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Sammanfattning

tillhaftvisåpåsammanfattas sättkan attutredningsuppdragVårt
föreslådärefterochpenningtvättkringproblemenstuderauppgift att

fföreteelse.dennaåtgärderkraftfulla mot
tillsyftarförfarandenbeskrivasenklastkanPenningtvätt somsom

sällanintePenningtvätt utgör ettvita.medel tillförvandla svartaatt
ochvarierar spännerMetodernabrottslighet.ekonomiskvidslutled

landet.detochbåde inomsamhället,i utomsektorervida egnaöver
handenvidskullenågotfunnithellerintehar viarbeteI vårt gesom

vartill kommerpenningtvättsåtgärderförintresseökandeän ettannat
likasågårutvecklingentekniskaförfaranden. Denförfinadealltmer

området.påsnabbtmycket
hithörandeförsökt bemästrai huvudsakhittillsharstatsmakterna

århälerilagstiftningenskärptesbörja medTilltvåpåfrågor sätt. att
åtgärder1993:768 motår 1994 lagenkorndärefteroch1991 om

radlångbeaktasmåstesammanhanget ävenIPTL.penningtvätt en.
förbundit sigpå olikaSverige sättvarigenomåtagandeninternationella

penningtvätt.åtgärdaförsökalagstiftningbl.a.aktivtatt genom
gällandeuppfattningbildaförsöktinledningsvisVi har omoss en

tämligendockpå områdetLagstiftningen äreffekter. ny,reglers
Genomutbildas.hunnitknappastpraxisegentlignågonvarför
bildtillfredsställandedock fåttviharhearingsstudiebesök och aven

bådeÄven belystaförsökt fåhar viförhållandenutländskadagsläget.
kontakter.direktaochmaterialutländsktdel genomatt ta avgenom

färsktÄven pemiingtvättåtgärdernadockländerandra moti är av
datum.

måstereglernanuvarandededragitvi ärslutsatser attDe som
tillförsöka kommavillallvarhänseendeni fleraskärpas manom

olikaflerapååtgärderocksåföreslårVipenningtvätt.medrätta
områden.

breddas. FörpenningtvättslagendenförbasenföreslårVi att nya
skattebrottbl.a.frånhärrörmedelomfattas intenärvarande avsom

i PTL.bestämmelsernasärskildadeellerhälerilagstiftningensigvare
falliframtidenförfalletså bli annatmåstemeningvårEnligt -

iluckasvårbemästrad systemet.kvarstår en
skyldigaskall attföretagden kretsgällerdetNär varasomav

dvs.penningtvätt,frågaiakttagelser igjordauppgifterlämna omom

13
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banker, kreditmarknads- och värdepappersbolag, växlingskontor samt
livförsäkringsbolag föreslår vi däremot inga förändringar.större Det
nuvarande strukturerade förfarandet i dessa delar kvarstår. Vi har inte
minst praktiska skäl awisat tanken på utvidga dennämnvärtattav
nuvarande kretsen. Vi föreslår dock försäkringsmäklare förävenatt
framtiden skall skyldiga lämna vederbörliga upplysningar. Enattvara
nyhet skyldighet besvara frågorär föreslås för deatt att ären som
yrkesmässigt verksamma inom sådana branscher där erfarenhets-man
mässigt penningtvätt kan förekomma. Hit hör med våra förslagvet att
bl.a. de driver handel med metaller, konst, antikviteter ellersom

Ävenbedriver spelverksamhet. fastighetsmäklarna föreslås tillhöra
denna grupp.

Även för framtiden kommer således i huvudsak bankerna haatt ett
särskilt i hithörande sammanhang. Efter vad vi erfarit haransvar
bankerna levt till lagstiftarens intentioner det gällernär attupp
bekämpa penningtvätt. Detta utesluter dock inte vissa ytterligareatt
förbättringar kan Vi föreslår i dennagöras. del bl.a. företagen skallatt
kunna arbeta med ADB-stöd det gäller interna kontrollrutiner.när
Likaså föreslår vi vissa uppmjukningar vad gäller sekretessbestämrnel-

vissaInom vi således möjligheter tillgränser öppnar ökatettserna.
informationsutbyte, inte bara mellan företagen och berörda myndig-
heter för företagen sinsemellan.ävenutan

Ett institut föreslås, nämligen s.k. frysning. Genom detta blirnytt
det möjligt dröja kortare tid högst två dygn medatt trans-en en- -
aktion företag finner misstänkt och där uppgifter har lämnatsettsom
till ñnanspolisen, har det omedelbara för hanteringenansvaretsom av
penningtvättsfrågor. Frysningsförfarandet, har sin motsvarighetsom
i del andra länder, användas endast i speciella fall.avsett atten mer
Beslut frysning skall fattas åklagare.om av

Vi har behandlat möjligheternaäven förverka medel varitatt som
föremål för penningtvätt. Enligt vår mening bör dock denna fråga ges

generell lösning och inte specialregleras. Vi betonar dock starkten
vikten effektivare förverkanderegler de gällande.änav nu

Ett särskilt problem gäller medel förs rikets Omöver gränser.som
detta sker via kreditinrättningar finns uppgiftsskyldighet gentemoten
Riksbanken. Något motsvarande finns för närvarande inte det inär
stället fråga direktföra sådanaär medel eller in i landet.att utom ur
I denna del föreslås särskilt uppgiftslänmande till tullmyndighetett om
beloppet i fråga överstiger 50 000 kronor. Tulltjänsteman skall i
undersökningssyfte kunna kvarhålla medel under högst timmarsex om
det finns anledning medlen härrör från brott eller brottsligatt anta att
verksamhet allvarligare slag.av

En slutsats vi dragit det för framtidenär inte ärattannan som

14
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Enligt vår meningåtgärder.administrativa ärtillräckligt med enbart
till medför kommakriminalisering nödvändig rättaviss att pen-en ny

överträdelserflagrantavid vissaföreslår böterningtvätt. Vi avmer
meddelande-fall därHit hör sådanaberörda företag.personal vid t.ex.

oaktsamhet. För bankeruppsåtligen ellerförbudet överträtts av grov
vi dock ingauppgiftsskyldiga föreslårandra företagoch är nyasom

pågåendetillhänvisatdel i ställethar i dennasanktioner annatutan
kvarstårbefogenheternuvarandeFinansinspektionensutredningsarbete.

vidare oförändrade.därför tills
sikte påpenningtvättsbrottsärskiltföreslårVi taräven ett som

brottslig verksam-ellerfrån brottmedel härrörmedförfaranden som
i hälerilag-gått inanförda skäl inteVi harslag.allvarligarehet av

specialstraffrättslig reglering.lägga framvaltstiftningen attutan en
gårStraffskalanlindrigareochbådekanBrottet grövre art.vara av

Även vidvårdslöshetår.högstfängelsefrån böter till grovsex
penningtvättssammanhang straffbeläggs medrådgivning iyrkesmässig

våra förslag.
ökabörförutsättningarnavåra förslaginnebärSammantaget att

reglernapenningtvätt. Degäller bekämpadetmarkant när att nya
1998.kraft den januariträda i 1föreslås

yttranden. I detsärskildatvåfogatsbetänkandet harTill ena
Enligt detkriminaliseringen.föreslagnabiträds inte denyttrandet

penningtvättslagenikretsenuppgiftsskyldigaskall denyttrandetandra
framförsomfattas. Dessutomadvokaterbl.a.såutvidgas ävenatt

fådet skalldelspenningtvättsregistret ettönskemål det gäller attnär
skall längre.lagringstidentillämpningsområde, delsstörre att vara

trädaskallanställdaföransvarsbestärmnelsernaframförsSlutligen att
tidpunkt.vidi kraft senareen
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Summary

relatedproblemsstudy the tobeentask has moneyshort, toIn our
phenome-thisagainsteffectiveandlaundering, measuresto propose

non.
aimsthatproceduredescribedbebestlaunderingMoney as acan

thereforelaunderingMoneyinto clean.dirtytransformto money
methodsThecrimes.economicoffinalinfrequently the varystagenot

abroad.andSwedenboth inof societybroadextendand sectorsover
contradictsthatanythingfoundhaveworkofthe notIn weourcourse

and thatincreasinglaunderingininterestthethatthe view money
sophisticated.increasinglyhave becomeusedmethodsthe

thesetried tacklehaveauthoritiescentral toUntil governmentnow,
stolenreceivingagainstlegislation1991 theIninissues two ways.

1993:7681994 Actin theandstringent,made ongoods morewas
thisintroduced. InPTLLaunderingagainst MoneyMeasures was

whichthroughinternationalofnumberlarge measures,context a
inlaunderingcombatactivelyundertakenSweden has to moneyto try

consideration.intobe takenalsovarious mustways,
of theeffectsof theviewobtainattemptedinitiallyhaveWe to a

relativelyhowever,is,in thislegislationThelegislation. areapresent
andThrough visitslaw.hardlythereforeand there caseanyrecent

picturesatisfactoryobtainmanagedhowever,have, tohearings, awe
thelightshedattemptedalsohavesituation. We to onof the present
byandabroadfrommaterialstudyingbycountriesotherinsituation

relativelylaunderingMeasures counterdirect are atocontacts. money
well.countriesotherindevelopment asrecent

madeberulesthethatconclusions mustthe presentdrawnhaveWe
combataimtheofnumber toin respects moneystringent amore

inproposals formakealsoeffectively. We alaundering measures
of sections.number

Laundering ActMoneyfor thebasistherecommend thatWe new
alia,interfrom,originatingfunds taxbroadened. Atbe present,

goodsreceiving stolenlegislationthecovered byoffences, onnotare
in futurewithdealtbethisview,In mustPTL.theby our —or

difficultwill bewhichthe toinwill be system,thereotherwise gapa
overcome.
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We do however, recommend major changes farnot, theany as as
sphere of companies concerned that have duty providetoa
information laundering activities, i.e. banks, credit marketon money
and securities companies, bureaux de change and life insurance
companies. The in this will remain. We have,present structure area

least for practical rejected the idea ofnot considerablyreasons,
expanding the However, do that insurancepresent group. we propose
brokers should also be obliged provide the relevant information into
future. One development proposal thatnew our persons pro-
fessionally engaged in where known from experience thatsectors

laundering should ‘be made liablemoney tocan occur, answer
questions. In proposals those who trade in metals, antiques,art,our

gambling included in this well realcategory,or estateare agents.as as
Accordingly, will continue primarily be the banks, which willto

have special responsibility in this has been experiencecontext.a our
that the banks have complied with the intentions of the legislators with
regard combatting laundering. However, this does ruleto notmoney

additional improvements. thereforeWe recommend, inter alia,out that
companies should be able work with EDP regardsto support as
internal inspection procedures. We also certain relaxationspropose
with regard provisions. Within certain limits thereforeto secrecy we
make possible increased exchange of information, only betweennotan
companies and the affected agencies, but also betweengovernment
companies.

proposed that procedure be introduced, namely calleda new so
freezing. This will make possible delay for short periodto ata —

days transaction that regardsmost two suspiciousa a company as—
and where information has been given the National Financialto
Intelligence Service, which have the immediate responsibility for
dealing with relating laundering. The freezingmatters to money
procedure, which has its equivalent in number of other countries,a
only intended for in special decisionA freezing madeuse cases. on
by prosecutor.a

We have also dealt with the possibilities of forfeiture of funds,
which have been subjected laundering. However, into money our
view, general solution should be found regarding this rathermattera
than through special provisions. We do, however, strongly thestress
importance of effective rules forfeiture than those applicablemore on
at present.

Funds thetransported countrys borders special problem.over a
this takes place creditvia institutions, there obligation toan

supply information the Bank of Sweden Riksbanken. Thereto no
equivalent the where funds transported directlyat present case are

18



Summary1997:36SOU

specialproposed thatthisInof theandinto country.out area,
questioninauthority thethemadenotification be amountcustomsto

theinvestigationof000. For50 customsexceeds SEK purposes
six hoursforretain fundsrightshall have theauthority at mostto

from crimeoriginatefundsthat thebelievethere to orareason
seriousofactivitycriminal nature.morea

administrativethathave drawnconclusionAnother measureswe
will beview,the future. Insufficient forbewillalone not our

la-withgripsoffences get totocreate moneyto newnecessary
transgressions byflagrantñnes forundering. We moresomepropose

suchexample,include, forcompanies. Theseaffectedstaff in the cases
deliberatelyhas beentheprohibitionwhere the customerto warn

proposedhavenegligently. Wetransgressedviolated not any newor
providingforresponsiblecompaniesand otherfor bankssanctions

otherthisinmade referenceinsteadbut haveinformation, part to
being thetimetheForwhich inworkcommission progress.

remainthereforeAuthority’sSupervisoryFinancial present powers
unchanged.

offencelaunderingof specialcreationthealsoWe moneyapropose
ofactivitycriminalfromoriginatingwithoperationsaimed at money

thepresented infor nothave reportserious kind. We reasonsa more
insteadbut havegoods,stolenrecievinglegislationwith thedealt on

offenceThissolution.penal lawspecialforwardopted mayputto a
fromsanctionsTheseriouslessof seriousbe nature. rangemore ora

carelessnessAlsosixforimprisonmentfines at most grossto years.
launderingadvice inprofessional contextsprovidingwhile money

proposal.penalty inmade subject to our
greatlypossiblemakewillproposals tosummarize,To our

thatproposedlaundering.combatabilitytheimprove to money
1998.1 Januaryinto forceprovisionsthe oncomenew

theIntheattachedbeenopinions have report.dissenting toTwo one
agreedoffenceslaunderingof specialcreation notproposed money

information hasprovideliableof thosetheother,the toInto. group
pointedbeenhaswell. Moreover,include lawyertendedbeen to as

thatregisterlaunderingregard thewithdesirable toout moneyas
shouldinformationand thatapplication,ofwidershould have areaa

provisionliabilityperiod. Finally,longerforthe registerremain in a
date.laterforceintoshouldemployeesfor at acome
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Författningsförslag

penningtvätttill lagFörslag1 mot

följande.föreskrivsHärigenom

Avdelning I

Inledning

medåtgärdersådanaförhindraförföreskrifter attlagdenna1 § I ges
verksamhetbrottsligellerbrottfrån avhärrörakanmedel antassom

medlenhosegenskapdennadöljaägnadeslag är attallvarligare som
penningtvätt.

islagallvarligareverksamhetbrottslig avsesellerMed brott av
straffska-iingårmånaderfängelse ändärgärningarlagdenna sexmer

lan.

Avdelning II

företagUppgiftsskyldiga m.m.

driverföretaggäller§§23-26och3-10i somBestämmelserna2 §
allmän-frånibestårverksamhet attochbankrörelse somannan

krediter,lämnamedel ochlåna attheten upp
livförsäkringsrörelse,2.

lagen§3kap.i 1beskrivsslagdetverksamhet somav
värdepappersrörelse,1991:981 om

ochtillsynFinansinspektionensunder somstårverksamhet4. som
verksamheterdefleraellerutföra sombestår ihuvudsakligen att aven

kreditmarknadsbolag,1992:1610lagen2-13§kap. 1i 3 omanges
enligtFinansinspektionentillanmälankräververksamhet som

1006,1996:valutaväxlingslagen
1989:508§ lageni 1beskrivs omslagdetverksamhet6. somav

försäkringsmäklare.
verksamhetinriktadkundersådan somendastgäller motLagen
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i första stycket och bedrivs från fast driftställe iavses Sverige.ettsom

3 § Företaget skall kontrollera identiteten hos den vill inledasom en
affärsförbindelse med företaget.

Identitetskontroll skall utföras också beträffande denänannan som
i första stycket vid transaktioner överstiger 110 000 kronor.avses som

Detsamma gäller transaktionen inte överstiger nämnda beloppom men
kan ha samband med transaktionantas och dessa tillsammansen annan
överstiger beloppet. Om inte känd vidär tidpunkten försumman en
transaktion skall identiteten kontrolleras så snart trans-summan av
aktionerna överstiger det angivna värdet.

Identitetskontroll behöver inte utföras beträffande företag med
verksamhet i 2 § första stycket företaget hemma-ärsom anges om
hörande inom EES. Detsamma gäller transaktionen tillgörs ettom
konto tillhör någon identitet tidigare har kontrollerats enligtsom vars
denna lag.

4 § Livförsäkringsföretag och företag bedriver verksamhet detsom av
slag i lagen 1989:508 försäkringsmäklare behöver intesom anges om
utföra identitetskontroll med anledning försäkringsavtalettav vars
årliga premie uppgår till högst 7 000 kronor eller engångspremie till
högst 18 000 kronor. Identitetskontroll behöver inte heller medgöras
anledning betalningar från kontogörs har iöppnatsettav som ettsom
företag i 3 § tredje stycket första meningen.som avses

5 § Om det kan den vill inleda affärsförbindelseantas att medsom en
företaget eller sådangöra transaktion i 3 § andra stycketen som avses
inte handlar för räkning, skall företaget på lämpligt sökasättegen
skaffa sig kännedom identiteten hos den för räkning hanom vars
handlar.

Första stycket gäller inte i de fall i 3 § tredje stycketsom anges
eller särskilda skälnär talar för kontrollen obehövlig.äratt

6 § Kontroll enligt 3-5 §§ skall alltid utföras det kan antas attom en
transaktion medel härrör från brott eller brottslig verksam-avser som
het allvarligare slag.av

7 § Företaget skall granska alla transaktioner anledning attsom ger
transaktionen medel härrör frånanta att brott eller brottsligavser som

verksamhet allvarligare slag.av
Företaget skyldigtär till Rikspolisstyrelsen, eller denatt genast

myndighet regeringen bestämmer, lärrma uppgifter det i sinsom om
verksamhet får kännedom omständighet anledning attom antasom ger
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uppdragfått iföretagettransaktion attmedelatt somenavsersom
slag.allvarligareverksamhetbrottsligellerfrån brotthärrörhantera av

på begäranskyldigtvidareföretagetlämnatsuppgift har är attSedan
uppgifterytterligarededennalämnamyndighet, sagts,nysssomav

penningtvätt.angåendeutredningförbehövssom
företag,stycketenligt andra ävenärhar lämnats annatuppgiftNär

utredningenuppgifter fördelämnaskyldigti 2 att omavsessom
demottagitmyndighetdenbegärspenningtvätt ursprung-somavsom

uppgifterna.liga
bestämmelsergällandehinderfåri 2 utanFöretag, avavsessom

lämnafalli enskildasådant företagtilltystnadsplikt, annatom
stycket.andraenligtuppgiftsskyldighetenomfattasuppgifter avsom

får inte§med stöd 7 görasuppgifterlänmarföretag8 § Ett avsom
hadeföretagettystnadsplikt,âsidosättandeansvarigt för omav

enligttillåtetuppgiftslärnnandetmedräknaanledning att varatt
anställdstyrelseledamot,gällerbestämmelse. Detsammanämnda en

räkning.företagetsuppgifter förlämnareller somannan

andra stycket§enligt 7uppgiftlämnatSedan företag9 § om enett
Rikspolis-genomförasintefår dennatransaktion, utan attförestående

sittlämnatbestämmer,regeringenmyndighetdenstyrelsen, eller som
transaktionenunderlåtamöjligtinteOm dethärtill. ärmedgivande att

nämndaskallutredningenfortsattahindra denskulledettaeller om
förSkälengenomförandet.efteromedelbart attunderrättasmyndighet

därvidskallgenomförtstransaktionen anges.
be-regeringenmyndighetdenellerRikspolisstyrelsen,Om som

ärendetskalltransaktionenmedgivande tillsittlämnarintestämmer,
åtgärdenomedelbarthar prövaåklagaretillanmälas att omgenast som

bestå ikanFrysningfrysning.beståskalltransaktionenatt stoppa
skallochbeslutsådantfattatåklagarenfrån dettvå dygnhögst att

Beslutföreligger.längreinteskäl för frysningsåhävas omsnart
detåtgärdenför uppvägerskälenmeddelasfår endastfrysning om

innebär.åtgärdenövrigtiintrång eller sommen
skallhärombesluthävandefrysning ochUnderrättelse avomom

frysningunderrättelseHartill företaget. attomedelbart lämnas om
företagetefter dettimmarinomlämnats attinteskall begäras sex

oförhindratföretagetstycketandra är attenligt 7 §uppgiftlämnat
transaktionen.genomföra

underrättasbeslutetberörsskall denfrysning beslutasOm avsom
åtgärd inteförutseddbeslutad ellermedsyftetdet kan antas attom

uppgiftenskadasinteutredningenframtidaoch denmotverkas om
åklagaren.meddelasunderrättelseBeslutröjs. avom
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10 § Företaget, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja för
kund eller för utomstående granskning har genomförts,att atten
uppgifter har lämnats enligt § eller7 utredning enligt denna lagatt en
pågår.

Avdelning III

Övriga företag

11 § Den bedriver yrkesmässig handel med antikviteter, fastig-som
heter, konst, metaller, skrot, transportmedel, ädelstenar eller vad-
hållnings- eller lotteriverksamhet på begäran Rikspolisstyrelsen,är av
eller den myndighet regeringen bestämmer, skyldig lämnaattsom
denna de uppgifter kan betydelse för utredningsom vara av en
angående penningtvätt.

12 § Vad föreskrivs i 8 § motsvarande tillämpningäger för de isom
11 § angivna verksamheterna.

Avdelning IV

Särskild rapporteringsplikt

13 § Den vid inresa till eller från Sverige medför medelutresasom
motsvarande 50 000 kronorän skall detta till tullmyn-rapporteramer
dighet. Därvid har tullmyndigheten befogenheter enligtsamma som
tullagen 1994:1550 och enligt lagen 1996:701 Tullverketsom
befogenheter vid Sveriges landgräns inom Europeiskamot ett annat
unionen. Finns det ingen tullmyndighet på platsen för in- eller utresan
skall till Tullverket feminom dagar.rapport avges

Rapporterna skall bevaras i den utsträckning regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Tullverket föreskriver.

14 § Om någon, skyldigär enligt 13 påträffasatt rapportsom avge
med valuta i sådan mängd där ha lämnat föreskrivensägs utan attsom

får tulltjänsteman, finnsdet anledningrapport medlenatt anta attom
härrör från brott eller brottslig verksamhet allvarligare slag,av
kvarhålla de medel skulle ha omfattats i högstrapportensom av sex
timmar, det krävs för utredningen eller det finns förriskom att
medlen kommer undanskaffas. Om det synnerlig viktär föratt av
utredningen får tullmyndigheten kvarhålla medlen i ytterligare timmar.sex

24



Författningsförslag1997:36SOU

anledningdet finnsmedelpåträffartullmyndighet attOm15 § som
slagallvarligareverksamhetbrottsligellerfrån brotthärrör avanta
denellerRikspolisstyrelsen,underrättamyndighetenskall genast

uppgifterallaoch lämnaregeringen bestämmer,myndighet somsom
Om detpenningtvätt.angåendeutredningförbetydelsekan avvara

medlen kommerförfinns riskdeteller attutredningenför attkrävs
timmarhögstmedlen ikvarhållafår tulltjänstemanundanskaffas sex

kvar-får medlenutredningen,förviktsynnerligdetoch, är avom
timmar.ytterligarehållas sex

Avdelning V

Ansvarsbestämmelser

från brotthärrörmed medelbefattningsådan§16 Den tar somsom
döljaägnadallvarligare slag ärverksamhetbrottslig atteller somav

fängelsetillpenningtvättsbrottförmedlen dömsegenskap hosdenna
två år.i högst

härrörmedlenendastfår ådömaspenningtvättsbrottförAnsvar om
straffskalan.ingår imånaderfängelsedär ängärningarfrån sexmer

Är penning-fördömsringa,i 16 §§ brott17 att anse somavsessom
månader.i högstfängelsetill böter ellertvättsförseelse sex

också ii falldömas den,skallpenningtvättsförseelseFör somsom
medlenanledningskälighadeinsåginte anta att16 § att varsägs, men

i 16slagsådant angessomav

Är förskalli 16 § grovtbrott18 § grovt,att pen-somanseavsessom
år.och högstmånaderfängelse, lägsttilldömasningtvättsbrott sexsex

beaktassärskiltskallhuruvida brottetbedömande ärVid grovt om
iledutgjortförfarandetbelopp,betydande ettdet enavsett om

yrkesmässigtelleromfattningbedrivits iharverksamhet störresom
ställning.sinmissbrukathareller personenom

i sinråd eller på sättoaktsamhet annat19 § Den genomgrovsom av
penning-begåförmöjligheternafrämjaryrkesverksamhet attannan

irådgivningvårdslösförpenningtvättsförseelse dömstvättsbrott eller
två år. Ii högstfängelseellertill böterpenningtvättsamband med

dömas tillskall intefallringa ansvar.
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20§ Till böter eller fängelse i högst månader döms densex som
uppsåtligen eller oaktsamhetav grov

inte uppfyller gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 7
bryter2. meddelandeförbudet i 10mot

21 § Till böter skall dömas den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av
underlåter lämna enligt 13 Detsamma skall gälla för denatt rapport

lämnar oriktig uppgift.som
I ringa fall skall inte dömas till enligt första stycket.ansvar

22 § försök,För förberedelse eller stämpling till brott enligt
16-18 §§ döms till enligt 23 kap. brottsbalken.ansvar

Avdelning VI

Övriga föreskrifter

23 § Om Finansinspektionen fâr kännedom transaktioner avseendeom
medel kan härröra från brott eller brottslig verksamhetantassom av
allvarligare slag, skall inspektionen underrätta Rikspolisstyrelsen, eller
den myndighet regeringen bestämmer, transaktionerna.som om

24 § Företag i 2 § skall ha rutiner till förhindrande attsom avses av
företaget utnyttjas för transaktioner avseende medel kan antassom
härröra från brott eller brottslig verksamhet allvarligare slag.av
Företaget skall för de anställda får behövlig information ochattsvara
utbildning för ändamålet.

25 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela föreskrifter vilka rutinernärmare skallom som
följas och vilken information och utbildning skall tillhandahållassom
för tillgodose kraven i 24att

26 § Handlingar eller uppgifter vid identitetskontroll skallanväntssom
i den utsträckning regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen föreskriver bevaras i minst fem år från det att
affärsförbindelsen upphörde.

Denna lag träder i kraft den januari1 1998.
2. Genom lagen upphävs lagen 1993:768 åtgärder motom pen-

ningtvätt.
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penningtvättsregistertill lagFörslag2 om

följande.föreskrivsHärigenom

får, till1997:000 penningtvättlageni 2 §§1 Företag motsom avses
för transaktionerutnyttjasförhindrande företagetatt som avserav

verksamheteller brottsligfrån brottkan härröramedel antas avsom
registerdatabehandling föraautomatiskhjälpallvarligare slag, med av

nämnda lag.andra stycketstöd §uppgifter lämnats med 7över avsom
hänföras tilluppgifter kaninnehålla följandefårRegistret som

juridiskaellerenskilda personer:
adressperson-/organisationsnummer,nanm,

motsvarandeelleravseende de kontonkontonummer annan
till, ochhänförligtransaktionenuppgift den anmälda är

transaktionsbeskrivning.

registrerade.till denUppgifter registret fâr inte lämnas§2 utur

begränsad tid.underfår bevaras endast§ Uppgifter i registret3 en

Datainspektio-bemyndigande,efter regeringens4 § Regeringen eller,
föreskrifterFinansinspektionen meddelasamråd medfår efter omnen

och hanteringen registret.utformningen av

januari 1998.träder i kraft den 1lagDenna
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författningsförslagenFöljdändringar till

förslagföranleder utredningensförfattningsförslagnämndaUtöver nu
och förordningen1996:1006valutaväxlingslageniföljdändringar

till lagenmed hänsynpenningtvättåtgärder1993:1526 attmotom
föreslås upphävd.penningtvättåtgärder1993:768 motom
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Inledning1

Direktivenl 1
.

1995 dir.den 16 novemberbeslutvåra direktivVi erhöll genom
till dettabilagai sin helhet intagnaDirektiven finns1995: 132. som

betänkande.
reglerna penningtvättutvärdera hurskall viEnligt direktiven om

fram vid dennakommerutgångspunkt i vadtillämpas. Med som
börverksamhetervilka ytterligareskall vi bl.a.utvärdering somange

lagenförändringarvilka andraomfattas lagstiftningen samt avangeav
Vidarekan behövas.penningtvätt1993:768 åtgärder mot somom

i straffhänseende,dels ändringarenligt direktivenskall vi överväga
den finansiellaSekretessregler gäller inomdedels ändringar somav

brottsutredande myndigheter-och demellan denna sektorsektorn samt
Även förbättradmedgerinföra reglerbehovet att som enavna.

penningtvättutbetalningartransaktioner ochkontroll uppdrag, närav
frysainföra möjlighetkan misstänkas behovet attattsamt enav

penningtvätt börutredningtillgångar i samband med övervägas.om
kontrollskärptutredningen analysera behovetSlutligen skall avav en

möjligheterna förtransaktioner övervägagränsernaöver samt
uppgiftsskyldigheten enligtomfattas PTLföretagen attavsom

fall penningtvätt.misstänktaregistrera av

Internationella åtaganden1.2

problemföreteelse ochinternationellPenningtvätt utgörär ett storten
flestabrottsbekämpande arbetet i debrottsförebyggande ochi det

brottsligheten haroch den organiseradei världen. Penningtvättstater
samband. brottslighetsig ha tydligt Denvisat ett som genererar

ekonomisk brottslighet.främst narkotikahandel ochpengarsvarta är
penningtvättalltmer ökad insikt kampenfinns ärDet ettatt moten om

nämndaför bekämpa dede verksamma sätten att typernamest nuav
samhällsfara.brottslighet, vilka särskildutgörav en

förstärkatagits i syfteflertal internationella initiativ harEtt att
straffrättsliga området finnspenningtvätt. På detinsatserna ettmot

Samarbeteträttsvårdandeinternationellt samarbete mellan organ.
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regleras i nationernas konventionFörenta den 19 december 1988 mot
olaglig hantering narkotika och psykotropa narkotikabrotts-ämnenav

Wienkonventionen.eller Konventionen ställer krav på kriminalisering
penningtvätt i fråga inkomster från narkotikabrottslighet. Syftetav om

förstärkamed konventionen det internationella samarbetet ochär att
effektivisera insatserna i kampen den internationella narkotika-mot
brottsligheten. Konventionen förpliktar i olika hänseendenparterna att
straffbelägga illegal framställning, försäljning och innehav narkoti-av
ka förfaranden innebär hjälp dölja eller vinsternaomsättasamt attsom
från den illegala marknaden. Också frågor förverkande, utlämningom
och internationellt rättsligt samarbete i konventionen.annat tas upp

Ett de viktigaste inslagen i narkotikabrottskonventionen be-ärav
stämmelserna i artikel 3 straffrättsliga åtgärder motom personer som

olika främjar den illegala narkotikahanteringen självasätt utan att
inblandadedirekt i denna verksamhet. gäller det förfaran-Främstvara

den innebär medverkan till vinster frånhärrör narkotika-attsom som
brottslighet eller på till legalslussas verksam-omsätts sätt överannat
het. brott i konventionenDe relaterade till narkotika.ärsom avses
Bestämmelserna innebär åtar sig under vissa förutsätt-att parterna att
ningar kriminalisera den hjälp länmas narkotikabrottslingar vidsom

eller överlåtelseomsättning egendom härrör från derasav som
Ävenbrottsliga verksamhet. gärningar innebär medverkan till attsom

dölja egendomens skall beläggas med straff.ursprung
Narkotikabrottskonventionen har undertecknats och ratificerats av

Sverige. uppfylla åtagandenaFör enligt konventionen har Sverigeatt
utvidgat bestämmelserna häleri och häleriförseelse i 9 kap. 6 ochom
7 §§ BrB SFS 1991:451. reglernaDe trädde i kraft den juli1nya
1991 1990/9l:127, bet. l990/9l:JuU32,prop. rskr. 1990/91:323.
De svenska häleribestämmelserna gäller inte endast för egendom som
härrör från narkotikabrottslighet har generell räckvidd. Vidareutan en
innebär bestämmelsernade svenska oaktsamt förfarande kanatt ett
föranleda straff.

Vidare har inom Europarådet den 8 november 1990 upprättats en
konvention penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkandeom

vinning brott förverkande- eller Strasbourgkonventionen.av av
Konventionen innehåller regler vidgat internationellt samarbeteettom
vid brottsutredningar och vid förverkande brottsverktyg. Parternaav
åläggs straffbelägga gärningar innefattar penningtvätt.att som

baraKonventionen gäller inte narkotikabrottslighet omfattar iutan
princip Syftetalla fonner brott. med konventionen utvecklaär attav

fråga förverkandesamarbetet i utbyte brott. Konventionenom av av
avsedd möjligheter till rättsligt samarbete under alla stadierär att ge

i förfarandet, dvs. från förundersökningsstadiet fram till det finnsatt
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slutligt beslut förverkande. Konventionen täcker in för-ävenett om
faranden före förundersökningsstadiet. Förverkandekonventionen har
utarbetats med narkotikabrottskonventionen förebild. Mångasom av
de frågor i narkotikabrottskonventionen iäventas tassom upp upp
förverkandekonventionen. Förutom bestämmelser förverkandeom
innehåller konventionen också regler penningtvätt. Till skillnadom
från narkotikabrottskonventionen emellertid förverkandekonven-är
tionen inte begränsad till någon viss förbrott. Syftet denärtyp attav
skall kunna omfatta alla slags brott medför ekonomiskastorasom
vinster.

En viktig del i förverkandekonventionen artikel 6 gällerär som
kriminalisering penningtvättsbrott." Konventionen innebär bl.a. attav

skall straffbelägga uppsåtliga förfaranden innefattar hjälpparterna som
eller överlåta brottsligt förvärvad egendom.omsättaatt

Konventionen har undertecknats och ratificerats Sverige prop.av
1995/96:49, bet. 1995/96:JuU10, rskr. 1995/96:59. Enligt artikel 6
punkt 4 kan straffbestämmelserna begränsas till vissa förbrott eller
kategorier sådana brott. Eftersom de svenska straffbestämmelsernaav
uppställer begränsningar vad skattebrott vilket saknaravser m.m.,
motsvarighet i konventionen, har möjligheten till förklaring i punk-

4 utnyttjats Sverige vid tillträdet till konventionen. Förklaringenten av
innebär bestämmelsen i artikel 6 punkt för1 Sveriges del skall gäl-att

egendom härrör från brottsligt förvärv. Några lagändringar påsom
grund tillträdet konventionen har inte nödvändiga.ansettsav av vara

EG:s arbetsgrupp för gemenskapsrätt och nationell Straffrätt har
diskuterat frågan penningtvätt i samband med detupprättandetom av
andra protokollet till konventionen skydd Europeiska gemenska-om av

finansiella intressen. Enligt den föreslagna artikel 5 i proto-pernas
kollet skall varje medlemsstat vidta åtgärder för förhindra penning-att

härrör från EG-bedrägerier,tvätt bestickning och mutbrottsom som
kan finanser.skada EG:s Arbetet inte slutfört.är ännu

På det finansiella området har det träffats flertal internationellaett
överenskommelser. Vid i Paris i juli 1989 bildade ländernamöteett
i den s.k. G-7 finansiell arbetsgrupp tvättningmotgruppen en av

FATF Financial Action Task laundering.Forcepengar, on money
harTotalt 26 och två organisationer anslutit sig till FATF.stater

Sverige har deltagit i FATF:s arbete från FATF har mötenstarten. ca
fyra gånger år. Vid vissa delar dessa deltarmöten ävenper av
internationella organisationer såsom Europarådet, Interpol, Europeiska
bankföreningen m.fl.

har utfärdatFATF 40 rekommendationer penningtvätt somom avser
förbättra de nationella för bekämpning penning-rättssystemenatt av

förstärka det finansiella roll förstärkatvätt, detsystemets samt
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allabör med-rekommendationernaEnligtinternationella samarbetet.
narkotikabrottskonventionen även övervägaratificeralemmarna men

harandra brott destraffbarhetsområdet till änutvidgaatt som
intebör vidare gällaRekommendationernanarkotika.anknytning till

finansiellafinansiella institut. Deför andrabankerbara för ävenutan
identitet. Allaregistrera kundernasidentifiera ochbörinstituten

ovanligaallaomfattande transaktioner ochochovanligakomplexa,
lagligtekonomiskt elleruppenbartinte hartransaktionsmönster ettsom

finansielltMisstänkeruppmärksamhet.särskildsyfte bör ettägnas
de åläggasverksamhet börfrån brottslighärrörinstitut attatt pengar

misstankar myndigheter. Debehörigatillsinarapporteragenast
personalutbildningför bl.a.utformainstituten börfinansiella program

uppmärksamhet skallSpeciell ägnaskontrollfunktioner.och interna
hemmahörandefinansiella institut,ochmed bolagaffärsförbindelser

följer rekommen-eller inte allsutsträckningotillräckligiländeri som
har adekvatainstitutentillTillsynsmyndigheterna bördationema. attse

internationellt utbyteEttpenningtvätt.skydda sigför motattprogram
informationliksompenningtvättinformationallmän omomav

förespråkarRekommendationernabör ske.transaktioner ettmisstänkta
ochrättshjälpförverkande,rörandesamarbete ut-internationellt

länming.
deeftersomrekommendationer,beaktat FATF:sSverige har men
depenningtvättsdirektiv harmed EG:sdeltill överensstämmerstor

arbetet inomlöpandedetsärskild lagstiftning. Iföranlett någoninte
rekommen-uppfyllermedlemsländernaundersöka huringårFATF att

tillframledde1992 vilketSverige årundersökte attFATFdationerna.
sågspenningtvättbekämpning över.förorganisationensvenskaden av

1996.skett iundersökning harEn marsny
Även EMISubcommittee inomSupervisoryBankingsärskilden

kontrollfrågor i dettainternaochpenningtvättfrågorvissahandhar om
International DrugNationsUnitedhar UNDCPVidaresammanhang.

penningtvättsfrågor.diskuteratProgrammeControl

Gällande1.3 rätt

penningtvättEG-direktivet1.3.1 mot

föråtgärderdirektivjuni 1991den 10ministerrådEG:s ettantog om
tvättningföranvändsfinansielladetförhindra systemet avattatt

EES.länder inomsamtligagäller förDirektivet91/308/EEG.pengar
kanpenningtvättutnyttjas förinstitutfinansiellakreditinstitut ochOm
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stabilitetenochsundhetenallvarligtdirektivet, äventyraenligtdetta,
finansielladetför helaförtroendeallmänhetensminskaochi instituten

ingriperintegemenskapenvidaredirektivetI attsystemet. omanges
för skyddamedlemsländernatillleda attkan dettapenningtvätt attmot

förenliga medinteåtgärder ärvidtarfinansiellasina system som
föråtgärdervissaOm intemarknaden.inredenfullbordandet av
fördekan tvättarvidtas,gemenskapsnivåpåsamordning pengar,som

draförsökaverksamhet kommabrottsliga nyttasinunderlätta att avatt
finansiellatillhandahållafrihetoch denkapitalrörelserförfrihet attden

området.finansiellaintegreradetill dethörtjänster som
från denhämtatspenningtvättdefinitionenhardirektivetI somav

penningtvättMednarkotikabrottskonventionen.fast ilagts avses
uppsåtligen:de skerförfarandenföljande närartikel l

vetskapegendom iöverföringeller attOmvandling om egen-av-
i syfteochtill brottmedverkanfrånellerfrån brottdomen härrör

förellerolagligadölja egendomensellerhemlighâlla ursprung,att
någon undandraverksamhetsådandelaktig i atthjälpa äratt som

handlande.sittföljdernarättsligadesig av
beskaf-egendomsviss rättadöljandeellerHemlighållande av en-

förfogandetbelägenhet, överdessfenhet eller avursprung, av
till den,knutnarättigheterde ärförflyttning,dessden, somavav

härröregendomenvetskaptill den, iäganderätteneller attomav
till brott.medverkanfrånbrott ellerfrån

vidvetskapegendom ibrukandeellerinnehavFörvärv, om,av-
ellerfrån brotthärrördeegendomenmottagandet,förtiden att

till brott.från medverkan
medhjälpochförsökutföra,överenskommelseMedverkan till, att-

förrådgivningunderlättandeochfrämjandetill, samtav,
föregåendeigärningarde sägsnågonutförande somavav

strecksatser.

enskilt landvarjeinnebärvilketminimidirektiv,Direktivet attär ett
intepenningtvättEftersomartikelregler 15.fastställakan strängare

direktivetanförnarkotikabeträffande utbyte attförekommerendast av
skall gällavadutsträckabörlagstiftningi sinmedlemsstaterna som

brottslighet.utbyteomfattadirektivet till ävenenligt att av annan
livförsäkrings-institut ochfinansiellakreditinstitut,omfattarDirektivet

bestämmelsernatillåläggsmedlemsländerna attbolag att semen
vilkasoch företag,yrkesgruppersådanaomfattatillutvidgas ävenatt

artikel 1för penningtvättutnyttjasägnadsärskiltverksamhet är att
12.och

artikel 2.förbjudspenningtvätttillskallMedlemsstaterna attse
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Direktivet kräver vidare instituten, till dess de har underrättatatt att
behöriga myndigheter, avstår från utföra sådana transaktioneratt som
de har eller misstänker har samband med penningtvätt. De behöri-vet

myndigheterna får föreläggande transaktionen inte skallattga ge om
utföras. Om transaktion misstänks innefatta penningtvätt och deten
inte möjligt underlåta utföra transaktionenär eller under-att att
låtenheten försökägnad motverka efterforskaär misstänktatt att en
transaktion skall institutet i efterhand omedelbart underrätta de
behöriga myndigheterna artikel 7.

