

7.2 Identitetskontroll 
 
Lagen har från det att den kom till innehållit bestämmelser avseende identitetskontroller. Den 
innehåller även undantag för situationer då denna skyldighet att utföra identitetskontroll ej 
anses behöva genomföras. Att aktörerna som omfattas av lagen utför dessa identitetskontroller 
torde vara ett av de viktigaste momenten för att förhindra och bekämpa penningtvättbrott. 
Utifrån svaren i intervjuerna tycks det inte finnas några tecken på att det finns några problem 
med tillämpningen av dessa regler och det har heller inte skett några större förändringar av 
dessa paragrafer sedan tillkomsten av lagen. Den beloppsgräns som finns avseende undantag 
av identitetskontroll var först satt i kronor men har ändrats till enheten euro. Detta torde 
komma sig av det starka samarbete som finns särskilt inom EU men även utanför EU:s 
gränser för att bekämpa penningtvättbrott. Vid den senaste revideringen lades dock till en ny 
punkt beträffande dessa kontroller. Från och med den senaste lydelsen preciseras det att 

  24



   

särskilda åtgärder ska vidtas för att nå kännedom om identiteten av en fysisk eller juridisk 
person som vill inleda en affärsförbindelse eller företa en transaktion på distans.  
 
Ett problem som tidigare funnits i praktiken är möjligheten för den som vill tvätta pengar att 
använda insättningsautomater. Dessa automater var tidigare ett anonymt sätt att sätta in 
pengar på bankkonton för att sedan kunna föra dem vidare till annat konto eller land. 
Föreningssparbanken har löst detta genom att införa kort och kod på samma sätt som för 
uttagsautomater. Denna lösning anser både Finansinspektionen och Finanspolisen är en bra 
lösning på problemet.  
 
Utifrån svaren från de genomförda intervjuerna tycks reglerna runt skyldigheten att utföra 
identitetskontroller inte utgöra något större problem i tillämpningen. Det torde vara en 
självklarhet att ett företag vill ha kännedom om vem det gör affärer med oavsett om det är ett 
krav från penningtvättlagstiftningen eller inte. När det sedan gäller den konflikt som uppstår 
mellan att erbjuda god service till allmänheten genom exempelvis insättnings- och 
uttagsautomater och möjligheten att kontrollera identiteten hos varje kund som använder 
dessa kan det anses önskvärt att arbetet fortsätter för att finna en om möjligt bättre lösning än 
den nuvarande. I samband med diskussionen om identitetskontroller bör dock frågan ställas 
om vart gränsen mellan säkerheten för företagen och den personliga integriteten skall dras. 
 

7.3 Gransknings- och rapporteringsskyldighet 
 
Ytterligare en viktig del i bekämpningen av penningtvätt är att aktörerna måste granska alla 
transaktioner då penningtvätt misstänks och därefter rapportera dessa till Rikspolisstyrelsen 
eller den myndighet som Regeringen utser. I praktiken är det i Sverige Finanspolisen som tar 
emot dessa anmälningar och som därefter utför en första utredning för att utröna ifall det finns 
grund för denna misstanke. Reglerna om gransknings- och rapporteringsskyldighet har dock 
varit föremål för vissa förändringar sedan uppkomsten av lagen. De har både utvidgats något 
samt belagts med vissa undantag. Den utvidgning som skedde innebar att när en rapportering 
hade skett hade Finanspolisen rätt att kräva in information för utredningen även från andra 
aktörer som omfattas av lagen än den som rapporterat misstanken. Vid revideringen 1999 
kom den som bedriver verksamhet med vissa sorters värdefull lös egendom samt lotteri- och 
spelverksamhet förutom kasinospel att omfattas av gransknings- och rapporterings-
bestämmelserna i lagen. De stod dock ännu så länge utanför lagens övriga skyldigheter. Från 
och med 2005 omfattas den som handlar med vissa sorters värdefull lös egendom av hela 
PTL. Den som bedriver lotteri- och spelverksamhet utöver kasinoverksamhet omfattas dock 
fortfarande bara utav denna del av lagen.  
 
I och med att lagen numera även omsluter advokater, biträdande jurister vid advokatbyrå, 
andra oberoende jurister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare har ett 
undantag från rapporteringsskyldigheten införts för dem. Detta undantag gäller under vissa 
förutsättningar i deras yrkesutövande och detta är en nödvändighet för att upprätthålla 
rättsäkerheten. Om dessa aktörer utan undantag skulle omfattas av rapporteringsskyldigheten 
är det troligt att väldigt många eventuella klienter skulle undvika att vända sig till dessa för 
hjälp när den möjlige klienten befinner sig i trångmål. Ett rättssystem där allmänheten är rädd 
för att vända sig till de yrkesgrupper som är ämnade att hjälpa dem vid rättsliga förfaranden är 
inget bra rättssystem. Finanspolisen befarar dock att det kan finnas grupper inom dessa 
yrkeskategorier som kan komma att missbruka dessa undantag och underlåta att rapportera 
misstankar även vid tillfällen som inte omfattas av undantaget.  