Vidare finns regler identifiering kunderna artikel 3 ochom av om
bevarande uppgifter identifieringen artikel Instituten4. skallav om
med särskild uppmärksamhet granska alla transaktioner de, påsom
grund deras karaktär, bedömer med särskilt sannolikhet kan hastorav
samband med penningtvätt artikel 5. För identiñerings- ochatt
granskningskraven skall meningsfulla skall instituten samarbetavara
med de myndigheter har bekämpa penningtvätt artikel 6.attsom

direktivet anförsI banksekretessen måste hävas i penningtvätts-att
fall. En obligatorisk ordning för rapportering misstänkta transaktio-av

innefattar förgarantier uppgifterna lämnas till de behörigaattner, som
myndigheterna berörda kunder skall därför införasutan att varnas,
artikel Vidare8. stadgar direktivet anställd eller styrelse-att om en
ledamot i institut i god har röjt upplysningar för de behörigaett tro
myndigheterna skall detta inte innebära överträdelse någonav
sekretessregel och inte föranleda i någon form för instituten,ansvar

Ävenderas styrelseledamöter eller anställda artikel 9. myndigheter
inspektionvid eller på något upptäcker omständighetersättannatsom

skulle kunna bevis för penningtvätt skall underrätta deutgörasom
myndigheter har bekämpa penningtvätt artikel 10.attsom

viktig del i bekämpningenEn penningtvätt instituten införär attav
tillfredsställande rutiner för internkontroll och vidtar lämpliga utbild-
ningsprogram artikel 11. Vidare skall medlemsstaterna vidta de
åtgärder för fullständigbehövs tillämpning alla bestämmelsersom av
i direktivet och särskilt föreskriva vilka påföljder skall gälla vidsom
överträdelse de regler antagits grund direktivet artikelav som av
14.

kontaktkommittéEn för penningtvättsfrågor har bildats under EG-
kommissionen. Kommittén skall bl.a. rekommendera kommissionen
tillägg eller ändringar i direktivet och undersöka direktivet börom
utvidgas till omfatta viss yrkesgrupp eller företagskategori näratt en
det klarlagts sådan yrkesgrupp eller företagskategori haratt en
utnyttjats i medlemsstat för penningtvätt artikel 13. Kontakt-en
kommittén, består från EES-länderna ochrepresentantersom av
företrädare från kommissionen, sammanträder gång år.ca en per
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penningtvätt1993:768 åtgärder1.3.2 Lagen motom
PTL

regelverketdet svenskapenningtvättsdirektiv införlivat iEG:s är
trädde iåtgärder penningtvätt,1993:768lagen mot somomgenom

1992/93:JuU37,1992/93:207, bet.januari 1994kraft den prop.l
1992/93:375.rskr.

förhindra sådanastycket till syftehar enligt § andraPTL 1 att
brott,avseende egendom har förvärvatsåtgärder med genomsom

fördöljs, denegenskap hos egendomenkan medföra denna attattsom
påföljder ellermöjlighet undandra sig rättsligabrottslige får attatt

sådana åtgärderâterskaffandet egendomen försvåras, samt somav
eller brukandeförfogande och förvärv, innehavinnefattar över av

Enligt förarbetena förstås med penningtvättegendomen penningtvätt.
från brottslig verksam-åtgärder i syfte dölja eller vinningomsättaatt

1992/93:207het prop. 7.s.
lagens innehåll.det följande översiktlig redovisningI ges en av

frågor finns ytterligareUnder de avsnitt där vi behandlar olika
uppgifter gällande i hänseenden.rättom resp.

gäller alla transaktioner avseende medel kan förmodasLagen som
härröra från brottsligt förvärv allvarligare slag och inteärett av

tillbegränsad endast medel härrör från narkotikabrott.att avse som
dock frånberör bara transaktioner avseende medel härrörDen som

brottsliga förvärv. Hit försäljninghör inkomster vidt.ex. mutor, av
smuggelgods ellerstöldgods, olovligen tillverkad sprit, inkomster

verksamhet kopplare eller langare. kanHärutöver ettsomgenom
antal brott enligtmycket specialstraffrättsliga författningarstort ge

brottsliga förvärv,upphov till inkomster vid försäljningt.ex. av
narkotika. Utanför detta område faller däremot sådana brott där
egendomen undandragits beskattning, tull någon avgifts-eller annan
skyldighet, vilka brott medförvisserligen ekonomiska fördelar för
gärningsmannen inte upphov till något omedelbartmen som ger
förvärv.

omfattar företagPTL driver bankrörelse, livförsäkringsrörelse,som
värdepappersrörelse och verksamhet enligt lagen 1992:1610 om
kreditmarknadsbolag. Sedan den januari omfattas företag1 1997 även

driver valutaväxlingsrörelse 1995/961216, bet.PTL prop.som av
1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11. tillämpbar på alla svenskaLagen är
företag driver de angivna slagen verksamhet liksom utländskasom av

Ävenföretag driver sådan verksamhet från filial i Sverige.som
gränsöverskridande verksamhet från företag eller utländskasvenska
företags etableringar i Sverige omfattas de svenska reglerna.av

omfattas inte sådan gränsöverskridande verksamhet tillDäremot
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land inom EEShemmahörande iSverige företag ett annatsom
lagstift-underkastade motsvarandeföretageftersom dessabedriver är

från filialer ellerverksamheterhemländer. Svenska företagsning i sina
svenskaheller deutomlands omfattas inteetableringarandra av

andraåtskilligaEES-länder, liksomeftersom övrigabestämmelserna
lagstiftning iländer, förutsätts ha ärrmet.egen

förfarandenvissaerinras ärförsta stycket PTLI 3 § attatt somom
ellerstraffbara häleripenningtvätt kanbeteckna somvarasom

BrB.enligt 9 kap. 6 och 7 §§häleriförseelse
omfattas lagensfår företagstycket PTLEnligt 3 § andra som av

avseendetransaktionermedverka vidinte medvetettillämpningsområde
förvärv allvarligarefrån brottsligthärröramedel kan antas avsom

fängelse ibrott därförvärvMed sådana förvärvslag. genomavses
Emellertid börstraffskalan.ingår i ävenmånaderänmer sex

lindrigarebrottslighetsamband medtransaktioner har artavsom
alla formeravseende medelMed transaktionerundvikas. avses av

företagmellanhavandet medkunder idispositioner gör ett somsom
öppnandeavseendeHit hör avtalsslutomfattas lagen. t.ex. avav

betalningsförmedling, uppläggninguppdraginlåningskonto, avom
pensionsförsäkring.elleroch tecknande kapital-värdepappersdepå av

medverkan frånavsiktligomfattar förbudParagrafen mot en
befriande verkan utnyttjaföretag kan således medsida. Ettföretagets

allmäntbrukliga och de rutinerde betalningssystem ärär somsom
betalningssystemallmän risk fördet finnsgodkända även att ettenom

l992/93:207 15.utnyttjas för penningtvätt prop. s.
legitimerar sigföretagen kräva kundenskall närEnligt 4 § PTL att

inte kan hanågon,affårsförbindelse inleds eller sägasnär ensomen
fråga, utför eller flera transaktio-företaget iaffärsförbindelse med en

110 kronor. Medöverstiger 000omfattar beloppett somner som
stadigvarande slag ochförhållandeaffärsförbindelse ett av meravses

tillfälle växlarvid enstakaomfattar exempelvis inte ettatt en person
hellerpremieobligationer. Inteeller eller förvärvarsedlar mynt

för betalning tillfälligt anlitarsituationen dåomfattas den person enen
regelbunden kund. På försäkrings-vederbörande intebank där ären

försäkringsavtalet utgångspunktentecknandetområdet bör utgöraav
kunden får då förstås tecknaraffärsförbindelse. Med denför somen

avtalet.
vanligske enligt bankpraxis, dvs. medIdentitetskontrollen förutsätts

godtagen legitirnationshandlingnågon allmäntkörkort eller samtannan
registreringsbevis eller andrajuridisk medi fråga personom en

företaget harförbindelsen ingåsbehörighetshandlingar. Om attutan
i vissa fall uppdra åt någonmed kunden kan företagetdirektkontakt

ellerlegitimationskontrollen, såsom Postenutföra t.ex.att enannan
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i allmänna råd angåendeförsäkringsmäklare. Finansinspektionen har
förebyggande penningtvätt FFFS 1994: 10kontrollrutiner tillmam. av

skall utföra identitetskontrollen.hur företagenangett
kundenidentitetskontroll kanUndantag från kravet göras när är

land inom EES och omfattasföretag med verksamhet i ettett av
penningtvättsbestärnrnelser. Undantag från kravet påmotsvarande

tillidentitetskontroll gäller också transaktionen kontogörs ett somom
identitet tidigare har kontrollerats ellertillhör någon ettomvars

kronor ellerförsäkringsavtals årliga premie uppgår till högst 7 000
000 kronor.engångspremie till högst 18

för någon räkning skall företagetOm transaktion görs annansen
lämpligt försöka skaffa sig kännedomomfattas lagen på sättsom av

identiteten hos den för räkning betalningen sker. Något kravom vars
på verkställa transaktionen enbart på den grundenvägra att attatt
uppdragsgivarens identitet inte fastställashar kunnat ställs inte iupp
lagen. faktum identiteten inte har kunnat fastställas bordeDet att
emellertid nonnalt innebära företaget iakttar särskild försiktighet.att

möjlighet till undantag transaktion utförs för någonEn när en
räkning har införts. Enligt 6 § andra stycket PTL behöver ettannans

företag, omfattas kravet på identitetskontroll, inte görasom annars av
förnågon kontroll särskilda skäl talar sådan obehövlig.ärattom en

Motivet för undantaget främst den handlar förär att som annans
räkning sekretesskäl förhindrad röja sin klients identitet. Denär attav

utför transaktionen bör stå under någon form regleradävensom av
tillsyn. krav det för närvarande främstDessa tordegör att vara
advokater med klientmedelskonton kommer omfattasattsom av
undantaget 1992/93:207prop. 18.s.

Enligt skall identitetskontroll alltid7 § PTL utföras det kanom
transaktion medel härrör från brottsligtantas att etten avser som

förvärv allvarligare slag. Vid bedömningen transaktionen ärav av om
sådant slag skall dess och omfattning beaktas andraävenartav men

omständigheter såsom kundens uppträdande kan få betydelse. Med
transaktionens på vilket den genomförs och medsättetart avses
omfattningen beloppets storlek. Som exempel generellaavses
indikationer på medlen kan härröra från brottsliga förvärv elleratt

penningtvätt i förarbetena 1992/93:207prop. 19:utgöra angavs s.

eller flera transaktioner förefaller ovanliga med hänsyn tillatt en
institutets kännedom och erfarenhet den eller dem in-ärav som
blandade,

uppläggningen transaktion tyder på dess egentliga syfteatt attav en
olagligt eller det ekonomiska motivet för transaktionen i fallär att vart

inte kan förstås,genast
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därefter återför kort tidin på kontobelopp sätts att tasettstoraatt
såvitt känt, driver någonkontot,kunden disponerarut utan att som

transaktioner,motiverar dennaverksamhet typ avsom
frånavviker vadpå anmärkningsvärttransaktion sättettatt somen

och det inte finnsdet aktuella kontoretnormalt för institutet ellerär
ellertill varför just det institutet kontoretförklaringnågon godtagbar

valts för transaktionen,
varit inaktivt plötsligt börjarioch konto settstortettatt som

finns någon rimlig förklaringutsträckning detanvändas i utan attstor
till detta.

förklaringar tillsannolikheten kundensbedömningen bör ocksåVid av
kundenoch dess syfte Omtransaktionen vägrarövervägas. att

affársförhållandet inleds ellerförutsätts inteidentifiera sig attatt
genomförs.transaktionen inte

identitetskontroll skall,uppgifter vidHandlingar eller använtssom
affärsförbindelsenbevaras i minst fem år från detenligt 8 § PTL, att

upphörde.
Finansinspek-regeringen möjlighet bemyndigaharI lagen getts att

meddela föreskrifter hur handlingar ellertionen närmareatt upp-om
vid identitetskontrollen skall bevaras. Med stödgifter används avsom

penning-förordningen åtgärderbemyndigande i 1993: 1526 motom
kontrollrutinerangåendeFinansinspektionen i föreskrifterhartvätt

hur1994:9till förebyggande penningtvätt FFFS angettavm.m.
skall arkiveras.handlingarna

transaktionerskall företagen granska allaenlighet med 9 § PTLI
härrörskäl transaktionen medeldär det finns attatt anta somavser

förvärv allvarligare slag och till Rikspolisstyrel-från brottsligtett av
lämnaden polismyndighet regeringen bestämmer,ellersen, som

uppgifter alla omständigheter kan tyda penningtvätt. Densomom
polisen uppgifterna ñnanspolisen. Omenhet inom ärtar emot ensom

skall företaget enligt förbudsregeln i 3 § avstå frånuppgift lämnas att
Emellertid genomförs de flesta transaktionerutföra transaktionen.

reellfinansiella området i dag på elektronisk någoninom det väg utan
transaktion syfte lagenmöjlighet granska varje enskild i detatt som

förhandsgranskning blir därför aktuell iuppställer. Någon inte
i stället torde i praktiken bli fråga granskanormalfallet det attutan om

därvid fram-transaktioner redan genomförts. Om transaktionsom en
fall penningtvätt skall uppgifter lämnas härom.står misstänktsom av

Finansinspektionen har i allmänna råd angående kontrollrutiner
till förebyggande penningtvätt FFFS 1994:10 hurangettm.m. av

företagen skall utföra gransknings- och uppgiftsskyldigheten.
Skyldigheten länma uppgifter enligt 9 § bryter tystnadsplikten iatt
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bl.a. 1 kap. 10 § bankrörelselagen 1987:617, BRL. Av 10 § PTL
följer företag lämnat uppgifter med stöd 9 § inte fåratt ett som av

ansvarigt för detgöras brutit någon sekretessregel,att mot om
företaget hade anledning räkna med uppgiften borde länmas.att att
Detsamma gäller för styrelseledamot eller anställd lämnaren en som
uppgifter för företagets räkning.

Av §11 PTL följer företaget, dess styrelseledamöter elleratt
anställda inte får underrätta kunden frågai eller någon attannan om

granskning har genomförts eller uppgifter misstänktatten om en
transaktion har lämnats till polismyndighet. Underrättelse får inte
heller ske polisen har inlett undersökning med anledningattom en av
lärrmade uppgifter. Något straffrättsligt kan inte följa för denansvar

bryter detta förbud. Ansvar enligt arbetsrättslig lagstiftningmotsom
kan dock komma i fråga.

De företag omfattas lagen skall, enligt §13 PTL, ha vissasom av
rutiner för förhindra företagen utnyttjas för transaktioneratt att som
har samband med brottsliga förvärv. Företagen skall också till attse
de anställda får information och utbildning i frågor rörande sådana
transaktioner. Finansinspektionen har meddelat föreskrifter för bl.a.
rutiner för kontroll kundärenden, rapporteringssystem och rapporte-av
ring till polismyndighet FFFS 1994:9.

Om Finansinspektionen vid inspektion företag eller påetten av
får kännedomsätt transaktioner har samband medannat ettom som

brottsligt förvärv skall inspektionen, enligt 12 § PTL, dettarapportera
förhållande till polismyndigheten.

Något särskilt straffansvar finns inte för den bryter PTL:smotsom
bestämmelser. De sanktionsmedel står till buds i stället reglerärsom

finns i lag eller avtal på det arbetsrättsliga området de sank-som samt
tioner Finansinspektionen förfogar i sin tillsynsverksamhet.översom

PTL har inte hunnit upphov till någon särskild rättspraxis. Ettge
fall vi påträffat med klar anknytning till PTL vissa registerfrå-rörsom

och behandlas i avsnitt 3.5.4.nämnaregor

1.3.3 Utländsk rätt

1.3.3.1 Belgien

Belgien medlem i EU ochär FATF och har ratificerat Förenta
nationernas narkotikabrottskonvention. Europarådets förverkandekon-
vention har undertecknats inte ratiñcerats.ännu Vidare har EG:smen
direktiv åtgärder för förhindra det finansiellaatt att systemetom
används för tvättning införlivats lag penning-av pengar genom en om
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januari 1993.11dentvätt av
strafflagenCode pénalifinns delspenningtvättBestämmelser om

depréventionå larelative1993janvieri Loi du 11dels505,artikel
de capitauxblanchimentdufinsfinanciersystemeduutilisationl aux

penningtvättslagen.

pénalCodeStrajflagen —

träddeBestämmelsenstrafflagen.iartikel 505ireglerasPenningtvätt
penningtvättunderförståttlikställeroch199025;-.augustikraft deni

ochpenningtvätttillförbrottkanVarje brotthäleri.med vara
tillha käntbordetill ellerkändedenkriminaliserarbestämmelsen som

förvärv.brottsligtfrånhärrördeegendomenatt
ifängelsepénalCodei ärbestämmelsenför brottPåföljden mot

000 000200-205böteroch/ellerårhögst 5ochdagarlägst 15 om
franc.belgiska

förverkande detbestämmelser närsärskildai lagenfimisVidare om
förmåneroch allavinningekonomiskAllpenningtvätt.gäller som

ställei dessvärdeföremáleller sattsfrån förbrottet,härrör somvaror
förverkas.kantillgångarnainvesteradedeoch inkomster av

laå1993 relativejanvierdu 11LoiPenningtvättslagen -
dufinsfinanciersystémedu’utilzsationde Iprévention aux

de capitauxblanchiment

omfattar1993. Lagenfebruari28kraft denträdde iPenningtvättslagen
kreditinstitutregistreradesamtligaRiksbank, Posten,Belgiensbl.a.

livförsäk-fastighetsmäklare,aktiemäklarföretag,bankerdvs. m.m.,
kreditkortsföre-ochleasingföretagvalutaväxlingsföretag,ringsbolag,

tag.
delenförstaavdelningar. Denuppdelad i tvåPenningtvättslagen är

uppspârningkunder,identifieringbl.a.bestämmelserinnehåller avom
utfonnandepersonal ochutbildningtransaktioner,misstänkta avavav

skyldig-föreskriveravdelningenandrakontrollregler. Deninterna en
informerauppgifter ochlämnafinansiella institutenför dehet att

InformationsdesTraitementCellule demyndighet,inrättaddärför
CTIF-CFIInfonnativewerkingFinancieleCelFinancieres voor-

transaktioner.misstänktanedan,se om
administrativa böterpenningtvättslagen ärför brottPåföljden mot

tillsynsmyndig-utfärdasochbelgiska franc000--50 000 00010 avom
heten.
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Identifieringsskyldighet

ingåvillför kunderföreligger delsidentitetskontrollpåKrav som
fåvillför varjeförbindelser, delsaffärsmässiga enperson som

misstankeutförd. Vid000motsvarande 10påtransaktion än ecumer
transaktionerske vididentitetskontrollskallpenningtvätt ävenom

belopp.avseende lägre

Uppgiftsskyldighet

fårså fortCTIF-CFIunderrättainstitut skallfinansielltEtt man
kanviss transaktionmisstänkaanledningeller harkännedom att enom

genomförs. Omtransaktionenprincip innanpenningtvätt, igälla
utföratidpunkt förmöjligaskall företagetmöjligt trans-attsenastange

måste dåtelefonInformationen kan lämnasaktionen. menper
underrättamöjlighettelefax. Saknasviakonfirmerasomedelbart att

Valutaväxling, detförväg vidtransaktionen iCTIF-CFI t.ex. omom
penningtvättstrans-misstänktafullföljandet denomintetgöraskulle av

under helg,kväll ellerskertransaktionenelleraktionen sent enenom
transaktionen hardetomedelbart efterunderrättelse skeskall att

möjligt underrättatill varför det inteAnledningengenomförts. attvar
dåskalltransaktionen genomfördesinnanCTIF-CFI anges.

CTIF-CFI hartilluppgifteri god lämnarFinansiella institut trosom
sigbrottansvariga föroch kan inteimmunitetjuridisk göras vare

eller administrativt.civilrättsligtstraffrättsligt,

Organisationen

myndighetadministrativoberoendesjälvstyrande ochCTIF-CFI är en
Myndigheten1993.den december ärsedan 1verksamär ensom

allaoch analyseratill uppgiftoch harfilterorganisation emotatt ta
definansiella instituten.transaktionermisstänkta rapporteras avsom

underoch stårinstitutende finansiellabekostasVerksamheten av
Finansdepartementen.ochJustitie-tillsyn av

allmännafinansiellabestårCTIF-CFI treexperter, varavsexav
utredandemyndighetensekretariat harFörutomåklagare. ett egenen

gedigenharallafem polisernärvarande,med, föravdelning som
myndighetentillVidare knutetfinansiella frågor. treerfarenhet ärav

kontakternasköterutbildning,juridiskpoliser medsambandsmän, som
dessutomharCTIF-CFIpolismyndigheterna.de olikamed en

förfogande.till sittdokumentationsavdelningspecialiserad
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Så fort misstänkt transaktion har CTIF-CFI rättrapporterats atten
från det rapporterande institutet, alla andra finansiella institut och

omfattas lagen, samtliga polismyndigheter ochpersoner som av
statliga administrativa myndigheter, begära all ytterligare information

kan behövas för skall fullgörakunna sin uppgift. Omattsom man
CTIF-CFI efter ha analyserat alla uppgifter funnit allvarligaatt
indikationer på penningtvätt vidarebefordras informationen tillsammans
med motiverad slutsats till den centrala åklagarmyndigheten ien
Bryssel för vidare utredning och/eller åtal.

Medlemmarna i CTIF-CFI och den personal arbetar där, ärsom
bundna sekretessregler. förbjudetstränga Det lämnaär att utav
information till andra åklagarmyndigheten i Bryssel dåän även
begränsat till de fall där allvarliga indikationer penningtvätt
föreligger. Undantag från tystnadsplikten finns i vissa fall bl.a. vid
visst internationellt samarbete och vid samarbete med vissa deav
finansiella institutens tillsynsmyndigheter.

Förutom samarbete med internationella organisationerett permanent
arbetar med åtgärder penningtvätt t.ex. Interpol, Europolmotsom

och FATF samarbetar CTIF-CFI med utredande myndigheter utom-
lands. Vidare har samarbetsavtal tecknats med motsvarande organisa-
tioner flertali länder.ett

Frysning

För kunna till eller egendom till dess behörigatt ta attvara pengar
myndighet eventuellt fattar beslut beslag, har CTIF-CFI möjlighetom

förhindra den misstänkta transaktionen genomförs. Förfarandetatt att
fryser transaktionen under tid högst 24 timmar, frånräknat deten av

CTIF-CFI underrättar företaget transaktionen inte skallatt attom
genomföras.

1.3.3.2 Danmark

Danmark medlem i EU och FATFär har ratificerat Förentasamt
nationernas narkotikabrottskonvention och Europarådets förverkande-
konvention. Vidare har EG:s direktiv åtgärder för förhindraatt attom
det finansiella används för tvättning införlivats.systemet av pengar
Bestämmelser åtgärder penningtvätt finns dels i Strafleloven,motom
dels i lov forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning afom

vilken iträdde kraft den juli1 1993.penge,
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StraffelovenStrafilagen SZL—

häleri,vilken den danska bestämmelsen ochAv 284 § STL, är om
framgår bl.a. den döljer, medverkar till överlåtelse285 § STL att som

kan tillgodogöra sigeller på liknande medverkar tillsätt att annan
i STL döms till fängelse i högstvinning brott 284 §nämnsett somav

Är allvarligmånader. brottet mindre kanår och artett avsex
och särskilda omständigheter kan påföljdenpåföljden bli böter under

år.bli fängelse i högst sex
skatte-kan förbrott till penningtvätt,Varje straffbart brott ävenvara

narkotikabrott förbrotttullbrott. det gäller häleri medoch När ärsom
framgår densärskilt reglerat i STL. Av 191a § STLdetta att som

del i vinning, härröreller bereder sig själv ellermottager annan som
förvaring,narkotikabrottslighet, denfrån transport,samt genomsom

kanpå liknande medverkar tillhjälp till överlåtelse eller sätt att annan
till fängelse itillgodogöra sig utbytet sådan överträdelse dömsav en

år.högst sex
narkotikahäleriBakgrunden till bestämmelsen i 191a § STL s.k.om

bestraffa stårallmänt önskemål kunna bl.a. deär ett att somom
och förståsbakom den olovliga narkotikahandeln. Med vinning utbyte

vederlag i samband med överträdelsevarje mottas oavsett omsom en
det eller andra föremål.är pengar

efter vadOmvänd bevisbörda förekommer inte i Danmark ärmen
framkom vid FATF-sarmnanträde i februari 1997 tillsom uppe

brottslighet.diskussion det gällernär grövre

forebyggende foranstaltningerPenningtvättslagen Lov modom-
hvidvaskning af penge

Bestämmelserna i penningtvättslagen gäller varje fysisk ellerperson
kredit- ñnansieringsinstitut finansiell verksamhetoch med som
huvudaktivitet, livtörsälcringssällskap och pensionskassor omfattassom

lagen försäkringsverksamhet utländska kredit- ochvissasamtav om
fmansieringsinstitut. omfattar finansiellaLagen hela den sektorn
inklusive växlingskontor och kasinon, däremot inte advokater,t.ex.
revisorer eller mäklare.

Penningtvättslagen innehåller bl.a. bestämmelser olika åtgärderom
företagen skall vidta såsom identifiering kunder och rapporte-som av

ring misstänkta penningtvättshändelser.av
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Identiñeringsskyldighet

kunderidentifieradet företagenpenningtvättslagen åliggerEnligt att
fysiska ellerinleds ochförbindelser näraffärsmässigabl.a. när
motsvarandebelopptransaktionerföretarjuridiska ettompersoner

gälleridentifieringKravet00Oecu. oavsett trans-minst 15 om
föreligger.sambandvisstsålängetillfällenvid flerautförsaktionen ett
kravet påkan,pensionskassorochLivförsäkringsbolag oavsett

premien inte uppgårårligadenunderlåta dettaidentitetskontroll, om
engångspremie inteeller000motsvarande 1belopptill ett enecu om

Även andra falli vissa500motsvarande 2till beloppuppgår ett ecu.
underlåtas.identitetskontrollkan

för tredjetransaktion skerföretagMisstänker att mansett en
Vidkontrolleras.på tredjeidentitetenskallräkning även mannen

ske.identitetskontroll alltidskallpenningtvättmisstanke om
efter detfem åri minstskallIdemitetsupplysningar attsparas

angåendeoch registreringarDokumentupphört.kundförhållandet har
hartransaktionenår efter detfemi minsttransaktioner attsparas

genomförts.

Uppgiftsskyldighet

i vilkenpenningtvättslageni 10 §reglerasUppgiftsskyldighet m.m.
har anknyt-transaktionmisstankeVidföljande.föreskrivs attom en

undersöka transaktionen närmare.skall företagenpenningtvättning till
Även lagstadgadfinnsFinansinspektionenför Finanstilsynet en

dettransaktion skallmisstänktrapporteringsskyldighet. En stoppas av
penningtvättslagen harstycket§ andraenligt 10berörda företaget som

förNågon bestämd tidbero.låta transaktionenvissa fall,iatt, utom
fråga förfinns intemåste utföras ärtransaktionensenast utannär en

polisenunderlâtits ellertransaktionenUnderrättelsepolisen. attattom
omaskadestånd dettafråganVad gällerske. avgörsunderrättats får inte

skadestånd inomallmänna reglerretsplejelovensdanskaenligt den om
aktualise-skadestånd aldrigfrågankänt harstraffrätten. Såvitt är om

rats.
bl.a.penningtvättslagenbestämmelserna ibryterDen mot omsom

bevarauppgiftsskyldighet, skyldighetidentiñeringsskyldighet, att
upplysningar har läm-för kundeninte röjabevismaterial attsamt att

undersökning penningtvättellertill myndigheter attnats genom-en om
begåtts aktiebolag,överträdelsenböter. Harförs kan ådömas ettav
sådant ådömas böter.bolageteller liknande kanandelsbolag som
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Organisationen

särskildske tillskalltransaktionermisstänktaRapportering enav
polisutrednings-ochåklagar-förmyndighetsorganisationcentral

förStatsadvokaturenbrottslighet,ekonomiskgällerdetuppgifter när
utrednings-bestårMyndighetenkriminalitet. treekonomisksärskild av

krirninalunderrättelseenhetpoliserochåklagaremed samt engrupper
Hvidvasksekretariatet.penningtvätt,ärendenförsekretariatoch omett

informationsutbyteochSekretess

polisen harframgår rättpenningtvättslagen attstyckettredje10 §Av
hänsynmedärendet,nödvändiga iupplysningar ärdebegäraatt som

bestämmelser.retsplejelovenstill
ledningoch derasanställdaföretagensgäller sekretess ärdetNär

verksam-föruppdragsärskildautförandraellerrevisorersamt som
polisentilllämnatsupplysningarhemlighållaskyldigaheten attatt

olikaMellaninletts.harpenningtvättundersökningeller att omen
föreskrivenenligtUpplysningarsekretess.råderföretag som,

integoditill polisenlämnatspenningtvättslagen, troiskyldighet anses
tystnadsplikt.brottutgöra mot

eller hararbetarochFinanstilsynetanställda i experterFör som
tystnads-bestämmelsersärskildagällerFinanstilsynetförarbetat om

plikt.

överföringbevakadochFrysning pengarav

beslagtagandefrysning detmedpolisiäradetInom somsystemet avses
sakenfall rättenbrådskandesådana prövaspolisen. Iföretas avav

såsomföretagen,penningtvättmisstanke ärVidefterhand.först i om
miss-och,ärendetundersökaskyldigaför,redogjortstidigare att om

underrättelsensamband medIpolisen. taskvarstår, underrättatanken
beslutVaraktighetenskall ske.beslagtagande etttillställning ett avom

bestämmelser.allmännaföljerbeslagom
bevakadtillåterbestämmelserinnehåller ingalagstiftningDansk som

kontrolleraddockpraxisI ärkontrollerad leverans.elleröverföring
narkotikaområdet.inomundersökningsmetodaccepteradleverans en

inteemellertiddär kananvändstillvägagångssättspeciellaDet som
penningtvättsområdet.tillöverförasvidareutan
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Registerfrágor

Hvidvasksekretariatet har föra register upplys-Det s.k. rätt överatt
bekämpandetpolisiär betydelse i samband medningar är avavsom

offentligt.upplysningar får samlas dock intebrottslighet. Vilka ärsom
ekonomisk kriminalitet kan lämnaStatsadvokaten för särskild

åklagarmyndighet,från penningtvättsregistret till polis,upplysningar
fårFolketingets ombudsman. VidareJustitiedepartementet och stats-

åklagarmyndighetuppgifter till utländsk polis ochadvokaten lämna
utlandet i överensstämmelse med den europeiskaavseende brott i

landet har tillträtt konventio-rättshjälpskonventionen det sökandeom
uppgifternainte framstår otillbörligt lämna ieller det att utsomnen

fallet. Uppgifter får vidare lämnas till tull- och skatte-det konkreta
väsendet, Finanstilsynet och andra särskilda myndigheter vidare-om
lämnandet nödvändigt för utförandet myndighetens verksamhetär av

myndigheten fatta.eller krävs för avgörande skall Uppgifterett som
från registret får inte vidarelämnas till privatpersoner eller privata
verksamheter. omfattning uppgifter i penningtvättsregistretI den som
ingår i rättssak kan de vidarelärnnas i enlighet med bestämmelsernaen
i retsplejeloven och forvaltningsloven.

uppgifterUtlämnandet sker enligt bestämmelser angivna i bilagaav
till registerföreskrifterna. Bilagan emellertid inte offentlig.är

1.3.3.3 Finland

Finland medlem i FATF och sedan den 1 januari 1995 medlem iär
EU. Ratiñcering har skett nationernas narkotikabrottskon-Förentaav
vention och Europarådets förverkandekonvention. Vidare har EG:s
direktiv åtgärder för förhindra finansielladetatt att systemetom
används för tvättning införlivats i det finska rättssystemet.av pengar

pemringtvätt Finland olika förFör bekämpa har bestämmelseratt
finansiellaolika områden den sektorn. Bestämmelser krav förav om

bekämpa penningtvätt finns dels för kreditinstitut i kreditinstituts-att
lagen, dels för försäkringsbolag försäkringsbolagslagen, föri dels
försäkringsmäklare i försäkringsmäklarlagen. trädde i kraftLagarna
samtidigt EES-avtalet, dvs. den januari 1994. har1 Dessutomsom
Finansinspektionen utfärdat föreskrifter penningtvätt för kreditin-om
stituten medan Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat före-
skrifter för försäkringsbolag och försäkringsmäklare.

I kapitel 32 i strafilagen finns bestämmelser häleri efterom som,
ändringar trädde i kraft den januari 1994, innefattar1 penning-som
tvättsbrott.
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Strafllagen

Finland. januarifinns inte i Den 1penningtvättsbrottsärskiltNågot
så de omfattar penningtvätts-häleribestämmelsernaändrades1994 att

strafflagen, dömaskap. § 2skall, enligt 32 1häleribrott. För mom.
överföröverlåter elleromvandlar,uppsåtligenden tar emot,som

har förvärvatsegendom hanellertillgångar vet genomannan som
eller dennaför dessa tillgångari ställetkommitbrott eller som

förolagliga ellermaskera derasdölja elleregendom, för att ursprung
de rättsliga följdernaundandra siggärningsmannenhjälpa attatt av

maskerar sådanuppsåtligen döljer ellerskall denVidarebrottet. som
eller förfogandeteller belägenhetkaraktär,egendoms rätta ursprung

hemlighållerellerknutna till dende rättigheterden eller äröver som
skyldigomständigheter hanuppgifter dessasådana är attsomom

förbrott,omfattar allahäleri. Bestämmelsendömas förlämna typer av
med-till häleri kan inteFörsök eller förberedelseinklusive skattebrott.

ellerutför, deltar iheller kan ärföra straffansvar. Inte somen person
Hälerifällas till för penningtvätt.medhjälpare till förbrottet avansvar

bestämmelsen penningtvättsbrott.oaktsamhet omfattas inte omav

Penningtvättslagarna

omfattningPenningtvättslagarnas

omfattar kreditinstitutpenningtvätt,Bestämmelserna samtsomom
ifinansiell företagsgrupp, finnsfinansiella ingår iinstitut ensom

förfinns bestämmelser penningtvättkreditinstitutslagen. Vidare om
försäkrings-försäkringsmäklare. det gällerförsäkringsbolag och När

livförsäkringsbolagbestämmelserna främstbolagen omfattar ärmen
upptäcker förhållan-försäkringsbolag detillämpliga på andraäven om

definansiella institutden kan tyda på penningtvätt. Andra än somsom
augustiföretagsgrupp omfattas inte. Sedan den 1ingår i finansiellen

penningtvättslagstift-1996 omfattas valutaväxlingskontorenäven av
gäller för de andraningen. Vad nedan kreditinstitutsägs ävenomsom

företagen lagstiftningen särskiltomfattas inte annat anges.omsom av

Identifieringsskyldighet

lagstiftningen skall identifiera sina stadigva-omfattasInstituten som av
000kunder transaktionen överstiger 15rande kunder och andra om

transaktion utförs för någonfinska mark. Omeller 85 000 enecu
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skaffaförnödvändiga åtgärdervidtaskall institutenräkning attannans
skall ocksåInstitutenkundens identitet.verkligadenkärmedomsig om

de medelbetvivlaanledningkunden de haridentifiera att att somom
Identifiering-lagligtaffärstransaktion harvidanvänds ett ursprung.en

kunden kändskriftligt dokument ärnärskall ske utomettgenomen
ansikte-mot-ansikte kanskerkundkontakten inteinstitutet. Omför

kundenutförasidentifieringen att personnummeruppger nanm,genom
kreditinstitut. Dennafinländskthoskontotilloch ettettnumret

endastfårverifiera. Pengarinstitutetmåste sedaninformation
kontrollerats. Omochhardet kontoöverföras till uppgettssom

undersöka företagetsmåste institutetföretagföreträderkunden ett
det.företrädaharochexistens rätt attvem som

viduppgifterochhandlingar använtsskall arkiveraInstituten som
affärstransaktionen ellerfem är från deti minstidentiñkationen att

lämpliga internaockså haInstituten skallkundförhållandet upphörde.
rörandeför personalenutbildningsprogramkontrollsystem samt

penningtvätt.

Uppgiftsskyldighet

framstår tvivelaktigaundersöka transaktionerInstituten måste somsom
anlitas.med dess tjänstergrunderna för och syftetskall utredaoch att

affärstransaktionertvivelaktigaexempelLagstiftningen anger som
sedvanli-omfattning avviker från dettill sin struktur ochtjänsternaatt

deförrättningsställets läge,storlek ellerfråga institutetsi attomga
förenligaoch de inteuppenbart ekonomiskt syftehar något ärinte att

efteraffärstransaktioner. Om,ekonomiska situation ellerkundensmed
tvivla på tillgångarnaundersökning, institut har skälsådan attattetten

föravbryta transaktionenkan den välja pålagligthar attett ursprung
transaktionen. Om deteller utföratilläggsutredningar ärvägra attatt

transaktion skulle försvårainställdvägrad ellersannolikt att en
får transak-affärstransaktionen,drar förmånspårandet avav vem som

fall där egendomensändå utföras. samtliga ärtionen I ursprung
transaktionenkreditinstituten omedelbarttvivelaktig, måste rapportera

rapportering harför kundentill Finansinspektionen röja attutan att
ochtill Social-skall i ställetskett. Försäkringsbolagen rapportera

medförakanUnderlåtenhethälsovårdsministeriet. att rapportera ansvar
för häleri.

Social- och hälsovårdsministerietFinansinspektionenOm anserresp.
deinnehålla penningtvätt skallrapporterad transaktion kanatt en

Centralkriminalpolisen CKP. Inspektionendetta vidare tillrapportera
ñlterorganisationer. Finlandministeriet blir därmedoch överväger att
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till CKP.direktskallställetirapporteringendärinföra systemett
fårlagenstödmederhållermyndigheternainformation avDen som

ochpenningtvättsärendenutredningmedsambandianvändasendast av
anställdellerinstituttaxeringsärenden. Ettiinte enbrottslighet men

intekan görasbestämmelsermed lagensenlighetirapporterarsom
sekretessregel.någonbrutithaföransvarig motatt

förverkandeochöverföringbevakadFrysning,

förverkande6kap.32bestämmelser,innehåller omStrafflagen a
fördömsnågonOmpenningtvättsbrott.vinningelleregendom avav

brottetvinstenuppskattasamtidigtpenningtvättshäleri kan rätten av
fårvärdedesselleregendomenbrottsligaDenden.förverkaoch

skallorganiseratellervanemässigtskettbrottetOmförverkas.
denhelautifrånskeegendomenförverkadedenuppskattningen av

Även tänktelleranväntsegendomverksamheten.brottsliga varsom
Förverkadförverkas.kanbrottetutförandevidanvändas avatt

tillfalleregendom staten.
tillgångar.frysamöjligheterFinansinspektionen attharHärutöver

tilltransaktionermisstänktaallaskallKreditinstituten rapportera
denupplysningarbasisinspektionen,Ominspektionen. somav

anledningmotiveradfinns attdetinhämtat,ellererhållit attanser
inspektionenskallpenningtvättinnefattartransaktionenmisstänka att

Samtidigtrapporteramisstankamatillförundersökningsmyndigheterna.
femhögstunderförordnandeinstitutetmeddela attinspektionen ettkan
förbehövsåtgärdentransaktionen,utförafrånavståbankdagar att om

institutenmåstedetbegärkundenOmförundersökningsåtgärdema.
frånUndantagutföras.inte fårtransaktionenkundeninformera attom

förutsätt-Underinspektionen.beslutasinformationsplikt kandenna av
inspektionengodihar attkreditinstitutet trorapporteratning resp.att

skadeståndsskyldighetnågonkani godfrysningbeslut trofattat om
möjlig-liknandehälsovårdsministeriet harochSocial-uppkomma.inte

försäkringsområdet.påheter
sannoliktdetutföras är attkanaffärstrarxsaktiontvivelaktigEn om

transaktionenförmåndrar omsvårare utrönadet är avatt vem som
oför-emellertidmåstehäromanmälanEnavbryts.ellerden förvägras

ministeriet.Finansinspektionentilldröjligen göras resp.
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Rapporteringsfrågor

Det finns ingen skyldighet deklarera förs in i elleratt utpengar som
Finland. Däremot föreligger det skyldighet i syfte föraatt, attur en

statistik betalningsbalansen, alla utländskaöver betalningar,rapportera
överstigande belopp 50 000 finska mark.ett om

1 3 Nederländerna.4
.

Nederländerna medlem i både FATF och EU. EG:s direktivär om
åtgärder för förhindra det finansiella används föratt att systemet
tvättning har införlivats i den nederländska lagstiftningen.av pengar
Nederländerna har ratificerat både Förenta nationernas narkotikabrotts-
konvention och Europarådets förverkandekonvention.

förStrategin bekämpa penningtvätt består kriminaliseringatt av av
penningtvätt omfattar alla förbrott, regler förverkan-typersom av om
de, förkrav de finansiella instituten alla ovanligaatt rapportera
transaktioner regler för kundidentifiering och utbildningsamt av
personal m.m.

Bestämmelser bekämpning penningtvätt finns i strafflagen.om av
Vidare finns bestämmelser pemiingtvätt dels i lag behand-om en som
lar identifiering kunder hos finansielladen sektorn, Wet identiteits-av
vaststelling by financiele dienstverlening 1993, dels i lagen som
behandlar anmälan ovanliga transaktioner hos den finansiellaav
sektorn, Wet Melding ongebruikelyke transacties. Båda lagarna trädde
i kraft den l februari 1994.

Strafilagen

Strafflagen innehåller regler häleri sedan lång tid har kunnatom som
tillämpas på penningtvättsbrott. Sedan år 1992 finns bestämmelsernya
i Strafflagen utgår från definitionerna i narkotikabrotts-som resp.
förverkandekonventionerna. Den förvärvar, innehar eller över-som
låter egendom eller rättighet med vetskap den härrör från brottattom
eller avsiktligen i vinningssyfte innehar eller överlåter sådan egendom
eller rättighet skall fällas till enligt artikel 416 i strafflagen.ansvar
Samma gäller för den avsiktligen drar fördel egendomsom av som
härrör från brott. Påföljden böter eller fängelse i högst fyra årutgör

Äveneller förfarandet sker vanemässigt fängelse i högst år.om ettsex
oaktsaint förfarande straffbart enligt artikelär 417 i strafflagen.
Bestämmelserna täcker alla förbrott.typer av
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Penningtvättslagarna

Identifieringsskyldighet

utföridentitet innan defastställa kundensskallfinansiella institutenDe
institut i lagenfinansielltMedfinansiell service.någon avsestyp av

värdepappers-försäkringsmäklare,livförsäkringsbolag,kreditinstitut,
Medoch kasinon.kreditkortutställareväxlingskontor,bolag samt av

förkontonförvara ellerbl.a.finansiell service öppnaatt pengar,avses
Valutaväxling,föremål,andrametaller ellervärdefullavärdepapper,

medsambandbetalningar iutförabankfackstjänster,tillhandahålla
andraoch allalivförsäkringsprodukterförmedlavärdepappershandel,

Även denflorentiner.000 nederländskaöverstigande 25transaktioner
måsteIdentifieringidentifieras.ombud skalluppträder såsomsom

eller inte,finansiell servicedetockså ske, trans-äroavsett omom
ovanlig.framståraktionen som

uppvisandeskerfysiskIdentifieringen pass,avgenompersonav en
identifie-Juridiskaidentitetshandling.eller liknandekörkort personer

bestämmelserfinnsregistreringsbevis. Det även attomras genom
efter detfem åridentifieringen ividhandlingarbevara attanväntssom

affärsförhållandet upphört.

Uppgiftsskyldighet

dröjsmålskallservicetillhandahåller finansiellochVar utanen som
specielltillframstår ovanligatransaktioneranmäla alla ensom som

i lagenFinansiell service definierasmyndighet. sätt omsomsamma
förhjälpreglerutfärdatsSärskilda föreskrifter haridentifiering. som

hjälpreglerovanlig transaktion. Dessavad utgöravgöraatt som en
vaddels subjektiva indikatorerdels objektiva,består somavav
allvarligalla formertransaktioner. Lagen täckerovanligautgör av

för skattebrott.brottslighet med undantag
identitet, hurinnehålla uppgifter klientensskallanmälanEn om

desstransaktionentid och plats föridentifierat sig,klienten samt
transaktionenvarförockså lämnasredogörelse skallstorlek. En om

framstår ovanlig.som
OngebruikelijkeMeldpuntanmälan,myndighetDen mottarsom

trädde imed lageninrättades i sambandM.O.T,Transacties att
skall registrera ochfrån polisen ochfriståendekraft. M.O.T är

har vidareerhåller. M.O.Tinformation denallanalysera som
från den gjortinformationytterligaremöjlighet inhämtaatt som

all denskriftligen lämnadå skyldigAnmälarenanmälan. är att
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brådskande fall får informatio-information myndigheten kräver. Isom
information enlighetlämnas muntligen. Den har lämnat i medsomnen

skadeståndsskyldig det rimligt informatio-lagen kan inte bli är attom
Även på tillsynsmyndighetenlänmades. tjänstemanen somnen

omständigheter tyder egendomen härrör frånupptäcker attsom
skyldig vad han upptäcker.brottslig verksamhet är rapporteraatt

efter analys, transaktionen misstänktOm M.0.T, är görsattanser
härom till polisen. Polisen har inte någon direkt tillgånganmälanen

information myndighetentill den har.som

Sekretess och infomzationsutbyte

förbjudet använda den information erhålls medDet stödär att som av
lagen rapportering ovanliga transaktioner för något annatom av
ändamål i lagen. Den erhåller information med stödän som somanges

lagen omfattas den ursprungliga sekretessen.av av

Frysning och bevakad överföring

Domstol kan besluta kvarstad och egendom i beslag det gårtaom om
finnsvisa det sarmolika skäl egendomen har anknytning tillatt att att

kriminalitet. Några särskilda bestämmelser frysning eller bevakadom
överföring finns inte.

Rapporteringsfrágor

Finansiella institut skall alla betalningar till och frånrapportera stora
Nederländerna till centralbanken Netherlandsche Bank. Dessa

skall användas för betalningsstatistik och inte tillgängligärrapporter
för polis. Något rapporteringskrav vid eller införsel kontantaut- av
medel finns inte.

1.3.3.5 Norge

Norge medlem i ingårEFTA och således i det Europeiskaär ekono-
miska samarbetsområdet EES. Den 1 januari 1994, EES-avtaletnär
trädde i kraft, införlivade Norge EG:s direktiv åtgärder för attom
förhindra det finansiella används för tvättningatt systemet av pengar.
Norge medlem i FATF och har ratiñcerat bådeär Förenta nationernas
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förverkandekonvention.Europarådetsochnarkotikabrottskonvention
finansieringsvirksom-ifinnspenningtvättåtgärderRegler motom

institutenfinansiellaförpliktar deBestämmelserna2-1hetsloven
ochkunderidentitetskontrollgenomföraanställdaoch deras nyaatt av

Kriminaliseringkontroll.sådanvidhandlingar använtsbevara avsom
§ 317.strafielovenibestämmelserskettharpenningtvätt genom

påtaleetterforskningenhet forsentralehar DenNorge avI og
särskiltøKOKRIMmiljøkriminalitet ettkriminalitetøkonomisk og

miss-institutfinansielltpenningtvättsutredningar. Omför ettansvar
detskallför penningtvättrisk rapporteraföreliggerdettänker att
åtal utförsochFörundersökningøKOKRIM.tillmisstanken av
polisenhet.lokaløKOKRIM,besluteftereller,øKOKRIM enav

StraffelovenStrafilagen —

omfattasställeti Norge. IpenningtvättsbrottsärskiltingetfinnsDet
Bestärnrnel-§ 317.straffelovenihäleribestärmnelsenpenningtvätt av

ellerdeninnebär1993,juniändrades den 11 mottaratt somsomsen,
ellerhandlingstraffbarutbytedel isjälv ellersigskaffar av enannan

överlåtabortföra ellerdölja,hjälper att t.ex. egen-annan genomsom
tillförsökmedverkan ochMedhjälp,för häleri.dömasskalldomen

förbrottallaomfattarstraffbart. Bestämmelsenockså typerhäleri är av
utomlands ellerbegångetförbrottettillämplig äroch ävenär omom

Även överträdelseoaktsamland.iföretaspenningtvätten ett annat av
nonnalt böterhäleriförPåföljden ärstraffbar.häleribestärmnelsen är

föreliggeromständighetersärskildatill 3 år. Omfängelseeller upp
påföljdennarkotikabrottslighet,koppling tillharhälerividkan, som

år.till 21fängelsetillbestämmas upp

FinansieringsvirksomhetslovenPenningtvättslagen -

omfattningLagens

finansiellapåskall tillämpas2-17Finansieringsvirksomhetsloven §§
företag ochföreningar,lagenifinansiellt institutMedinstitut. avses

företagñnansieringsverksamhet. Dedriverinstitutandra typer somav
fmansierings- ochförsäkringsföretag,bl.a. banker,omfattas ärsom

underfallerverksamheteralla andrahypoteksinstitut samt som
förBestämmelsen gällerfinansieringsverksamhet. ävenbegreppet

gällerEES. Lagenherrmiahörande inomkreditinstitutfilialer till
förden januari 1997,trädde i kraft 1lagändringenligtvidare, somen
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Norges Bank centralbanken, Postbanken och företag harsom
tillstånd driva värdepappersfond. Slutligen omfattasatt ävennumera
olika mäklare såsom fond-, försäkrings- och valutamäklaretyper av av
lagens bestärmnelser.

I den proposition lagändringen bygger på Ot. 22,som prp. nr.
1995-96 föreslogs kretsen institut och verksamheter skulleatt av
utvidgas till omfatta egendomsmäklareäven och advokateratt som

egendomsmäkleri,utövar egendoms- och investeringsföretag, varje
verksamhet bedriver rådgivning placering eller investeringsom om av
kapital inkassoföretag. det slutligaI stortingsarbetet begränsadessamt
emellertid kretsen så dessa verksamheter inte kom omfattasatt att av
lagen Innst. O. 50, 1995-96.nr.

Uppgiftsskyldighet

De företag omfattas lagen och deras anställda har skyldig-som av en
het undersöka sådana transaktioner där det föreliggeratt misstanke om

den har anknytning till straffbar handling.att I den nämndaen ovan
propositionen föreslogs undersökningsplikten utvidgades tillatt att
gälla vid förbrott innefattar varje straffbar handling. Medtypsom av
straffbar handling avsågs sådana brott däräven egendom undandragits
beskattning, tull eller någon avgiftsskyldighet. Förslagetannan
motiverades med sådan regel enklareär använda eftersomatt atten
institutet eller den enskilde då inte behöver ställning till vilkenta typ

straffbar handling förbrott. Genomutgör den ändringav som som
genomfördes ñnanskommittén i stortinget föreligger undersöknings-av
skyldighet endast det finns anledning egendomen härröratt tro attom
från brott där fängelse månaderän ingår i straffskalan Innst.mer sex
O. 50, 1995-96. Uppgiftsskyldigheten omfattar således allanr. typer

förbrott, skatte- och tullbrott.även För kunna utföra nödvändigaav att
undersökningar måste alla företag ha kontrollrutiner.

Om misstankarna penningtvätt kvarstår efter utförd undersök-om en
ning företaget skyldigtär alla förhållanden kan tydaatt rapportera som
på penningtvätt föreligger till øKOKRIM.att På anmodan är
företagen och deras anställda skyldiga øKOKRIM alla nöd-att ge
vändiga upplysningar rörande den eventuella överträdelsen. Den
aktuella kunden eller tredje får inte upplysas rapporteringattman om
har skett. företagEtt får inte heller genomföra misstänkt trans-en
aktion innan øKOKRIM har underrättats.
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förverkandeöverföring ochbevakadFrysning,

överföringeller bevakadfrysningbestämmelsersärskildaNågra om
möjlighetøKOKRIMEmellertid harfinns inte i Norge. enav pengar
institutfinansielltbeordraEG-direktivet,stöd attmed direkt ettatt, av

transaktion.stoppa en
reglermedan34-38strafieloven §§finns iförverkandeRegler om

16-17.kap.strafieprosesslovenifinnsoch beslagkvarstadom
förverkamyndigheternabehörigatillåter destraffelovenReglerna i att

penningtvätt ellerfrånhärröregendomareller andraintäkter som
Även förverkas.egendomen kanvärdemotsvarandeandra brott. ett av

frånsjälv, delsbrottsligedels från denförverkaskanIntäkter brottav
ske egendomkan beslagstraffeprosesslovenEnligttredje somavman.

domstol kanförverkas. Enkanbevis elleranvändaskan somsom
säkerställaförkvarstadmedviss egendombeläggabesluta attatt en

förverkande.betalning eller ett
fleraskyldig till ellernågonförslag kan, ärEnligt avgivet närett en
ochi år ellermedföra fängelsekanstraffbara handlingar mersexsom

förmögenhetbetydande vinning,sådan den kanverksamheten är att ge
förverkas NOUdelvisdenne helt ellertillhöreller egendom som

bortfallerenligt förslagetförverkandetill1996:21. Möjlighet
haregendomen förvärvatssarmoliktemellertid det kan göras attom

förFörslagetâtkonma medel.eller med lagligt är närvaran-lagligt sätt
remiss.de föremål för

Rapporteringsfrågor

betal-allaskallhandlar med valutorNorska banker rapporterasom
Bank förcentralbankentill Norgestill och från utlandetningar

fysiskföretag ellerfallstatistikändamâl. För det ett personen
betalningen skerutlandetgenomför medbetalningar utan att genom en

tillföretaget eller denskall detnorsk bank rapporteraäven personen
Bankske till NorgesLikaså skall rapporteringBank.Norges ettom

betalningsarrangemangutländsk bank ellerikonto öppnas ettomen
kanUnderlåtenhetutländskmedanordnas att rapporteramotpart.en

fängelse.medföra böter eller
eller000 norska kronoröverstiger 40betalning till NorgeOm en

skall den000 norska kronoröverstiger 25från Norgebetalningom en
ochadressnorska kundensdennorska banken i rapporten nanm,ange
hurfinns några begränsningardet inteTrots attpersonnummer.

alla beloppskalli eller Norgefår föras inmycket ut ursompengar
detill tullenkronornorska när25 000över rapporteras passerar
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Tullen kan betalningar skergränsen. över gränsen,stoppa stora som
förundersökningförhindrad själv inleda penningtvätt.är attmen om

Upptäcks belopp på 125 000 norska kronor försän överatt ett mer
leder tillha det automatiskt tullengränsen utan att rapporterats att

överträdelsen till åklagarmyndigheten.rapporterar

3 3 6 Storbritannienl
. . .

Storbritannien medlem i ratiñcerat ochFATF och EU harär samt
införlivat nationernasFörenta narkotikabrottskonvention och Europa-
rådets förverkandekonvention. penningtvättsdirektivVidare har EG:s

införandeinförlivats penningtvättslagstiftning.genom av
Det första penningtvättsbrottet i Storbritannien infördes år 1986.

utgick då från narkotikarelateradMan brottslighet och penningtvätts-
brottet mycket enkel karaktär. Efterhand har lagstiftningenvar av
byggts och det finns bestämmelser thepenningtvätt inu om
Criminal Justice Act 1993 CJA 1993, the Trafiicking 1994Drug Act

1994, Money LaunderingDTA Regulations 1993 i antalsamt ett
speciallagstiftningar bl.a. the 1989Prevention Terrorism Act

har därutöverPOTA. Man med s.k. guidanceett avancerat system
notes.

engelska innehåller förDet mycket komplext ochärsystemet
fyra olika penningtvättsbrottnärvarande för vinning narkotikabrott,av

olika penningtvättsbrott för vinning brott allvarligare slagtre av av
narkotikabrottannat och flertal olika penningtvättsbrott förän ett
terrorisrnrelaterade brott. ñms olikavinning Härtill kommer detattav

nivåer vetskap, anledning objektivtetc. och ochanta att arter
brotten.subjektivt

Även narkotikabrott fortfarande förefaller det vanligasteom vara
brottet ökar bl.a. den ekonomiska brottsligheten penningtvätts-i
sammanhang. Flertalet anmälningar banker försäk-görs ävenav men
ringsbolag, advokater och revisorer finns representerade. Antalet
gjorda anmälningar uppgår under åren 1993, 1994 och 1995 till

750, dessa12 15 007 13 710 Av har konstate-kunnatst.resp. pengar
eller misstänkas ha samband med brott i 478, 661 503 fall.ras resp.

Strafilagarna CJA 1993, 1994DTA—

och tidigareCJA 1993 DTA 1994 CJA 1988 DTOA 1986 ärresp.
de huvudsakliga lagarna penningtvätt. Båda lagarna innehållermot
dessutom bestämmelser förverkande.om
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brottallavinning grövrebl.a.kriminaliserar tvätt1993CJA avav
tipsastraffbelagtdessutomnarkotikabrott. Det attärinte är ensom

i penningtvättssarmnan-utredningförföremålhan ärattomperson
hang.

vinningpenningtvättbestämmelserinnehåller1994DTA avavom
tullmyndighetochpolis-tillåter attnarkotikarelaterade brott. Lagen

aktiviteternamisstänktade rapporte-sedankontoföljafortsätta ettupp
myndigheter.tillrats resp.

inteallaföreskrivsoch DTA 19941993CJ A attGenom personer -
misstänktaanmälaskyldighetharinstitutfinansiella attbara en-
narkotika-vinninggälleraktiviteter tvättochtransaktioner avavsom

Även underlåtenhetbrottslighet.terrorismrelaterad attellerbrott
förutsättningarvissaunderbrottsådana ärmisstankeanmäla om

före-slagallvarligareandra brottgällerdetkriminaliserad. När av
rättighetvälskyldighetingen attallmänhetenfördetligger enmen
skyldigainstitutFinansiella är attpenningtvätt.misstänktanmäla

misstänksbrottförvadpenningtvättmisstänktanmäla oavsett som
bakom.ligga

institutfinansiellade såsomomfattasväxlingskontorgällerdetNär
ellerregistreringanmälningsskyldigheten. Kravföreskrivnadenav

hosutbildningochkontrollförinte. Tullenauktorisation finns svarar
tillräcklig.denna insynochväxlingskontoren anses vara

och14 åri högstfängelseellerböterför penningtvättPåföljden är
fängelseellerböternågontipsaanmälaunderlåtenhetför attatt resp.

fem år.i högst

1993RegulationsLaunderingThe MoneyPenningtvättslagen -

förinfördes1994 ochaprili kraft den 1 attträddePenningtvättslagen
åtgärderserieinnehållerEG-direktiven. Lagenikravenuppfylla aven

finansiellaandrabanker,åläggspenningtvätti kampen mot som
aktiviteter.finansiellavissasysslar medverksamheterochinstitut som

medsysslaroch revisoreradvokateromfattar ävenLagen som
verksam-sådaninteDock omfattasräkning.för klientersinvesteringar

fastigheter.köp/försäljninghet avsom
åtgärder-föreskrivnapenningtvättslagende iföljaUnderlåtenhet att

tvâ år.i högstfängelseböter ellermedförakanna
antallagstiftning harvidtagitsåtgärderde ettFörutom genomsom

finansiellainom denvidtagitsåtgärderadministrativaochriktlinjer
penning-arbetsgrupputfärdatsRiktlinjer harverksamheten. motenav

hypotekskassor,ochbankerförof England,Bankledd thetvätt, av
förredogörRiktlinjernainvesteringsverksamhet.ochförsäkringsbolag
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DTA:s bestämmelser och innehåller beskrivningar penningtvätts-av
teknik, lagstadgade skyldigheter, identifiering krav på uppgifts-samt
samlande.

Organisationen

denI engelska organisationen finns flertal myndigheter ochett
organisationer ansvariga för olika områdenär det gällernärsom
penningtvätt. Nedan redogörs endast för axplock dem.ett av

The Home Office

The OfficeHome Inrikesdepartementet förbereder all straffrättslig
lagstiftning har anknytning till penningtvätt, förbrott såsomsom
narkotikabrott, ekonomisk brottslighet förverkande Sedansamt m.m.
den april1 1996 har för penningtvätt och förverkande flyttatsansvaret
till nyinrättad myndighet; Organised and International Crimeen
Directorate.

FFIN Financial Fraud Information Network-

FFIN inrättades år 1992 under Finansdepartementet och består bl.a.
företrädare från antal departement, the Bank of England, NCISettav

The National Criminal Intelligence Service och tullen. FFIN har till
uppgift och sammanställa information i penningtvättssam-att sortera
manhang och möjliggör informationsutbyte mellan olika myndigheter.

The Bank of England

The Bank of England sköter tillsynen bankerna i England. Förutomav
den sedvanliga tillsynen ansvarig för Jointär Money Launderingman
Steering Group J MLSG dels utarbetat de tidigare nämndasom
riktlinjerna guidance för finansiellanotes institut, dels utbildar
personal i penningtvättsfrágor. The Bank of England har också tillsyn

mäklare med finansiellöver inriktning.
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Intelligence ServiceNational CriminalNCIS The-

myndighet under Inrikes-nationellbildades i april 1992NCIS som en
penningtvättssam-myndigheten iden centralaDetdepartementet. är

uppgifterflertalNCIS har ärmanhang. emotatt taett varav en
penningtvätts-transaktioner imisstänktaoch analyseraanmälningar

analyserande anmälning-mottagande ochförAvdelningenärenden. av
finansiella utredare.åttaanalytiker ochniobestår personer, enavar

Om miss-utredningar.några fullständigainte självNCIS gör man
fortsatt utredningbrottslighet vissekonomiskallvarligtänker görs en

vidare.ärendet lämnasinnan

ExciseHM Customs

och åtalför utredningarhuvudsakligahar detTullen ansvaret av
i övrigt,varusmugglingnarkotika ochgäller införselärenden avsom
lagstiftatullenpenningtvättsaktiviteter. åligger vidareDetinklusive att

narkotikapengarbeslag och förverkandefrågorbl.a. i somavom
redogjorts för,såsomMan dessutom,påträffas vid gränsen. är ovan

växlingskontoren.utbildning och viss kontrollföransvarig av

informationsutbyteochSekretess

reglerasdetta allmännasärskild banksekretess finns inteNågon utan av
innehåller bestämmelser1994Både CJ 1993 och DTAbestämmelser. A

ansvarig försin anmälan inte kangrund förhar görasdenatt somom
sekretessen.brutitha motatt

misstänkt kan dentransaktion verkarupptäckerbank AOm somen
inteunderrätta detta. NCIS harbank förvända sig till Binte att om

sig till andra dengenerell möjlighet vändaheller någon änatt
informationin bedömninganmälande banken gör ommen en casu av

inhämtas från andra.skall lämnas till eller

förverkandeochFrysning m.m.

finns reglerade i DTA. Närkan vidtasflertal åtgärderEtt ensom
allnarkotikabrott har domstolenmisstänkt döms för rätt att anta att

årenförvärvat och alla utlägg demisstänkteegendom den senaste sex
misstänkte kan visanarkotikabrott, inte denhärrör från vinning omav

vinningfrågagäller emellertid inteDetta tvättärmotsatsen. avom om
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frångraden bevisning sänkts dennarkotikabrott. Vidare harfrån av
allt rimligt tvivel, till den lägregraden, bortomstraffrättsliga högre

civilrättsliga graden.
Proceeds1993 och thehar införts i CJAMotsvarande förfaranden

misstänktefall måste denSkillnaden i dessaof Crime 1995.Act är att
frånvinninggällerför två brott. Dettadömd även tvättgrövre avvara

1993.regleras i CJAallvarligare slagbrott somav
frysamöjlighetförverkande finnsmöjligheterna tillFörutom atten

egendom hos någonellertillhörig den misstänkteegendom annan som
åtgärd kanmisstänkte. Dennagåva från denfått egendomen som

tills dess frågananhållits och gällermisstänktevidtas redan innan den
ellermöjlighetslutligt. Någonförverkande avgjorts att stoppaom

finns inte.begärd transaktionsenarelägga en
polis har beslagtaföreskriver vidare tull och rättDTA attatt pengar

misstänker detStorbritannienförs in i eller ärattut manomsom ur
narkotikahandel. Sådant beslageller förfråga vinning avsettavom

frågan förverkande avgjortsårs tid till dessbestå under tvåkan avom
civilrättsligabevisning till dendomstolendomstol. Finner att upp

förverkasgraden föreligger pengarna.

Rapporteringsfrdgor

Gällandeutförselsaknar regler för in- ellerStorbritannien av pengar.
polis vidför tull ochbestämmelser i CJA lämnar attstort utrymme

indirektdirekt ellermisstankevarje välgrundad att pengarnaom
kvarbrottslighet hållahänförs till narkotikarelaterad pengarna.

utförsel valuta har därför inteSärskilda regler för in- eller ansettsav
påkallade.

Tyskland1.3.3.7

såväloch FATF och har ratiñcerat FörentaTyskland medlem i EUär
narkotikabrottskonvention Europarådets förverkande-nationernas som

åtgärder penningtvätt finns i Straf-konvention. Bestämmelser motom
i Straf-gesetzbuch §26 Geldwäschegesetz-GwG. Bestämmelsenochi

1992 och reglerar penning-gesetzbuch trädde i kraft den 22 september
Geldwäschegesetz-GwG,förverkande och beslag Genomtvätt, m.m.

november införlivades EG:s direktivvilken trädde i kraft den 29 1993,
penningtvätt FATF:s fyrtio rekommendationer.åtgärder samtmotom

vilka åtgärder företagGwG innehåller bestämmelser ettom som
skall företa för förhindra penningtvätt.omfattas lagen attav
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Strafllagen Strafgesetzbuch—

iTyskland bestämmelsenkriminaliseras iPenningtvätt genom
bestämmelsen följerStrafgesetzbuch penningtvätt. Av§ 261 attom

narkotikarelatera-straffbart följd inte endastpenningtvätt är avsom en
vilket kan följaallvarligt brott, dvs. brottde brott varjeutan av

organiserad brotts-begångnafängelse minst år, och brottett av genom
tillbestämmelsen kretsen förbrottändring harlighet. Genom aven av

ochomfatta förskingringutvidgats tillpenningtvätt även t.ex.att
diskussion vissanärvarande pågårbedrägeri. För ävenattomen

inte förbrott till penningtvätt.skall omfattas. Skattebrotttullbrott utgör
penningtvätt straffbart liksommedhjälp och anstiftan tillFörsök, är

begåtts oaktsamhet.brottet avom
fem år. Omför böter eller fängelse i högstPåföljden penningtvätt är

månaderkan ådömas fängelse i minstbrottet är att grovt sexanse som
bl.a. det begåsoch tio år. brotthögst Ett grovtanses som om av

vid organiserad brottslighet därnågon i sin näringsverksamhet eller
medföra böterVårdslöst förfarande kansyftet är tvättaatt pengar.

fängelse i högst två år.eller
bestämmelser förverkan-Strafgesetzbuch 261 innehåller vidare§ om

Förverkande kan ske varje föremål ellerde och beslag m.m. av vara
hänförlig Med föremål eller bl.a.till penningtvätt.är avsessom vara

tvättade eller vinst från narkotikabrott eller annatpengar annan
förverkande skestraffbart förbrott till penningtvätt. I vissa fall kan

föremålet eller inte tillhör penningtvättaren. Vidareäven om varan
förverka gällerfinns bestämmelser utökad möjlighet detnärattom en

brott begås i näringsverksamhet.organiserad brottslighet eller som

Penningtvättslagen Geldwäschegesetz-GwG-

skall företasI GwG finns bestämmelser olika åtgärderom som av
företagen för försvåra penningtvätt. föreskriver olikaGwG treatt

före-åtgärder: identifieringsskyldighet, rapporteringsskyldighet samt
byggande åtgärder för skydda företagen från utnyttjas förattatt pen-

föreskrivs för banker gällerningtvätt. Flertalet de åtgärder somav
vissa icke-finansiella företag.för andra finansiella företag ochäven

livförsäk-Lagstiftningen omfattar kreditinstitut, finansiella institut,
skattekonsulter, varjeringsbolag, auktionsförrättare, person som

tillgångar betalning, kasinonförvaltar samtmotannan personsen
för någon uppräk-yrkesverksamma tar emot pengar avpersoner som

Med banker ochnade verksamheters räkning. kreditinstitut avses
kreditmarknadsbolag. finansiellt institut enligt GwGMed 1art.avses
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värdepappersbolag och livförsäk-sektion motsvarighet tilll § 2 en
ringsbolag.

Identifieringsskyldighet

före mottagande ellerdet finansiellt institutEnligt GwG åligger ett att
värdefulla metaller tillvärdepapper, ellerutbetalning ettpengar,av

åtgärden.identifiera den begärvärde minst 20 000 tyska mark somav
flera sammanhängandeidentifiering gällerKravet även trans-

tyska mark.uppgår till minst 20 000aktioner tillsammanssom
yrkesutövning inteaffärsman, i sinföreskrivsVidare att somen

administreraridentifieringsskyldigheten,omfattas som enen personav
kasinon skall, innan detillgångar betalning ochmotpersonsannan

den000 tyska mark, identifierabetalning på minst 20godtar somen
omfattarbetalningen. Bestämmelsen ävengöraatt personer somavser

räkning, vilka omfattasför företags ochtar emot avpersonerspengar
yrkesroll. Vidareförutsättning de i sinunderbestämmelsen, att agerar

begärdamisstänker deninstitut och kasinon deåligger det attatt, om
vidtarpenningtvättssyfte, identifierasker itransaktionen personen som

mark. I20 000 tyskabeloppet inte uppgår tillåtgärden även om
och mäklareingår såväl advokater revisoreraffärsmanbegreppet som

olika slag.av
skyldigavidare livförsäkringsbolagföreskriverGwG är attatt

premierregelbundnatecknar försäkringar medkunderidentifiera som
år ellergång betalasöverstigande 000 tyska mark2 ettatt omper

mark.engångsbelopp på 000 tyska5premien änär ett mer
förföreligger skyldighetframgår vidare detGwGAv att en

kunderuppgifter identifieringenfinansiella institut att avspara om
teknologi föranvändandet modernårs tid. Lagen stöderunder avsex

dom fallit,Uppgifterna får, i fall intill dessuppgiftssamlandet. vart
Strafgesetzbuch dvs. föråtal enligt 261 §endast användas för

användas i skattehänseende.och kan intepenningtvättsbrott

Uppgiftsskyldighet

begärdkasinon skall vid misstankeFinansiella institut och att enom
den utförs skulle komma innebära,transaktion innebär, eller attom

åklagarmyndig-till behörigdröj smäl dettapenningtvätt rapporterautan
inte verkställas innan allmän åklagar-sådan transaktion skallhet. En

två följandemedgivande till det eller innan demyndighet lämnat sitt
från underrättelsen, har förflutitarbetsdagarna, räknat utan att trans-
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aktionen har hindrats straffrättslig Om det inte möjligtväg. är att
senarelägga transaktionen får den verkställas. Rapportering skall ske
omgående. Den misstanke brott enligt 261 § Straf-rapporteratsom om
gesetzbuch kan inte ansvarig såvida integöras rapportering skett
medvetet felaktigt eller oaktsanthet. Något formellt beslut attav om
förhindra transaktionen inte förseningen uppkommertas utan som en
följd händelsen till åklagare. Underrättelse till denatt rapporteratsav

begärt transaktionen rapportering skett till åklagare inteärattsom om
tillåtet. Fråga skadeståndsskyldighet har inte uppkommit.om

Brott skyldigheterna föreskrivs i GwG kan medföra påföljdmot som
formi böter 100 000-200 000 tyska mark. Underlåtenhet attav om

misstänkta transaktioner inte straffbelagt i GwG kanärrapportera men
medföra påföljd enligt Strafgesetzbuch § 261.

Sekretess och informationsutbyte

Det förbjudet enligt bestämmelsernaär dataskydd använda deattom
uppgifter bankerna har för betalningars syfte. Enligtutrönaatt
gällande lagstiftning möjligheten till informationsutbyte begränsadär
till gälla rättsligt samarbete. I praktiken kan tillsynsmyndighetenatt
byta information med bankerandra sekretessreglerna bryts,utan att
under förutsättning det allmänna intresset utlämnandeatt av av
uppgifter det privata intressetär större än hos den drabbas attsom av
uppgifterna lämnas ut.

En utredning har tillsatts för undersöka möjligheten till frittatt
utbyte information i syfte öka möjligheterna bekämpaattav att
penningtvätt.

Frysning och bevakad överföring av pengar

Möjligheterna konfiskera föremål har utvidgats bestäm-att genom en
melse förverkande. Någon direkt möjlighet till frysningom av pengar
finns emellertid inte. Viss senareläggning kan dock komma skeatt

den skyldighet föreskrivs i GwG angående rapporteringgenom som
misstänkta transaktioner se under giftsskyldighet. Begärdav ovan upp

transaktion kan då komma senareläggas under två arbetsdagar iatt
avvaktan på beslut åklagare.av

Möjlighet till bevakad överföring finns får endast ske polismen av
och tull och under överinseende åklagare. Beslut fattas för varjeav
enskild transaktion önskar följa. Något generellt beslutman om
bevakad överföring avseende viss eller visst företag inteärperson
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överföring disku-bevakadtillmöjlighetutökadFrågantillåtet. om en
resultat. För-till någotlettinteharnärvarande ännuförteras men

framgångsrikt.mycketharfarandet ansetts

hearingsStudiebesök,1.4 m.m.

Inledning1.4.1

finnsdetvarithar övervägadirektivenenligt attuppgifterna omEn av
vadtillhänsyn ärmedtillämpningsområdeutvidga lagens somskäl att

utredningeniarbetsgruppEnpenningtvätt.förekomstenkänt avom
Riks-fmanspolisen,Finansinspektionen,1996årunderbesökte

Generaltullstyrelsen,lcriminalunderrättelsetjänst,kriminalpolisens
Stockholmsoch ABSolvallaSkandia,Nordbanken,Riksgäldskontoret,
vilka deltogihearingsutredningenanordnadeVidareAuktionsverk.

AuktoriseradeFöreningenadvokatsamfund,Sverigesförföreträdare
säkerhets-SRSRevisorssamfundet samtSvenskaFAR,Revisorer

ÖstgötaFöreningsbanken,Nordbanken,bankerantalvidansvariga ett
Handelsbanken.BankenEnskildaSkandinaviska samtBank,Enskilda

BukowskiochRiksbankenmedhaft kontaktvidareharArbetsgruppen
Auktioner AB.

eventuellabildfåvaritharkontakternamed attAvsikten aven
finnsdetochverksamheterolikainomtill penningtvättmöjligheter om

kapiteldettaIlagen.omfattasverksamheterytterligarelåtaskäl avatt
kontakter.aktuellavidframkommitväsentligenvadredovisas nusom

3.2.avsnittåterfinns iställningstagandenVåra

Finansinspektionen.4.21

ochområdetfinansielladettillsynsmyndighetFinansinspektionen är
ochförsäkringsbolagbanker,bl.a.institut5002tillsynensköter av ca

bankverksamhetbedrivafåAnsökanvärdepappersbolag. attom
Finansin-tillinkoncessionförsäkringsverksamhetelleroktroj ges

därefterlämnarochansökangranskarInspektionenspektionen.
ibeslutarregeringentillyttrandemedtillsammansansökan someget

konces-oktroj elleråterkallelsebeslutarInspektionenfrågan. avom
inspektionenverksamhetfinansielltill övrigTillståndsion. avges

komplette-vidareutfärdarFinansinspektionenauktorisation.genom
"råd.och allmännaföreskrifteri formreglerrande av

försäkringsmark-avdelningar;bestårFinansinspektionen treav
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värdepappersmark-kreditmarknadsavdelningen ochnadsavdelningen,
bl.a. försäk-handlägger frågorAvdelningarnanadsavdelningen. om

kreditmarknadsbolagochförsäkringsmäklare, bankerochringsbolag
Undersöknings-fondbolag och börser.värdepappersrörelser,resp.

samtligakan sketillämpningen PTLavseendeverksamhet av
avdelningar.

påarbetsuppgifterna inriktadesakavdelningvarjeInom är tre
tillstånds- ochoperativ tillsynfinansiell analys,huvudområden: samt

insamling, bearbet-skerfinansiella analysenrättsfrågor. Den genom
årsredovisningar ochanalysning och rapporterrapporter t.ex. omav

operativa tillsynen,kapitalplaceringar.kapitaltäckning och Den som
risker ochsyftar till följaplatsundersökningar,inriktad påär att upp

övervaka institutentilli finansinstitutenkontrollsystem attsamt att
andra regler.förordningar ochform lagar,följer spelregler i av

kreditmarknads-i första hand inomPenningtvättsfrågor handläggs
frågor.övergripande Ettoperativa enhet såvitt gälleravdelningens

utlands-de svenskaför den operativa tillsynensärskilt område är
inom EES. Ansvaretfaller hemlandstillsynenfilialerna undersom

utomlands.etableringarhos svenskaplatsundersökningaromfattar även
brottsligeventuellinspektionen bevaka förekomstenskallVidare av

utländskai dede svenska finansiella institutenverksamhet i samt
förmarknaden. Enhetenetablerat sig på den svenskafilialer som

frågor,rättsfrågor bl.a. för löpande juridiskaochtillstånds- ansvarar
föreskrifter allmänna rådyttranden, utarbetande ochochremisser av

bedömning behov lagstiftning. Inomochutredningsamt av av ny
handläggs också samtliga tillståndsärenden meddessa enheter typer av

bl.a. ekonomiskbedömningaråtföljande natur.av
utfärda sanktioner i form varning ochFinansinspektionen kan av

gäller brister inspektionentillstånd. det mindreNäråterkallelse gerav
fall inspektionen utfärda före-hand. vissa kanunder Ipåpekanden

Banklagskommittén Fi 1995:09.läggande. Sanktionerna över avses
fåtaltillstånd har förekommit endast iåterkallelseVarning och ettav

fall.

Finanspolisenl .4.3

enhet inom Riks-inrättades i 1993,Finanspolisen, är ensom mars
finanspolisen kom i gång på allvarVerksamheten inompolisstyrelsen.

kraft den januari 1994. Förmed PTL trädde i 1i samband närva-att
systemadminist-åtta poliser,tiorande arbetar där varav enpersoner

september 1996 hörbyråassistent. denFr.o.m. 1ochratör en
för kriminal-Rikskriminalpolisens huvudenhettillfinanspolisen
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underrättelsetjänst avsnitt 1.4.4.se
När anmälan misstänkt pemringtvätt kommer in till finans-en om

Informationenpolisen registreras ärendet i enhetens databas. granskas -
erfaren polis har bedöma det anmälda kanattsom varaav en om pen-

Därefter register ñnanspolisenningtvätt. s.k. slagningar i de ochgörs
polisen i övrigt har tillgång till i offentliga register. Mansamt
undersöker anknytning till bolag, inkomster eller vederböran-t.ex. om
de förekommer i något polisens brotts- eller spaningsregister. Omav

bedömer det finns någon substans i ärendet lämnas det tillatt enman
handläggare självständigt fortsätter arbetet. Konstaterar mansom

anmältsdäremot det finns logisk förklaring till det skeendeatt somen
tilluppgifterna registret. Oavsett vilket resultat kommermanrensas ur

underrättas den gjort anmälan.som
gjort den utredning möjlig med befintligaNär ärman som resurser

Finanspolisenlämnas ärendet vidare till antingen polis eller åklagare.
Sedan ärendet lämnats vidareinga brottsutredningar.gör egna

ñnanspolisen informationslänmare till polis ochfungerar som
åklagare. biträder vid behov den fortsatta utredningen med bl.a.Man

Interpol Europol.uppgifter från utländska organisationer och Dett.ex.
omfattande. Finanspolisen biträder vidareinternationella samarbetet är
penningtvättsärenden.andra länders myndigheter i

inomFörekomsten penningtvätt bedöms ñnanspolisen störstav av
ekonomisk brottslighetbanksfären. vanligaste förbrotten tordeDe vara

ekonomiskeller med anknytning tillnarkotikabrott. Penningtvätt
soñstikerat ibland med hjälpbrottslighet sker oftast på sätt,ett avmer

narkotikahandel.kommer från Ijuridiska biträden, än pengarnaom
och förs kon-fall förs ofta narkotika in i landetsistnämnda utpengar

den illegala narkotika-växlingskontor. Omsättningeneller viatant av
uppgå till 500 miljarder US-dollar.handeln uppskattas årligen ca

bild verksamheten.det följande vissI ges en av
1995 och 1996 gjordes 429, 391 502 anmäl-Under åren 1994, resp.