  25



   

 
I praktiken förhåller det sig på det sättet att de allra flesta rapporteringar som görs anmäls 
efter att aktuell transaktion har genomförts. Detta bekräftar Finanspolisen och 
Föreningssparbanken menar att detta till stor del beror på att misstanke om penningtvätt ofta 
uppstår först efter att ett mönster bildats bland ett antal transaktioner. Vid de tillfällen då en 
transaktion stoppas innan den genomförs på grund av att den redan i detta stadium verkar 
misstänkt rapporterar Föreningssparbanken ändå detta till Finanspolisen.  
 
Om en aktör bryter mot gransknings- och rapporteringsskyldigheten kan dennes 
företagsledning eller anställd som fått ett ansvar delegerat till sig ställas ansvarig för detta. De 
intervjuade aktörerna har inte tillfrågats avseende risken att ställas ansvarig. Det torde dock i 
praktiken vara svårt för tillsynsmyndigheterna att kontrollera huruvida aktörerna åsidosätter 
dessa skyldigheter. Det skulle kräva omfattande resurser som hellre kan användas till att 
utreda de misstankar som anmälts.  
 
Sammantaget kan reglerna om gransknings- och rapporteringsskyldighet anses vara mycket 
viktiga för tillämpningen av lagen. De bör betraktas som centrala för att de misstankar som 
uppstår skall utredas på ett ändamålsenligt sätt. Det torde därför vara viktigt att så snabbt som 
möjligt komma tillrätta med de frågetecken som finns runt dessa skyldigheter men framförallt 
runt undantagen avseende advokater, biträdande jurister vid advokatbyrå, andra oberoende 
jurister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare. 
   

7.4 Meddelandeförbudet 
 
Reglerna avseende aktörens förbud att meddela klienten att granskning och rapportering av en 
transaktion gjorts har genomgått två förändringar sedan lagens tillkomst. För att 
Finanspolisens och en eventuellt vidare utredning ska kunna genomföras ostört får den aktör 
som granskat och rapporterat en transaktion ej meddela kunden detta. Ursprungligen 
medförde inte brott mot detta förbud något direkt straffansvar enligt lagen däremot kunde 
arbetsrättsligt ansvar uppstå samt eventuell skadeståndsskyldighet. 1999 infördes dock en 
straffbestämmelse i lagen vilken medförde att såväl företaget som styrelseledamöter och 
anställda kunde ställas ansvariga ifall meddelandeförbudet bröts. Vid den senaste revideringen 
lades en tidsfrist till som gäller för advokater, biträdande jurister vid advokatbyrå och 
godkända och auktoriserad revisorer. För dessa gäller meddelandeförbudet endast i 24 
timmar. Inför införandet av denna tidsfrist diskuterades längden av fristen mycket i 
propositionen men Finanspolisen är inte nöjd med att den är så kort som 24 timmar. De anser 
att om det ska finnas någon frist så bör den vara betydligt längre.  
 
För att Finanspolisen ska ha någon möjlighet att utföra adekvata utredningar torde 
meddelandeförbudet vara en nödvändighet. Om inte förbudet skulle finnas skulle möjligheten 
till penningtvättverksamhet vara betydligt större än vad den är idag. Av denna anledning kan 
Finanspolisens missnöje med 24-timmarsfristen anses förståeligt. Advokater, biträdande 
jurister vid advokatbyrå och godkända och auktoriserade revisorer har dock ett speciellt 
förtroendeband till sina klienter varför någon form av frist med största sannolikhet är 
nödvändig. Det torde dock inte vara orimligt att tänka sig att längden och utformningen av 
denna frist kan komma att ändras i framtiden.   
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7.5 Interna rutiner, utbildning och tillsyn 
 
Varje aktör är skyldig att ha rutiner inom sin organisation för att kunna upptäcka och hantera 
misstankar om penningtvätt. De är även skyldiga att i lämplig utsträckning utbilda och ge sina 
anställda kunskaper inom området. Detta gjordes ursprungligen med hjälp av 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Från första början var, som tidigare 
nämnts, Finansinspektionen tillsynsmyndighet för alla aktörer som omfattades av lagen. 
Numera omfattas betydligt flera aktörer och vissa av dessa har andra tillsynsorgan eller inget 
tillsynsorgan alls i lagens mening. Det sista är i dagsläget ett praktiskt problem som kan sägas 
ha förbisetts i propositionen och därför får Finansinspektionen och Finanspolisen ta mycket 
stort ansvar i att sprida information om den senaste lagändringen. Det är även till dessa som 
de aktörer som saknar tillsynsmyndighet får vända sig med frågor. Finansinspektionen har 
dock reviderat sina föreskrifter och allmänna råd och dessa torde vara till stor hjälp för alla 
aktörer som inbegrips. Det torde framförallt vara att avgöra vid vilka tillfällen som advokater, 
biträdande jurister vid advokatbyrå och godkända och auktoriserade revisorer omfattas av 
lagen som kan medföra svårigheter med tanke på de många undantag som finns runt dessa.   
 

7.6 Konsekvenser 
 
I propositionen till den senaste lagändringen skrivs att det kan förväntas ett betydligt ökat 
tryck på framförallt Finanspolisen den första tiden efter ikraftträdandet. Detta bekräftas av 
Finanspolisen och den förväntar sig att trycket består under en relativt lång tid framåt. Både 
Finansinspektionen och Finanspolisen har till att börja med att se till att information om 
ändringen kommer ut till alla aktörer. Med det större antalet aktörer som omfattas torde även 
ett ökat antal rapporteringar kunna förväntas. Utifrån de utförda intervjuerna kan slutsatsen 
dras att det framförallt är för de aktörer som inte tidigare har inbegripits som någon avgörande 
skillnad kommer uppstå. Dessa kan komma att behöva anpassa vissa delar av sin verksamhet 
så att de kan följa lagens skyldigheter. I övrigt torde inte ändringarna innebära några specifika 
förändringar för någon av de aktörer som sedan tidigare har berörts av lagen. 
 

7.7 Övergripande slutsats 
 
Lagen är förhållandevis ny och det sker därför fortfarande successivt förändringar av dess 
utformning. Det uppstår i praktiken ständigt nya tillvägagångssätt för att tvätta pengar vilket 
medför att det i samma utsträckning krävs nya metoder för att bekämpa denna typ av 
brottslighet. Det kan därför förväntas att lagen kommer att fortsätta att utvidgas och ändras 
även i framtiden. I Sverige är det främst viktigt att se till att tillämpningen av den senaste 
utformningen blir ändamålsenlig för de aktörer som nu omfattas. Det finns ingen anledning att 
tro att utvecklingen inom området kommer att avta inom en överskådlig framtid.   
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7.8 Förslag på fortsatta studier 
 
Under arbetet med denna uppsats har ytterligare frågeställningar uppmärksammats som skulle 
kunna vara intressanta att studera. Detta avser framförallt  
 

• Att närmare undersöka tillämpningen av lagen (1999:163) om penningtvättregister 
• Att fördjupa sig i Terroristfinansieringslagen innebörd samt att utreda sambanden 

mellan den och PTL. 
• Att klarlägga skillnaderna och likheterna mellan penningtvätt, penninghäleri och 

penninghäleriförseelse. 
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  Bilaga  

Bilagor 

Intervjufrågor 
 
1. Vilka generella förväntningar finns av lagändringen? 
 
2. Vilka särskilda svårigheter kan komma att uppstå generellt på grund av ändringen? 
 
3. Vad innebär förändringarna för just Er? 
• Innebär det några specifika ändringar i de dagliga rutinerna? 
 
4. På vilket sätt yttrar sig det internationella samarbetet inom området i just Er verksamhet? 
 
5. Skiljer sig Ert arbetssätt åt i fråga om häleribrott och penningtvättbrott? 
 
6. I propositionen skrivs att en ökad belastning förväntas hos Finanspolisen. Har Ni redan 
börjat känna av detta och i så fall på vilket sätt? 
 
7. Tror Ni att det hos, exempelvis, revisorer finns en motvilja att rapportera misstanke om 
brott på grund av att de kan känna att de sviker sina klienter? 
 
8. Anser ni att det fortfarande finns yrkeskategorier som bör omfattas av lagen men som ej gör 
det? Om så, varför? 
 
9. I propositionen påpekas problematiken med identitetskontroll vid insättningar och uttag i 
automater. Finns det några förslag för att lösa denna problematik? 
 
10. Vad anser ni om den tidsfrist på 24 timmar som Finanspolisen har för att påbörja en 
utredning innan ett företags ombud får meddela att rapportering om brottsmisstanke har skett 
och av den anledningen avsäga sig sitt uppdrag?  
 
11. Har revidering av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd påbörjats?  
• När kommer de att publiceras? 
  
12. Vad är Er åsikt om penningtvättregister? 
• I vilken utsträckning förekommer denna typ av register?  
 
13. Det tycks råda viss skillnad lagtextmässigt och i Finanspolisens praxis avseende 
rapportering av misstänkta transaktioner. Det torde vara vanligare att misstanke om att medel 
härstammar från brott uppstår efter att aktuell transaktion genomförts. Behandlas rapporter 
om brottsmisstanke på likvärdigt sätt oavsett vid vilken tidpunkt, i förhållande till 
transaktionen, rapporteringen har skett? 
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Intervju med Thomas Grahn, Finansinspektionen 
 
Fredag den 25 februari 2005 
 
1,4. Svår fråga att svara på. Ändringen är en markering av den ursprungliga författningen 

och bygger på ett direktiv. Sverige har hela tiden stött EU i frågan. Det var, både 
internationellt och inom Sverige, mycket diskussion om att advokater skulle omfattas av 
lagen. Terrordådet den 11 september utlöste att arbetet med direktivet gick fortare. Det 
råder stor samstämmighet inom EU vad gäller lagen. 