Flertalet anmälningar kom från banker. Avningar till ñnanspolisen.
de uppgifter ñnanspolisen lämnat vidaredessa anmälningar har

användas i redanleda till förundersökning ellerkommit attatt enen
fall. flesta förunder-förundersökning i 9 32 Deinledd resp.

inte omfattassådana brottredan från börjansökningar har rört som av
huvudsak har det varitjfr. avsnitt 1.3.2. Ireglerna penningtvättom

brott skattebrottslagenrörandefråga förundersökningar motom
förlagen 1960:418 straffkap. ellerl971:69, ll BrB motmot om

varusmuggling VSL.
förbrottsmisstanken häleri, åtalfall harnågra enstakaI avsett men

fall. rörde hantering i USA stulnaendast i Dethäleri har väckts ett av
myndigheter eller företag.utställda statligacheckar störrevarsom
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överlâtelseförklaringar tillcheckar hade tecknatsPå samtliga ett
motsvarandecheck beloppsvenskt aktiebolag. En stulen ca

för bolaget till in-lärrmades företrädare3 150 000 kronor av en
tillvarefter inkasserades fördeskassering i bank, medlen översom

till värdeYtterligare fyra stulna checkar,andra ett motsva-personer.
tillmotsvarande2 500 000 kronor överlämnadesrande sätt enca

därför polisenUtbetalningen hindradesbank för inkassering. att
häleri till ârsdömdes föringrep. Gärningsmännen tregrovt resp.

månadersoch månaders fängelse åttafängelse, två år samtsex
fängelse.

Kriminalunderrättelsetjänsten kut1.4.4 -

enhet inom Rikskriminal-Kriminalunderrättelsetjänsten kut är en
finns på1995. Motsvarande enheterpolisen inrättades isom mars

består rotlar; samordnings-länsnivå. Rikskriminalpolisens kut av sex
objekt öststatsbrottslighet,narkotikaroteln, roteln för särskildaroteln,

roteln för illegal invandring,pedofiler, MC-brottslighet m.m.,
finanspolisen. Finanspolisen, tidigareekonomiska roteln och som

anfördes, sedandirekt till rikspolischefen, hörrapporterade som ovan
den september 1996 till kut.l

rotel den ekonomiska.penningtvättshänsyn intressantEn ärur
infor-roteln går på samlaVerksamheten på den ekonomiska ut att

ärenden polis ellervidarebefordra i form tillmation och den av
fembrottsutredningar. Roteln haråklagare. ingaMan gör egna

arbetsområden;

ekonomisk karaktär banker,bedrägerier och andra brott motav-
märkeskopiering,och andra finansiella institut samtpost

skalbolagsaffärer,skatte- och borgenärsbrott, t.ex.-
förfalskning värdepapper kort- ochpenningförfalskning, samtav-
seriekaraktär,kreditbedrägerier av

ekonomisk karaktär näringsli-bedrägerier och andra brott motav——
bedrägerier i form bidragsfusk inom EU samtvet samt av

med utrotningshotade djurCITES-brott, dvs. brott handelmot-
och växter.

antal olika s.k. verktyg för fåtillgång tillInom kut har ett attman
har bl.a. dokumenthanterings-fram uppgifter. Man ett avancerat

internationella bolags-uppkopplad tillregister, UF-register, ärman
har med Internationalkontokortsföretag och kontaktregister och man

handelskarnmare iCrime Bureu ICCCommercial ärsom en--
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London alla banker uppkopplade till. Vidare har tillgångärsom man
till the Analyst’s Notebook, dataprogram imnatadeett som genom
uppgifter kopplar ihop och fastigheter med bolag ellert.ex. personer
omvända förhållanden. ñnanspolisenI samband med flyttades överatt
till kut fick ñnanspolisen tillgång till de register finns inom kut.som
Däremot fick de andra rotlarna inte tillgång till finanspolisens register.

Den ekonomiska roteln har i likhet med finanspolisen flertalett
samarbetspartners. förekommerStändiga kontakter med bl.a. skatte-

kronofogdemyndigheterna,och tullen kommunernas fastighets-samt
kontor. Dock medför sekretessbestämmelserna vissa svårigheter.

Verksamheten utvärderas internt gånger år. Gemensamt medtre per
bankerna dessutom årlig utvärdering. Vidare rotelngörs uten ger
informationsblad tillställs alla "kunder" för skall få in flerattsom man
upplysningar. Resultaten rotelns verksamhet sammanställs iav
rapporter.

ñckUnder år 1995 220 upplysningar intern informa-man genom
informationtion, och 25 från utländska kontakter.145 externgenom

inkommande informationen har ökat med i genomsnitt 40Den procent
månad sedan i 1995.starten marsper

1 .4. Generaltullstyrelsen5

EU-medlernskap ha medfört förändringar för denSveriges storaanses
tullens verksamhet. Bl uppstår transiteringssystem, dvs.svenska a. nya.

tredjesker från land till ellertransport ett ett annat ettgenomav varor
land, på grund EU:s och medlemsländernas olika bidrags- ochav
skattesystem. Förändringar ha skett för den yrkesmässigaävenanses

förtrafiken punktskattade En proposition har lagts attav varor.
försöka brottslighet i den yrkesmässiga trafiken. Förslagetbegränsa

eftersom trafiken, inte fårtandlöst tullen, skall stoppaanses som
skall kontakta skattemyndigheten.utdöma tillägg utan

fåavsnitt 1.2 har pekat Sverige länder iFATF se är ettatt av
omfattas penningtvätts-där tullen inte den nationellaVästeuropa av

tullmyndigheter bekämpandetlagstiftningen. För många utländska är
uppgift.penningtvätt viktigenav

och användasexempel importverksamhet kanSom nänms att export-
eller underfakturerarför penningtvätt över-att varor.genom man

efterkontroller upptäcka åsatta rimligaTullen kan vid ärom varorna
upptäcker tullen till eller frånvärden. Ibland vidatt en person resa

finns någraSverige har med sig mycket eftersom det intepengar men
eller utförsel misstankerestriktioner för in- valuta kan trotsav man

inte någonting. upptäcktpenningtvätt Tullen har bl.a.göra storaom
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kommer från öststatema.summor pengar som
När det gäller varusmugglingsbrott har tullen enligt VSL rätt att

inleda fönmdersökning. Tullen kan emellertid inte utreda eventuell
penningtvätt. förekommer kvantiteter liksom guldDet spritatt stora

dessa falloch andra metaller smugglas in till Sverige. tullen iTrots att
kan utreda varusmugglingsbrottet har således ingen möjlighet attman

förundersökning det gäller eventuell penningtvätt.göra nären
framhåller utredaGeneraltullstyrelsen vill ha möjlighetatt attman

penningtvättsbrottslighet.även
finanspolisen, andra åklagareSamarbetet med polismyndigheten

tullenskattemyndigheter Den svenska deltargott.samt anses vara
vidare i internationellt arbete inom World OJstoms Organisation

i arbetsgrupper. har ingått bilateralaWCO och EU:s Man även
tullmyndigheter i andra länder. Med stöd dessasamarbetsavtal med av

vänder sig de olika ländernas tullmyndigheter till den svenskaavtal
för få hjälp med utreda penningtvätt. Tullen kantullen bl.a. attatt

hjälpa utländska myndigheter utredasåledes, med stöd avtalen, attav
motsvarande utredningeventuell penningtvätt kan inte närgöramen

det gäller enbart förhållanden.inhemska

1.4.6 Riksbanken

trädde i kraftFrån Riksbanken i samband med PTLatt attuppges
fattades principbeslut följa lagens bestämmelser trots attett attom
verksamheten enligt lagens lydelse inte omfattas.

självdeklaration ochEnligt 3 kap. 50 § lagen 1990:325 om
m.fl.kontrolluppgift Riksbanken få uppgifter från bankerLSK skall

till från utlandet överstigande 000 kronor.alla betalningar eller 75om
uppgifter används uteslutande för Riksbankens betalnings-Dessa

skattemyndig-skall enligt lag lämna uppgifter tillstatistik. Riksbanken
fall ñnanspolisen kontakt med Riksbankenheten och tullen. För det tar

lämna uppgifter tilli specifikt ärende kan ävenutett attanses man
eller någon enhetñnanspolisen. kan finanspolisenDäremot annan

betalnings-någon allmän sökning i Riksbankensinom polisen inte göra
statistik avsnitt 3.6.1.se

ommisstänktavid några tillfällen lämnat uppgifterRiksbanken har
uppföljning har emellertidpenningtvättsfall till finanspolisen. Någon

inte skett.
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Riksgäldskontoretl .4.7

medomfattas inte I samband PTLRiksgäldskontoret PTL. attav
Riksgäldskontoret beslut tillämpa lagen.trädde i kraft fattade attom

transaktioner överstigandeIdentitetskontroll har därför skett vid alla
har inte upptäckts.kronor. Några misstänkta transaktioner110 000

all försäljning obligationerden juli 1996 registrerasFr.0.m. 1 av
försäljning endast hosVärdepapperscentralen VPC och skerhos

elleroch endast betalning med checkarbanker eller postväx-post mot
finnas. uteståendehandlingar kommer inte Denlar. Några attanonyma

Sedan denpremieobligationer på 50 miljarder kronor.stocken ärav
kontrolluppgifter på köp ochjanuari 1996 lämnas emellertid1 även

transaktionen sker viapå andrahandsmarknadenförsäljning om en
kontrolluppgift tillPå alla registrerade handlingar lämnasbank.

Skattemyndigheten och till den enskilde.
telefon. Riksgäldskon-riksgäldskonto sker enbartFörsäljning perav

kunden kan betalaskickar därefter inbetalningsblanketttoret ut somen
ochhos Riksgäldskontoretbank eller Köpet registrerashos post.

till den enskilde.kontrolluppgift lämnas till skattemyndigheten och
detrealränteobligationer skerFörsäljning sätt närsomsammaav

Även häremellertid hos VPC.gäller riksgäldskonto. registrerasKöpet
kontrolluppgift.lämnas

.4. 8 Bankerna1

isida positiva till medverkaFrån de säkerhetsansvarigas är attman
Samarbetet med fmanspolisenarbetet med förhindra penningtvätt.att

svår tillämpauppfattas emellertidmycket PTL attgott. somanses vara
få de verktygbetonar vikteni vissa hänseenden. Man att somav

uppfylla sina skyldigheter.för på effektivt kunnabehövs sättatt ett
förframhålls bl.a. svårigheternagäller banksekretessenNär det

omständighetenbankerna kommunicera sinsemellan. Den attatt
uppgiftertill myndighetbanksekretessen upphävs i förhållande när

gällerlättnad detenligt medför inte någonlämnas PTL närstörre
enskildaendast i detkommunikationen eftersom sekretessen bryts

Sekretessregler bankärendet. Vidare innebär gällande att om en
för-förutsättninguppgifter till finanspolisen kan, underlämnar att

upplysningarbank inte lämnaundersökning inte har inletts, en annan
själv lämnatsåvida banken intepå förfrågan från ñnanspolisen

säkerhetsansvarigauppgifter den aktuella angelägenheten. Deom
bankerna,dels mellanmöjlighet till ökat informationsutbyteönskar en

detVidare framhållsmellan bankerna och ñnanspolisen. ärdels att
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ovisst hur långt bankernas utredningsplikt sträcker sig finans-om
polisen återkommer och vill ha fler upplysningar efter det att en
anmälan har gjorts. Någon vägledande praxis finns inte.

kunna fullgöraFör sin skyldighet i enlighet med PTL haratt
bankerna hos Datainspektionen ansökt tillstånd upprättaattom
dataregister anmälts till finanspolisen misstänkta föröver personer som
penningtvätt. redogörsDetta för i avsnitt 3.5.4.närmare

säkerhetsansvarigaDe frysning och bevakad överföringattanser av
skulle underlätta bekämpandet penningtvätt. Man betonar attpengar av

transaktionerna sker oerhört snabbt banksystemen och detattgenom
därför vikt ñnanspolisen har de krävs förär stor attav resurser som

kunna kontrollera transaktioner och innanatt pengars ursprung
har förts vidare. När det gäller frysning detattpengarna anser man

skulle kunna bli aktuellt vid endast fåtal tillfällen år. Detett per
viktiga möjligheten finns och den kan verkaatt attanses vara
avskräckande.

flestaDe ärenden anmäls till fmanspolisen transaktionersom avser
visar sig ingå i olika betalningsmönster. Redan i dagsom senare

förekommer det hos vissa banker förfaranden blir sortssom en
frysning. Om det exempelvis kommer 1,5 miljoner kronor till ett
vanligt lönekonto kontaktas kunden för få möjlighet förklaraatt att
beloppets storlek. Under tiden inte in på kontot.sätts pengarna

Säkerhetsansvariga det i princip omöjligt vilketavgöraattanser
brott ligger bakom penningtvätt. En risk med skatte-attsom annan
och tullbrott omfattas penningtvättslagstiftningeninte av uppges vara

kund har för avsikt försöker få förbrottettvättaatt atten som pengar
framstå skattebrott för banken skall sigatt att tvungen attsom anse

släppa betalningen. Resultatetigenom de händelser anmälts tillsomav
ñnanspolisen och lett vidare visar det företrädesvis sigrörattsom om
tull- och skattebrott avsnittse 1.4.3.

.4. 9 Skandia1

Inom Skandiakoncernen har det sedan den januari 1994 interntl
fall Efter detanmälts misstänkta penningtvätt. kontroll visadetre av

sig lagligen åtkomna. Endast fall misstänktatt ettpengarna var av
försäkringsbranschen.penningtvätt ha förekommit inomuppges

fårförsäljare anställda Skandia sin ersättning i formDe är avsom
hälften i fast lön och hälften i provision. Tidigare försäljarnasav var

provision. utgår i fastlön enbart baserad Att delnästan störreen
lön medför säljarna inte längre lika beroende säljaäratt att utanav

det skulle fråga misstänkt penningtvätt.kan tacka nej om vara om
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Försäkringsmäklare inte anställda försäkringsbolagenärsom av
omfattas Skandia har avtalinte PTL. Inom upprättat attav man om

måste följadessa mäklare PTL:s regler. De får dessutomäven samma
utbildning i penningtvättsfrågor Skandias personal.som egen

från betalningPremiebetalningar kommer i allmänhet bank. Denen
Kontrolluppgift påsker kontant försumbar.närmastsom anses

förmögenheter i form kapitalförsäkringar sänds årligen tillav numera
skattemyndigheten.

penningtvättssynpunkt kapitalförsäkringar denUr typuppges vara
försäkring skulle kunna intressant. Med tanke på den för-som varaav

giltighetstiden för sådan försäkring bedöms dockhållandevis långa en
inom försäkringsbranschen sårisken för penningtvätt gott som

framhålls dock risken för penningtvätt inomobeñntlig. Det att
försäkringsmäklarbranschen sannolikt då försäljning skerär större

försäkringsföretag.till utländskaäven

Sveriges advokatsamfund1.4.10

advokatsamfund ställer sigFöreträdare för Sveriges attuppger man
omfattas betonar advokaternanegativ till PTL. Man attatt genomav

tystnadsplikt har särskild förtroendeställninglagstadgad attsamten
samfundet uppställt bestämmelser för sina medlemmar. Detegna

svårigheter för advokat sin klient. Närskulle medföra attstora angeen
advokat inte får klient-det gäller klientmedel ta emotattuppges en

kontofall för uppdrag föreligger. Ettmedel i andra detän separatsom
forti klientens så det störreöppnas avser en summa pengar.nanm
förvaras inte pâ konto. SåvälBelopp 000 kronor5över gemensamtca

omfattas advokaternas tystnadsplikt.identitet beloppsom av

Auktoriserade Revisorer FAR och1.4.11 Föreningen
SRSSveriges Revisorssamfund

kritisk tillför såväl FARFöreträdare SRS äratt mansom uppger
för Möjligen kan tänka siggenerell upplysningsplikt revisorer. enman

uppgifter inte någon skyldighet. Manlämnarätt attatt ansermen
utanför har skyldighet lämnarevisorerna bör stå den attgrupp som

uppgiftsskyldighet åläggas dem menadeuppgifter. skallOm attman
aktiebolagslagen 1973:1385,den regleras i ABL.bör

ochvidare revisorernas anrnälnings- rapporterings-Man attuppger
håll, har Betaltjänstutred-har på flera olika bl.askyldighet utretts
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ningen föreslagit rapporteringsskyldighet för revisorer. Vidare
behandlas revisorernas anmälningsskyldighet i Konkurrensverkets
utredning. Genom införlivandet det s.k. BCCI-direktivet den julilav
1996 fullgod anmälningsplikt för revisorer ha införts seanses en
avsnitt 3.2.6.

1 .4. 12 Solvalla

Spel på hästar har varit tillåtet i Sverige sedan år 1923. Aktiebolaget
Trav och Galopp ATG bildades år 1973. ATG har åtta styrelse-
ledamöter hälften tillsätts regeringen.varav av

ATG har verka för och galoppsporten i Sverige skallatt att trav-
kunna bedrivas på sådant de långsiktiga förutsättningarnasättett att
för utveckling inom de statsmakterna givnasportens tryggas av
ramarna.

Från år 1974 postkontoren huvudombud för årATG 1987var men
fristående ombud vadslagningsverksamheten. Verksamhetenövertog

helt automatiserad. Varken speltalong eller vinstbongär numera
innehåller någon form identitetsuppgift. Vem har spelatav som resp.
vunnit kan därför inte fastställas. Företrädaren för ATG attuppger

vill ifrån kontanthanteringen så mycket möjligt och attman som
har diskuterat möjligheten kunna spelkonton. Spelkontotöppnaattman

skulle s.k. spegelkonto, där medlen finns hos banken till dessettvara
spelaren dem vid spel. Eventuell vinst skulle betalas tillatt satsar ett

spegelkontot. Om möjlighet till sådana konton skulleöppnasen man
kunna utforma kontrollsystem liknande det bankerna har. Medett som
dagens saknas praktiska kontrollmöjligheter. När det gällersystern
utbetalning vinster avsnitt 3.2.2.av m.m. se

1.4.13 AB Stockholms Auktionsverk

Auktionsverket anordnar fyra olika auktioner, storatyper av varav
kvalitetsauktionema vilka hålls två gånger år för denper svarar

omsättningen. den årligaAv omsättningen 200 miljonerstörsta om
kronor hälften försäljning på kvalitetsauktionerna.utgör

Auktionsverket säljer endast lösöre. värde-Försäljning guld ochav
fulla sker i begränsad omfattning och förendast förhållandevisstenar
låga förekommervärden. Det dock antika smycken, vilka kanävenatt
inbringa säljs.högre pris, Vidare försäljs sarnlar- och sportbilart.ex.

vissa föremål för tullens kronofogdemyndighetens räkning.samt resp.
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regler hardeAuktionsverketFöreträdaren för attatt manuppger
själv uppställer.reglerde etiskahuvudsakligensig efter ärrätta man

företrädesvissäljarnaförsäljningen utgörsdet gällerNär attuppges
utsträckningdock iAntikvitetshandlareprivatpersoner. storagerarav

åren hardesäljare. Under ävenochbåde köpare senastesom
förerhållit betalningdeföremålbörjat säljafinansbolag somsom

lämnas intesäljaren ochalltidIdentitetsuppgifter ut.fordringar. tas
huvudsakligeni dagslägetför alltid. KöparnaUppgifterna ärsparas

harprivatpersonerantikvitetshandlare gottsamt pengar.omsom
ihandlaförintressetvarit harsvenska kronanEftersom den attsvag

utomlands.finnsvanligare köparenalltSverige ökat. Det är att
och samarbetetpolisenkontakt medkontinuerligAuktionsverket har

misstänker kanföremål inLämnasmed dem varagott. mansomanses
de olikasänds katalogernaVidare överpolisen.underrättasstulnat.ex.

Interpol lämnasFrånpolisen.tillinför auktionernaauktionsföremålen
tiovärdeföremål. Under deefterlystauppgifterregelbundet senasteom

stöldgods.upptäckttillfällenvidendaståren har ett parman

Auktioner ABBukowski1.4.14

Bukowskimedkontaktvarit iutredningen hariArbetsgruppen
BukowskipåverksamhetenupplystesvarvidAuktioner AB attomman

Auktionsverk.Stockholmspåliknandeorganiserad på sättär ett som

launderingAction ForceFinancial Task1.4. 15 moneyon
FATF

iför FATFföreträdaredels träffathari utredningenarbetsgruppEn
svenskadeteffektivitetenutvärderingen systemetmedsamband avav

sammanträdenordinarieviddeltagitdelspenningtvätt,bekämpaför att
1.2.avsnittFATF,anordnats seavsom

Övrigt1.4.16

Nordisknärvarande vidvaritharutredningenfrånarbetsgruppEn
penningtvättsfrågorkontaktkormnitté förekobrottskonferens, EG:s

brotts-organiseradmed aktionsgruppensammanträdevid motsamt
Östersjöomrâdet. varitbl.a.deltagandet harmedAvsikten attlighet i

penningtvättsfrågor.olikaländer regleratandrainblick i hurfå en
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2 Allmänna utgångspunkter

2.1 Inledning

Vi har i föregående avsnitt redovisatnärmast huvuddelen bak-av
grundsmaterialet för våra överväganden och förslag. Med utgångs-
punkt i direktiven har vi inledningsvis försökt skapa bild huross en av
penningtvättsregler utformade och praktiseras bådeär inom vårt eget

Ävenland och i andra länder. de internationella åtagandena har
självfallet genomgåtts. Till denna del vårt utredningsarbete hörav

de hearings vi anordnatäven de olika studiebesöksamt ägtsom rum.
Kontakter har tagits med andra utredningaräven med anknytning till
vårt arbete. Under arbetets gång har vi mottagit besök bl.a.av
företrädare för FATF. På motsvarande har för vårsätt representanter
utredning deltagit i internationellaolika sammankomster.

förevarandeI kapitel lämnas redogörelse för några allmännaen mer
bedömningar vi gjort och kan i vissasägas yttresom som ange en ram
hänseenden för vad vi sedan föreslår på skilda punkter. Våra närmare
överväganden och förslag återfinns i kapitel

2.2 Behovet lagändringarav

deAv iakttagelser vi gjort har inget framkommit frågoränannat att
kring penningtvätt tilldrar sig mycket intresse i skildaett stort
sammanhang. Stora förhoppningar knyts också till möjligheterna att
bekämpa ekonomisk och organiserad brottslighet sökaattgenom
motverka förfaranden innefattar penningtvätt. kommerDettasom
direkt och klart till uttryck inte minst i de olika internationella
åtaganden Sverige gjort. fortlöpandeEn diskussion förs också isom
olika samarbetsgrupper skilda nivåer.

.
Såvitt gäller svenska förhållanden har sökt åtgärda penningtvättman

vid främst två tillfällen, dels 1991 års ändringar i hälerilagstift-genom
ningen, dels den gällande PTL från år 1994. Dessagenom nu
ändringar således förhållandevis färsktär datum och erfarenheternaav
hittills därför något begränsade. Förhållandetär i mångt och mycketär
detsamma i de länder regler och erfarenheter vi tagit del Vivars av.
har dock inte funnit underlag för någon bedömning än attannan man
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problem.och svårbemästratallvarligtmycketinförstår ett
före-detvägledandevaritoch ärvi dragit attslutsatsEn somsom

nuvarandedeneffektiviseringbehovtydligtligger avett enav
siktemåsteåtgärderframtidadetta hör ettTill taordningen. att

förmåste basenSåledesnuvarande.detområdevidare änbetydligt
hanteringenpraktiskadenbreddas,penningtvättbekämpning avav

utformas,kriminaliseringökadunderlättas,penningtvättsfall en
omfattningi vissmöjliggörastillanslutningkontroll i gränspassage

framstårmeningvårEnligtbort.sekretesshinderonödiga tassamt
reglerFramtidatillräckliga.således intepunktinsatserenstaka som

integritetsin-berättigadeenskildastillgodosesamtidigtgivetvismåste
seriösaför denionödiga hinder vägenheller läggaoch intetressen

affärsverksamheten.
utrednings-understryka vårtvill visagdadetanslutning till attI nu

vifall därpenningtvättsfrågor. I dejusttillbegränsatuppdrag är
penning-påkallademycketframståttlagändringarfunnit uratt som

dockhar vidirektberörsområdenandradärtvättssynpunkt ävenmen
formligaframläggaövervägandenvåraredovisaför attutanattstannat

förslag.

Systematiska frågor2.3

utläsasdirektiven kanAvPTL.påbjuderdirektiv översynVåra aven
Även skallframtidenförönskas.effektivisering systemetatt aven

penningtvätt.förhindrarmångörligasteiregler finnassåledes som
strafflag-iändringarmöjligheter övervägaävenDirektiven attossger

6-7.dir.häleribrottenkonkrettalasfalloch istiftningen s.ett om
regler.utformaframtiden börförblir hurförstafrågaEn nyaman

Penning-PTL.och ibåde i BrBpenningtvättreglerfinnsdagI mot
hälerilag-exempelvisunderfallaslag kanvissatvättsförfaranden av
motverkadäremotPTL§§ BrB.6-7 atti 9 kap.stiftningen avser
uppbyggdocksåtill sinPTLlindrigare äröverträdelser-av naturart.

berördaandraochbankeråläggagrunder. Genompreventivapå att
ochlagreglerdirektabådegranskningsansvarföretag genomett —-

anvisningarföreskrifter,utfärdaFinansinspektionenförmöjligheter att
garantierskapaefter atthand moti första strävathar attmanm.m. -

sammanhang.förevarandeiutnyttjasskall kunnaetablerade organ
bemärkelsetraditionellisanktioner utannågrainteinnehållerPTL
Finansinspektio-närmasti dagenseffektiviteten garanterassystem av

företeelser.önskvärdaickeingripamöjlighetergenerella motattnens
penning-åtgärderdet talas motinskjutahär närvill redanVi att om

vårtEnligtsyftar på.egentligenvadalltid klargörsintedet-tvätt man
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påangivna dualismendenbeaktadet angelägetförrnenande är att nyss
penningtvättdelenstraffrättsligt betonadedenområdet, nämligen av

preventivtdenhälerilagstiftningen ochbl.a.regleras mergenomsom
Vi haråterfinns i PTL. övervägtinriktadeadministrativtoch attsom

hälerireglerpenningtvätt till BrB:såtgärderföra delar mott.ex. av nya
frågorrenodladeomfattapenningtvåttslag enbartoch låta meren ny

häleribestärn-nuvarandelikasåVi hartillsynskaraktär. prövat omav
initiativ.på vårtändrasmelser bör

mycketpåpekats,redanpenningtvättReglerna är, ettmot som
finnsreglerde övrigakomplement tillnödvändigtochvärdefullt som

ekonomiska brotts-dentill medförsöka kommadet gäller rättanär att
åtgärderRenodladebrottslighet.organiseradoch motligheten annan

ellerutfyllandeframtidenförmåste dockpenningtvätt även vara av
bakomliggandedenegentligaDekompletterande motnatur. angreppen

stadium. Detidigareligga pååtgärda måstevillbrottslighet ettman
kraftfulla åtgärderåtergett, därdelvis tidigareviönskemål mersom

sådanpenningtvättegentligen intesyftarefterlyses, utan mersom
egendomförverkakunnamöjligheternaökapå söka att t.ex. somatt

brottslighet.ekonomisknarkotikabrottslighet ellerâtkommits genom
kansvårligenförmenandeenligt vårtföljersagdadetAv att mannu

egendom, utgöråtgärd i frågadärtänka sig systemett somomen
eventuelltochbedöma efter andraskullebrott,vinning attvaraav

mycketsåledesförefallerhuvudbrottet. Detsjälvagrunder änsträngare
omfattarhäleribestämrnelser, för övrigtnuvarandetveksamt somom

meningsfullt ochskullepenningtvätt,former systema-vissa ettav
mindreförmed reglerkompletteras ävenkunnatiskt riktigt sätt som

dignitet.motsvarandemedför påföljderpenningtvättsfallflagranta av
straffrätten. Somcentral delHälerilagstiftningen utgör senareaven

erforderligaviavsnitt 3.7.3.3bl.a.redovisas ikommer attatt anser
hälerilagstift-iingrepppåske änkan sättskärpningar annat genom

hälerireglema hängerinte vidskälytterligare röraningen. Ett att
föreslår nämligenViavsnitt 3.1.utvecklas ivad attmed somsamman

omfattasbörskattebrottslighetfrånhärrörmedeläven en nyavsom
häleribestämrnel-Nuvaranderörande penningtvätt.speciallagstiftning
Även dettavidare.egendom ärin sådaninte ettfångari BrB utanser

special-friståendeförhålla inomheltförskäl att enramenossoss
reglering.

detvårt uppdragsåvitt gällersåledesslutbedömningVår är att --
innebärvilket bl.a.behålls,i BrBsanktionssystemet attnuvarande en
penningtvätt.speciallagskereglering börfortsatt omen nygenom

andrapåkallade påkanändringar inteinteDärmed attsagt vara
förverkande-bl.a.frågatill ivi återkommernågotområden, omsom

avsnitt 3.3.3.reglerna
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2.4 Tillämpningsområdet

När det gäller omfattningen framtida penningtvättslagstiftningav en
givetvis viktig fråga dessär räckvidd. Denna fråga omfattar tvåen

problem. Det vilken egendomrör skall omfattas, den andraena som
vilka företag bör finnas med i den uppgiftsskyldiga kretsen. Visom
har i denna del anlagt följande allmänna synpunkter.

För närvarande omfattar PTL bara sådan egendom härrör frånsom
brottsligt förvärv, dvs. förbrottet skall omfattas hälerilagstiftningen.av
Vid våra kontakter med dem har praktiska erfarenhetersom av
gällande regler har sådan begränsning visat sig vålla problem. Ien
andra länder har inte heller alltid gjort sådan anknytning tillman en
häleribestämmelserna. Vi har också funnit sådan koppling inteatt en

nödvändig. Snarare talar både effektivitetshänsynär och praktiskarent
överväganden för fristående bedömning för den del penningtvätten av

vårt uppdrag Hithörande frågor behandlas i avsnitt 3.7.3.som avser.
frågaI den framtida krets skall uppgiftsskyldig måsteom som vara

bl.a. resursbedömning Vi har utgå ifrångöras. i fallatt att varten
inga medel kan påräknas för det kontrollarbete erfordras.extra som

För närvarande bl.a. banker, växlingskontorär och livförsäkrings-
bolag underkastade PTL:s regler. Någon begränsning denna kretsav

inte motiverad. För utvidgning kretsenär har anförts ökatatt etten av
antal anmälningar skulle myndigheterna flera uppslag vilket i singe

skulle försvåra möjligheterna till penningtvätt. Vi dock intetur tror att
så skulle bli fallet. För uppgiftslämnande skall bli effektivtatt ett
måste nämligen två förutsättningar uppfyllda.vara

För det första måste kretsen sådan det finns praktiskaattvara
möjligheter i administrativ ordning utfärda föreskrifter huratt om
uppgifter skall lämnas. En tillsynsmyndighet måste alltså finnas som
kan vägledande föreskrifter och kontrollera dessas efterlevnad.ävenge

detFör andra måste kretsen bestå sådana verksamheter harav som
praktiska möjligheter åstadkomma meningsfullt uppgiftslärn-att ett
nande.

Dessa förutsättningar uppfyllda såvitt gäller den nuvarandeär
kretsen. Vi väl medvetna önskemål framförtsär utvidg-attom om
ningar, liksom i andra länder har regler vidare i dettaäratt man som
hänseende våra.än

De brukar skrothandlare, deär t.ex.nya grupper man ange som
driver handel med värdefullt lösöre, fastighetsmäklare I och förosv.
sig kan säkert penningtvätt förekomma inom dessa och andra kretsar.

torde emellertidDet för dessa kategorier eller mindrevara mer
ogörligt skapa motsvarighet till dagens uppgiftsskyldighet. Detatt en
finns heller ingen anledning föreskriva ökat uppgiftslärrmandeatt ett
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bearbeta det inkomnai praktikenmöjligheterdet saknasdär att
uppgiftslärrmandeinnefattarmaterialet. Ett utanettsystem som

igoda grunder hamnasnabbt ochtordemotsvarande nytta
tudelatfullt genomförttanken påockså avvisatVi harvanrykte. ett

enligt dagensuppgifter ungefärm.fl.skulle lämnadär bankersystem
enklare former. Detbesked iskulle lämnaandraregler medan grupper

skall kunnainteutanför kretsenintesagda innebär att gruppernu
uppgifter på begäran.lämnaskyldighetkontrolleras attgenom en

uppgiftsläm-och begränsatstruktureratsåledesVår slutsats är att ett
Övriga områden får reglerasframtiden.behållas förnande skall

dentill frågoråterkommer vi närmareavsnitt 3.2särskilt. I om
avgränsningen.

Övrigt2.5

detför framtidenvärdefulltsärskilt ärviNågot noterat somsom
positivt, denmycketpositivt,mottagitsförhållandet PTL t.o.m.att av

synnerligendetvår meningEnligtuppgiftsskyldiga kretsen. är
berörda myndig-mellansamarbetetförtroendefullaväsentligt detatt

på deMed tankevidareutvecklas.ochföretag fortsättaoch kanheter
dagliga hante-i denskall bedömastransaktionervarierandehögst som

det gällerfrihetför vissfinnas närmåsteringen attett utrymme en
lagstift-möjligtsåledes intelämpliga rutiner. Detskapa är att genom

Även detframtiden måsteförrutiner.detalj söka olikaining ange
allmäntFinansinspektionensförtämligen vittfinnas utrymmeett

verksamhet.vägledande
goda samarbetehittillsvarandeförhållandet medbeskrivnaDet nyss

uppgifterdedelandra hänseenden. Enåterverkan ifå sinbör även av
tillgo-således delviskontroll kanfråga förbättradiålagts omosssom

bankvärlden.finns inomdetilldoses att ta somvara resursergenom
uppmjukningarförsiktigaförbättringar skeSåledes kan avgenom

fall ochsärskildaiför företagenmöjlighetbanksekretessen. En att
penningtvättsfall medfå arbeta iförutsättningarangivnaunder närmare

också hit.ADB-stöd hör
självfalletpenningtvätt kräveråtgärdaför atteffektivtEtt attsystem

hanteraochkanmyndighetssidan finnsdet på emottasomresurser
arbetekanslihusetpågår inomnärvarandeuppgifter. Förinkomna ett

detförändringarorganisatoriskabetydande närinriktat påärsom
i vårtVi harbrottsligheten.ekonomiskabl.a. denkampengäller mot

någonfrågorna iorganisatoriska störredeinte tagitarbete upp
satsningardeomfattningenfrånutgåttutsträckning att somutan av

i dettavibibehålls. Närväsentligti allthittills instatsmakterna satt
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såledesinnefattar dettafinanspolisenanvänder uttrycketbetänkande
Våraorganisatorisk fråga.ställningstagande i närmareinget en

3.8.återfinns i avsnitti dessa delaröverväganden
våra förslagsammanhangkan i detta nämnasAvslutningsvis att
eller i frågaregionalpolitiska aspekternågon betydelseknappast har ur

i våra förslagheller finnsåtaganden. Inteoffentligaprövaattom
jämställdhetspolitiskafråndet finns anledningnågot ut-att ta uppsom

gångspunkter.
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överväganden förslagoch3

omfattninglagensDen3.1 nya

medelallaomfattaskallpenningtvättslagendenföreslårVi att nya
verksamhetbrottsligellerbrottfrånhärrörakan avantassom

slag.allvarligare

åtgärderallsidigskall översynviföljer göradirektivAv våra avatt en
ochtillämpningPTL:sutvärderaliggerdettaIpenningtvätt. attmot
förMåletavseenden.olikaieffektiviseraskanlagstiftningenhurpröva

penningtvättåtgärdersamhälletsutvecklaskall motattöversynen vara
möjligt.effektivtsååstadkommadärvidoch systemett somatt

frågaöverväganden ivåra allmännaredovisasföljandedetI om
förgrundaskulle kunnabrottbakomliggandevilka ansvarsom

återfinns idenna deliställningstagandenVårapenningtvätt. närmare
3.7.avsnitt

skulleintelagenPTLinförandetmedsambandI attangavsav
narkotikabrott. Ettfrånmedel härrörendasttillbegränsas att somavse

detför tilltron tillförödandelikaskulledetdettaskäl för att varavar
i frågaför penningtvättutnyttjadesdetfinansiella systemet omom

narkotikabrotts-utnyttjades i frågadetbrottslighet om" omsomannan
omöj-tordeinledningsvis oftastdetskällighet. Ett att varaannat var

narkotikabrott,samband medtransaktion harligt avgöraatt enom
anknyt-harför denför sig talari ochomständigheterna attäven om

meningslöstämligendärför bliskulleRegleringenbrott.ning till om
narkotikabrottslighet.begränsades tillden

Vöverensstämmelse med deemellertid, ibegränsadesLagen nya
transaktionerallaomfattatillhäleri i BrB,bestämmelserna attom

brottsligt förvärvfrånhärröraförmodasmedel kanavseende ettsom
brottsådanafaller såledesområdeUtanför lagens1.3.2.avsnittse

någontull ellerbeskattning,undandragitsegendomendär annan
fördelarekonomiskamedför visserligenbrottavgiftsskyldighet. Dessa

omedelbarttill någotupphovintegärningsmannenför men ger
o.d. motivera-skattebrottslighetomfattaskullelagen inteförvärv. Att

lagenlångt låtaföra fördet tordeförarbetena meddes i attatt vara
frågadet idärförbrottslighet, bl.a.på sådantillämpligdirekt att om
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skatteundandragande oftast skulle omöjligt för bank haattvara en
någon uppfattning huruvida fullbordat brott föreligger närom
transaktionen En avgränsning gjordes också till brottgörs. av
allvarligare slag varmed avsågs brott där fängelse månaderänmer sex
kan följa f..prop. 1992/93:207 9s.

Nuvarande PTL omfattar således inte medel härrör från skatte-som
framgåroch tullbrott. Som avsnitt 3.7.3 omfattar det före-ossav av

slagna penningtvättsbrottet alla medel härrör från brott ellersomnya
brottslig verksamhet allvarligare slag.av

Det bör föreligga överenstämmelse mellan vad kan utgörasom
förbrott till penningtvättsbrottet och omfattningen företagensav
gransknings- och uppgiftsskyldighet. enskilde tjänstemännenDen
skulle kunna straffas för penningtvättsbrott företagetmedan intearmars
har någon gransknings- och uppgiftsskyldighet. Vidare har det
framkommit avsevärd del de medel misstänks har varitatt en av som
föremål för penningtvätt härstammar från skatte- och tullbrott.
Önskemål utvidgas till omfattaPTL skatte- ochävenatt attom

har dessutom framförts fråntullbrott flera håll. har framförtsDet även
kritik från internationellt håll den svenska lagstiftningen intemot att
omfattar skatte- och tullbrott.

Med hänsyn härtill vi uppgiftsskyldigade företagen i PTLattanser
bör åläggas granska och lärrma uppgifter alla transaktioneratt om som
kan medel härrör från brott eller brottslig verksamhetantas avse som

allvarligare slag. Definitionen penningtvätt i lagen bör i enlighetav av
hänned täcka förhindrande sådana åtgärder med avseende påett av
medel kan härröra från brott eller brottslig verksamhetantassom av
allvarligare slag ägnade dölja denna egenskapär hos medlen.attsom
Genom använda lokutionen från"härrör brott", och inte "brottsligaatt
förvärv" vi penningtvättslagen omfattar medel harävenattanser som,
sin grund i skatte- och tullbrott. direktaDen kopplingen mellan PTL
och häleribestämmelsema föreligger därför inte längre.
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uppgiftsskyldiga kretsenDen3.2

uppgiftsskyl-omfattasskallförsäkringsmäklareföreslårVi avatt
penningtvättslagen.denidigheten nya

Inledning3.2.1

driverföretagförföreliggerenligt PTLUppgiftsskyldighet som
stårföretagsådanalivförsäkringsrörelseellerbankrörelse samt som

ellervärdepappersrörelsedriverochtillsynFinansinspektionensunder
utökades1997januarikreditmarknadsbolag. Den 1verksamhet som

valutaväxlingsrörelser.omfattatill ävenkretsen att
driverföretagskall1996:1006valutaväxlingslagenEnligt som

tillverksamhetsinanmälaomfattningväsentligvalutaväxlingsrörelse i
lagensyftet medhuvudsakligaför registrering. DetFinansinspektionen

reglerskall omfattasverksamhetdriver sådanföretagär omavatt som
valuta-driverpenningtvätt. Företagåtgärderförebyggande mot som

från anmäl-undantasomfattas PTLredan i dagochväxlingsrörelse av
391995/96:216till lagen prop.förarbetenaIningsskyldigheten. s.

vilkaundersökautredare förtillkallatharregeringen attatt enanges
bekämpningeneffektiviseraförvidtasoch börkanåtgärder att avsom

kartläggaingår bl.a.uppdragetanförs IDärefter attpenningtvätt. att
förutsätterRegeringenförekommer.penningtvättomfattningi vilken

införandefråganbehandlardännedsambandiutredaren avomatt
valutaväxlingsföretagen.tillsyn förtillstånd ochsärskilda regler om

verksamheteri andrakommafrågeställningar kanLiknande somupp
kartläggningen,resultatetavvaktangranska. Iharutredaren att av

det förtidigare närvaran-skälderegeringen attangetts,somavanser
valutaväxlingsföre-förtillståndspliktinföraanledningde inte finns att

tag.
skriv-framkommitharFinansdepartementetmedkontakt attVid

valutaväxlings-diskussionertill vidkompropositionenningen i om
Finansin-stå underverksamhet ochför sintillståndborde haföretagen

anrnälningsskyldig-medskulle räckadettillsyn ellerspektionens om
verksamheterandrafannutredarenocksåhet. Tanken attatt omvar

krävadärvid skulleverksamheteroch dessaomfattas PTL,borde av
för valuta-gällakravså bordetillsyn,stå undertillstånd och samma

skyldig-vi föreslårkan redanDet nämnasväxlingsföretagen. attattnu
tillutvidgaspenningtvättslagenuppgifter i den attheten lämnaatt nya

viföreslårutvidgningNågonförsäkringsmäklare.omfatta även annan
januaridengällt från lharvalutaväxlingslagentidinte. Den som -
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1997 har varit alltför kort för för utvärdera amnälnings-attoss om——
kravet för valutaväxlingsföretagen tillräckligt eller detär bordeom
ändras till tillståndskrav. Vi därför frågan tillstånd ochett attanser om
tillsyn beträffande valutaväxlingsrörelser bör vidövervägas ett senare
tillfälle.