 
2,3. Det finns många svårigheter. Det blir väldigt många nya aktörer som omfattas av lagen. 

Tidigare var det cirka 2 500 men efter ändringen kommer lagen omfatta ungefär 15 000 
sammanlagt. 

 
En svårighet är vem som ska sköta tillsynen av dessa nya aktörer. Regeringen har ej gett 
i uppdrag till exempelvis Revisorsnämnden eller Fastighetsmäklarnämnden att utfärda 
föreskrifter. Som det nu har utvecklat sig är det Finansinspektionen och Finanspolisen 
som sköter spridningen av information för ändringen. Mycket information kommer att 
finnas på deras hemsidor. 

 
Lagen kommer i alla fall inledningsvis att bli svår att tillämpa på advokater och 
revisorer, eftersom det finns så mycket undantag runt de regler som gäller för dem. 

 
 Alla dessa frågor kommer att få svar allt eftersom. 
 
5. Brottsutredningen i sig är oftast samma men hos vilken instans de utreds är beroende av 

vilken typ av brott förbrottet är. Penninghäleribrott har numera fått en egen paragraf 
vilket är för att förtydliga brottet. Skattebrott i detta avseende är ej att se som brottsligt 
förvärv utan innebär ofta att man inom den egen sfären ökar förmögenheten av den egna 
verksamheten. 

 
6. Finansinspektionen märker redan tydligt av en ökad belastning. Både genom många 

allmänna frågor men även från fondbolag och de aktörer som står utan 
tillsynsmyndighet. I och med att det blir mer och mer etableringar över gränserna har ett 
ökat internationellt tryck uppstått. Utländska bolag med filialer i Sverige har mycket 
frågor. 

 
Denna ökade belastning kommer att fortsätta under lång tid framåt. 
Penningtvättdiskussionen kommer att vara mycket högt prioriterad internationellt, 
särskilt i USA på grund av det terrorbekämpningsarbete som där bedrivs i stor 
utsträckning. 

 
7. Finansinspektionen kan inte svara på denna fråga men den tror att det var ett större 

problem tidigare när brottsrapportering infördes i ABL. 
 
8. Framförallt andra typer av spelverksamheter än kasinon bör omfattas. De har redan 

uppgiftsskyldighet men borde omfattas helt och hållet. Även förmedlingsbolag och så 
kallade mellanaktörer som exempelvis förmedlar kunder till banker m m skulle kunna 
tänkas omfattas.   
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Vissa banker, men inte Finansinspektionen, anser även att sakförsäkringsbolag bör 
omfattas. Dessa utsätts dock oftast av försäkringsbedrägerier vilka inte är direkt 
kopplade till PTL. 

 
9. Insättningsautomater och även till viss del serviceboxar är en svag punkt. 

Finansinspektionens förslag är att kort och kod, som för uttagsautomater, ska införas. 
Annars kan insättningar göras helt anonymt. Pengarna bokförs dessutom direkt på 
kontot vilket medför att de snabbt kan tas ut exempelvis i ett annat land. Vissa företag 
anser att kamera räcker men det är svårt att identifiera med hjälp av enbart kamera. 

 
10. Finansinspektionen har ej någon officiell ståndpunkt i denna fråga. Den hänvisar i 

stället till Finanspolisens svar. 
 
11. Det finns ett färdigt förslag om nya föreskrifter vilket kommer att publiceras på 

hemsidan under vecka 10. Det går även till remissinstanserna då. Vid denna revidering 
kommer föreskrifterna för PTL och FTL att slås ihop till en och samma föreskrift. 

 
12. Penningtvättregister är ett krav idag, det vill säga register över allt som anmäls från 

bolagen. Om dessa är datoriserade kan det dock vara en tunn gräns för vad som ska vara 
offentligt och vad som ska vara konfidentiellt i dessa register. 

 
13. Finansinspektionen hänvisar frågan till Finanspolisen.  
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Intervju med Björn Staberg, Föreningssparbanken 
 
Tisdag den 1 mars 2005 
 
1. Själva lagändringen har egentligen inte så stor inverkan på bankerna. Generellt är det ju 

så att det blir flera anmälningsskyldiga och därför kommer Finanspolisens belastning att 
öka särskilt då vad gäller att sprida information. 

 
2,3. Det blir, som sagt, ingen större skillnad. När Finansinspektionens föreskrifter har 

ändrats, när de har stramats åt och blivit mera detaljerade, kan det dock tänkas att det 
eventuellt blir större besvär att följa dessa. 

 
4. FATF:s rekommendationer påverkar bankernas arbete direkt. Särskilt gäller det vid 

interaktion med sådana länder som finns på FATF:s svarta lista. 
 