Enligt utredningsdirektiven skall vi det finns skälöverväga attom
utvidga lagens tillämpningsområde med hänsyn till vad käntärsom

förekomsten penningtvätt. Bedömningen skall göras även motom av
bakgrund de diskussioner förts i olika internationella fora. Iav som
denna del har olika önskemål framförts. Som exempel kan nämnasett

bl.a. advokater och revisorer borde föras in under lagens tillämp-att
ningsområde. kan ocksåDet enligt direktiven finnas skäl undersökaatt

vissa myndigheter Riksbanken, Riksgäldskontoret ochom som
Generaltullstyrelsen bör omfattas lagen.av

Enligt artikel i12 EG:s penningtvättsdirektiv skall medlemsstaterna
till bestämmelserna i direktivet utvidgas till omfatta andraatt attse

kategorier kreditinstitut och finansiella institut, då denän verksamhet
bedrivs särskilt ägnad utnyttjas förär penningtvätt. Enattsom

kontaktkommitté för penningtvättsfrågor har, i enlighet med artikel 13
i direktivet, bildats under kommissionen för bl.a. undersökaatt
behovet utvidgningar se avsnitt 1.3. l.av

Kontaktkommittén har yttrande, vilket inte bindandeärettgenom
för medlemsländerna, anfört bl.a. attmedlemsstaterna bör överväga

vissa verksamheter innefattar uppenbar risk i penningtvättssarn-om en
manhang och, så fallet,är dessaöverväga verksamheterävenom om
bör omfattas penningtvättslagstiftning XV/1102/95. Som exempelav

kasinon, vadhållning,nämns lotterier, fastighetsmäklare, juvelerare,
ädelmetall- och antikhandlare, auktionsfirrnor frimärks- ochsamt
mynthandlare. Olika kontrollåtgärder, krav på identifiering, hart.ex.
också diskuterats i fråga advokater och revisorer.om

Penningtvättslagarna i de länder vi undersökt omfattar regel-som
mässigt krets den svenska penningtvättslagen. I vissasamma som
länder har emellertid gått längre. Vi kan här hänvisa till avsnittman
1.3.3 där omfattningen för land.anges resp.

När det gäller utformningen den framtida kretsen har vi haftav
följande allmärma riktmärken.

Till börja med har vi skäl saknas föratt begränsa denansett att att
nuvarande kretsens omfattning. såvälAv direktiven de internatio-som
nella önskemålen kan heller inget utläsas utvidgningar böränannat att
övervägas.

Vidare måste, enligt vår mening, den framtida kretsen bestämmas
på sådant meningsfulltsätt uppgiftslämnande från företagenatt ett i
fråga kan åstadkommas. I detta ligger krav det måste finnasett att
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Dethärom.föreskrifterutfärdaordningadministrativimöjligheter att
verksam-tillsynsmyndighet förformnågonfinnassåledesmåste av

förochmöjligheterpraktiskafinnaslikasåmåste resurserDetheten.
medEttlärrmas. ettuppgifter systemdehanteraallmännadet somatt

godaoch påsnabbttordemotsvarandeuppgiftslänmande nyttautan
vanrykte.ihamnagrunder

berördföranslagökademedräknakanmindre nuMed än att man
tillsynsmyndigheterförslagvikontrollverksamhet, ettatt nyaomanser

genomförashunnitförändringarnaföreslagnadetill dessanståbör nu
förfinnstillsynsmyndigheterbör enutvärderas. Det nämnas attoch

följande.detbehandlar iviverksamheterdedel somav
förhållande-strukturerad ochsåledesställningstagande är attVårt en

framtiden. Denförbehållasskalluppgiftspliktbegränsad nuvaran-vis
dockVi haroförändrad.väsentligti alltdärförbehållsde kretsen

skyldighetåläggasbör attverksamhetervissatillframkommit enatt
ibehandlarvi närmarefrågainformation,lämnapå begäran somen

avsnitt 3.4.5.
kanpenningtvättfunnitvidärområdenredovisas attföljandedetI

avsnitt.underåterfinnsställningstagandenVåraförekomma. resp.

Spelmarknaden3.2.2

såsomverksamheterolikafallerspelmarknadenbegreppetInom
lotterier.andraochtipsvadhållning, typersamtkasinon, trav av

påOmsättningenomfattande.Sverigeispelmarknaden ärochLotteri-
miljarder23tillår 1995underuppgickspelmarknadenlegaladen

svårmycketskälnaturligaspelmarknaden ärillegalakronor. Den av
medsig vägarspel sökerillegalaochlegalaBådeuppskatta. nyaatt

spelmarknadenFörinformationsteknik.elektronik ochutnyttjande av
Lotteriinspek-övervakningsmyndighet,tillstånds- ochcentralfinns en

Riks-hästtävlingar utövarmedsambandivadhållningVidtionen.
tillsynen.skatteverket

förekommakanpenningtvättanledningallfinns attantaDet att
kasino-tillåtnai Sverigeemellertid denNuspelmarknaden. ärinom

vinstmöjligheter ärochbåde insatserutformadsåverksamheten att
internationellt.gällervadtillförhållandeireduceradekraftigt som

kasinoverk-därländermed demöjligdärför intejämförelseNågon är
blisjälvfalletkanBildenpenningtvättsregler.omfattassamhet enav

hostillåtenblirinternationellverksamhetsådan typ oss.avomannan
funnitintehar vibingospellotterier,gällerdäremotdetNär m.m.

utgångspunkter.från våraintressenågot av
intekansketrawerksarnhet,ochtips-intresse ärbetydligt störreAv
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minst den sistnänmda. I denna del märka det bara finns tvåär att att
aktörer Tipstjänst och ATG med särskilda tillsynsmyndig-AB- -
heter; Lotteriinspektionen Riksskatteverket RSV. Totalisator-resp.
vadhållningen skall stå under uppsikt särskilda kontrollanterav som

RSV har också meddelatRSV. vissa föreskrifter för kontrol-utses av
lantverksamheten och tillsynen i övrigt avseende vadhållning i
samband med hästtävling RSFS 1994:12.

Från formella utgångspunkter skulle i fråga hästsporten irent om
och för sig någon form kontrollsystem kunna tillskapas medav
utgångspunkt i tillsynsmyndighetens befogenheter. I praktiken torde
detta emellertid knappast möjligt. Själva spelandet ärvara numera
genomgående i den någrameningen nanmuppgifter inteanonymt att
lämnas samband med insatserna.i Spel kan också ske hos mycketett

antal ombud varierande slag. Någon återgång till tidigarestort av
spelforrner knappast tänkbar. Vid studiebesök Solvalla upplystesär

tänkt innebärande skulle möjlighetöppnaett system att attom man en
spela via konton. Om sådan ordning infördes skulle hinderett moten

kontrollåtgärdersärskilda falla bort. I sammanhanget vill vi nämna att
den privata handeln med bongar knappast kan åtgärdas genom
penningtvättsregler. Vi vill dock påpeka vissa kontrollmöjligheteratt
finns. Vinster till SO 000 kronor betalas visserligen ombudenutupp av

högre vinstutbetalningar kräver banks medverkan, vilket innebärmen
transaktioner berör företag inom uppgiftsskyldigastörre denatt

kretsen. Den del vinsten överstiger 200 000 kronor kvarhållsav som
hos ATG under för30 dagar interna säkerhetskontroller.

Som framgår avsnitt 3.4.5 föreslår vi de bedriverattav som
vadhållnings- och lotteriverksamhet skall skyldiga lämnaattvara
ñnanspolisen de uppgifter kan betydelse för utredningsom vara av en
angående penningtvätt. får, iDet fall för närvarande,vart anses vara
tillräckligt för dessa verksamheter.

3.2.3 Handel med värdefulla föremål

Under denna rubrik faller verksamheter där det handlas föremålmed
ornsättningsbara ochär har relativt högt och normaltettsom som

bestående värde. Det kan tänkas sådant föremål i sig själv haratt ett
i detta sammanhang, obetydligt värde handelnett, att ettmen avser

flertal föremål tillsammans betydandeutgörsort ettav samma som
belopp. Nedan några exempel på sådana verksamheter där detanges
kan föreligga risk för de används för penningtvätt. Exempliñering-att

utgår delvis från den har diskuterats i internationellaen som samman-
hang, främst inom EG:s kontaktkommitté för penningtvättsfrågor.
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antikhandlare,ochädelstenshandlare, konst-Juvelerare,
medhandlaremynthandlareochfrimärks- samtauktionsfirmor,

transportmedel

interubrik ärdennaunderförekommerverksamheterDe som
lagstiftning.särskildreglerade genom

metallervärdefullamedHandel

1986:985i lagenreglerasädelmetallarbetenmedhandelYrkesmässig
vadreglerlagen finnsIädelmetallarbeten.medhandel somomom

Kontroll-kontroll.ochstämplarädelmetallarbete,skall omsomanses
DenForskningsinstitut AB.ochProvnings-Sveriges somärorgan

ädelmetallarbetenimporterarförsäljer ellertillverkar,yrkesmässigt
kontrollorganet.registrerad hosskall vara

Skrotverksamhet

trädde ibegagnadeochmed skrothandel1981:2Lagen varorom
1981:402förordningensamtidigt1981julikraft den 1 omsom

medhandel1981:403förordningenmed skrot ochhandel om
motverkahandförstairegleringenSyftet med är attbegagnade varor.
åtkommetoärligtavsättningenförsvåratillgreppsbrott att avgenom

medHandelgods.sådantefterspaningpolisensunderlättaochgods
tillsynocksåpolismyndighet utövarfrånkrävertillstándskrot som

långtgåendetämligenharPolismyndighetenskrothandeln.över
omrâde,undersökahandlingar,delkanbefogenheter, tat.ex. avman
granskaochverksamhetenanvänds iellerlokal annat utrymme som

verksamheten.tillhörhandlingarövrigaochbokföringden som
samtligaräknasbegagnadehandel medförordningenI varorom

sådanaExempel på ärregleringen.omfattas avsomuppvaror
symaskiner,motorsågar,utombordsmotorer,cyklar,mopeder,

till dessa.tillbehördelar ochradio- och TV-apparaterkameror, samt
bestårdelväsentligtillhelt ellerföremålsmyckenPälsverk, samt som

påexempelandrametallerm.fl. ädlaplatina ärguld, silver, varorav
krävsbegagnademedhandelFörregleringen.omfattas varoravsom

polismyndighet.registrering hosendasttillståndinte utan
ochskrothandeln medbedömaförtillsattsharutredareEn att om

regleradbörfortsättningenibegagnade även genomvaravaror
harutredningenkontakt medVid1996:1.dir.lagstiftningsärskild

skrothandeln.avregleraheltbl.a.denna övervägerframkommit attatt
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Uppdraget skall redovisas 1997.sommaren
bilskrotningsverksamhet finns kompletterande bestämmelserFör i

bilskrotningslagen och bilskrotningsförordningen1975:343
1975:348.

Pantbankers handel med begagnade regleras i pantbankslagenvaror
och pantbanksförordningen 1995: 189, avsnitt1995: 1000 1 3.2.7.se

Överväganden

flesta verksamheter rörande s.k. värdefulla föremål saknar specifikDe
lagreglering. Någon tillsynsmyndighet finns inte. Dessa verksamheter
kan tänkas handla med mycket betydande belopp varför påtagligen
risk för penningtvätt kan föreligga. Med tanke på denna kategoris
karaktär det inte möjligt bygga i praktiken användbartär att ettupp

för uppgiftslämnande. Hithörande bör emellertidsystem grupper vara
skyldiga på begäran finanspoliscn lämna de uppgifter kanatt av som

betydelse för utredning angående penningtvätt jfr avsnittvara av
3.4.5.

Nuvarande befogenheter för polismyndighet ändras inte våragenom
förslag, bortsett från vad i avsnitt från3.4.5. Vi utgårsägs attsom

beaktar vad vi anfört ställning skall till dennär tasman nu ovan
nämnda utredningens förslag.

3.2.4 Mäklare

Vi har här studerat fastighets- och försäkringsmäklare. denFör först-
nämnda kategorin gäller fastighetsmäklarlagen 1995:400 sedan den
1 oktober 1995. För registrering och tillsyn svarar
nämnden. Nämnden har bl.a. granska akter, bokföring ochrätt att
övriga handlingar hör till verksamheten. Nämnden bör också påsom

initiativ bevaka och följa de lokala förhållandena på fastig-eget upp
hetsmäldarområdet skall vid behov samarbeta med andrasamt
myndigheter prop. 1994/95:14 27. Mäklare kan tilldelas varnings.
och registreringen kan återkallas.

Även för försäkringsmäklare finns enligt lagen 1989:508 om
försäkringsmäklare registrerings- tillsynssystem.och handhasDettaett

Finansinspektionen.av
Finansinspektionen skall i enlighet med försäkringsrörelselagen

1982:713 verka för sund utveckling försäkringsväsendet. Moten av
denna bakgrund har inspektionen det gäller försäkringsmäklarnanär
till uppgift dels fullgöra de konkreta tillsynsuppgifterna enligtatt
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mäklar-allmän tillsyndelsförsäkringsmäklarlagen, överutövaatt en
uppfylls.intentioner Enförsäkringsrörelselagensverksamhet så attnas

varning med-inspektionen, vidare kanåterkallaskanregistrering av
delas.

för-förtillsattssärskild utredare har göra översynEn att aven
beräknasUtredningendir. 1995: l 16.säkringsmäklarlagen vara

halvåret 1997.förstaslutförd under
försäkringsmäklarefastighetsmäklare och omsätterBåde stora

därför. Fastig-föreliggerpenningtvättrisk förpåtagligbelopp. En
Fastighetsmäklarnämnden ochunder tillsynstårhetsmäklarna av

Finansinspektionen.tillsynstår underförsäkringsmäklarna av
bl.a.utredning, därnärvarande underförFörsäkringsmäklarna är

skalltillsynFinansinspektionens över.bestämmelserna sesom
försäkringsbolaghaft medvi harvid de kontakterharDet som

försäkringsmäklaremedavtalframkommit har upprättatatt omman
regler. Dessutommåste följa PTL:si sin yrkesutövningmäklarnaatt

penningtvätts-utbildning imäklarnatillhandahåller försäkringsbolagen
Finansinspek-står underförsäkringsmäklarna redanEftersomfrågor.

dessaomfattatillinnebär utvidgning PTL äventillsyntionens attaven
då det föreliggerhärtill ochförändringar. Med hänsynnågrainte stora

försäk-mäklarverksamheten börför penningtvätt i denpåtaglig risken
uppgiftsskyldigheten.omfattasringsmäklarna av

likaså risken för penningtvättfastighetsmäklarna, där ärFör en
utform-Tillsynen har intenågot annorlunda.lägetrealitet, är samma

försäkringsmäklarna.Finansinspektionen harden överning somsom
fastighetsöverlåtelser finns detdet gällerHärtill kommer näratt m.m.

det centrala fastighets-uppgifter kan sökas. Genomdärolika register
uppgifter bl.a. lagfarter,erhållaCFD kandatasystemet omman

fastighets-taxeringsvärden. Det endastoch ärägarförhållanden
i CFD. FPWINsökbara I registretoch adresseröverlåtelser ärsom

överlåtelser, köpeskilling och standarderhållas bl.a.uppgifterkan om
fastigheter i Sverige. Det FPWINsamtligaavseende är ävengenom

överlåtelser i meduppgifter samtliga Sverigemöjligt fåatt enom
taxeringsvärdevisst belopp elleröverstigandeköpeskilling ettett

fastighets-finns det vanligavisst värde. Slutligenöverstigande ett
vissuppgifterdär det finns möjlighet sökaregistret att en person

eller harvederbörandevilka fastigheterför få reda ägeratt t.ex.
lämnas tilloffentliga och kanUppgifterna i registren ärägt. envar.

och bättrespaningsmöjligheterna andrasagda innebärDet ärattnu
fastig-får därför till fyllestförsäkringsfallen. Detiän attanses vara

skyldigheten lämna finans-för framtiden omfattashetsmäldarna attav
kan betydelse för utredning angåendede uppgifterpolisen avsom vara

avsnitt 3.4.5.penningtvätt se
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rådgivareJuridiska3 .2.5

verksamhetdels denjuridisk rådgivningMed begreppet somavses
bedrivsverksamhetdels denadvokat,bedrivs av ensomenav

verksamhetoch denadvokatbyrå, delspåjuristbiträdande somen
anställd påhelleradvokat och inteintejuristbedrivs är ensomav en

skalli 8 kap. RB. Detadvokater finnsBestämmelseradvokatbyrå. om
fastställsstadgaradvokatsamfund medallmäntbl.a. finnas ett avsom

regeringen.
tillsynenadvokatsamfunds styrelse överutövarSverigesDet är som
utförandetsåväl vidledamöternaoch tilladvokatväsendet att avser

uppfyller de plikterverksamhetsin övrigadomstol iinförtalan som
ingår såvältillsynenbefogenhetenhonom. I utövaåvilar attattsom

påadvokatverksamhetenuppsiktallmänhålla över att egetsom
indisciplinärtfrågaanmälangrundvaleller påinitiativ ta omuppav

skyldig lämnaadvokat. Advokatensärskild ärförfarande någon attav
disciplinnämndSamfundetsuppgifter erfordras.destyrelsen tarsom

och beslutarledamotingripandedisciplinärtfrågor mot omomupp
och erinran.straffavgiftsamfundet, varning,uteslutning ur

nitisktredbart ochsin verksamhetskall vid utövandetadvokatEn av
advokatsed.iaktta goduppdrag och i alltutföra anförtroddahonom

vad hanså fordrar, förtigagod advokatsedskyldig därLedamot är att,
advokat-vid sidan sinLedamot får inteyrkesutövning.erfar i sin av

deneller omfattningverksamhet denrörelse utöva attartavannan
oförenligellersjälvständighetinverka på hans ärmenligt kan annars

reglerfinns särskildaadvokat.ställning Detmed hans omsom
ochsekretesslagen 1980:1009 kap. 9 §för advokatertystnadsplikt

medförabestämmelserna kanbrott8 kap. 4 § RB. Ett mot ansvar
BrB.enligt 20 kap. 3 §

sigadvokatsed inte angivetmed godVad nännareär varesom avses
för godSveriges advokatsamfund. Normerstadgarna föri eller iRB

inom advokatkáren och kommit tillstället utbildatsadvokatsed har i
disciplin-advokatsamfundets styrelse ochavgörandenuttryck i av

advokatsamfunds vägledandestyrelse har utfärdatSverigesnärrmd.
långtinteadvokatsed. Det reglernaför godregler poängteras att

får uppfattas så allt inteoch inteuttömmandenär är ut-att som
Å andra sidan innebärförbjudet skulle tillåtet.tryckligen är vara

desamma nödvändigtvis måstevarje frånreglerna inte heller avstegatt
påföljd.föranleda disciplinär

till följd derassamfundsledamöterna uppkommerdet gällerNär av
förenklingproblem. Med risk för viss skullesärställning speciella

det första det självklarhetbeskrivas sålunda. Förläget kunna är atten
till väl fungeran-för brott skall hamisstänkt rättär etten person som
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de försvar. denna del finns inget för advokaterI görautrymme att
m.fl. uppgiftsskyldiga. det andra vi det lika självklartFör attanser en

i transaktioner kan innefattaadvokat inte skall medverka t.ex.som
hänseende finnas förpenningtvätt. sistnämnda skulle skäl kunnaI

speciella bestämmelser. I det praktiska brottsutredningsarbetet noteras
inblandade i bakomliggandesamfundsledamöter stundom ärävenatt

1995förehavanden se NJA 1991 293 och NJA 505.t.ex. s. s.
frågan penningtvättslag skulle utformasbedömningEn av om en ny

vissa slagså advokater eventuellt med begränsningen tillävenatt -
uppgiftsskyldighetärenden kom omfattas bör görasatt motenav av——

finnas.bakgrund vilka andra åtgärder kan Vi tänkerhär intesomav
bara på Samfundets tillsyn och de etiska regler för advokateregen som
vuxit fram. Reglerna tystnadsplikt liksom nuvarande rådgivnings-om
lag, i förening med det râdgivningsbrott vi föreslår, måstenya som

Ävenockså in. straffen för medverkan till brottvägas ärt.ex. av
intresse. våra kontakter med säkerhetsansvarigaI bankerna har
framkommit fall förekommit där advokater inte har upplysavelatatt
banken vilket klientmedelskonton har, trots attom ursprung pengar
det betydandesig belopp. Detta har upplevts besväranderört om som
för bankerna eftersom dessa inte får befatta sig med medel kansom
misstänkas härröra från brottsligt förvärv.

Vi har dock för inte föreslå särskilda regler för advoka-stannat att
sig generellt eller för dem sysslar med speciellaterna, vare som

ärendetyper. Vi förutsätter dock det allmänna och samfundetatt noga
följer utvecklingen på området och med erforderlig kraft ingriper vid
överträdelser.

3 .2.6 Revisorer

Bestämmelser revisorer finns i lagen 1995:528 revisorer. Detom om
finns tvâ slags revisorer; godkända och auktoriserade revisorer. För

bli godkänd eller auktoriserad revisor skall sökanden uppfylla vissaatt
angivna krav.

För tillsynen särskild myndighet, Revisors-svarar numera en
nämnden. I samband med nämndens tillkomst betonades bl.a. reviso-

roll för företagandets villkor de skall bevaka detatt attrernas genom
inte förekommer skattefusk och ekonomisk brottslighet företagen.i
Enligt förordningen 1995:666 med instruktion för Revisorsnämnden
skall nämnden för godkännande och auktorisation revisorer,svara av
registrering revisionsbolag, initiativ till, utreda och avgörataav
disciplinärenden, anordna examina och föra register överettprov,
revisorer och revisionsbolag, lämna information och uppgifter i frågor
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revisorsområdet ochutvecklingen inomföljarevisorstillsynen,om
betydelse föreller kan fåharförhållandenbeaktasärskilt somnya

Sanktionemarevisionsbolag.och utgörsrevisorertillsynen över av
auktorisation.upphävandeellererinran, varning av

godoch enligtuppdrag omsorgsfulltutföra sinaskallEn revisor
Revisorsnämndenskall underrättaSkattemyndighetrevisorssed. om

omständighetanmärkningsvärdnågonuppmärksammarmyndigheten
revisionsbolags verksamhet.ellerrevisorsi fråga ettom en

innebär hantystnadspliktaktiebolag harrevisor iEn attett somen
upplysningarfår lämnautomstående inteellerenskild aktieägaretill

vid sittfått kännedomhanangelägenheterbolagetssådana omsomom
alla delämnaskyldig till bolagsstämmandäremotuppdrag. Han är att

förfångskulle leda till väsentligtdet intebegär,denupplysningar om
lämna upplysningarvidare skyldigRevisornför bolaget. är att om

konkursför-bolagetsmedrevisor,angelägenheter till bl.a.bolagets
Även bolags-brottmål.förundersökningsledare iochvaltare gentemot

tillinnebär revisornupplysningspliktföreliggerledningen attsomen
uppdagatoegentligheter hanuppgift sådanaskall lämnadenna somom

bestämmelsenbrytergranskningsarbete. Om revisorsittunder moten
enligt 20tystnadspliktkan han dömas för brotttystnadsplikt motom

revisornärvarande tystnadspliktenFör hindrarkap. 3 § BrB. att en
granskning ochhar upptäckt vid sinpolisanmäler brott han somsom

revisionsberättelse.anmärkt i sinharhan kanske t.o.m.
aktiebo-ändringar ihar lagt fram förslag tillAktiebolagskommittén

organisationdelbetänkandet Aktiebolagets1975:1385 ilagslagen
itill ändringarBetänkandet innehåller bl.a. förslagSOU 1995:44.

anför bl.a. följande. Dettystnadsplikt. Kommitténrevisornsfråga om
aktiebolagålägga revisorer i samtligamotiveratframstår i dag attsom

sinde upptäcker underåklagare brottskyldighet underrättaatt om som
uppstå detunderättelseskyldigheten skall börgranskning. För att

skalldet enligt gällandebrottet denkrävas rättär art attatt av
skall således frågarevisionsberättelsen. Detanmärkas i omvara

skadareviderade bolaget liderförfaranden, varigenom detbrottsliga
aktiebolagslagen eller bolagsord-innebäreller på sätt attannatsom

revisorn faktiskterfordrasöverträds. Vidare bör detningen att
revisionsberättelsen ellerifrågavarande gärningen ianmärkt denmot

förutsättning revisornavgiven anmälan. Dessutom gäller attsom
väsentlig skada eller innebärfinner det anmärkta förhållandet vållatatt

endast misstankeför sådan skada. Underrättelseskyldighetenfara avser
verkställande direktör.brott begåtts styrelseledamot ellerom som av

harskyldigheten skall föreligga det tillräckligt revisornFör är attatt
närvarandehar begåtts. bereds föranledning brott Förslagetanta att

promemoriainom Justitiedepartementet där har upprättats somen
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under 1997 kommer diskuteras i hearings.attmars
Europaparlamentet och rådet har den 29 juni 1995 antagit det s.k.

BCCI-direktivet Direktivet bl.a.95/26/EG. innehåller bestämmelser
rapporteringsskyldighet till tillsynsmyndighetema. Denrevisorersom

BCCI-direktivet stadgade rapporteringsskyldigheten till tillsynsmyn-i
digheten innebär delvis och aktivare revisorsroll.en ny

rapporteringsskyldighetBestämmelserna i BCCI-direktivet tillom
Finansinspektionen har 1995/96: Förstärkt tillsynse 173 överprop. -

införts för kreditmarknadsbolag,finansiella företag revisorer i banker,
understödsföreningar,försäkringsbolag, värdepappersbolag fondbolag

,
och hypoteksinstitut se 3 kap. 8 a§ revisor iBRL. Ent.ex. ett

företagsådant finansiellt skyldig omgående till Finansinspektio-är att
sådana förhållanden rörande företaget kan utgörarapporteranen som

överträdelse författningarväsentlig de reglerar företagetsaven som
verksamhet. Vidare skall revisorn förhållanden kanrapportera som

företagetspåverka det finansiella fortsatta drift negativt eller kansom
leda till han avstyrker balansräkning eller resultaträkningatt att
fastställs eller kan föranleda anmärkning. Någon sanktion för revisorer

underlåter fullgöra sin rapporteringsskyldighet finns inte.attsom
Banklagskommittén har bl.a. i uppdrag den lagstad-övervägaatt om

gade revisionsplikten i institut står under Finansinspektionens till-som
skall utvidgas så bolagsstämman valda revisorer skallattsyn av vara

skyldiga dels utföra de revisionsinsatser initierats inspek-att som av
tionen, dels till inspektionen vissa iakttagelser dir.rapportera
1995:86. Frågan kommer behandlas under utrednings-att senare
arbetet.

frågaI revisorerna sig enligt vår mening delvis likartadegörom
förhållanden gällande beträffande advokaterna. Således firmssom en
tillsynsmyndighet varför kravet på nöjaktig tillsyn får uppfyllt.anses
En revisor kan vid revisionen upptäcka misstänkt penningtvätt av
betydande storlek. Det kan därför finnas skäl låta omfattaPTLatt

revisorer. ldentiñeringenäven borde inte något problem, dåvara
revisorn förutsätts revisionen Inte heller kraven påveta vem avser.
bevarande handlingar på interna rutiner och utbildning bordesamtav
medföra revisorer hålls utanför PTL. Problemet emellertid denatt är
tystnadsplikt föreligger för revisorer. Revisorn i dag för-ärsom
hindrad anmäla brott. Om Aktiebolagskommitténs förslag gåratt
igenom innebär det revisorn kan anmäla brott endast underatt men
mycket specifika omständigheter. Vidare föreligger redan i dag för de
företag står under Finansinspektionens tillsyn skyldighet attsom en

vissa omständigheter till inspektionen. Sammantaget har virapportera
därför funnit det i nuläget inte finns tillräckliga skäl för införaatt att
någon särskild uppgiftsskyldighet för revisorerna.
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Pantbanker3.2.7

ifinnspantbanksverksamhetochpantbanker pant-Bestämmelser om
efterendastfår drivasPantbanksverksamhet1995:1000.bankslagen

meddelas skertillståndlänsstyrelsen. Innantillstånd van-enav
ledningenbedömningallmäninnefattandedelsprövning, även omaven
påverksamheten sättorganisera ettkommakanföretageti attantas

seriöst.verksamhetendrivamöjligtdetgör attsom
förhållandenekonomiskaellerpersonligaenskildasUppgifter om

röjas. Denobehörigenfår intepantbanktilllämnatshar somensom
enligttillinte dömasemellertidskallförbuddettabryter ansvarmot

§BrB.320 kap.
skallidentitetskontroll. Vidarepantsättningen skerbl.a.Vid enen

underpantbank stårEnuppgifter.viktigarepantbok förassärskild över
sundfrämjabl.a.Tillsynenlänsstyrelsen. atttillsyn enavserav

delänsstyrelsenskall lämnapantbankEnverksamheten.utveckling av
sammanhängandedärmedochverksamhetsinupplysningar om

undersökninggenomförafårLänsstyrelsenbegärs.omständigheter som
bedrivatillståndnödvändigt. Ett pant-detpantbank attnär ärhos en

sig intevisatföretagetbl.a.återkallasbanksverksamhet kan om
tillräckligtOm detpantbanksverksamhet. ärsundkravetuppfylla en

meddela varning.i ställetlänsstyrelsenkan
uppgifterlämnabegäranskyldigpantbank utEn är att ur

vissfårsådan begäranpolismyndigheten. Entillpantboken avse
ocksåskallPantbankenpolismyndigheten.tillrapporteringsystematisk

under-lokaler förpantbankenstilltillträdepolismyndighetenlänma
handlingaroch depantbokengranskningochpantlagretsökning avav

den.grund förtillliggersom
bestäm-f. föreslog2011994:61SOUPantbanksutredningen atts.

driverföretagtillämpligaskulle äveni PTLmelserna göras som
framemellertid inteladesförslagNågotpantbanksverksamhet.

Frågansammanhang.lösas ibörfråganansågeftersom annatattman
utredningsornråde.till vårthör

föranvändas pantsätt-stöldgods kanbl.a.väl medvetnaVi är attom
penningtvätt. Däremot ärled ipantsättning kanoch utgöraning ettatt

skäl förvägandetillräckligtdet finnstilltveksammavi tungtommer
såSkullekretsen.uppgiftsskyldigapantbankerna inom denmedatt ta

alltförundvikaförbegränsningarrad ettske måste göras atten
fåantagligenskulleSådanauppgiftslämnande. spärraromfattande

Avföremålstill olikatill belopp storinte bara även natur.knytas utan
kontrollmöjligheter.dagensocksåsammanhangetibetydelse är

Ävensanktionsmöjligheter.tillsyns- ochgodaLänsstyrelsen har
till deanslutningkontrollmöjligheter. Ihar godapolisen ossav
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inledningsvis avsnitt angivna3.2.1 målsättningarna vi funnithar
övervägande skäl tala med pantbankerna i den penning-emot att ta nya
tvättslagen. Nuvarande ordning får fungera tillfredsställande.anses

3.2.8 Myndigheter

Enligt våra direktiv åligger det någraäven övervägaattoss om
myndigheter skall omfattas PTL. Såsom i avsnitt föreslår3.6av anges
vi Tullverket får utvidgad möjlighet undersöka och lämnaatt en
uppgifter misstänkt penningtvätt. Avseende Riksbanken och Riks-om
gäldskontoret har det vid kontakter med dessa framkommit de,att

de inte omfattas PTL, tagit principbeslut följatrots att attav om
lagens bestämmelser. Som i avsnitt 3.6.1 har Riksbanken, meduppges
stöd principbeslutet, vid några tillfällen misstänktrapporteratav
penningtvätt till finanspolisen. Riksgäldskontoret har uppgivit deatt
inte har upptäckt några misstänkta transaktioner. Någon kontanthante-
ring sker inte längre hos Riksgäldskontoret. Med hänsyn härtill anser
vi det inte föreligger skäl för låta den penningtvättslagenatt att nya
omfatta dessa myndigheter. Vi förutsätter myndigheterna kommeratt

iaktta framtida ändringar i lagen. Det har inte heller framkommitatt
skäl för låta någon myndighet eller organisation omfattasatt annan av
den penningtvättslagen.nya

3.3 Frysning, bevakad överföring förverkandeoch

3.3.1 Frysning

Enligt direktiven skall vi undersöka de bestämmelser finnsom som om
förverkande, kvarstad och beslag tillräckliga i penningtvättsärendenär
eller det skall införas möjlighet "frysa" tillgångar hosatt ettom en
företag omfattas PTL. Begreppet frysning har i direktivensom av
definierats möjlighet eller senareläggaatt stoppa trans-som en en
aktion. Ett beslut frysning skulle således innebära förbud förettom

företag under kortare tid utföra kunden begärdett att trans-en en av
aktion. Vidare skulle bank, till skillnad från i dag, kunnat.ex. taen

det finns skäl transaktionenemot trots att att anta attpengar avser
medel härrör från brott eller brottslig verksamhet allvarligaresom av
slag, riskera sig skyldig till brott.göra Frysning skulleutan att att

kunna innebära företagetäven transaktionatt stoppar en av pengar
redan finns hos institutet. Syftet med frysningsförfarandeettsom

95



överväganden förslagoch 1997:36SOU

i fråganbeslutarådrumåklagarepolis och attskulle omatt gevara
inte.ellerskall inledasförundersökning

Gällande rätt3.3.1.1

Penningtvättslagen

lagenomfattasför företagförbjudet attdet§ PTLEnligt 3 är avsom
kanmedelavseendetransaktioner antasvidmedverkamedvetet som

lagregleradNågonslag.allvarligareförvärvbrottsligafrånhärröra av
finns inte.transaktionfrysamöjlighet att en

anfördeslagförslagetbehandlingjustitieutskottetssamband medI av
frysasaknadesmöjligheter1992/93:Ju24 attmotioni att pengaren

bordemöjlighetsådanochförverkandebeslutpåavvaktan atti enom
undermotionenavstyrkte1992/93:JuU37Justitieutskottetfinnas.

Utskottetfinns.redanefterfrågadesordningdenhänvisning till att som
för-1-6 §§ BrB36 kap.ibestämmelsernatillhänvisade bl.a. om

verkande.
be-dockifrågasattesbetänkandettillyttrandesärskiltI omett

möjlighetertillräckligakvarstadochförverkandestämmelserna gavom
kanhandlaringripa detstadium närtidigt pengar somett omatt
detanfördesyttrandetIpenningtvätt.föremål för attmisstänkas vara

itransaktionersådanatillfälligtmöjlighetskapasborde stoppaatten
Finansin-ellerRikspolisstyrelsenbedömningavvaktan på t.ex.aven

spektionen.
medlemsstaternaföreskriverpenningtvättsdirektiv artikel 7 attEG:s

avstår fråninstitutfinansiellaochkreditinstitut atttillskall attse
misstänker haellerhardetransaktionersådanautföra vetsom

myndig-underrättat dedetill desstvättningsamband med pengar,av
uppgifthar tillmyndigheterdedvs.i artikelheter somsom avses

under de förutsätt-får,myndigheterDessapenningtvätt.bekämpaatt
före-meddelanationella lagar,derasenligtgällerningar resp.som

sådanfall dådeinte skall utföras. Itransaktionenläggande att enom
möjligtinteoch detinnebära penningtvätt ärmisstänks atttransaktion

underlâtenhetenellertransaktionenutföraunderlåtaangivet sätt att
efterforska denförsök ettmotverkaägnad attär gynnas avsomatt

iberörda företagetskall detpenningtvätt,förförfarandemisstänkt
myndigheterna.underrättaomedelbartefterhand
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och husrannsakanKvarstad, beslag

ikvarstad, beslag och husrannsakan finns bl.a.Bestämmelser om
Förverkande behandlar vi i avsnitt 3.3.3.26-28 kap. RB. separat

koppling mellan bestämmelsernañmis ingen direktDet om
kap. och bestämmelsernainledande förundersökning i 23 l § RBav

kap. 16 framgårtvångsmedel ibl.a. 26-28 kap. RB. Av 23 § RBom
sambandet. Om granskardock det grundläggande närmareman

tvångsmedelsreglerna framgår förutsättning för tvångsmedelatt atten
finns anledning brottfå användas det åtminstoneskall är attatt anta ett

företas intebegåtts. Exempelvis får husrannsakan inte dethar om
förförekommer anledning, brott har förövats".-Vidare fordrasatt att

föremål skall få i beslag enligt kap. § första stycket RB,27 1tasett
föremålet skäligen kan ha betydelse för utredningatt antas ettom

visst, konkret brott eller det skäligen kan avhänt någonatt antas vara
visst brott eller på grund brottet förverkat. För kvarstadettgenom av

krävs bl.a. någon kan"skäligen misstänkas för brott". Om detatt
finns förutsättningar för besluta husrannsakan, beslag elleratt t.ex.om
kvarstad finns det följaktligen också förutsättningar för-inledaatt
undersökning. Polisrättsutredningens slutbetänkande TvångsmedelI
enligt 27 och 28 kap. polislagenRB SOU 1995:47 155 harsamt s.
frågan tvångsmedlens användning behandlats. Polisrättsutredningenom
menade då straffprocessuella tvångsmedel, med hänvisning till vadatt

anförts, kunna förutsättningarnaendast bör användas då försom ovan
inleda förundersökning uppfyllda. Jämförär ävenatt prop.

1994/95:23.
Av 23 kap. 3 första stycket§ RB framgår beslut inledaatt attom

förundersökning skall fattas polismyndighet eller åklagare. Harav
något formellt beslut förundersökning fattatsinte har förundersök-om
ning ändå faktiskt inledd beslut tvångsme-rent ansetts ettgenom om
delsanvändning JO 1993/94 97, JO:s beslut 1994-09-26, dnr. 4145-s.
1992, och 1994-11-01, dnr. 2194-1993.

Betalningssäkring enligt lagen 1978:880 betalningssäkring förom
skatter, tullar och avgifter

Enligt l § lagen betalningssäkring får för säkerställa betalningattom
fordran på skatt, tull eller avgift betalningssäkring itasav genom

anspråk så mycket gäldenärens egendom fordring-motav som svarar
Beslut betalningssäkring får fattas det finns påtaglig risken. om om en
gäldenären försöker undandra sig betala fordringen och demaatt att

eller, det finns flera fordringar, de tillsammans uppgår till ettom
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länsrätt ochbetalningssäkringBeslut prövasbelopp.betydande avom
intrång ellerdetför åtgärdenskälen uppvägerfår fattas endast menom

eller för någotgäldenärenföråtgärden innebäri övrigt annatsom
bifallasbetalningssäkring får inteyrkandeintresse. Ettmotstående om

Är fara isig. dettillfällehar beretts att yttramotpartenutan att
till dess någotbeviljas gällaomedelbartåtgärdendockdröjsmål får att

förordnats.harannat

sanktionerinternationella76 vissa1971Lagen om

införtssanktioner harinternationellalagen vissa§Genom 7 enoma
frysas.tillgångar skallblockeradbeslutamöjlighet statsattatt enom

förarbetena prop.enligtreglernamed deAvsikten ärnya
betalningverkställaförbuddetkomplettera1992/93:229 attmotatt

vissalagenfinns i 7 §blockeradkredit tilleller stat omsomenge
sanktioner.internationella

frysningsinstitutFörslag till3.3.1.2 m.m.

andra stycket PTLi 3 §medverkansförbudetföreslårVi att
underrättaför företagenskyldighetmedupphävs och attersätts en

regeringen bestäm-myndigheteller denRikspolisstyrelsen, som
transaktioninnanpenningtvättvid misstanke genom-enommer,

transaktionen ellerunderlåtamöjligtinteOm detförs. är att om
nämnda myndig-utredningen skallden fortsattaskulle hindradetta

Skälen förgenomförandet.efteromedelbartunderrättashet att
föreslår dessutomVigenomförts skall därvidtransaktionen anges.

frysning skall,införs. Beslutfrysningsinstitutsärskiltatt ett om
kan bestå iåklagare ochfinanspolisen, fattasefter anmälan avav

två dygn.högst

skullefrysa tillgångarmöjlighetanförsdirektiv s. 9våraI attatt en
förundersökningfråganbesluta irådrumoch åklagarepolis att omge

huvudsakliga syftet meddetdettaeller inte. Omskall inledas är
frysning kunnabeslutmåstedet fåråtgärden, vilket omanses vara,

förunder-för inledandeförutsättningarnainnanfattas även av en
förstadium. Dettaförundersökningensuppfyllda, dvs. påsökning är

harolika sammanhangoreglerat. Iområde i dag iär stort sett man
förunder-förekommer innanden verksamhetbeskrivaförsökt som

inletts.sökning har
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polisensårs Polisberednings betänkande delade inI 1981 man
ochföre förundersökningens inledande i två spaningåtgärder grupper,

1983:10 195. Medunderrättelsefärfarande Bilaga C till Ds Ju s.
inriktat påmenade Polisberedningen sådant arbetespaning är attsom

förundersökning skall inledas,få underlag för bedömningen av om
brott har begåtts. Under-dvs. det finns anledning anta att ettom

verksamhet inte i främstarättelseförfarandet ansågs omfatta sådan som
inledas ellerinriktad förundersökning skallpå fråganärrummet om

ochi in, bearbeta analyserainte, stället går på samlautan ut attsom
informationer spanings- ellerkan betydelse i framtidaha ettsom
utredningsarbete.

1987/88: polisregisterlagar-I 122 ändringar i kriminal- ochprop. om
behandlades i förspaningsuppgifteravsnitt Registreringettna avom

förspaning underrättelseförfarande.begreppet eller Metodenäven
enligt vad anfördes förarbetena ininnebar, i polisen samlarattsom

uppgifter förhållanden tyder på brottslig ochverksamhetom som om
kan inblandade i brottslig verksamhetantassom varapersoner men

någon klar misstanke individualiserat brott föreligger.utan att ettom
delsMed förspaning avsågs sådan spaning bedrivs i ettsom mera

syfteallmänt informativt och syftar till polisen allmänattsom ge
kunskap brottskänsliga verksamheter och brottsbenägnaom om

i samhället, dels kartläggande spaning med avsikt samlaattgrupper en
in uppgifter företeelser eller kan inbegrip-antasom personer som vara

i kriminalitet, dock brottsmisstanke föreligger.utan attna
Åklagarutredningens betänkande reformerat åklagarväsendeEtt

SOU 1992:61 271 ff. behandlade också de åtgärder polisens. som
kan vidta innan förundersökning formellt har inletts. Mellan vaden

kallas allmän brottsspaning, sker enligt polislagen, och2 §som som
formellt inledande förundersökning kan vidtas rad åtgärderett av en

Åklagarut-brukar betecknas förundersökningens förstadium.som som
redningen nämnde dels sådan primärutredning polisman har rättsom

enligt 23 kap. 3 § fjärde stycketgöra RB, dels sådana åtgärderatt som
skapa underlag för prövning förundersök-närmareattavser en av om

ning skall inledas eller inte. De åtgärderna kunde enligtsenare
Åklagarutredningen uppdelas i och benämnas förutredning resp.

Åklagarutredningenförspaning. Med förutredning enligtavses
punktvisa utredningsåtgärder undersökningsledare behöversom en
vidta för få tillräckligt underlag för beslut formellatt ett om en
förundersökning skall inledas. kanDet sig åtgärder skildaröra om av
slag, såsom kompletterande upplysningar från anmälare i etten
bestämt syfte eller kontroll anmäld händelse inträffat ochattav en

Åklagarutredningenliknande. Med förspaning avsåg utrednings-ett
arbete abstrakt förutredning och inte i förstaår änsom mer en som
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inte.inledas ellerskallförundersökningfråganinriktat påhand är om
anledningmedvidtasåtgärdersådananämndesexempelSom avsom

stöldgodsskumraskaffårer ellercirkulerabörjat attryktenatt om
Förspaning kanbransch.inom vissutsträckningiförekommer stor en

Åklagarutredningen undersökningfall enligtsådanti avenavseett
i fråga,branschentillanknytningharpåvilka orten sompersoner

förehavanden.aktuellaochbakgrundderas
Även dir.påföljderregistreringUtredningeni m.mavom

för-innanförekommerverksamhetbehandlas den1995:38 som
inletts.harundersökning

beslag ochkvarstad,förredogörelsegjordaframgåttSom ovanav
förut-tvångsmedeldessatillämpaförfordras atthusrannsakan att
måsteföreligga. Manskallförundersökninginledaförsättningar att

finanspolisentillhändelserdeminnethålla idock rapporterasatt som
förfarande.brottsligteventuelltpåendastoftast är ettsymptomett

inteföreligger såledesbrottkonkret utanmisstankeNågon ettom
brottsligvissmisstankestadiumpå dettavidare utan omsnarare

förundersökninginledande ärförFörutsättningarnaverksamhet. av
vilken,förundersökningförei tidenViuppfyllda. rördärmed inte oss

frysningsför-Skalloreglerad.iangivits, ettär settstortovansom
frysningförmåste tidenfunktionmeningsfullnågonfyllafarande vara

avsnittjustitieutskottet sefrånskillnadTillförundersökning.förejust
till-tvångsåtgärder intebefintliga ärdärförvi3.3.1.1 attmenar

bestämmelsernaheller kanpenningtvättssarnrnanhang. Inteiräckliga
internatio-lagen vissaenligtfrysningbetalningssäkring eller omom

penningtvättsärenden.iintressenormalt ha någotsanktionernella
förundersökning hartvångsmedel innananvändningFrågan avom

kap. 8 § RBändring i 23medsambanddiskuterades iinletts en
förundersök-åtgärder innanvidtamöjligheterpolismansangående att
medtagandegällerBestämmelsen1994/95:23.inletts prop.harning

åtgärdernabestämmelsenuttryckligen idetoch attförhörtill anges
förarbetenainledas. Avhunnitförundersökninginnanvidtaskan även
och denundantagsregelbestämmelsen attärframgår attatt ense som

åliggande.förmöjlighetuttryck för än ettansetts snarareenge
andra ländergällande iförredogörelsen rättframgåttSom av

till någonmöjlighetländeri fleraredan i dagfinns1.3.3avsnitt en
frysning.direktiven benämnsidetform somav

detbakgrunduppfyller,tvångsmedelföreñntligaRedan mot av ovan
penningtvättsärenden. Viuppnå ivillsyfteinte detanförda, anserman

möjlighetfrågan hurdå uppkommerpåkallad ocheffektivisering enen
utfonnas.skalltillgångarfrysaatt

införafrågasagdatidigaredet ärframgått attSom enomav
Vidhar inletts.förundersökningföre detsäkerhetsåtgärd i tiden att
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avseende kontroller för förhindrautforrnandet regler ökade attav nya
effekteravvägning mellan ingreppspenningtvätt måste göras etten

åtgärd förenskild och behovet snabbt kunna vidta attattmot enaven
verksamhetbelopp misstänks komma från brottslighindra att som

förhindra brottsligSådana bör också syfta tillförsvinner. att att
ochallvarlig genomförs med hjälp banksystemetverksamhet art avav

in snabbt.förutsätter detta skäl åtgärden kan Ettsättasäven attav
såmed frysning får naturligtvis inte heller utformas attsystem

befinnerenskildas befogade intressen åsidosätts. Frysningsinstitutet
och de i förekommandesig, vid jämförelse med skatterättens RBen

tvångsmedlen, i gränslandet mellan administrativa åtgärder och
straffrättsliga tvångsåtgärder.

åtgärd skall komma till användningFrysningen skall vara en som
förfarandet videndast i särskilda fall i tillämpadesNorge tre-

frysning skalltillfällen under år 1995. En första förutsättning för att
företaget. Vidare krävs detkomma ifråga finns hosär attatt pengarna

föreligger genomförd eller begärdomständigheter görsom en
transaktion misstänkt. Frysningsförfarandet torde främst bli aktuellt i
sådana försvinnasituationer där kan befara medlen i fråga kanattman
för frysaSom exempel tillfälle då möjlighet medelgott. ett atten
skulle kunna komma det kommeri fråga kan bl.a. det falletnämnas att

elektroniskt från utlandet till personkonto. Ettett annatpengar
exempel det kommer från utländsk bank och detär att attpengar en

manuellt arbete intekrävs därför har konto it.ex. att mottagaren
medförbanken, vilket måste hämtas kontant. Båda dessaatt pengarna

företeelser har bedömts företrädare för bankerna inte heltav vara
ovanliga i sammanhanget. Kan banken och underta emot pengarna en

tidsrymd avstå från utföra transaktionenkortare utredandeatt ges
undersökamyndighet möjlighet ärendet.närmareatt

intresse i sammanhanget tanken påAv fördröjaär att att trans-
aktioner inte så den kan verka. Redan i dag förekommer detär ny som

bank samband med transaktioneri förefaller behövaatt en som-
fallkontrolleras ytterligare i vissa fördröjer till desstransaktionen-

kontroll genomförts. En reglering frysningen kan därför till vissen av
del kodifiering vad förekomma.redan kansägas vara en av som

vill erinraVi i de fall kundförbindelse skall inledas ärattom en ny
företagen skyldiga viss kunden. Uppstårbedömninggöraatt en av
misstanke penningtvätt skall förbindelsen givetvis inte inledas.om
Penningtvätt sig detta uttryck får emellertid mindretarsom anses vara

förekommande.vanligt Vanligare redan finns hosär att pengarna
företaget transaktionen begärs. utifrån utgångspunktDet dennanär är
frysningsförfarandet byggtshar upp.

lagreglering dennaEn måste så lättillärnpligtypav vara som
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frysningsregelstidsaspekten. Enpå grundinte minstmöjligt, detta av
tillämpning blirdessså detaljeraddärför inte blifårutfomming att

behovetvaraktighetockså ingreppetsfårotymplig. Man väga mot av
utgångspunktkontroller. En ärändamålsenligakunna attgöraatt

någotfrån företagettransaktionmisstänktuppgifter lämnas enom -
medgjortseventuell penningtvättbedömningentalar för att avsom

synpunkt.finansiellerfordraskunskapden som ur
relativtmåste snävttidsramenutgångspunkt sättasEn är attannan

så långtutredning kommerskada. Omminimeraför attatt enen
tvångsmedelsedvanligaskall självfalletinledasförundersökning kan

mindreperspektiv framstår detsådantSettanvändas. ett somur
frysning beslutasfram till dessmisstankegradenlåtavanskligt att -

efter högföretagensMed tankelåg. strävantämligen envara——
risk förmycket begränsaddetkundservicen tordepåstandard attvara

skulle kommauppgiftslänmandeonödigtfrysningsförfarandet genom
utomståendesåledesSituationen änmissbrukas. äratt om enannanen
frysning. Påbeslutaskulle kunnainitiativhelt påmyndighet eget om

i frågaföretagetärendetstadiet initierasaktuelladet för genomavoss
bedömning behovetsamladvidböruppgifter lämnas. Man avatt en

allmänpreventiva effekten.beakta denocksåreglerav nya
ifråga hur detförstainföras blirfrysningsinstitut skallOm ett en

skallmedverkaförbudetföreskrivnaPTLandra stycket3 § att
kunna ledaskullebestämmelsedennamöjlig tolkninghanteras. En av

finns hosmedel redanbegärd transaktiontill t.ex.att ensomaven
inte fårbankeneftersomständig frysningdrabbasbank skulle av

kunnaskallföretagentransaktioner. Förmisstänktamedverka vid att
hanteramåste de ha möjlighetfrysningsförfarandemedverka vid attett

brottsligellerfrån brotthärröradessa kan antastrots attpengar
Även företagen inte med-naturligtvisframtiden skalliverksamhet.

tillanknytningkan misstänkas hatransaktionerverka vid som
skall kunnafrysning huvudöverpenningtvätt. För tagetatt genom-en

medverkansförbudet upphävas.formellaemellertid detföras måste
blirfrysningsförfarandemöjliggördettapå sättFörutom ettatt man

till brottsig skyldigariskerainte behöverföretagen göraföljden attatt
dessamedlen ochbedömningfelaktig görs emot trots atttasavom en

under förut-alltpenningtvätt,anknytning tillmedel medfråga omvar
ñnanspolisen.tillordning lämnasvederbörliguppgifter isättning att

medverkansför-för upphävatalaromständighetYtterligare attsomen
ständigdrabbasskall kunnatransaktion intebudet är att aven

i daginte hellerföretagenförmodavisserligenkanfrysning. Man att
inteför deständig frysning,föremål förblitransaktionerlåter attmen

anförts medverkans-dessa fall börbrott ibegåskall behöva ovansom
Ännu medverkansförbudetupphävaskäl förupphävas.förbudet attett
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flertalet transaktioner sker på elektronisk vilket bl.a.är vägatt numera
kan innebära det aktuella företaget transaktionatt noterar att en
genomförs först medlen finns företaget.redan hosnär

Ifrågasättas kan dessutom totalt medverkansförbud överens-ettom
med penningtvättsdirektiv.EG:s I artikel 7 föreskrivs, såsomstämmer

tidigare redogjorts för avsnitt medlemsstaternase 3.3.1.1, skallatt
till kreditinstitut och finansiella institut, till dess de underrättatattse

angivna myndigheter, avstår från utföra sådana transaktioneratt som
de har eller misstänker ha samband med penningtvätt. såle-Det ärvet
des inte där föreskrivet något totalförbud medverka vid miss-att en
tänkt transaktion endast avstående tills berörda myndigheterutan ett
underrättats. I Norge har exempelvis inte infört någon särskildman
bestämmelse frysning hänvisar till EG-direktivet. I denutanom
danska penningtvättslagen stadgas misstänkt transaktion skallatt en

i "bero" tills polisen underrättad. anförtsSom föreslårsättas är ovan
vi det nuvarande medverkansförbudet upphävs och medersättsatt en
skyldighet för företagen vid misstanke penningtvätt kontaktaatt om
finanspolisen innan transaktionen genomförs. Vi föreslår emellertid

frysningsinstitut införs eftersomäven nuvarande tvångsmedelatt ett
inte tillräckliga i penningtvättshänseende.är

Vill ha frysningsinstitut uppkommer vidare flera frågor närettman
det gäller hur själva förfarandet skall utformas, såsom vilken myndig-
het skall fatta beslutet, beslutets varaktighet, möjlighet till över-som
klagande Vid besvarandet dessa frågor måste ställningtam.m. av man
till vilka kriterier bör uppfyllas för förfarandet skall bli såattsom
effektivt och rättssäkert möjligt. Eftersom transaktionersom numera
inte sällan sker med hjälp tekniska medel medger att trans-av som
aktioner kan genomföras med hög hastighet måste först ochman
främst till få till stånd snabbt förfarande. Frysningsför-att ettse
farandet måste dessutom utformas så det sker under rättssäkraatt
former. Vid valet lämplig myndighet måste hänsyn tilläventasav
Europakonventionen införlivats i det svenska regelverket fr.o.m.som
år 1995 prop. 1993/942117. Enligt artikel 6 i konventionen skall
frågor särskild vikt för denär enskilde kunna bli föremål försom av
domstolsprövning. Syftet med artikel 6 tillförsäkra den enskildeär att

opartisk prövning rättsliga anspråk. Artikeln omfattar endasten av
ärenden tvist civil rättighet eller skyldighet ellersom avser en om en

Ävenanklagelse för brott. skyddet enligt konventionen för ägande-en
intresse i sammanhanget.rätten är av

En första fråga det gäller förfarandets utformningnär blir vilken
myndighet efter uppgifter misstänkt penningtvätt lämnatsattsom, om
från företag,berört skall besluta frysning. Följande alternativett om
kan tänkas.
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Finanspolisen

ñnanspolisen.sker tilltransaktionermisstänktarapporteringAll av
osäkravill diskuteraövriga kontaktergäller närDetsamma t.ex. man

så snabbtskall kunna skeingripandefall. Argumentet att ett som
fmanspolisen.skall fattasfrysningbeslutetförmöjligt talar att avom

hoskunskap finnsbakomliggandedentalarFör detta även som
ñnanspolisen skulle kunnabeslutsmyndighetfinanspolisen. Annan än

föredrasmåsteantingentidsförlust eftersom ärendetvissmedföra en
beslutandeunderställas deneller påuppgifter faxaseller sättannat

den förtalarskall beslutafinanspolisenmyndigheten. Mot attatt
tjänstetid,ordinarieberedskap utanförjour ellersaknarnärvarande

tankefrysningsförfarandet medförtill nackdel attvilket kan vara
det inteHärtill kommerberedskap.dygnet-runtbanker harvissa att

varför det kan krävasmed utlandettransaktionersällan kan röra
varierande tider på dygnet.åtgärder vid

Finansinspektionen

omfattastillsynsmyndighet för de företagFinansinspektionen är som
till finans-vidare underrättelseskyldighetInspektionen harPTL.av

transaktioner.får kännedom misstänktafallför detpolisen man om
inspektionersinaFinansinspektionenomständighetenDen att genom

förverksamhet talarföretagen och deraskännedom etthar attstor om
talardettaMotkunna fattas inspektionen.frysning skullebeslut avom

prövningdenFinansinspektionen inte kanemellertid göraatt som
utanför inspektion-eftersom de liggerstraffrättsliga frågorerfordras i

Finansinspektionendessutomverksamhetsområde. Det är somens
företagen.sanktioneroch eventuellatillsynenför gentemotavsvarar

Finansinspektionenlämplighetenifrågasättaskan därförDet attav
ha tillsynsedan skalloperativa område över.gripa in i detskulle man

möjligheter tillorganisatoriskasaknaskommer detHärtill ettatt
förfarande.snabbt

Äklagare

talar främst denskall fattas åklagarefrysningbeslutFör ettatt avom
jämföras medförfarande kanskulle fâomständigheten ettatt somman

fattas ellerenligt Vanligtvisför tvångsmedel RB.det gällersom
i allvarligare brottsut-tvångsmedel enligt RBbeslutfastställs om

undersedan beslutetmånga fall ställsåklagare. Iredningar av
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domstols prövning. I de fall polis har möjlighet själv fatta beslutatten
tvångsmedel skall ärendet i allmänhet underställas åklagareom som

har efter kortare redogörelse fatta beslut i frågan. En sådanatt en
lösning med underställningsförfarande vad gäller frysning skulle
medföra, förutom likformigheten, beslutet fattas den myndighetatt av

sedan kommer ställning, frågani fall i flertalet fall, tillatt ta vartsom
Åklagarenförundersöknings inledande. skulle, givetvis beroendeom

på i åklagarorganisationen beslutet frysning fattas, därigenomvar om
Ärendetha viss kärmedom ärendet redan i tidigt skede. skulleettom

få den allsidiga prövning krävs. Att lägga beslutet frysningsom om
hos åklagare skulle vidare innebära andra nödvändiga förutsätt-att
ningar för effektivt frysningsförfarande uppfyllda, nämligenärett
snabbheten och beredskap dygnet Genom lägga beslutande-runt. att

hos åklagare tillgodoses också bättre kraven i artikelrätten 6 i Europa-
konventionen. föreslagnaDet förfarandet kortvarigärav oss av
interimistisk karaktär. den mån fortsatt förfarandeI skulle ägaett rum
kommer det ske i de former regleras i RB.att som

Domstol

Beslut många de tvångsmedel för finnsnärvarande attom av som
tillgå underställs vid någon tidpunkt under förundersökningen domstols
prövning. Ur rättssäkerhetssynpunkt skulle kunna gällandegöras att

beslut frysning i någotäven skede skall domstol.ett prövasom av
Eftersom frysning skall ske innan förundersökning inletts kan
emellertid ifrågasättas meningen med detta. Domstolen saknar helt
kännedom händelserna och kommer kanske inte heller vidare attom
komma i kontakt med dem. Man kan inte heller frysningjämställa
med de tvångsmedel redan finns eftersom frysning är attsom se mer

administrativ åtgärd straffrättsligt tvångsmedel.än ettsom en som
Ytterligare omständigheter talar för frysning inte skall prövasattsom

domstol den snabbhet förfarandetär kräver. Med tanke denav som
korta giltighetstid föreslås i det följande har förmodligen beslutetsom
upphävts eller upphört gälla innan frågan avgjorts iidomstol.att

Sammanfattningsvis kan konstateras lösning där beslutatt en om
frysning fattas åklagare, efter framställan från finanspolisen, skulleav
medföra den heltäckande ordningen. Vi föreslår också så blirmest att
fallet.

När det gäller beslutets giltighetstid får avvägning mellan dengörasen
ökade brottsutredande effektivitet uppnås och den enskildessom
berättigade ekonomiska intressen. Med utgångspunkt från de korta
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måsteallmänhettvångsmedel i motsva-förgällertidsgränser ensom
frysningsfallen.igällaordning ävenrande

åklagarepolis ochhuvudsakligentalargiltighetstid attlängreFör en
huruvida denutredningomfattandemöjlighetfår göra omatt meren

iledingåellermedföratänkas ettkantransaktionenbegärda som
inledaförföreliggerdärmedförutsättningar attochpenningtvätt om

bliskulle kunnaåtgärderframtidaförUnderlagetförundersökning.
säkrare.

få kortskallendastfrysningbeslutförtalarDet enatt omsom
denförkonsekvenserekonomiskatill dehänsynfrämstvaraktighet är

tvångsmedelfrån deskillnadTillkan få.beslutet somenskilde som
innebärafrysning intebeslutskalli RBregleradefinns ett ansesom

anförts,tidigaresåsomFrysning ettinleds. är,förundersökningatt
straffrättsligaochadministrativamellangränslandetiförfarande

medjämförasperspektivdettainte i t.ex.därförkanochåtgärder
förverkande.ellerbeslag

för denkonsekvenserekonomiskafåfrysning kanbeslutEtt om
frågorHärtill kommerdessa.blirmindretid destokortareenskilde. Ju

tillåterkommerviskadeståndsanspråkeventuella senare.somom
framgårtvångsmedelförefmtliga attmed redanjämförelseVid en

Engiltighetstider.angivnafall intei vissaocholikahardessa
dåendasttvångsmedel tillämpasdessadelshärtillförklaring är att

medsambandiinleddellerinlettsredan harförundersökning anses
tilläm-beslutetfalli mångadelstvångsmedel,tillämpandet att omav

tvångs-Vissadomstol.underställsskedei någottvångsmedelpande av
tvångsmedel.andraellerförfaller ersättskortvarigmedel natur avav

kunnatsåvitt harvarierar,länderi andrafrysningförGiltighetstiden
Finland.dagar itill femBelgientimmar ifrån 24utrönas,

frysning måstebeslutgiltighetstidenförUtgångspunkten ett omav
mening börvårEnligtmöjligt.så kortskalldenbli att somvara

uppgifterlämnarföretagNärförfarandeföljande äga ett omrum.
inledandeföretafinanspolisenmästepenningtvättmisstänkt en

underställasskallärendettillställningkunnaförutredning taatt om
utredningdennafrysning. Förbesluteventuelltföråklagare om

måstepå sig. Företagettidvissharñnanspolisenfordras att en
vidtasåtgärdervilkabeskedmedräknaemellertid kunna att somom

ärendetlämnafinanspolisenomgående, antingentämligen att avser
kanföretagetingripa såavsiktförinte har atteller attvidare att man

ñnanspolisenmening börvårEnligttransaktionen.begärdadenutföra
fortsattadenbeskedföretagetuppgiftslämnandedetkunna omge
Åklaga-kontaktendetfråntimmar togs.handläggningen inom attsex
ärendetskall ske. Närfrysningbeslutfattaofördröjligenskall omren

fattasbeslut kanförberettsådetmåsteåklagare atttillkommer vara
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i omedelbart. Sedan beslut frysning väl fattatsstort sett tordeom en
formell tvådygnsfrist kunna till fyllest. Den faktiska frysnings-anses
tiden blir därmed något längre två dygn,än inledningsvismen som
anfördes måste inställningen beslut skall fattas ofördröjligenattvara
och frysningen i sig skall så kort tid möjligt. Att i detaljatt vara som
lagreglera den längsta tid får förflyta innan beslut fattas fårsom anses
obehövligt. Vi har dock, föreslagitnämnts, sex-timmarssom nyss en
frist för ñnanspolisen. Ansvaret för ärendet åvilar myndighetresp.

har det hos sig för beslut. Företagen har således inget försom ansvar
ñnanspolisen eller åklagare inte skyndsamt.att agerar

För beslut frysning skall meningsfullt bör denatt ett om vara som
beslutet berör, i fall inledningsvis, inte underrättasvart attom en
begärd transaktion inte har genomförts. Ifrågasättas kan och i såom
fall underrättelse bör ske.när

En regelmässig underrättelseskyldighet skulle medföra denatt som
beslutet indirekt möjlighet försvåra utredningen. Någonattavser gavs
form underrättelseskyldighet bör emellertid finnas. Frågaav upp-
kommer då denna underrättelse skallnär lämnas.

Ett alternativ underrättaär vederbörande endast efteratt egen
förfrågan, vilket tillämpas vid frysningsförfarande i bl.a. Norge och
Finland.

Lämpligare bör emellertid alternativ såsom föreskrivs bl.a.ettvara
för beslag försändelse hos befordringsföretag. I sådant fallettav ett
skall underrättas så det kan skemottagaren för utred-snart utan men
ningen. Ett sådant tillvägagångssätt vad gäller frysning skulle medföra

har möjlighet förstagöra bedömningatt att utredningenman en av om
skulle kunna skadas eller har säkrat de bevis behövs förom man som
den fortsatta utredningen. Underrättelse bör därför kunna ske detom
kan syftet med beslutad eller förutsedd åtgärdantas att inte motverkas
och den framtida utredningen inte skadas uppgiften röjs. Sådantom
beslut fattas åklagare.av

När det sedan gäller frågan överklagande måste flertalettom
omständigheter beaktas. Först och främst innebär vårt förslag en
åtgärd med mycket begränsad giltighetstid. Detta i sig talar mot ett
överklagningsförfarande. Härtill kommer någon allmän under-att
rättelse inte skall ske. En möjlighet överklaga skulle därför bliatt
betydelselös. Ett beslut frysning bör därför inte kunna överklagas.om

För svensk vidkommanderätts torde det svårt upprätthållaattvara
ordning där skadeståndsansvar inte skulle kunna komma i frågaen om

Ävenbeslut frysning felaktigt.ärett ekonomisk skada inteom om
uppstår kan inte bortse från fall kan förekomma där det påståsattman

så har skett. Bevisbördan åvilar givetvisatt den påstått hanattsom
lidit skada. Eftersom antalet beslut frysning kan bli mycketantasom
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blianspråkvälgrundadeantalet ytterstemellertidlärbegränsat
sällsynta.

föransvarigskall ettfrågangällerdetNär varasomvemom
skullebankifrågasättasdetkanbeslutfelaktigt t.ex.eventuellt enom

besluts-frånfrysningbeslutdetta. Ettansvarig förkunna göras om
skadestånds-medförakunnafalli någotintetordemyndighetfattande

beslutet.följaPTLenligtskyldigt attföretag ärför ett somansvar
myndigheten.åvilaärendeförböranförts etttidigare ansvaretSåsom

skadeståndsskyldigtblikunnaprincip intesåledes iskallFöretaget
åklagare.ñnanspolisentilluppgifter lämnatsdetefter resp.att

stå för.därförfårskadeståndsanspråk statenEventuella
medSyftetföljande.sammanfattningsvisinnebärförslagVårt

ställningkunnaförandrumpolisoch taåklagare attfrysning är att ge
admini-Frysningförfarandet. är närmast attdet fortsattatill som ense

för-inledaförförutsättningarnainnan attvidtasåtgärdstrativ som
tvångsmedelstraffrättsligadeåtskild frånuppfyllda,undersökning är

således inteinnebärfrysning attbeslutEttfinns.redan omsom
uppgifterfrysningförförutsättning är attinleds. Enförundersökning

skallfrysningBeslutPTL.omfattasföretaglämnats omett avsomav
räknattvå dygn,gälla högstskallochofördröjligenåklagarefattas av

underrättasbörbeslutet berör attbeslutet. Denfördagen omfrån som
medsyftetkandetgenomförasfår attinte antastransaktionviss omen

framtidaoch denmotverkasinteåtgärdförutseddellerbeslutad
meddelandeför-Företagetsuppgiften röjs.skadasinteutredningen om

kortadentanke delsMedkvarstår.PTLnuvarande 11 §bud enligt
börskall skeunderrättelse inteallmännågondelsgiltighetstiden, att

möjlighetheller ingenfinns attöverklagas. Detkunnabeslutet inte
åklagareelleråklagaretillvänder siginte attñnanspolisenpåklaga att

förfrågangällerVadfrysning.avslår begäran ansvaromomen
skallföretagifrågasättasdetbeslut kan ettfelaktigaeventuellt om

iheltfalletinte närSå kanför detta.ansvarigkunna göras manvara
Ettñnanspolisen.tilluppgifterregler lämnatlagensmedenlighet
fallnågotmedför inte iåklagareellerñnanspolisenfrånbeslut

skadeståndsanspråk fårEventuellaföretaget.förskadeståndsansvar
situatio-teoretiskakanskefrån denför, bortsettstådärför merstaten

grundlöst.fullständigtvisa sigskulleagerandeföretagets varaattnen
iuppgifter länmats,sedanföretag,klargörasbörVidare ettatt om

harförfarandet intemisstänktabörjanfråndetefterhand konstaterar att
oförhindratgivetvisföretaget attpenningtvätttill äranknytningnågon

vilkettransaktionen,genomföraochñnanspolisen häromunderrätta
aktuell. Däremotinte längrefrysningsfrågan ärmedförautomatiskt att

utredningsinfortsättaförhindradintesjälvfalletñnanspolisen attär
Vidare börhärför. poängte-förutsättningarfinnsdetattansermanom
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skall detñnanspolisenuppgifter tillföretag lämnarnär ettattras
ochpenningtvättuppgifter kan tydalämna alla uppge omsom

behövs.frysning
ålagtsuppfyller vadförslagetredovisadedetVi att somovananser

internationellatill våravi leverliksomdirektiven,enligt att upposs
institutetdetutformningförsiktigaMed den mycketåtaganden. av nya

beslutsfattande åklagarevaraktighet,föreslås, åtgärdens korta avsom
problemnågratvångsmedel, tordebefintligaövergång tilloch snar

Europakonventionen.förhållande tilluppstå ikommainte att

överföringBevakad3.3.2 pengarav

fram.förslag läggssärskiltInget

direktiv s. 10enligt vårabevakad överföringMed avsesav pengar
ingripa,myndigheterbrottsutredandemöjlighet för attatt, utanen

brottsligfrånkommakanfölja överföringar antassomav pengar
förutsättningarnaframförtssammanhang harolikaverksamhet. I att

möjlighet tillskulle förbättrasuppdaga brott avsevärtför att om en
bl.a.fått i uppdraginföras. Vi haröverföring skullebevakad att

med införandetförknippadefrågorundersöka vilka är av ensom
ochingripatransaktioner övervägamöjlighet bevaka attattutanatt om

behövas.reglering kansärskilden
svensk lagstiftningbestämmelser inärvarande finns ingaFör som

likartadeenda någorlundaDetbevakad överföringtillåter pengar.av
vidkomrnande, kontrollerade leveranserför svenskförfarandet, ärrätts

lag. Någonreglerat iförfarande intenarkotika ärett somm.m.,av
kontrollerade leveranserinte medjämförelse kan dockdirekt göras av

skillnad från isammanhang, tilldet i dessanarkotika eftersom pen-
kontrollerafysisktmöjlighetfinnsningtvättssamrnanhang, att renten

hanteringenväsentlig skillnadmycketleverans. En är att avamianen
krirninaliserad.narkotika redan i sig är

såsombevakad överföringbegreppet är,åsyftas medDet som
och betal-transaktionermöjlighet följaanförts,inledningsvis atten

destina-ochkartläggaför kunnaningsströmrnar att ursprungpengars
avsändare ochfå kännedomDärigenom kantion. mottagareomman

lämna inforrna-berörda företag kunnaskulletransaktionen. Vidareav
eller påhartransaktionviss ägttion äger annatatt rum, rumom en

penningtvätt.bekämpningenintresse isätt är avav
framförtsolika verksamheter harsäkerhetsansvariga inomFrån de

företag. Eninformation tilllämnaönskemål kunna ett annatattom
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möjlighet underrätta bankbank skulle således ha att atten annan om
banken genomförandejust besökt och vägratst.ex. av enen person

föreligger mellanviss transaktion eller visst betalningsmönsterettatt
eftersträvas ordning detolika Vidare torde gören sompersoner.

efter uppgifter kunnaför finanspolisen det lämnatsmöjligt att att
såväl uppgiftslänmande företaget till andraåterkomma till det som

få ytterligare informationföretag omfattas lagen och omsom av
intresse för utredningen.omständigheter kan vara avsom

i direkti-egentligen eftersträvas kan detMot bakgrund vadav som
vilseledande."bevakad Överföring någotangivna begreppet synasven

kunna följauppnå de önskade möjligheterna, nämligenFör attatt en
erhållen information, kan enligt vårmisstänkt transaktion utbytasamt

framgår vadandra och enklare lösningar väljas. Sombedömning av
sekretessbestärnmelserna något mjukasföreslår i avsnitt 3.4 börvi

frysningsförfarandet i avsnitt 3.3.1Vidare innebär det föreslagnaupp.
kan liknasfår kärmedom avsändare och vilketmottagareatt man om

överföring ökat informa-vid förstadium till bevakad Ettett av pengar.
ñnanspolisen ochtionsutbyte mellan företag inbördes mellansamt

föreslagitskombination till frysningföretag i med den möjlighet som
"bevakadenligt vår bedömning särskilt institutleder till att ett

efterfrågasöverföring pengar inte faktisktbehövs. Det rentav som
Även våraallt väsentligt tillgodosett dessa åtgärder.blir i genom

fråga register bör beaktas i sammanhanget.förslag i ett nyttom
bevakadAvslutningsvis kan förfarandenämnas att ett typenav

brottsprovoka-komma strida förbudetöverföring lätt kan att mot mot
för inte föreslåtill det anförda har vition. Med hänsyn stannat attnu

förevarande hänseende.särskilda regler i

3.3.3 Förverkande

förslag läggs fram.Inget

fråga för utredningenvåra direktiv 9 särskildI s. nämns attsom en
förverkande tillräckliga i penning-undersöka reglerna bl.a. ärom om

Även den augusti 1996,tvättsärenden. i bl.a. FATF:s 21rapport av
effektiviteten detutvärdering i svenskaär systemet motsom en av

lagstiftningenpenningtvätt, riktas kritik bl.a. den svenska motmot att
innehåller särskilda regler förverkande.penningtvätt inte om

l-6 §§Bestämmelser förverkande finns i 36 kap. BrB.om
finns sådana regler i Förverkande enligt 36 kap.inga PTL.Däremot

desärskild rättsverkan brott. Utom ioch 6 §§ BrB4 utgör av
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förverkande enligt BrBförutsätterkap. 3 § BrBi 36fall som avses
skegrund brott kanFörverkandebegåtts.brott haralltid att ett av

ellerstrafföreläggandedomstol,förverkandeförklaring avgenom en
speciallagstiftningVissordningsbot.föreläggande geravgenom

förverkandebeslutai ordningåklagaren t.ex.ävenrätt att omannan
föremålfårkap. 14 § RBnarkotikastrafflagen. Enligt 27 även etta

i beslag.§ BrBenligt 36 kap. 3förverkatkan tasantas varasom
skallvarjeföreskrivsförverkandekonventionenartikel i3 partI att

nödvändi-åtgärderlagstiftningsåtgärder och andra ärsådanavidta som
förverkaskanegendomidentifiera och spårakunnaför att somga

överlåtelsemed,förhindra handeloch förpunktartikelenligt att
egendom.sådanundanskaffandeeller av

varjeföreskrivskonventioni nämndapunkt 1artikel 2 partI att
kanandra åtgärderlagstiftningsåtgärder ochsådanavidtaskall som

ellervinninghjälpmedel ochförverkaför kunnanödvändiga attvara
sådan vinning.värdeegendom motsvararvars

förverkandekon-Europarådetstillträde tillSverigessamband medI
uppfylldessvensk delförföreskriften i artikel 3ansågsvention att

husrannsakanbeslag ochkvarstad,i RBbestämmelserna omgenom
därföråtgärder vidtogsytterligareNågra12.1995/96:49prop. s.

konventionen.tillträdandetfråga i anledningdennainte i avav
åtgärderbetänkandeflera gånger i detta ärpåpekas motSom pen-

ochnarkotikabrotti kampenledningtvätt mot annanettatt se som
måstesammanhangetbetydelse i detorganiserad brottslighet. Av störst

brottslighetsagdaåtgärdernagrundläggandedegivetvis mot somvara
iutformningsådanmåste haRegler penningtvättsådan. attmot man

ekonomiskvinningsmöjligheternasöker begränsaförsta hand av
kraftfullaangelägetmening detbrottslighet..Enligt vår är attytterst
för dennagrundendetbeslagfinns för lägga utgörmedel att som

fängelsestraff kansig kännbarti och förverksamhet. Ett nogtyp av
i sinommedkan räknabrottslingenjärnmnodmed visst attbäras om

sålundafrukterna sin temporärtekonomiskadetid få njuta av
verksamhet.försvårade

praxisdärtill hörandeförverkandelagstiftningen ochsvenskaDen
brottsbekämp-tillräckligt effektivintesåsom varandekritiseratshar ur

liksom be-bevisbördans fördelning,har ifrågasattningssynpunkt. Man
vår redogörelseframgåttvärdekonñskation. Somstämmelserna avom

ellerinförti flera länder övervägerharför utländsk atträtt man -
Storbritannien och Norge.iregler,betydligtinföra strängare t.ex.-

straffbestäm-föreslagit någraavsnitt 3.7kommandeVi har i nya
särskiltföreslagit någotskäl har vi interedovisademelser. därAv

debegått det ellersjälvin denfångarpenningtvättsbrott somsom
kringpå kretsenstället sikteVåra förslag ibrotten.bakomliggande tar
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förverkanderegelssärskildtänktbegränsardenne figur. Detta en
liksomförverkandereglerframtidavår uppfattning börEnligträckvidd.

till något ellerinte knytasoch såledesgenerell inriktningha ennu
från våraunderstryka detdockVi vill ävenspecifika brott.några att

förverkandelagstift-angelägetmycketframstårutgångspunkter attsom
i BrBningen över.snarast ses

frysningförslag till bl.a.våravi erinraAvslutningsvis vill om
effektendengenomförs bör de kunnadessa3.3.1. Omavsnitt att

tvångsmedlen kan kommastraffprocessuellaanvändningen de attav
samband medtill åtgärder ivåra förslaggällerunderlättas. Detsamma

avsnitt 3.6.införsel kontanterellerut- m.m.av

informationsutbyteochSekretess3.4

Allmänt3 .4. 1

många fallinformationsutbyte i ärdirektivvåraI nämns ettatt
ekonomiskpenningtvätt ochkampennödvändigt inslag i mot annan

deoch analyserauppdrag kartläggaVi har fått ibrottslighet. att
företag mellanmellan olika ochgäller inom ochSekretessregler som

regeländringaroch därvidmyndigheterföretag och överväga som
inforrnationsutbytet.förbättrar

BRL bl.a.kap. 10 §föreskriver 1Såsom tidigare attnämnts
Liknandeobehörigen får röjas.bank inteförhållanden tillenskildas

kreditmarknadsbolag och1610finns i lagen 1992:bestämmelser om
verksamhetvärdepappersrörelse. I det allmännaslagen 1991:981 om

8 kap. 5 och 8 §§.sekretesslagen 1980: 100,stället reglerna igäller i
övriga företag omfattas PTLförskall vidareDet nämnas att avsom

sekretessregler.gäller inte dessa
obehörigen får röjas""inteinnebörden lokutionenDen närmare av

221992/93:207sin form något Ii tillBRL är atts. angesvag. prop.
kanförfattning aldrigmed stödunderrättelse lämnas av ensomen

uttryckligafall har banken enligtobehörig. hel delI enanses vara
upplysaocksåoch därmedlagbestärnmelser skyldighet rätt att--

härpå regelnexempelmed banken. Ettmellanhavanden ärkundersom
uppgiftsskyldighet i 9 § PTL.om

sekretess 6 §23 kap.bryta AvförundersökningInledande ansesav
medmå förhör hållasförundersökningframgår underRB att envar

Till följdför utredningen.uppgifter betydelsekan länma avavsom
ställa frågorpolisen såledesbestämmelsen har ävenden rätt att om

uppgifter. Uppgiftsläm-någon lämnainte kan tvingagivetvis attman
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röjandeinneburitpraxisihar§ RB att623 kap.stödmednande av
PTLenligtlämnasUppgifterobehörigen.skettuppgift inte somav

andravissasekretessbestämmelser. Ibrottheller utgörainte motanses
skyldighetupplysningsådan attutanbank ha rättfall kan att geen
viss internbeträffandeellerkundensamtyckevidföreligger t.ex. av

banken.inominformation
vilarverksamhet,i allmänsekretessenBeträffande ensom

vägledan-ochrikhaltigfinnssekretesslagen,iregleringomfattande en
Dendetlägetbanksekretessen motsatta.ärfrågaIpraxis.de om

långthurfråganröranderättskällanendahittills i omsettstort
femteBanksekretessenNialsHåkansigsträcker ärbanksekretessen
harbanklagstiftningenilagbudenlakoniska1987. Deupplagan -

domstolarna.undantagsvis prövatsendastfinnavi kunnatsåvitt av-
inomvadisökasutsträckningidärförmåsteInnebörden manstor

vårtgällerSåvitthandlande.korrektbankvärlden ettvaraanser
hartillkomstPT Lzsvidstatsmakternautredningsuppdrag kan attantas

penning-misstänktlagstöduppgiftslärrmandefrånutgått utan omatt ett
regeln ifall hadeIbanksekretessen. annatbrottutgjort mottvätt ett

överflödig.varitPTL10 §
förundersök-inledandenämndes,Allmänt avsett nysssomanses,

i frågagällerDetta ävengenombryts.sekretessenmedföra omning att
Bestämmel-annorlunda.lägetdessförinnantid ärFörbanksekretess.

före-bryts. Härmåni visssekretessenmedförPTL§i 9 attserna
lagenomfattasföretagför de attskyldighetnämligenskrivs avsomen

tydakanomständigheterallafinanspolisentilluppgifterlämna somom
fallmisstänktuppgifterlämnarföretag ettOmpå penningtvätt. ett om

sekretess-nuvarandeemellertidfinanspolisentillpenningtvätt ansesav
kompletterandeinfordramöjligheternabegränsa attbestämmelser

skedeinledandeUnderinleds.inteförundersökning ettutredning om
uppgifter.få framåklagareochpolisförsvårt attdärförkan det vara

uppgifter för rättfå framangeläget attdetkan attlägedettaI vara
enlighetiinledas. Förskallförundersökning attbedömakunna om

bättremyndigheternabrottsutredandedeuppdragvårtmed ge
finnasmåste detpenningtvättsbrottslighetenkommamöjligheter att

förutsättningarnastadium dåpåredanåtgärdervidtamöjligheter ettatt
Gällandeuppfyllda.inte ärförundersökning ännuinledaför att

inforrnationsut-såmjukasdärförbörsekretessbestämrnelser attupp
ärstadium äntidigareskeochförbättraskan nubytet ett som

beaktassamtidigtemellertid attmåstesammanhanget nyamöjligt. I
kännakanallmänhetibankkunderformfår sådaninteregler att

uppgifternabeaktasintegritetsskydd attKundensberättigad genomoro.
finanspolisen.mottagande enhetenhos densekretessomfattas av

någonvi inte övervägerpåpekasbörintresse atttydlighetensI
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ändring i gällande uppgiftsskyldighet. Vidare vill vi fr.o.m.nämna att
den l januari 1997 omfattas företag i väsentlig omfattning driversom
valutaväxlingsrörelse PTL. De står emellertid inte under Finansin-av
spektionens generella tillsyn likvälär skyldiga på begäranmen att
lämna inspektionen de upplysningar verksamheten behövs förom som

inspektionen skall kunnaatt kontrollera PTL följs. När vi i detatt
följande talar bank eller företag omfattas därför sådanaom även
valutaväxlingsföretag.