FATF:s rekommendationer föregår EU:s direktiv som i sin tur utgör grunden för 
respektive lands lagstiftning. Inom kort kommer EU:s tredje direktiv avseende 
penningtvätt och i Sverige räknar man därför med en nya lagstiftning igen omkring 
2007.74

 
5. Föreningssparbanken har ingen uppfattning i denna fråga. 
 
6. Då lagändringen i sig inte utgjort någon större förändring för banken så har ingen 

skillnad på belastningen känts av. 
 

Arbetsgången är så att banken anmäler misstanke till Finanspolisen som gör en första 
utredning. Finanspolisen återkopplar sedan via fax och meddelar vilken ytterligare rotel 
inom polisen det är som handhar den fortsatta utredningen. 

 
Den andra typen av kontakt som banken har med Finanspolisen är när någon annan 
anmälningsskyldig har gjort en anmälan och Finanspolisen då tar kontakt för att få 
upplysningar om flera typer av mellanhavanden finns till den anmälde. Denna typ av 
förfrågningar har möjligen till och med minskat något efter jul, eventuellt på grund av 
att Finanspolisen jobbar mycket med att sprida information om ändringen. 

 
7. Bankerna har ingen anknytning till denna fråga. 
 
8. Så kallade valutaförmedlingar är redan nu anmälningsskyldiga enligt PTL. Lagen ger 

dock inte utrymme för granskning av dessa företag som för banker. Bankföreningen har 
därför krävt en lagändring med anledning av detta då den anser att företagens 
verksamhet i vissa fall kan ifrågasättas. 

 
9. Alla Föreningssparbankens automater, såväl insättnings- som uttags-, kräver kort och 

kod. Detta infördes förra sommaren. För närvarande finns det nog inget mera att göra 
vad gäller automater. Det problem som generellt finns för automater i förhållande till en 
banktjänsteman är att automaterna inte kan ställa frågor avseende pengarnas ursprung 
och utifrån detta vägra en misstänkt kontanttransaktion. 

                                                 
74 FATF publicerad ”The forty recommendations” den 20 juni 2003. 
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I Norge finns dock en typ av elektronisk övervakning för alla typer av transaktioner 
vilket sedan kan hjälpa till för att upptäcka misstänkta mönster. 

 
10. Banken har ingen åsikt i denna fråga. Det är en fråga mellan advokaten och hans klient 

anser den. 
 
11. Revideringen pågår och de ska publiceras i april-maj. 
 
12. Alla banker har sådana register. Ett problem finns dock i att Personuppgiftslagen (PUL) 

ibland kolliderar med PTL’s meddelandeförbud. Hos Föreningssparbanken är det därför 
för närvarande så att endast Koncernsäkerhetsavdelningen, cirka 15 personer, har 
tillgång till detta register och dessa kan vid behov underrätta övriga anställda. Detta 
system kan dock inte behållas ifall Finansinspektionens föreskrifter ändras på det sätt 
som banken befarar och problemet blir då större än vad det är nu. 

 
13. De flesta av bankernas anmälningar görs i efterhand. Lagen tog vid dess tillkomst sikte 

på att kontanttransaktioner skulle stoppas, men i och med lagändringen 1999 skedde en 
viss glidning av tillämpningen då andra typer av penningtvättstransaktioner kom i större 
fokus. Exempelvis skattebrott anmäls alltid i efterhand då ett visst mönster i 
transaktionerna upptäckts. Det kan dock nämnas att enligt bankens instruktioner ska en 
rapportering ske även vid de tillfällen då en transaktion har vägrats av olika anledningar.  
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Intervju med Tommy Kangasvieri, Finanspolisen 
 
Onsdag den 23 mars 2005 
 
1. Anledningen till förändringen är att man på internationellt håll sett att många ”nya” 

aktörer berörs av penningbrottsverksamheten. För att dessa verksamheter inte ska 
uppmärksammas förläggs de mer och mer till sådana aktörer som nu kommit att 
omfattas av lagen. Många av dessa ”försörjer” ju den brottsliga verksamheten 
omedvetet. 

 
Det har särskilt uppmärksammats att advokater och revisorer utnyttjats i den brottsliga 
verksamheten. Advokaters klientmedelskonton tror man ofta innehåller medel som 
härrör från brott. 

 
Penningtvättslagen har visat sig vara effektiv men den räcker inte riktigt ända fram, 
därför är det bra att denna ”dolda” marknad nu tas med i lagen. Det är även bra att 
handeln med värdefull lös egendom tas med i lagen. Gränsen på 15 000 euro är samma 
för alla länder inom EU, det är ju ett minimidirektiv. I länderna utanför EU kan däremot 
andra gränser förekomma. 

 
Sammantaget kan man säga att man förväntar sig mer respons på denna typ av 
brottslighet från handeln. 