I det följande redovisar vi skälen för de ändringar bör göras.som
Frågan gäller inte bara sekretessen finanspolisen. Banksekre-gentemot

innebär dessutomtessen bankerna sinsemellan kanatt förhindradevara
lämna information olikaatt relevanta transaktioner eller händelser.om

3.4.2 Sekretess mellan myndighet och företag

När det gäller kontakterna mellan företag och myndighet kan det
uppstå svårigheter i informationsutbytet på grund sekretess hosav
såväl företaget hos myndigheten. Som tidigare stårsom nämnts i 9 §
PTL företagen skall lämnaatt uppgifter alla omständigheterom som
kan tyda penningtvätt.

I vilken omfattning bank får lämnat.ex. uppgifter brytaen utan att
sekretessbestärnrnelsernamot kan enligt vad framkommit vid vårasom

kontakter med bankerna medföra svår avvägning. Om frånen man
bankens sida alltförär medgenerös uppgiftslämnandet riskerar man
skadeståndsanspråk från den enskilde för röjt sekretessbelagdaatt man
uppgifter. Om å andra sidan begränsar uppgifterna alltförman mycket
kan banken siggöra skyldig till brott den i PTL föreskrivnamot
skyldigheten lämna uppgifter fallatt kan tyda på penningtvättom som

Äventill polisen. detnär gäller företag författningsregleradutan
sekretess kan dessa svårigheter uppstå. Om företag förbunditett sig

kund inte lämnagentemot några uppgifteratt ut derasen affärs-om
förbindelse riskerar företaget kontraktuellt skadeståndsansvar om man
lämnar uppgifter. Lämnar åut andra sidan inte några uppgifterman ut
bryter föreskriven uppgiftsskyldighet.mot Underlåtetman upp-
giftslämnande iär, fall så länge,än intevart straffsanktionerat men
företagen löper ändå risk själva bli offer föratt penningtvättare ochen
förlora kanske inte oansenligen summa pengar.

Hos finanspolisen gäller sekretessbestämrnelser inomsamma som
polisväsendet i övrigt kap.5 1 § och 9 kap. 17 § sekretesslagen.
Finanspolisens analys- och spaningsregister klassas polisregistersom
och skyddas sekretess enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen.av Härtill
kommer registrets tillstånd, vilketatt meddelats regeringen, ytterli-av
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Endastregistret.frånuppgifterfåmöjligheterna utbegränsar attgare
kanföretagEttregistret.ifår inñnanspolisenpersonal hosbehörig

informationfåförfmanspolisentillsig att om envändasåledes inte
skulletidigaretransaktiontveksambedömer,medkund mansomen,

åstadkommauppgiftenInförpenningtvättssammanhang. attkänd ivara
väcktsfråganharpenningtvättmöjligt moteffektivtså system somett

hossekretessengällerdetbör ske näruppmjukning äveninte enom
skulleutsträckningvissfall iiföretagensåñnanspolisen vartatt
skulleordningsådanEnregistret.uppgifterdelfåkunna ta urav

finanspolisenmedtelefonkontaktefterredanföretageninnebära att
kunde hatransaktionerellerföretagvissaklarhet ifick personer,om

Å innebärasidan kunnadetskulleandrapenningtvätt.tillanknytning
finans-frånuppgiftervissafickPTLomfattas utföretag avettatt som

fånekasskulle utRiksåklagaren attmedanregisterpolisens t.ex.
denunderstrykasbörVidaresekretess.grunduppgifter på avsamma
därochpolisregisterförgällergenerelltsekretessstränga som

begränsade.utomordentligtså länge ärundantagen än

företagolikamellanSekretess3.4.3

kanintebankmedföratorde varna enBanksekretessen att t.ex. en
Detsammapenningtvätt.fallmisstänktapågåendebank för avannan

ellersekretessbestärrunelserandraomfattasföretaggäller avett som
efterhandbank ihosOmtystnadsplikt.kontraktuell t.ex. enmanav

banktill äradresseradtransaktion ärmisstänkt annanensomenser
förhind-banksekretessentolkningenligtsåledes gängse av -man -
denuppmärksammaförbankenmottagande att omkontakta denrad att

transaktio-bankenmottagandeinte denUppfattargång.påvad ärsom
gårfinanspolisentillhäromuppgifteroch lärrmarmisstänktsomnen
förmöjlighetEnförlorade.bankdennafallhos iuppgifterna vart

derasminskasåledesskullevarandraunderrättakunnaföretagen att
sammanhangdettaiviktigareförloraförrisker att menpengar,egna
effektivt sättñnanspolisenför ettökarförutsättningarna attär att

penningtvätt.misstänktingripaskall kunna mot

sekretessenUppmjukning3.4.4 av

uppmjukningvissmåsteanfördatidigaredet avframgåttSom av
understrykahärVi villeffektivitetsskäl. attsekretessen göras av

myndig-brottsbekärnpandebådefrånhärrörlättnaderönskemålen om
fårskall vägaslättnaderomfattande dessaHurbanker.och varaheter
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bankkunders befogade intressemot banksekretessenatt upprätthållsav
och deras förtroende för bankväsendet. När det sedan gäller formerna
för regler får beaktas det inte praktisktär görligtattnya iatt en ny
penningtvättslag huvudreglema.än Det lämpligtange mer attsynes
Finansinspektionen utfärdar allmänna råd återger de över-som
väganden ligger till grund för de sekretessreglernasom nya samt
behandlar reglernas tillämpning i praktiken. Vi förutsätter sådanaatt
allmänna råd fram i samrådnära med berördatas företag.

3.4.4.1 Myndighet Företag-

Vi föreslår det företag lämnaratt uppgifter misstänktsom om
penningtvätt skall skyldigt besvara efterföljande frågorattvara

Ävenfrån finanspolisen. uppgiftsskyldigt företagannat skall där-
efter förpliktat på motsvarandeatt sätt.vara svara

Enligt 9 § PTL föreligger skyldighet lämna uppgifter tillatten
Rikspolisstyrelsen, eller den polismyndighet regeringen be-som

I den praktiskastämmer. tillämpningen råder delade meningar om
räckvidden detta lagbud. I fall enligt direktivenvart möjlighetenärav
till informationsutbyte tämligen begränsad. Det förslag vi läggernu
fram innebär såväl det företag lämnaratt uppgifter till finanspoli-som

angående misstänkt penningtvätt uppgiftsskyldigtsen annatsom
företag skall förpliktat besvara frågor från ñnanspolisenatt medvara
anledning de initialt lärrmade uppgifterna.av

En första fråga blir omfattningen sekretessgenombrotten. Härav
finns två möjligheter. En skulle föreskriva företagen haratt attvara

allmän skyldighet besvara polisens frågor iatt penningtvättssam-en
manhang därför brytautan gällandeatt sekretess. En någotmot
mjukare linje skulle knyta till uppgifteratt lämnats tillattvara an
finanspolisen. Vid valet mellan dessa modeller får bl.a. beaktas att

sig i skederör där någon specificeradett brottsmisstankeman ännu
inte föreligger. Man kan anläggaäven den aspekten allmäntatt en mer
hållen för polisenrätt del sekretesskyddadeatt uppgifterta kanav ge
allmänheten felaktig bild sekretessbestämmelserna. Man bören av
också beakta vår uppgift endast bekämpningenatt rör penningtvätt.av
Åtminstone intill dess praktiska erfarenheter vunnits bör sekretess-
genombrotten knytas till uppgifter lämnats till ñnanspolisen.att

Uppmjukningen sekretessen mellan myndighet och företag skulleav
således knytas till företagets uppgifter misstänkt penningtvätt.egna om
Detta skulle innebära det "gap" finnsatt mellan densom annars rena

116



Överväganden förslagoch1997:36SOU

över.bryggasskulleförundersökninginleddochspaningen en
stadium närpåredanske ettdå kunnaskulleSekretessgenombrott

skulleförfarandesådantGenominletts. ettharinteförundersökning
detefter atträttmyndigheterna att,brottsutredandedegeman deinhämtadennafrånbank,PTLenligt t.ex.lämnats enuppgifter av

utredningen.fortsattaför denbehövsuppgifterytterligare som
bl.a.gällervadmedöverensstämmerdel somi dennaförslagVårt

återvändahar rättmyndigheterna attbrottsutredandededärNorgei
uppgifter.kompletterandefåförföretaget attuppgiftslämnandetill det

uppgifterna.länmaskyldighet attdärharFöretaget en
vilkenbestämmafrågablir attnästalämnatsuppgiftervälHar

kretsen.tillhörföretagandraförgällabör somuppgiftsskyldighet som
allinformation är attinhämtamöjlighetenöka attskäl förstarkt attEtt

iintressantklientel ärdetförmoda somattfinnsanledning att
barakretsdentillhör somtrognaknappastpenningtvättssammanhang

bankförbindelse.vill ha en
skyldigtgivetvis attskall svaraföretagetuppgiftslämnande varaDet

kanDetärendet.iställaskommakan attfrågorytterligarepå de som
företagandraförgälla sombörmotsvarandetveksamt omvara skyldighetsådannågoninteföreliggerNorgeIPTL.omfattas t.ex.av

strängareförtalar ettfrämstDeträttighetväl att somsvara.enmen
talarvariantmildareFörarbete.polisensunderlätta enalternativ är att

sekretessaspekter.främst
införaärsekretessgenombrott att envidmetodenvanligaDen
lämna utskyldighet attinteEn rättuppgiftsskyldighet. enmen -- denocksåharföretaguppgiftslämnandeänföruppgifter annat

be-antaltvingas göra etttillfrågadedennackdelenavsevärda att
hithörandeaspektenden attolägenhet ävenvilket är urdönmingar en

sakensividareliggerDetbrådskande art.sällan ärinteärenden av
finans-frånställaskommakanpraktiken attifrågordeatt somnatur

kompletterandeblirföretaguppgiftslänmande avtill änpolisen annat
frågorpåskallföretagetuppgiftslämnande svarasomdetDet ärart.

förenbartDet ärärendet.föranlettomständigheterdegäller somsom
påkallatsigvisakangångnågondetbildfullständigarefå somatt en

sida.finanspolisensfrånhållandrapåförfrågningarytterligaremed
inteförskyldighet även ettföreslåfördärför att enhar stannatVi

Vårtfrågor.myndighetensbesvaraföretaguppgiftslämnande att
iföreslåsvadbakgrund sombör motdel även avdennaiförslag ses

företagenför attmöjlighet ävennämligenavsnitt,följande ennärmast
iinformationvarandralämnaomfattningangiveni därsinsemellan

penningtvättsfrågor.
påpekats, ettatttidigareförutsätter,Skyldigheten somatt svara

omrâdetsjälvfalletbegränsaruppgiftslärrmandeDettainitierats.ärende
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för polisens frågor till det eller de aktuellaatt fallen. Nu fåravse detta
inte tolkas så densnävt efterföljandeatt utredningsmöjligheten blir
meningslös eller alltför begränsad. Om lämnade uppgifter herravser
X och polisen vederbörandevet att visstanvänt bolag eller stiftelse för
transaktioner bör efterhörande i dessa delar möjligt. Detsammavara
bör gälla familjemedlemmar dessa tidigaret.ex.om använts som
mellanhänder eller medhjälpare Äveneller misstänkts härför. detta
omrâde utgår vi från berörda företagatt samråder med Finansin-
spektionen för finna vägledandeatt riktlinjer.

Med tanke på polisregistersekretessens tyngd har vi inte velat
föreslå någon för företagenrätt uppgifter ñnanspolisensatt ur
register. Detta utesluter naturligtvis inte finanspolisenatt ändå måste

kunna vissaantas upplysningar. Enligt l kap.ge 5 § sekretesslagen
sekretessutgör inte hinder uppgift lämnasmot att detut, ärom

nödvändigt för den utlämnandeatt myndigheten skall kunna fullgöra
sin verksamhet. För kunna ställaatt meningsfull fråga tillen ett
företag måste naturligtvis ñnanspolisen i viss utsträckning lämna ut

uppgifter i fall uppgifteregna länmatsvart att företag.annatav
Vi har i avsnitt 3.3.1 föreslagit frysningsinstitutatt ett skall införas.

Vad vi föreslagit i fråga sekretessgenombrottnu tordeom fåäven till
följd underlaget för sådanaatt beslut kan bli säkrare ökatettgenom
informationsutbyte liksom naturligtvis felaktiga beslutatt undviks.
Man kan också tänka sig den effekten bättre underlagatt ett till följd

bättre information kan leda till frysningav kanatt undvikas ochen att
i stället direkt kan använda redan befintligaman tvångsmedel.

3.4.4.2 Företag Företag-

I enskilt ärendeett skall avisering kunna ske mellan företag som
omfattas uppgiftsskyldigheten i denav penningtvättslagen.nya

Som tidigare påpekats avsnitt 3.4.1 går banksekretessens innehåll
inte närmare fastläggaatt på sätt det gällernärsamma exempelvissom
den allmänna sekretesslagstiftningens, där det i regel finns vägledande
rättsfall. Utgångspunkten är, enskildas förhållandensagts,som attnyss
till bank inte obehörigen får röjas. Vad skall förstås medsom
obehörigen inteär särskilt preciserat. Såvitt aktuelltär tordenu ett
bankföretag inte kunna länma skyddade uppgifterut till ett annat
sådant företag. Däremot kan det inte rimligengärna obehörigtanses

lokalkontor redovisarett misstänktom penningtvättstransaktion tillen
huvudkontoret för vidare åtgärder. Såvitt vi kunnat finna måste
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lokalkontorvidaså tillskyddade att ettävenintressenföretagets vara
tordeSekretessgenombrottföretaget.inomannatkan ettvarna

problemStörrekoncernförhållanden. upp-inomförekomma även
tillinformationvidarebefordraaktuelltblirdet attstället närikommer

företag.utomståendeett
tyngdmedtalarinformationsmöjlighet storsådaninföraFör att en

förlusterundvika utanintressen attbankväsendets avbarainte egna
tilltalandesärskiltinteförefallereffektivitetsskäl. Detalltframför

hurtalatbildligtbeskådabehövaskallstillatigandebank A -att -
ställetiförsneddar attförsök över torgetmisslyckatefterXherr ett

viskälvägande är attlikaså tungtB. Ettbanki annatlyckanpröva
havillsjälvaföretagenmärkt än attinte annatgångarbetetsunder

villsammanhangetIfall.förevarandeiinformationsmöjlighetervissa
föreslåtankenavvisat att3.3.2avsnitttidigarevierinravi attom

tillhänvisaställetiöverföring attbevakadinstitut genomnyttett —- sekretess-talar ettDet emotsekretessreglerna.pålätta somnågotatt
skall ävenarbetetpolisiäraordningsskäl. Detnärmastgenombrott är

hörbildenTillenskilda.inteochpolisenbedrivasframtiden avi av
sekretess-föreslagithar ettavsnittföregåendevi i närmastdock att

lämnatbankefterframtiden,för attskall enPolisengenombrott.
medkontakt utom-kunnapenningtvätt, enmisstänkt tauppgifter om

påskyldigÄven skall attbanksistnämnda svarabank. varastående
penningtvätt.misstänktangåendefrågor

gäller,fråganfunnitbakgrundenredovisade attdenharVi mot nu
skallsådanhurfinnas,börinforrnationsmöjlighet utan eninte enom

ibankernapå"hvitvaskansvariga"härkan nämnas attDetutformas.
underrättakan"föreskrifter"internaBankföreningensNorge genom

transaktion.speciellvarandra om en
bankmellanrelationenidvs.här,ävenblirfrågaförstaEn manom

finans-tilllämnatsdessförinnanuppgifterskall krävaoch B, attA
finanspolisensangåendeföreslåsvadfrånskillnadTillpolisen. som

dettavi inteföretaguppgiftsskyldiga varatillfrågor anserställarätt att
ledakunnabl.a.skullekravsådantUpprätthållande ettnödvändigt. av

Ävenonödigt.sigvisar omkanskeuppgiftslänmandetill senaresom
uppställasbörinteuppgiftslämnandekravformelltnågotsåledes

dockskallSituationenske.ofta kommasåpraktiken attdock itorde
detinomliggerförhållandenfrågor är somsådan att omvara

området.uppgiftsskyldiga
bankernasisärhållaockså måstepåpekasbörSlutligen att man

inslagnaturligtvaripenningtvätt, ettbekämpaskyldighet attallmärma
inforrnationsmöj-diskuteradeoch denformer,olikaisamverkan nuär
informationlänma annattillåtetintesåledes attbörDetligheten. vara

händelserkonkretavifallenskilda somMedfall.enskilda avseriän
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företaget bedöms ligga inom penningtvättssfären.av Vi föreslår att en
Ävenregel härom införs. detta undantag från banksekretessen bör

behandlas i allmärma råd från Finansinspektionen. Dessa bör bl.a.
innehålla frågor eller vilka inom företag skallom fåvem ett rättsom

informera vidareatt i vad mån informationsmöjlighetensamt skall
variera beroende på nivån sekretesskyddet hos det mottagande
företaget.

3.4.5 Information från företag inte omfattassom av
uppgiftsskyldigheten i den pemiingtvättslagennya

En uppgiftsplikt föreslås såvitt gäller sådana näringsverksamheter
där penningtvätt kan förekomma.antas

I avsnitt 3.2 har vi föreslagit föräven framtidenatt skall uppgifts-
skyldigheten avseende misstänkta fall penningtvätt förbehållasav
banker och andra står under tillsyn Finansinspektionen.som Inteav
minst vägande praktiska skältungt talar för sådan avgränsning. Enen
brett upplagd uppgiftsskyldighet skulle, vi tidigare framfört,som
motverka sitt syfte. En effektivisering penningtvättsbekämpningenav
kräver dock enligt vår mening polisarbetet underlättasatt under tiden
fram till förundersökning även det gällernär andra verksamheter.

En reglering förevarande finns detnatur när gällerav t.ex. pant-
banker. I 27 § pantbankslagen 1995:1000 föreskrivs nämligen en
skyldighet för pantbanker lämna uppgifter till polisen.att Pantbanken
skall också lämna polismyndigheten tillträde till pantbankens lokaler
för undersökning pantlagret och granskning pantboken ochav deav
handlingar ligger till förgrund den. Denna tillsom insynrätt har
motiverats bl.a. med risken för hantering tjuvgods inom dettaav
område.

Även pantbankslagens utformning kan sig lockandeom striktte ur
utredningssynpunkt kan densamma inte bildagärna modell för en
generell reglering. Att redan innan förundersökning inletts polisenge

allmän besökarätt verksarnhetslokaleratt ochen granska vad därsom
eventuellt kan finnas torde jämföra med ståendeatt ickevara en
kontrollerad till husrannsakan.rätt Det sagda utesluter givetvis intenu

del öppningar bör kunnaatt tillskapas.en
När det gäller den utformningennännare dessa måste beaktasav

den inriktningen penningtvättslagstiftningennya vi föreslårav isom
avsnitt 3.1 och utvecklasäven inärmare avsnitt 3.7 därsom ett nytt
penningtvättsbrott behandlas. Med penningtvätt för framtidenavses
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kanmedelhosdetdölja antasför rättaåtgärder ursprunget somatt
slag. Inteallvarligareverksamhetbrottsligellerbrottfrånhärröra av

brottfrånhärrörmedelomfattas t.ex.hälerifallen ävenbara utan som
vibeaktasmåstein. Vidarefångastullagstiftningen attochskatte-mot

förundersökningen.tillframtidenirör oss
tillfrågorställamöjligheti dagredanpolisensig haroch för attI

förundersökningentilldock framDetföretag.enskilda eller är --
vilketså fall påoch i sätt.medverkavillhansakenskildesden om

arbetetpraktiskadethuvudregeln. IalltjämtsjälvfalletskallDetta vara
penningtvättbranscher där ärvissa ettkunnatdockhar noteraman

hinderordningnuvarande utgöroch därovanligt inslag ettheltinte
huvuduppgift,våråter erinravilleffektivitet. Viökad ommot

försiktigEnpenningtvätt.bekämpningeneffektiviseranämligen att av
utredningsarbetesittbedrivamöjligheterpolisensförstärkning attav

uppgiftspliktåsyftarVad vi ärerforderlig. närmastvi bedömthar en
för vissa grupper.

särskildomfattasskalldärvid vilkablirfrågaförstaEn enavsom
grundförutsättningmåstemed attbörjaTilluppgiftsplikt. varaatt en

naturligskerHärigenomnäringsverksamhet.bedrivervederbörande en
helgd"privatlivetsochsammanhangaffärsmässigaavgränsning till

sådanbranscher inomvilkablirinte. Nästa attäventyras steg enange
kan denavgränsningsådan görshurmed. Oavsettbörkrets tas ensom

för Envid ellerför snäv.antingendenkankritiseras anseman-
inteskäl. kanredovisade Detnödvändigprecisering är nyssav

uppgiftsplikt. Häravallmäninföra någonfrågaikommagärna att
jämförligdärmedellerbestärnningarföljer också typ annanatt av

förevaranderegelSjälvfallet måsteinföras.kanverksamhet inte aven
tänkamycket välkanViförhållanden.rådandeefterslag ossanpassas

fårDettafångasfrarnledes börmedbranscher vi inte tar upp.att som
lagstiftning.sedvanligdå ske genom

likvälförekommerpenningtvättdärbranscherfinns detNu men som
viföregåendei det närVi harsammanhang.i dettahemmahörinte

advoka-medtankenomfattning avvisatkretsens att ta t.ex.bestämt
falli devisärställningderasMed tankerevisorer. attoch anserter

rådgivnings-lagstiftning,börkonstaterasmissbruk kan t.ex.annan
tillämpas.lagen

kanpengarsvartafunnitharhanteringenpraktiska attI den man
Vivårt förslag.omfattasskallbranscheromlopp i dei avsomvara
detrnissbruksfallen intesjälvfallet ärstarkt betonadockvill att

svartaantaletföreslagnadeinslaget inomnormala grupperna men
framståråtgärdersärskildaför etttillräckligtdockfår attstort somär

penningtvätt.kampeneffektiviseravill motmåste manom
yrkesverksammarangordninginbördesföreslår attVi utan --
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inom följande branscher skall skyldiga besvara ñnanspolisensattvara
frågor.

Inom handeln med skrot, metaller, ädelstenar, konst, antikviteter
och transportmedel läget sådantär särskild uppgiftspliktatt på-ären
kallad. Detsamma gäller fastighetsmäklare. Försäkringsmäklare tillhör

Ävenmed vårt förslag den uppgiftsskyldiga kretsen. vadhållnings- och
lotteriverksamheter bör med.tas

Vi väl medvetnaär andraäven än uppräknade områdenattom nu
skulle kunna komma i fråga. Detta får emellertid efter handöverses

erfarenhet vinns det lagda förslaget. Vad vi föreslårsom ärav nu
således skyldighet för verksamma inom angivna branscheren attnu

på finanspolisen ställda frågor. Grundförutsättningen försvara av
frågerätten skall konkret misstanke befattning medattvara en om
medel kan härröra från brott eller brottsligantas verksamhetsom
förekommer. måsteDet således finnas något påtagligt pekar i densom
riktningen. Innan förfrågan riktas till företag måsteetten man genom
tips eller i anslutning till brottsutredning ha fått informationannan av
någorlunda konkret Det räcker således inte med någonart. allmän
insikt "svarta pengar" brukar i omloppatt inom branschen.om vara
Vi utgår från ñnanspolisen i den praktiska tillämpningenatt använder
den föreslagna möjligheten till få uppgifter från de angivnaatt
branscherna med urskillning.

detAv sagda följer i sin frågorna skriftliga ellertur attnu -
muntliga måste specificerade. Detta torde i praktiken innebäravara-

de kan härledas till någon pågåendeatt utredning villsom man
komplettera. För förfrågan skall få avsedd effektatt skallen svar
lämnas dröjsmål.utan

För de företag tillhör den uppgiftsskyldiga kretsen, dvs. bankersom
m.fl., gäller särskilda sekretessregler. Så inte fallet förär de nu
aktuella företagen. I dessa fall kan dock kontraktsbestämmelser finnas
där utfäst sig inte röja affärsförbindelser. Påatt sättman samma som

bank inte begår brott sekretessen den fullgör sin lagstad-närmoten
gade uppgiftsskyldighet föreligger inte heller här något kontraktsbrott

Ävenföretag besvararnär polisens frågor.ett i dessa fall föreligger
enligt vårt förslag författningsmåssig uppgiftsskyldighet.en

Vid bedömningen huruvida regel förevarande slag skulleen av
behöva sanktioneras bör vad föreslår formnoteras utgöratt en av
utbyggnad den uppgiftsskyldighet föreligger för företagav som
tillhörande kretsen. frågorDe kan komma ställas exempel-rörattsom
vis inte skrothandlares beteende skallegeten utan avse annans
agerande. Till bilden hör sanktionäven för de aktuella fallenatt en nu
skulle kunna på svårigheterstöta eftersom i de fall aktuellaärsom nu
det inte kan uteslutas fall kan förekomma där den tillfrågade kanatt
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misstänktmedhjälp till penningtvätt. Entillskyldigha gjort sig t.ex.
underlättauppgiftslämnandemedaldrig skyldiggivetvisär egetatt en

själv.angående honomutredning

Registerfrågor3.5

uppgiftsskyldigheten iomfattasföretagföreslår deVi att som av
databe-automatiskskall med hjälppenningtvättslagenden avnya

ochden informationföra registerfåhandling över personerom
demföreskrift åliggerenligt lag ellerdettransaktioner attsom

myndighet.finanspolisen ellertilllämna annan

Allmänt3 .5. 1

dekravställs åtskilligadet i dagdirektiv s. 10I våra sägs att
13 §Enligtuppgiftsskyldighet enligt PTL.omfattasföretag som av

utnyttjas fördetförhindranderutiner tillskall företaget haPTL attav
skallVidarebrottsliga förvärv.samband medtransaktioner harsom

information ochbehövligfårde anställdaföretaget för attsvara
bemyndi-regeringenseller, efterför ändamålet. Regeringenutbildning

föreskrifter vilkameddelaFinansinspektionen fårgande, närmare om
utbildningochvilken informationskall följas ochrutiner somsom

dettaåsyftas itordehuvudsakligentillhandahållas. Detskall som
angåendeföreskrifteri Finansinspektionenssammanhang 4 §är
1994:9,FFFSförebyggande penningtvätttillkontrollrutiner avm.m.

verksamhetdriver sådanföreskrivs företagdär det att angessomsom
kundinforma-medinternt rapporteringssystemskall hai 2 § PTL ett

tillgänglig för föreskrivna kontroller.lätttion
till de kravvi, med hänsynutredningsuppdrag innebärVårt att som

åläggs hai företaginformationshanteringen deställas päbör attsom
hanteringen denhurskallrapporteringssystem,internt övervägaett av

direktivenframtiden.utformas i Iinformationen börefterfrågade
informationsteknikmodernskallutgångspunkten attatt varaanges

registerföringmåste haskrivningMed dennaskall användas. avsetts
påsådant kravdatabehandling ADB. Ettautomatiskhjälpmed av

skulleföreskrivs enligt vadrapporteringssystem sagtsnysssom
frågamöjligt ivad hittillskunna stridaemellertid ansettsmot varasom

få inrätta ochoch registreras. Förinformation får hanterashur attom
medfrågadetkundinformationsådan ärföra register över omsom

1973:289,datalagentillstånd enligtnämligenhjälp ADB krävsav
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--/till nedan.vilket vi återkommer
redogöra för avsnitt 3.5.4 harvi i det följande kommerSom att

tillstånd till få inrätta och förabanker ansöktvissa större attom
Datainspektionen och, efterpersonregister med hjälp ADBav men

avslagit deras ansökan.länsrätten haröverklagande,
önskvärt utnyttjareffektivitetssynpunkt det givetvisFrån är att man

finns. tanke transaktioner imöjligheter Medde tekniska attsom
hjälpmedel försnabbt nödvändigtdag sker oerhört ADBär ett att

penningtvätt. Från samhällssynpunkt framstår detförebyggakunna
låta förebygga förhindra brott medbetydligt rationellt ochattmersom

brottsligainsatser söka utreda misstänktarelativt begränsade än att
systemhanteringpå grund ofullständig kantransaktioner avsom en

banksystemet. Att utreda brottsliga transaktionergenompassera
resursinsatser, både från deofta ansträngningar ochmedför stora

sida.myndigheternas sida och från bankernas Ettbrottsutredande
för företagför kundinfonnation skulle det möjligtdataregister göra

uppgiftsskyldigheten i PTL på enkeltomfattas sättatt ettavsom
enligt lag och föreskrifter åligger dem.fullgöra de skyldigheter som

intresse fåhör dessutom bankerna harTill bilden eget attatt ett av
själva förluster tilldataregister, nämligen skydda siganvända motatt

penningtvättstransaktioner.följd av
Datalagskommitténvårt arbete haft kontakt med JuVi har under

utredningars synpunkter i dentagit del andra1995:08 och även av
till diskussion, bl.a.haft frågan olika registermån dessa uppeom

1995:01.Registerutredningen Ju
förredogörelse för vad fordrasföljande kortI det ges en som

enligt datalagen och enligt det s.k. dataskydds-tillstånd till dataregister
Rådets direktiv 95/46/EGdirektivet, Europaparlamentets och om

med avseende på behandlingskydd för enskilda personer av person-
uppgifter. Vidare kommeruppgifter fria flödet sådanaoch detom av

tillstånd till dataregister ochredogöras för bankernas ansökanatt om
slutligen skälen för vårt ställningstagande.

3 2 Datalagen
.

intrång isyftar skydda enskilde otillbörligtDatalagen till den motatt
följd personuppgifter registrerasden personliga integriteten till attav

till uppgift licensermed hjälp Datainspektionen harADB. prövaattav
Datainspektionenansökningar tillstånd. Vidare skalloch utövaom

enligt lagen.tillsyn
får inrättas och förasPersonregister förs med hjälp ADB omsom av

dessutomvissa fall krävserhållits Datainspektionen. Ilicens av
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uppgiftinnehållerpersonregisteroch förainrättatillstånd. För att som
eller har avtjänatför brottdömtsmisstänks eller harnågonattom

förvarit föremåleller harpåföljd för brottundergåttstraff eller annan
tillståndSådantDatainspektionen.tillstånd fråntvångsingripande krävs

myndighet,meddelasstycket datalagen, än§ förstaenligt 4fär, annan
föra förteckningharförfattning överellerlagenligt attannansom

föreligger.synnerliga skälendastuppgifter,sådana om
inomskulledenförutsattes övertillkomstvid lagensRedan att ses

utred-olika Denockså skett iSå harframtid. senasteetapper.snaren
slutbetänkandemed sittkomDatalagsutredningen,området,ningen

ämsides med Datalags-1993. Ji februari1993: 10datalag SOUEn ny
frammedEG arbetepågick inomarbeteutredningens ettatt taett

direktiv fanns inteNågot närpersonuppgifter.förskydddirektiv om
slutbetänkande. DettasittpresenteradeDatalagsutredningen en avvar

Nonngivningsfrågor161993/94: lregeringen itillorsakerna att prop.
utarbetandetbedömningengjordedataskyddsornrådet,på att avm.m.

ställnings-slutligtfannsdess detborde anstå tilldatalag etten ny
direktivförslag.medlemsländer tillEU:stagande ettav

Dataskyddsdirektivet3 5 3
. .

parlamentarisktoktober 1995. Enden 24Dataskyddsdirektivet antogs
tillsatts förharDatalagskommittén,kommitté, attsammansatt

införlivas i svenskskalldataskyddsdirektivetvilketpåanalysera sätt
området.lag påtillfram förslagläggalagstiftning samt en ny

den 31 1997.avslutatskallUtredningsarbetet senast marsvara
behandlingtillämpligt på allDataskyddsdirektivet är av personupp-

Även endast sådanadockomfattas, ärregistermanuellagifter. som
tillämpligt påDirektivet intesärskilda kriterier. ärutifrånsökbara

utanför gemenskapsrättenfallerpersonuppgifterbehandling somav
verksamhet påellersäkerhetsäkerhet,allmän statenst.ex. statens

bruk.för personligtpå registerhelleroch inteområdestraffrättens
ochjournalistiska, konstnärligaförpersonuppgifterBehandling av

bestämmelser.materiellafrån direktivetsundantasändamållitterära
särskilda,endast församlas indirektivetPersonuppgifter får enligt

inteuppgifterna fårochändamåloch berättigadeangivnauttryckligen
ursprungsändamålet.oförenligt medanvändas på sätt ärett somsenare

vissabehandlas endastpersonuppgifter fårartikel 7I att omanges
räknasexempel på fallföreligger. Somfallartikeln angivnai som upp

i författningdet finnslärrmas,samtycke närkan nämnas när en
detuppgifterna skall ske,behandling närförpliktelsereglerad att av

arbetsuppgift i det allmännas intresseutföranödvändigt förär att en

125



överväganden och förslag SOU 1997:36

eller det i övrigt skett intresseavvägning resulterat i attom en som
behandling personuppgifter skall få ske.av

artikel finns förI 8 regler behandlingen särskilda kategorierav av
uppgifter. Känsliga uppgifter såsom religion eller politiskt.ex. ras,
åsikt får inte behandlas. Undantag från förbudet gäller under vissa
förutsättningar. Något principiellt förbud behandlamot att personupp-
gifter brott eller liknande finns inte. Artikel 8.5 föreskriverom
emellertid behandling uppgifter lagöverträdelser, brottmåls-att av om
domar eller säkerhetsåtgärder får utföras under kontroll av en
myndighet eller lämpliga skyddsåtgärder finns i nationell lagom- -
med förbehåll för de ändringar medlemsstaterna kan tillåta medsom
stöd nationella bestämmelser innehåller lämpliga och specifikaav som
skyddsåtgärder. fullständigtEtt register brottmålsdomar får docköver
föras endast under kontroll myndighet.av en

När personuppgifter samlas in skall de registrerade informeras om
bl.a. registeransvarig och vad uppgifterna skall användasärvem som
till. All behandling personuppgifter skall enligt huvudregelnav
anmälas till tillsynsmyndighet. Behandling personuppgifteren av som
innebär särskilda integritetsrisker får inte förekomma utan att
tillsynsmyndigheten först givit tillstånd till detta. Den registrerade
skall ha få sina rättigheter enligt den nationella lagenrätt prövadeatt

tillsynsmyndigheten och domstol.av
direktivet finns vidare bestämmelser medlemsstaterna skallattom

säkerställa varje registrerad har vissa rättigheteratt gentemotperson
den registeransvarige. Det gäller till information rörande derättt.ex.
uppgifter behandlas få felaktigaoch eller ofullständigarätt attsom
uppgifter rättade. Medlemsstaterna har emellertid möjlighet att genom
lagstiftning begränsa omfattningen bl.a. dessa skyldigheter ochav
rättigheter. sådan begränsningEn måste nödvändig med hänsynvara
till bl.a. allmän förebyggande,säkerhet, undersökning, avslöjande av
brott eller åtal för brott eller överträdelser etiska reglerav av som
gäller för lagreglerade yrken eller viktigt ekonomiskt ellerett
finansiellt intresse hos medlemsstat. Medlemsstaterna skall enligten
dataskyddsdirektivet krafti de lagar och andra författningarsätta som

nödvändiga för följa direktivetär år efter det direk-att senast tre att
tivet dvs. den 24 oktober 1998. Sådan behandlingantogs, senast som
redan pågår skall bringas i överensstämmelse med direktivet senast sex
år efter antagandet direktivet, dvs. den 24 oktober 2001.senastav
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tillstånd3.5.4 Bankernas ansökan för personregisterom

Bankföreningen har såsom ombud för deSvenska bankernastörsta an-
tillstånd försökt hos Datainspektionen dessa få inrätta och föraattom

personregistret "Bevakningsregister för penningtvättsärenden". Ansö-
kan gällde få föra register på ADB skulle omfattaatt ett som personer

enligt har lämnats uppgifter till finanspolisen för miss-PTLsom om
Ändamålet med bankernatänkt penningtvätt. registret skulleattvar

Finansinspektionens föreskrifter syftarkunna följa PTL:s och tillsom
genomförförebygga bankerna transaktioner i strid med lagen.att att

denavslog ansökan i beslut 26 februariDatainspektionen 1996 med
motiveringen sådana synnerliga skäl krävs enligt datalagen föratt som

aktuella registret inte förelåg eftersom inte ålägger bankernadet PTL
föra register.ADB-baseratatt ett