 
2. Den stora svårigheten är tillsynen av alla de nya aktörerna. Advokatsamfundet, 

Revisorsnämnden och Fastighetsmäklarnämnden har till viss del en form av tillsyn men 
inte på samma sätt som Finansinspektionen har för till exempel bankerna. Särskilt svårt 
med tillsynen blir det av aktörerna som handlar med värdefull lös egendom. Det finns ju 
en mycket omfattande ”begagnatmarknad” som det är mycket svårt att kontrollera. 

 
Generellt kan man säga att det är ett bra lagförslag. Det har dock inte funnits tillräcklig 
insyn i Finanspolisens verksamhet för att det skulle bli riktigt bra. 

 
3,6. Man skulle kunna tänka sig att det blir ett ökat inflöde av anmälningar i och med 

ändringen men ännu så länge har det inte blivit så. Det förväntas dock bli mera. Det 
faktiska tillvägagångssättet kommer dock inte att förändras. Finanspolisen kommer även 
i fortsättningen att göra den första utredningen om det finns grund för misstanke eller 
inte. Om sådan grund föreligger vidarebefordras detta till berörd utredningsrotel inom 
polisen.  

 
4. Det internationella samarbetet är väldigt omfattande vilket är mycket bra. Möjligheten 

att utbyta information inom EU är god och redan idag går detta utbyte snabbt vilket 
ibland till och med är en förutsättning för utredningarna. Trycket på detta 
informationsflöde kommer i och med ändringen nu givetvis att öka. 

 
Samarbetet sker mellan Finanspolisen och motsvarande civil- och/eller polismyndighet i 
de andra länderna, beroende på vilken typ av myndighet det är som har hand om dessa 
uppgifter i respektive land. 
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5. Penningtvättbrott och häleribrott betraktas som synonyma begrepp. Penningtvättslagens 
rekvisit  anses dock gå längre än rekvisiten för häleribrott, skillnaden är dock ganska 
diffus. 

 
För att man i Sverige ska kunna bli dömd för denna typ av brott krävs att det så kallade 
förbrottet först är styrkt. Detta är ett synsätt som Sverige är ganska ensamt om att ha i 
EU. Inom EU har man antagit den så kallade förverkandekonventionen i slutet av 90-
talet. Det återstår idag ungefär två år innan den måste ratificeras i Sverige. I många EU-
länder har man så kallad omvänd bevisbörda. Man pratar även om ömsesidigt 
erkännande av domar mellan länder vilket krävs för att inte en obalans ska uppstå. Med 
tanke på detta kommer det att krävas att Sverige ändrar sitt synsätt inom detta område. 

 
7. Det här är en viktig fråga. Dessa är till stor del skyddade av lagen. De har alltid en 

möjlighet att falla tillbaka på att det är klientens rättsliga ställning som utreds och därför 
finns det nog många som aldrig kommer att anmäla något brott. För att bevisa att de inte 
följer lagen skulle mycket långa utredningar krävas vilket man idag inte har resurser till 
i Sverige. 

 
8. Vissa typer av betalningsförmedlare omfattas idag, men Finansinspektionen anser att 

vissa inte gör det. Exempel på dessa är så kallade etniska banker eller ”Hawala 
banking”. Dessa innebär att många små inbetalningar görs till ett konto i Sverige, sedan 
görs en stor överföring med guld eller varor som clearing till ett annat land, där sedan en 
mängd utbetalningar görs till många olika mottagare. Såväl avsändare som mottagare är 
anonyma. Kravet på identitetskontroll sätts här på en aktör som inte omfattas av lagen 
vilket i sig är ett problem.  

 
I övrigt är definitionen på handlare av värdefull egendom vag vilket gör att den omfattar 
många olika aktörer. 

 
Även vissa typer av virtuella banker hamnar utanför lagen vilket också skulle kunna 
vara något som borde åtgärdas. 

 
9. Systemet med kort och kod är bra. Förvisso kan kortet ändå användas av någon annan 

än kontoinnehavaren men det finns i alla fall någon ansvarig för att en insättning gjorts 
till kontot. 

 
Insättningsautomater används ibland av den typ av betalningsförmedlare som nämndes i 
fråga 8. 

 
10. 24-timmarsfristen är inte alls bra. Direktivet gav möjlighet till denna typ av frist och 

Sverige tog med det i sin lagstiftning. Om det ska finnas någon frist bör den vara 
betydligt längre, exempelvis mellan 5 och 7 dagar. Idag kan en ”smart” advokat 
rapportera misstanke per fax på fredag kväll och då är det inte någon som läser 
rapporten förrän på måndag morgon. 

 
12. Att företag kan föra register över de anmälningar de gör är bra. Dessa ska gallras en 

gång per år. Man får ju inte dela med sig av registren mellan företagen vilket på ett sätt 
skulle vara bra men det blir då problem med integritetsfrågor. Det finns ofta legitima 
anledningar bakom en misstanke som anmäls, till exempel lotterivinster eller arv och då 
är det ju istället bra att information ur registren får delas av företagen. 
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13. Det är sant att i princip alla anmälningar som kommer till Finanspolisen görs efter att en 

transaktion har genomförts. Lagen är dock öppen för att det ska kunna gå till på detta 
sätt i och med begreppet ”medvetet medverka”. Själva hanteringen av en anmälning om 
misstanke om penningtvätt avgörs snarare utifrån misstankens art än vid vilken tidpunkt 
i förhållande till transaktionen som anmälningen har skett. Något som egentligen är ett 
större frågetecken är huruvida den skyldighet som aktörerna har att följa och granska 
alla transaktionerna verkligen följs och om alla har möjlighet att efterleva denna 
skyldighet. 
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Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Med penningtvätt avses i denna lag sådana åtgärder med avseende på egendom som har 
förvärvats genom brott, som kan medföra att denna egenskap hos egendomen fördöljs, att den 
brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet av 
egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, 
innehav eller brukande av egendomen. 
 
Med penningtvätt avses även åtgärder med annan egendom än som avses i första stycket, om 
åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning.  
 
Tillämpningsområde 
 
2 § Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som driver 
 
1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 
2. livförsäkringsrörelse, 
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 
4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen 
(1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) 
om inlåningsverksamhet, 
5. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, 
6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av 
elektroniska pengar, 
7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, 
8. verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), 
9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355), 
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller 
11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en 
skatt eller avgift (skatterådgivare). 
 
Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket. I fråga 
om verksamheter som avses i första stycket 1-7 gäller lagen även filialer i Sverige till 
utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet. 
 
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska personer finns i 9 c 
§. 
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2 a § Bestämmelserna i denna lag gäller även för advokater och biträdande jurister på 
advokatbyrå samt andra oberoende jurister som driver yrkesmässig verksamhet när de 
 
1. hjälper till vid planering eller genomförande av transaktioner för en klients räkning vid 
 
a) köp och försäljning av fastigheter eller företag, 
b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar, 
c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton, 
d) anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag, 
e) bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar och stiftelser, eller 
 
2. handlar i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner 
med fastigheter. 
 
2 b § Bestämmelserna i denna lag gäller även fysiska och juridiska personer som driver 
yrkesmässig handel med eller auktionsförsäljning av antikviteter, konst, ädelstenar, 
metaller, skrot eller transportmedel i de fall betalning görs kontant med ett belopp 
motsvarande 15 000 euro eller mer. 
 
Förbud att medverka vid vissa transaktioner 
 
3 § Att förfaranden som avses i 1 § kan vara straffbara som penninghäleri eller 
penninghäleriförseelse framgår av 9 kap. 6 a och 7 a §§ brottsbalken. 
 
Fysiska och juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ får inte 
heller annars medvetet medverka vid transaktioner som kan antas utgöra penningtvätt.  
 
Identitetskontroll 
 
4 § Den fysiska eller juridiska personen skall kontrollera identiteten hos den som vill inleda 
en affärsförbindelse med den fysiska eller juridiska personen. 
 
Identitetskontroll skall utföras också beträffande annan än den som avses i första stycket vid 
transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer. Detsamma gäller 
om transaktionen understiger 15 000 euro men kan antas ha samband med en annan 
transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst detta belopp. Om summan inte är 
känd vid tidpunkten för en transaktion, skall identiteten kontrolleras så snart summan av 
transaktionerna uppgår till minst 15 000 euro. 
 
När en affärsförbindelse inleds eller en transaktion sker med någon på distans, skall den 
fysiska eller juridiska personen vidta de särskilda åtgärder som krävs för att säkerställa den 
andra personens identitet. 
 
I 4 och 5 §§ kasinolagen (1999:355) finns särskilda bestämmelser för kasinon om 
identitetskontroll.  
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4 a § Identitetskontroll behöver inte utföras beträffande fysiska eller juridiska personer med 
verksamhet som anges i 2 § första stycket 1-7, som 
 
1. hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller 
2. hör hemma i en stat utanför det området om staten har bestämmelser om åtgärder mot 
penningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 
1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, 
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG5. 
 
Identitetskontroll behöver inte heller utföras om en transaktion görs till ett konto som tillhör 
någon vars identitet tidigare har kontrollerats enligt denna lag.  
 
5 § Livförsäkringsföretag och företag som driver verksamhet enligt 1 § lagen (1989:508) om 
försäkringsmäklare behöver inte utföra identitetskontroll med anledning av ett 
försäkringsavtal vars årliga premie uppgår till ett belopp motsvarande högst 1 000 euro eller 
vars engångspremie uppgår till ett belopp motsvarande högst 2 500 euro. Identitetskontroll 
behöver inte heller göras med anledning av betalningar som görs från ett konto som har 
öppnats hos ett kreditinstitut som hör hemma inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.  
 
6 § Om det kan antas att den som vill inleda en affärsförbindelse med den fysiska eller 
juridiska personen eller göra en sådan transaktion som avses i 4 § andra stycket inte handlar 
för egen räkning, skall den fysiska eller juridiska personen på lämpligt sätt söka skaffa sig 
kännedom om identiteten hos den för vars räkning han handlar. 
 
Första stycket gäller inte i de fall som anges i 4 a § eller när särskilda skäl talar för att 
kontrollen är obehövlig.  
 
7 § Den kontroll som anges i 4-6 §§ skall, även om det inte följer av bestämmelserna i de 
paragraferna, alltid utföras om det kan antas att en transaktion utgör penningtvätt.  
 
Bevarande av handlingar 
 
8 § Handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll skall bevaras i minst fem år. 
Tiden skall räknas från det att identitetskontrollen utfördes eller, i de fall då en 
affärsförbindelse har ingåtts, affärsförbindelsen upphörde. Lag (2004:1182). 
 
Gransknings- och uppgiftsskyldighet 
 
9 § Den fysiska eller juridiska personen skall granska alla transaktioner som skäligen kan 
antas utgöra penningtvätt. 
 
Den fysiska eller juridiska personen skall därvid lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller 
den polismyndighet som regeringen bestämmer om alla omständigheter som kan tyda på 
penningtvätt. Sedan sådana uppgifter har lämnats skall den fysiska eller juridiska personen på 
begäran av myndigheten lämna de ytterligare uppgifter som behövs för utredningen om 
penningtvätt. 
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När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, skall även annan fysisk eller juridisk person 
som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ lämna de uppgifter för utredningen om 
penningtvätt som myndigheten begär.  
 
9 a § Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå och andra oberoende jurister, godkända 
och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare är inte skyldiga att lämna uppgifter enligt 9 § 
om vad som anförtrotts dem då de försvarar eller företräder en klient i eller i fråga om ett 
rättsligt förfarande, inklusive rådgivning beträffande inledande eller undvikande av ett 
rättsligt förfarande. Detta gäller oavsett om de har fått informationen före, under eller efter ett 
sådant förfarande.  
 
9 b § Advokater och biträdande jurister på advokatbyrå är inte skyldiga att lämna uppgifter 
enligt 9 § när det gäller information som avser en klient och som de har fått, medan de 
bedömer klientens rättsliga situation.  
 
9 c § Den som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet skall på begäran av 
Rikspolisstyrelsen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som 
myndigheten anser vara av betydelse vid utredning om penningtvätt.  
 
10 § En fysisk eller juridisk person som lämnar uppgifter med stöd av 9 § får inte göras 
ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om den fysiska eller juridiska personen hade 
anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas. Den som lämnar uppgifter med stöd av 9 
c § får inte heller göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt. Detsamma gäller en 
styrelseledamot eller en anställd som lämnar uppgifter för den fysiska eller juridiska 
personens räkning. 
 
I 15 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385), 13 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar, 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) och 37 § revisionslagen (1999:1079) finns 
särskilda bestämmelser om ansvar för revisorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser 
och vissa andra företag.  
 
Meddelandeförbud 
 
11 § Den fysiska eller juridiska personen, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja 
för kunden eller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller att uppgifter 
har lämnats enligt 9 eller 9 c § eller att polisen genomför en undersökning. 
 
För advokater och biträdande jurister på advokatbyrå gäller förbudet mot att röja de 
omständigheter som avses i första stycket under 24 timmar från det att en granskning har 
inletts, uppgifter har lämnats till polisen eller polisen har inlett en undersökning. Detsamma 
gäller för godkända och auktoriserade revisorer när de har vidtagit åtgärder som har 
anknytning till revisionsverksamhet.  
 
Finansinspektionens underrättelseskyldighet 
 
12 § Om Finansinspektionen vid en inspektion av en fysisk eller juridisk person eller på annat 
sätt får kännedom om transaktioner som kan antas utgöra penningtvätt, skall inspektionen 
underrätta Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen bestämmer om 
transaktionerna.  
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Interna rutiner och utbildning 
 
13 § Den fysiska eller juridiska personen skall ha rutiner för att förhindra att verksamheten 
utnyttjas för penningtvätt och skall svara för att de anställda får behövlig information och 
utbildning för ändamålet. 
 
Om en fysisk person som omfattas av 2 § första stycket, 2 a eller 2 b § driver sin verksamhet 
som anställd hos en juridisk person, skall skyldigheten enligt första stycket gälla den juridiska 
personen. 
 
Bemyndiganden 
 
13 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om 
 
1. identitetskontroll enligt 4 och 6 §§, 
2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första stycket 2, 
3. i vilken utsträckning handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll skall 
bevaras enligt 8 §, och 
4. vilka rutiner som skall följas samt vilken information och utbildning som skall 
tillhandahållas enligt 13 §. 
 
Ansvarsbestämmelse 
 
14 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
 
1. åsidosätter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 9 §, eller 
2. bryter mot meddelandeförbudet i 11 §. 

 