Bankföreningen överklagade beslutet till länsrätten och anförde bl.a.
följande. Finansinspektionens krav rapporteringssystemFör att ett

kundinforrnation lätt tillgänglig för kontroller skall kunnagörsom
uppfyllas informationssystem integrerat i de vanligakrävs ärett som

banksystemen. finns inget alternativ tilltenninalbaserade Det ADB-ett
baserat registersystem dels automatiskt signalerar viss kundattsom

penningtvättskaraktär,transaktioner kan dels detgör görvara avsom
kvalitativa uppgifter till ñnanspolisen.möjligt för banken lämnaatt

tillstyrkte FinansinspektionenI yttrande till länsrätten bankernas
ansökan. Inspektionen hade inget invända det vilketsättatt mot

villkoren förregistret avsågs bli fört eller registret i övrigt. Inspektio-
alternativtkunde inte heller något för bankerna fullgörasätt attnen se

enligtsina kontrollskyldigheter lagen under förutsättning rimligaatt
effektivitet skall kunna upprätthållas.krav

i Stockholms län lämnade i dom den 28 november 1996Länsrätten
överklagandena bifall. Länsrätten därvid avvägningutan attuppgav en
måste mellan samhällsintresset bekämpa penningtvätt ochgöras attav
integritetshänsyn. hänvisade till företagens skyldighet i 9 §Länsrätten

till polisen inrapportera alla omständigheter kan tyda påPTL att som
penningtvätt. Med till det i datalagen krävs synnerligahänsyn 4 §att
skäl ansåg dock länsrätten hänsynen till den personliga integritetenatt
borde företräde.ges

Bankföreningen har överklagat domen till karnmarråtten.
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överväganden3.5.5

avsnitt har FinansinspektionenSåsom inledningsvis anförts 3.5.1 i
omfattas fastställt företagenför företagen PTLföreskrifter attavsom

rapporteringssystem i syfte ha kundinformationinterntskall ha attett
kontroller. företagenför föreskrivna Förlätt tillgänglig att ge en

uppfylla åligganden bör enligt vårkunna dessarimlig möjlighet att
Ändamålethanteras med hjälp ADB.mening informationen kunna av

uppfyllaföretagen skall kunna deskall såledesmed registret attvara
föreskrift. Med hänvisning tillgivits lag elleråligganden som genom

hastighet siginledningsvis anförts transaktionernasvad ter ettomsom
effektivitetssynpunkt i princip otjänligt. Beaktasmanuellt system ur

s.k. cybermoney Detutveckling sker medbör den äräven m.m.som
penningtvätteffektivtmöjligt åstadkommaknappast ett system motatt

får föra kundinformation med hjälp ADB.inte avom man
företagen utifrån intressegivetvis risk förfinns görDet att egeten

emeller-viss information har. Detta kanvilket värdebedömning aven
registerfunktionerinföranågot skältid inte utgöra mot att somanses

och spåra penningtvätts-för företagen upptäckaunderlättakan att
gäller ökat informations-Våra förslag detliknande transaktioner. när

för finanspolisendet dessutom möjligtavsnitt 3.4utbyte se gör att
uppgifter.lämnatfrån andra företag detinformationinhämta än som
uppgifts-skulle kunna innebäratillåtande dataregisterAtt attett av

heller något särskiltminskar framstår intetill ñnanspolisenflödet som
det totala antaletregister, Avvägande skäl tvärtom.mottungt snarare

få till lagföring. Detbankerna leder relativtfrånuppgifter lämnatssom
möjligañnanspolisen iinformation tillflödet störstaviktigtär att av

hjälpupplysningar. Register med ADBsubstansiellamån utgörs avav
skulle underlätta detta.

de företagsåledes nödvändigtEnligt vår mening detär att som
penningtvättslagen fåruppgiftsskyldigheten i denomfattas ennyaav

uppgifterföra registermöjlighet med hjälp ADBlagstadgad överatt av
möjligtFrågan då dettalagen.lämnats med stöd ärär utanomavsom

§synnerliga skäl i 4det krav påi konflikt medkommaatt angessom
tillstånd tillförutsättning för meddeladatalagen och är ettattsom en

register.ADB-baserat
avslagsbeslut avsnitt 3.5.4fann i sitt seDatainspektionen att

ålägger bankernaeftersom PTL inteskäl inte förelågsynnerliga att
uppgifter tillbanken lämnardeföra förteckning över ompersoner som

sinaför bankernas fullgörandedet inte hellerñnanspolisen och att av
föra ADB-baseratnödvändigtskyldigheter enligt PTL är ettatt

det enligtskulle kunna utläsasregister. dettaAv att omresonemang
deföra förteckningföreskrift åligger bankernalag eller överatt pen-
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föreligger dettill ñnanspolisen såningtvättsfall där uppgifter lämnats
enligt § datalagen. Ikrävs för tillstånd 4synnerliga skälsådana som .

emellertid också tillenligt vår meningoch för sig måste seman
starktpåpekats, föreliggafår,realitetema. Det ettansessom nyss

bekämpa denför på dettaoch allmänt intressesamhälleligt sättatt
brottsligheten.organiseradeekonomiska och

böråberopade integritetshänsynende länsrättendet gällerNär av
beskrivit i sinbankerna harför registerbeaktas vad det är sorts som

för sigBankerna har ansöktDatainspektionen.ansökan till att varom
penningtvättsärendenbevakningsregister förcentralt få föradels ett

transaktioner, dels utökakonsulteras vid misstänktaskulle kunnavilket
medterminalbaserade banksystemenvanligai dekundregistret

företagets säkerhetsav-skall framgåvilken endastmarkering attav
Bevakningsregistret skallkontaktas.motsvarande skallellerdelning

till bevaknings-bank. All åtkomstinternt inomanvändas endast resp.
behörighetskontrollsystem. Ingenreglerasregistret skall ettgenom

bevakningsregistret. Registrentillsåledes tillgångutomstående har
det faktumomfattning vilkettill sinbegränsade ävenkommer att vara

finanspolisentilluppgifter lämnats ärtotala antaletdetatt som
allaavsnitt 1.4.3. Dessutomvittnartämligen begränsat se ärom

banksekre-skyddadeförhållanden till bankenskildasuppgifter avom
kan,integritetsintrångetotillbörligakap. 10 § BRL. Deti 1tessen

utformat,föreslagna registretsåsom bankernadet är varaansesav
uppgiftslämnande ålagtsanförde länsrätten bankernaslitet. Vidare att

och det i lagen intelag, 9 § PTL, närmaredem enligt närmast att
måste därför,Uppgiftsskyldighetenvilka uppgifterangetts som avses.
eller mindrekunna omfatta allehandaenligt länsrätten antas mer

uppgifter penningtvättstransaktioner.kring misstänkta Läns-diffusa
företräde framförpersonliga integriteten bordeansåg denrätten att ges

ålagts dembankernas uppgiftslämnande,intressetdet allmänna att som
vår mening harpå ändamålsenligt Enligtlag, sker sätt.ettgenom
föreskrifterFinansinspektionens seinte beaktatdärvidlänsrätten

rapporterings-ha interntdär företagen åläggsavsnitt 3.5.1 ettatt
för föreskrivnatillgängligsyfte ha kundinformation lätti attsystem
uppgifterfrågabör också detkontroller. Poängteras äratt om som

inte någratillgång till och såledestidigare harbanken redan nya
uppgifter.

bekämpaallmänna intressetanföras detkanSammantaget attatt av
eventuellafår detså starkt detpenningtvätt uppvägaär att anses

registerADB-baseratpersonliga integritetenintrång i den ettsom
skullemed datalagenmedföra. tillstånd i enlighetskulle kunna Ett

föreslagna lagenstöd denmeddelas meddärmed kunna omav av oss
penningtvättsregister.

129
5 17-0320



Överväganden och förslag SOU 1997:36

Med hänsyn till datalagen kommer lagstiftningersättasatt att av ny
bygger dataskyddsdirektivet bör direktivet beaktas.även Somsom

i avsnitt 3.5.3 direktivet tillämpligt på alla registerärangetts ärsom
sökbara utifrån särskilda kriterier. Oavsett företagen vill föra ettom

hjälpregister med ADB eller med organiserat kortsystem såettav
måste registret således tillåtet enligt direktivet.vara

De bestämmelser i direktivet kan det tillåtet föra detgöra attsom
föreslagna penningtvättsregistret behandlingenär ärav oss om

nödvändig antingen för utföra arbetsuppgift allmänt intresseatt en av
artikel eller för7 e fullgöra rättslig förpliktelse åvilar denatt en som
registeransvarige artikel 7 c. Att bekämpa penningtvätt får anses vara

intresse.allmänt Den arbetsinsats företagen vidtar förstort attav som
bekämpa penningtvätt inte heller enbart i deras intresseär eget utan
får främst komma allmänna intressen till godo. Beaktas bör attanses
initiativet till dataregistret kommer från bankerna och det äratt
bankerna på detta söker skydda sina kunder såväl sigsättsom som
själva. Vidare åligger det företagen omfattas uppgiftsskyldig-som av

i förebygga deheten PTL utnyttjas för penningtvätt. Föratt att att
utföra dessa arbetsuppgifter och för fullgöra förpliktelsernaatt anser
vi det nödvändigt för företagen ha tillgång till ändamålsenligaäratt att

Viregister. det föreslagna registret förenligt medäven ärattanser
dataskyddsdirektivet.

förbudNågot principiellt behandla personuppgifter brottmot att om
finns inte direktivet. Fråganeller liknande i då artikel 8.5 seär om

avsnitt 3.5.3 begränsar företagens möjligheter behandlaatt person-
luppgifter. Artikeln kan tolkas den handlar redan begångnasom om om

lagöverträdelser, däremot inte misstänkta lagöverträdelser. Omom 4l1misstänktaartikeln inte behandlar lagöverträdelser så bör det vara
tillåtet för företagen föra det föreslagna registret. Oavsettatt av oss

sådan tolkning riktig eller inte får registret förasärom en om
lämpliga skyddsåtgärder finns i den nationella lagen. Eftersom vårt
lagförslag begränsar de uppgifter får registreras och den enskildesom

skyddad sekretessbestämrnelser bl.a. lO kan1 kap. § BRL detär av
inte föreligga några hinder i dataskyddsdirektivetsammantaget anses

för företagen omfattas uppgiftsskyldigheten i PTL fåattsom av
möjlighet föra register uppgifter misstänkta penningtvätts-överatt om
fall.

Vi har således, i enlighet med det sagda, inte funnit någranu
därmed jämförliga hinder föreslåförfattningsmässiga eller mot att att

låta berörda företag få föra ADB-baserade register.
gäller utformningen lagstiftning register finnsdet sedanNär av om

för be-två alternativa lösningar. Antingen endastanger man ramen
uppgiftsskyldighetenstämrnelsen, dvs. de företag omfattasatt avsom

130



överväganden och förslagSOU 1997:36

förapenningtvättslagen skall register med hjälp ADB,i den avnya
preciserat vilka uppgifter skall fåeller också man mer somanger

skall ha tillgång till informationen, lagringstiderföras, etc.somvem
eller, efter regeringensdet förra fallet ankommer det regeringenI

Datainspektionen besluta riktlinjer.bemyndigande, närmareatt om
enligt § datalagen generellSådana föreskrifter kan 19 även ges en mer

utfomming.
i den penning-företag omfattas uppgiftsskyldighetenDe nyasom av

föramed vårt förslag i framtiden få register dentvättslagen skall över
transaktioner enligt lag eller före-information och somom personer

ñnanspolisen eller på kunnaåligger dem lämna tillskrift sättannatatt
således fråga rättighettillhandahålla myndighet. Det är om enannan

företagen föra register. Varje företagskyldighet föroch inte atten
någon samkörning inte aktuell. Viskall ha sitt register äreget anser-

i uppgifterutformning bör lag. Devidare registrets närmareatt anges
person-/organisa-finnas i registret den anmäldesskall är nanm,som

liknande uppgifttionsnummer, adress, kontonummer eller samtannan
föranlett uppgiftsläm-kortfattad beskrivning den händelse somen av

föreskrifter denankommer på Datainspektionennandet. Det att omge
Föreskrifterna börhanteringen och utformningen registret.närmare av

samråd med Finansinspektionen. Den markering ieftermeddelas
vilken framgår säkerhetsavdelningen ellerkundregistret attav

framkommit delskall kontaktas såvittmotsvarande är att anse som en
Något särskilt tillstånd för detta enligtbevakningsregistret. vadär,av

med Datainspektionen, därför inte nödvändigt.vid kontaktervi erfarit
växlingskontoren skiljer de sig från bankernadet gällerNär t.ex.

inte har kundregister. Valutaväxling sker oftastde Enattgenom
behöver identifiera anförtssig. Som tidigare seutan attanonymt man

tillåter inte tiden någon utvärdering företas3.2.1 särskildavsnitt att
växlingskontoren. Vi dessa börgäller emellertiddet ävennär attanser

jmöjlighet till databaserat register andra företag enligtfå den som
Finansinspektionen.Frågan börförslaget överses avges.

allmänhet och banker i synnerhet har redan i tilli dagFöretag en
Några svårigheterdatoriserad verksamhet. läggadelenstörsta att upp

torde därför inte uppkomma. Med denregister strängaett nytt
bankvärl-gällande sekretess i dag råder inomtillämpning t.ex.av som

i detför uppgifterna i registret när obehörigaden riskenär att
medRegistret bör detta givetvis försesutesluten.närmaste etttrots

det första bör på dettabestämmelser begränsningar. Förantal om
uppgifts-uppgifter samband medfråga endast istadium egetvara om

tillåtafinanspolisen. har visserligentill Vilänmande övervägt att
information fått från företag ellerregistrering även annatsom manav

förlängning skulle det givetvisfått kännedom Ipå sättannat om. en
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kunna förhindraöka möjligheterna penningtvätt på dettaatt men
stadium bör endast den informationen få föremålbli försagtsom egna
datahantering. Vidare bör säkerhetsbestämmelser införas innebärande

endast behöriga säkerhetsavdelning eller medatt personer personer
jämförbara positioner hos företag omfattas uppgiftsskyldig-som av

Övrigheten i den penningtvättslagen få hantera infonnationen.nya
personal skall endast få tillgång till den markering visar attsom
behöriga skall kontaktas. åliggaDet bör Datainspektionen attpersoner
meddela föreskrifter härom. Uppgifterna bör inte heller fånärmare
finnas kvar hos företagen under obegränsad tid bör gallrasutanen

förslagsvis tolv månader efter uppgiftenbort, det fördes insenast att
registret. Inträffar givetvis tiden fråni händelser bör räknas dennya

När det gäller valet tidslängd kan jämförelsesenaste. av som en
Registerutredningen i sitt delbetänkande SOU 1996:35nämnas att

föreslagit personuppgifter i infonnationsregister skall gallras denäratt
år från det uppgifternainte längre behövs och registrera-senast ett att

uppgifterna skall få bevaras i vårt fall kan dis-des. Hur lång tid
för tolv månader bör rimligkuteras. Vi har stannat att vara en

detta intetidsgräns. Enligt vår mening behöver i lagen börutananges
ansvarsområde.falla inom Finansinspektionens

datalagen har den enskilde få antingenEnligt 10 § rätt att veta
innehållet personuppgift ingår i personregister innefattari ochsom

sådanupplysning vederbörande eller uppgift inte förekommerattom
bestämmelse kommer emellertid i konflikt medi registret. Denna

föreskrivs bl.a. företagen får röjanuvarande § PTL där det inte11 att
utomstående granskning harför kunden eller för någon att en

till ñnanspolisen. Eftersomgenomförts eller uppgifter har lämnatsatt
grundsten för bekämpningendet s.k. meddelandeförbudet är en av
från § datalagen. sådantpenningtvätt måste undantag 10 Ettgöras

i dataskyddsdirektivet.undantag också tillåtet enligt artikel 13är
personregister utarbetats med utgångspunkt iVårt förslag till har

direktiv gäller utveckla samhälletsvad i våra detsägs när attsom
och söka åstadkomma sååtgärder penningtvätt därvid ettmot att

Enligt vår mening torde registereffektivt möjligt. ettsystem avsom
lösningen för företagenden enda praktiskaföreslagen attnatur vara

också kraven påfullgöra sina åligganden. Viskall kunna att attanser
och rättssäkerhetsaspektinformationshanteringen sker under säkra ur

förslag.uppfyllda vårtformer ärtrygga genom
analys- och spaningsregisteruppgifter i finanspolisensdet gällerNär

absolutredogjorts för avsnitt 3.4.2 sekretess.såsom tidigaregäller
sekretessbestämrnelserna i 5 kap. 1 § och 9 kap. 17 §gällerövrigtI

föreskrifterbakgrund de särskildasekretesslagen. Mot av som
gäller vissa begränsningar lämna uppgifterför registretmeddelats att
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för närvaranderegisterPolisensinom polisen.enhetertill andra ses
1996:35delbetänkande SOUiRegisterutredningenöver somav

skulletillåtas.skall Dettakriminalunderrättelseregisterföreslagit att
ochspaningsregister upphörochanalys-finanspolisenstill attleda att

enhe-hos andrabyggsregister sättñnanspolisens somsammaupp
framkom-harRegisterutredningenmedVid kontaktpolisen.inomter

rådersekretessabsolutaupphäva denmit överväger att somatt man
Utred-skadeprövning.meddenregister ochfinanspolisensför ersätta
1997.utgång årmånadsslutbetänkande vidskall sittningen marsavge

medverkantullensochRapporteringsfrågor3.6

kontanterBetalningsfönnedling och över3.6. 1 transport av
svenskaden gränsen

valutaregleringbestämmelserSvenska om

1939i SverigeinfördesvalutaregleringDen genomsommarensom
juli 1989väsentligt den 1i alltavvecklades1939:350valutalagen per
1988/89:och rskr.bet.1988/89:FiU20bilaga1988/89:100,prop.

tillbidrareglernakvarvarandeMotiven för de att101. envar
Riksbanken ficktillseskattekontroll ochtillfredsställande attatt

Vidbetalningsbalansstatistik.för godinformationtillräcklig en
helt ochgällavalutalagenupphördehalvårsskiftet 1990 ersattesatt av

lagenmedsedermeravalutareglering1990:749lagen ersattom
i huvudsakmedkreditreglering,ochvaluta-1992:1602 sammaom

lagenberedskapslag. Denkaraktäreninnehåll har gernyaav rensom
vissa,åtgärderreglerande strängttillgripamöjligheter av-att om

ellerexempelvis krigsåsomföreligger,omständighetergränsade,
för-utomordentligasådanaråderdeti fredstidkrigsfara eller om

váldshandling,olycka,allvarligföranleddahållanden är enavsom
föreskrivaslagenmed stödkanliknande. Detepidemi eller av

Sverige.ellerin itillgångarförbud förabegränsningar eller utatt ur
före-kontrollerafalli sådanthar rätt attTullmyndigheterna att

skrifterna följs.
infördes lagenvalutaregleringenavvecklingensamband medI av

betalnings-från utlandettill ochbetalningar1990:750 m.m.om
upprätthâllas.skulle kunnastatistikkontrollochför skatte-lagen att

Anled-är 1992.utgångengälla vidupphördeBetalningslagen att av
stridakundedenupphävdes motlagentill attningen ansesatt var

skattekontrol-Förkapital och tjänster.förrörlighetfrireglerEG:s om
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attlen föroch tillförsäkra Riksbanken de uppgifter behövs försom
betalningsbalansstatistiken infördes regler i lagen 1990:325 om
självdeklaration och kontrolluppgifter LSK och i lagen 1988:1385

Sveriges riksbank riksbankslagen.om

Skattekontrollen

Av 3 kap. 50 § LSK följer den för fysisk elleratt ettsom en person
dödsbo har förmedlat betalning till eller från utlandet skyldigär att
lämna kontrolluppgift transaktionen överstiger 75 000 kronor.om
Uppgift skall lämnas vad betalningen och vilket landom avser
betalningen verkställs till eller från vid betalning tilltas emot samt
utlandet pâ betalningsmottagaren. Detsamma gäller mindrenamn
betalningar, dessa delbetalningarutgör över-om av en summa som
stiger 75 000 kronor. Med betalning till utlandet betalning direktavses
eller indirekt till utländsk juridisk eller fysisken person en person som
inte ibosatt Sverige. Med betalning frånär utlandet betalningavses
direkt eller indirekt från utländsk juridisk eller fysisken person person

inte bosatt i Sverige.ärsom

Riksbankens betalningsbalansstatistik

har utförtDen valutatransaktion enligt 22 § riksbankslagen,är,som en
skyldig till Riksbanken lämna de uppgifter och visa deatt upp
handlingar beträffande transaktionen behövs underlag försom som
Riksbankens betalningsbalansstatistik. Detsamma gäller den för vars
räkning transaktionen har utförts. Riksbanken har bemyndigats att
lämna föreskrifter.närmare

RiksbankensAv föreskrifter RBFS 1992: 16 A:73, ändrade genom
RBFS 1993:3 skyldighet lämna uppgifter till Riksbanken förattom
betalningsbalansstatistiken framgår bl.a. följande. Auktoriserad
valutahandlare skall redovisa förmedlade betalningar till och från
utlandet överstiger 000 kronor eller.75 motvärdet i utländsksom
valuta. Andra betalningsförrnedlare skall anmäla förmedladeom
betalningar överstiger 10 miljoner kronor âr eller motsvarandeper
värde i utländsk valuta. Den bedriver handel med resevaluta medsom
allmänheten skall redovisa handeln kalendermånad till Riksbanken.per
Kontokortsföretag skall redovisa användningen kontokort i utlandetav

svensk juridisk eller fysisk bosatt i Sverige.ärav person person som
Även redovisning kontokorts användning i Sverige skall ske förav
utländsk juridisk fysiskoch inte bosatt i Sverige.ärperson person som

134



Överväganden förslagochSOU 1997:36

avseende direkt investering ellerutför transaktionDen som en
Med direktskall redovisa denna till Riksbanken.desinvestering

utlandetfrån Sverige i företag isådan investeringinvestering avses
effektivtmöjlighet tillutlandet i företag i Sverigeoch från gersom

skapatill syfteföretagets förvaltning eller harinflytande att annars
desinvesteringföretaget. Medekonomisk förbindelse medvaraktig

Valutahand-direkt investering.avveckling eller minskning av enavses
med fondpapper medvärdepappersinstituts transaktionerlares och

Handel med utlandetkalendermånad.redovisasutlandet skall somper
Förvaringskall redovisas efter begäran.genomförs personav annan

skall redovisas efter begäran. Denfondpapperutländskai depå somav
anmäla detta tillskall dröjsmålutlandetkonto iinnehar utanett

årligoch beräknadlandUppgift skall lämnasRiksbanken. om
Överstiger miljonerår 10omsättningenpå kontot.omsättning per

redovisaskall innehavareni utländsk valutamotvärdetkronor eller
kalendermånad. Kontoställningkontotstransaktioner och somper

skallnäringsverksamhetoch intefysiskinnehas avserpersonav
miljoneröverstiger 10omsättningenden årligaanmälas först när

dels utlåningkalendermånad redovisaValutahandlare skallkronor. per
utlandet.tilldels utlåningi Sverige,utländsk valuta till låntagarei

på begäran.skall redovisa dettalån direkt i utlandetDen upptarsom
nettningssystemutlandet ibetalningar till och frånavräknarDen som

Andra formerkalendermånad.och redovisaskall anmäla detta avper
överstigandebetalning till eller från utlandetmed grund ikvittningar

redovisasi utländsk valuta skalleller motvärdet000 kronor50 per
skallutlandstransaktionerhar betydandekvittningstillfälle. Den som

skall denkalendermånad. Slutligenredovisa dessapå begäran somper
transaktioneneller den för räkningvalutatransaktionutförthar varsen

deuppgifter och visaövrigt lämna debegäran iutförtshar upp
betalnings-underlag för Riksbankensbehövshandlingar somsom

balansstatistik.

Riksbankens sekretess

i myndighetsgäller sekretesssekretesslagenkap. 4 §Enligt 9
personligaenskildsuppgiftstatistik förframställning avsersomav

enskildetill denkan hänförasförhållanden ochekonomiskaeller som
identitetsbe-inteUppgiftsekretess.absolut genom namn, annansom

hänförlig tilldirektförhållandejämförbarteller därmed ärteckning
kanuppgiftenstår klartdetfår dock lämnasenskilde,den attut, om

närståendenågon honomuppgiften ellerden rörröjas utan att som
sekretesssekretesslagenkap. 5 §I 9 sägsskada ellerlider attmen.
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lagstiftningen valutaregle-Riksbanken i ärenden enligtgäller hos om
för uppgiftfrån utlandet enskildsbetalningar till ochring och om

förhållanden, det inte klartekonomiskapersonliga eller är attom
ellerenskilde lider skadaröjas denuppgiften kan utan att men.

framgår sekretess inte hindrarsekretesslagen14 kap. 1 §Av attatt
Riksbanken uppgifts-myndighet. kanuppgift lämnas till varaannan

hindrarförfattning. Enligt 14 kap. 2 § sekretesslagenenligtskyldig
misstanke brott länmasuppgift angårintesekretess att om avsom

myndigheteller polismyndighet ellerRiksbanken till åklagar- arman
föreskrivet för brottetbrottet fängelseingripahar äratt mot omsom

Gäller statistik-föranleda påföljd böter.kanoch detta änantas arman
uppgiften, får den enligtsekretesslagen förenligt 9 kap. 4 §sekretess
misstanke brott förlänmas endast vid§ lag14 kap. 2 ut omsamma

straff fängelse i två år. Enligtföreskrivet lindrigarevilket inte änär
kan sekretessbelagd3 § sekretesslagengeneralklausulen i 14 kap.

intressetdet uppenbartlämnas till myndighet,uppgift är att attavom
sekretessenhar företräde framför det intresseuppgiften länmas som

emellertid inte för statistikupp-möjlighet gällerskydda. Dennaskall
4 § sekretesslagen.omfattas 9 kap.gifter avsom

på begäran till-a§ riksbankslagen,Riksbanken skall, enligt 22
tillbetalningarskattemyndigheter uppgifterhandahålla dels rörsom

kontrollbehövs för myndigheternasfrån utlandet, deteller avom
hosuppgifter finnstullmyndighetereller avgifter, delsskatter som

betalningar för import ellerRiksbanken och rör export varor.avsom
underlåta lämnafår Riksbankenfinns särskilda skälOm det att upp-

gifterna.
hinder vadriksbankslagen,Riksbanken skall, enligt 54 § utan av

sekretesslagen underrätta polis- elleri kap. §förskrivs bl.a. 9 4som
i bestämmelsenåklagarmyndighet det i verksamhet som avsesom

brottanledning haruppgifterframkommer att anta att ettgersom
begåtts.

har framkommithaft med Riksbankenkontakter vi harVid de som
principbesluti kraft,samband med träddei PTL attettatt togsatt, om

Riks-denna lagmöjligt följa bestämmelserna iså långt trots attsom
omfattas. Riksbankenlydelse inteverksamhet enligt lagensbankens

några tillfällenprincipbeslutet vidhar med stöd rapporteratav
sedan har häntñnanspolisen. Vadpenningtvättsfall tillmisstänkta som

någon uppgift FörRiksbanken interapporterade fallen harmed de om.
specifiktkontakt med Riksbankenñnanspolisendet fall etttaratt om

ñnanspolisenuppgifter tillden kanlämnabankenärende utattanser
ellerñnanspolisenriksbankslagen. kanDäremotmed stöd 54 §av

sökning iallmäninte någonpolismyndighetnågon göraannan
betalningsbalansstatistik.Riksbankens
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den svenskaKontanttransporter över gränsen

reglerar kontanter, värdepap-Några bestämmelser transporter avsom
finns inte.e.d. den svenska gränsenöverper

rörlighet för kapitalbestämmelser friE Uzs om

förMaastrichtfördraget stadgar inom be-iArtikel 73b att ramen
betalningarför kapitalrörelser ochstämrnelserna skall alla restriktioner

och tredje landmellan medlemsstatermellan medlemsstater samt vara
för bestämrnel-enligt artikel 73c.1, gällaundantag kan,förbjudna. Ett

januari Artikel 73d.1 bi kraft före den 1 1994. attangervarser som
medlemsstaternas73b inte skall påverkabestämmelserna i artikel rätt

förhindra överträdelsernödvändiga åtgärder förvidta alla attatt av
beskattningi frågaandra författningar, särskiltnationella lagar och om

eller statistisktfinansinstitut, eller administrativttillsynoch över att av
kapitalrörel-fastställa förfaranden för deklarationinfonnationssyfte av

hänsyn till allmänåtgärder motiverade medeller vidta äratt somser
säkerhet.ordning eller allmän

domstol i Luxemburg har den 14gemenskapernasEuropeiska
målnr C-l65/94 C-250/94mål C-163/94, och1995 idecember tre

angivna artiklarna.detolkat innebörden ovanav
igällde Sanz de Lera, medborgare och bosattMål C-l63/94

bil tillFrankrike han på mediSpanien. när vägHan vargreps
något deklarera. hans bilhan inte hade IGeneve. Han attattuppgav

i kontanter 1 5 öre.19 600 000emellertidhittades pesetas pesetas z
bosatt iDiaz iminéz, spansk medborgareskulle Jmål C-165/94I

säkerhetskontrollVid flygplatsensfrån Madrid.flygaStorbritannien,
i sitthade 250 000 i kontanterJiminéz 30fann pesetasattman

turkisk med-C-250/94 Kapanoglu,målhandbagage. I greps mrs
skulle flyga tillMadrids flygplats honSpanien,bosatt i närborgare

i kontanter sig.998 000Istanbul. hade 11Hon pesetas
ske vid utförselskulle dels deklarationbestämmelserEnligt spanska

och000 000motsvarande minst 1kontanter pesetas personperav
motsvarande minstför utföra kontantertillstånd erhållasdels attresa,

domstol hänskötspanskoch En000 0005 pesetas resa.per person
Maastrichtfördragetsmedförenligaspanska reglernafrågan de varom

EG-domstolen.tillbestämmelser
artiklarna 73b ochEG-domstolenkonstateradedomslutetI att

tillstånd fördet krävsbestämmelser innebärb förbjuder73d.1 attsom
förbjuder artiklarna intelandet däremotkontanterföraatt ut menur
form deklaration vidkrävs någoninnebär detbestämmelser att avsom
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utförsel EG-domstolen skäl de åtgärderkontanter. attav angav som
således den friakan nödvändiga vidta, och innebäratt attsom vara

rörligheten kapital inskränks, enligt artikel 73d.l b sådanaärav som
effektiv skattekontroll förebyggerdet möjligt ha ochgör att en som

penningtvätt, narkotikabrott ochillegala aktiviteter såsom skattebrott,
måste därför bestämmas kraven på tillstånd ellerterrorism. Det om

i sådana åtgärder nödvändiga vidta.deklaration innefattas är attsom
tillfälligt upphörande utförselEffekten tillståndskrav ärett ett av avav

beroende den behöriga myndighetenskontanter och utförselngör av
fria rörligheten blir illusorisk.bedömning. kan medföra denDetta att

för deklaration syftettillräckligt haDet borde att ett system avvara
identifiering deklaranten.planerade transaktionen ochmed den av

för behöriga myndigheternaskulle det möjligt deDetta göragöra att
nödvändigt,deklarationen och,snabb undersökning av omen

förfrån någon olaglighet.bestämma härrör Ett systempengarnaom
deklarationer något tillfälligt upphörandeskulle inte innebära av

myndigheternautförseln ändå det möjligt förkontanter göramenav
brott.kunna förebyggaatt

Financial launderingTask Force FATFAction moneyon

fyrtio rekommendationeri sinaArbetsgruppen FATF attanger
införa åtgärder för upptäckamedlemsländerna bör överväga attatt

kontanter och överlåtbaraövervaka fysiskaeller transporter av
försiktighetsmåtthandlingar på villkor strängagränserna,över att

användninginformationen kommer tillvidtas för säkerställa rättatt att
inskränkernågot kapitalrörelsernasoch åtgärderna inte sättatt

frihet rek. 22.

nationernaFörenta

inom Narkotikakommis-drogkontrollprogram UNDCPFN:s antog
XXX-resolution penningtvätt, resolution 5sionen i april 1996 moten

införamedlemsländernaResolutionen bl.a.IX. attuppmuntrarsom
identifiera sinaoch andra finansiella institutkrav för bankerna att

Generalförsarnlingen. resolutioneninte antagits Ikunder, har ännu av
förinföra åtgärderrekommenderas överväga att attstaterna att

kontanter och andraövervaka den fysiskaupptäcka och transporten av
måste därvid säkerställaslandgränsen. Detvärdepapper över att

lämpligt och den fria rörlighetenanvändsinformationen sättett att
hindras.kapitalet inteav
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3.6.2 Tullverket

Tullverkets organisation och arbetsuppgifter framgår förordningenav
1991:1524 med instruktioner för Tullverket. Tullverket omfattar
Generaltullstyrelsen chefsmyndighet tolvär regionalasamtsom
tullmyndigheter. förordningenAv 2 § följer Tullverkets uppgift äratt

uppbära tullar, andra skatter och avgifter vid import ochatt tas utsom
övervaka kontrolleraoch trafiken till frånochexport samt attav varor

utlandet så bestämmelser import och efterlevs.att exportom av varor
Tullverket bedriver viss utrednings- åklagarverksamhetoch vad gäller
misstänkta varusmugglingsbrott och brott med anknytning till varu-
smuggling. Vidare fullgör verket vissa uppgifter avseende trafik till
och från land medlem i EU enligt särskilda föreskrifter.ärannat som
Slutligen samlar Tullverket in och bearbetar uppgifter för utrikeshan-
delsstatistiken.

Tullverket, polisen och Kustbevakningen för den svenskasvarar
gränskontrollen. Tullverket har för varukontrollen, vadansvaret utom
gäller trafiken till sjöss där Kustbevakningen har självständigtett

medan polisen för personkontrollen. Polisen ochansvar, svarar
Kustbevakningen skyldiga bistå Tullverket vid de kontrollât-är att
gärder den utför tullen begär detta. Likaså Tullverketärsom om
skyldig enligt utlänningslagen 1989:529 bistå polisen vid kontrollatt

utlänningars inresa till och från Sverige prop. 1995/96: 159,utresaav
bet. l995/96:FöU5, rskr. 1995/962238.

Det svenska medlemsskapet i EU har medfört förändringar förstora
Tullverket. grundar sigEU bl.a. på tullunion artikel 9 iseen
Fördraget upprättandet Europeiska ekonomiska gemenskapenom av

innebär medlemsländerna skall ha enhetliga regler. Tullunio-attsom
och den handelspolitiken centrala inslag i EU-ärnen gemensamma

samarbetet förutsättningenoch för fungerande inre marknad.en
Genom den helt genomförda tullunionen har EU blivit endaettnu
tullorriråde, i vilket i princip kan sig helt fritt påröra sättvaror samma

inom enskilt land. På denna inre marknad har begreppenettsom
import och förlorat sin betydelse. Någon tullklareringexport av
kommersiellt gods förekommer inte längre vid passering de inreav

klareringsverksaniheten inriktas primärt pågränserna, gemenska-utan
Landgränsen Norge Sverigesgräns. är gränsyttre mot yttrepens

medan landgränsen Finland vår inre Kusterna bådeär gräns. ärmot
inre och flygplatserHamnar och blirgräns. gränsyttre yttre om

skall till eller från tredje land inre gränsettvarorna men om varorna
skall till eller från EU-land.ett annat
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Den gränsenyttre

innanpågränskontrollensker sättdenVid gränsenyttre samma som
nationellkontrollen inte baradock ärEU-medlemskapet, att en

Tullverketshela unionens intresse.skall tillvarataangelägenhet utan
1994:1550. Ii tullagenreglerasbefogenheter vid den gränsenyttre

förordning EEGkom rådetsinträde i EUmed Sverigessamband nr
tullkodexentullkodex för gemenskapeninrättandet2913/92 av enom
tillämpnings-2454/93förordning EEGkommissionensoch omnr
inrättandet2913/92förordning EEGför rådetsföreskrifter avomnr

bli direkttillämpningskodexengemenskapentullkodex för atten
till dekomplementdärförskallTullagentillämpliga. ettsomses

1994/95:34emellertidansåg prop.Regeringenrättsaktema.nänmda
tillämpningskodexen fannsochtullkodexenvid sidandet96 att avs.

gällerTullagenlagstiftning.omfattande nationellrelativtbehov av en
tillfrån ellervid import ellerdels tull exporttas ut varoravsom

import ochkontrollochTullverkets övervakningdelstredje land, av
sådant land.tillexport

deklarations-kontrollerafår tullmyndighetentullagenEnligt 57 § att
riktigtfullgjortshartullagstiftningenuppgiftsskyldigheten enligtoch

undersökaochTullmyndighet fårfullständigt. transport-och stanna
förvaras.kandärandralådor ochcontainrar,medel, utrymmen varor
tullager,tillfälligt lager,områden förskeundersökningfårVidare av

därbangårdar,ochflygplatserexportbutiker,ochfrilager,frizoner,
lokaler inomtullkontroll förvaras ävenstår under samtvaror som

Även tullmyndig-påskyldigaområden. ärsådana att stannapersoner
handresgods,undersöka derasfårmyndighetenochanmaninghets

liknande.ochhandväskorportföljer,resväskor,såsom
1996, harjulii kraft den 1träddetullagen,§Med stöd 57 somav a

och andrapaketbrev,undersöka och öppnatulltjänsteman rätt att
detkrävsskall fåförsändelsenpostförsändelser. För öppnas attatt

amnälnings-ochinnehållerdenanledningfinns attattanta varaen
tullmyndig-finns hosförsändelseninte fullgjortsskyldigheten samt att

i förstainfördesBestämmelsenutväxlingspostkontoret.ellerheten
166 621995/96:narkotikabrottsligheten prop.begränsahand för s.att

Brevpostförsändelser.enbartgällerkontrollbefogenhetff.. Denna
inteliknandebudbilar ochmed ärförs attgränsenoch paket översom

fårbestärmnelsen. Dessaimeningi denpost avsessomanse som
fallför det§ ochenligt 57kontrollnågonunderkastasdärför inte ena

stödmedskeundersökningenfårundersökasskallförsändelsesådan
Vidare har1995/962166 94.i § prop.finns 57reglerde s.somav
innebärvilkets.k.besluta postspärr, atttullmyndighet rätt att om

adressat.till vissförsändelserenstakaomhändertartillfälligt enposten
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försändelsenanledningfinnsdetfattas attbeslut får antasådantEtt om
varusmugglingslagen.enligtbeslagikannarkotikainnehåller tassom

påskyldigtpostbefordringsföretag atttullagen66 § ärEnligt ett
kvarhâllitsförsändelseöverlämnatullmyndighetbegäran somenav

anmälan tillskallbefordringsföretag göraAlla57stödmed enav a
misstankeuppkommerverksamheti företagetsdetTullverket enom

narkotika.innehållerförsändelseatt enom
enligttullmyndighet,harverksamhetenbrottsbekämpandedenI

last,uppgifterinbegärabefogenhettullagen, passagera-§ att67 oma
utsträckningi denendasttransportföretag. Det ärfrånfordonochre

grundellerbehovförslag,dettauppgifter egethar avföretaget av
länmafrågablikandet attordning,iföreskrifter omsomannan

deinnebärtransportföretagenför attSkyldighetenuppgifterna.
Vidareslag.uppgifter nämntaktuellaskall lämnaskyndsamt ovanav

begränsadenskildauppgifterlämnaskyldigheten passagerareär att om
medsambandiförekommakanbokningsuppgiftersådanatill som

medpassageraresåsomincheckning resrutt,ochplatsbokning nanm,
uppgifterAndratill.gåttbetalningoch passage-bokninghur omsamt

prop.lämnasintebehöverföretaget uthosfinnastänkaskansomrare
98.1995/96:l66 s.

inreDen gränsen

angivnadeskall1471994/95:34förarbetena prop.Enligt ovans.
övrigteller ifrån EUellertillvaruförselendastbefogenheterna avse

tullmyndighetharEUInomicke-gemenskapsvaror.medtrafiken
väskorundersökatullagen,§stöd 57medintesåledes rätt att, av
rörlig-friaför denförutsättningkontroll ärstarkEn yttre enm.m.

uppgiftertullenssvenskadendelmycketEU. Eninom storheten av
inrevid dendeteftersomEU-medlemskapetmedsambandiföll bort

gods.kommersielltklareringskeskalllängreintegränsen av
detprincipenbyggerEU attinomrörlighetenfriadenTrots att
harden inre gränsenvidkontrollnågonförekommaskallinte
vidbefogenheterTullverkets1996:701lagenTullverket omgenom

befogen-unionenEuropeiskaland inomSveriges gräns annatettmot
utförselellerinförselillegalingripabefogenhet avhetslagen motatt

tidigarede över-lagen ersätterDenochnarkotikabl.a. nyavapen.
iTullmyndighet kommer äventullagen.igångsbestämmelserna

vidkontroller gränsselektiva motutförahafortsättningen rätt attatt
fårbrott. DäremotmisstankefinnsdetEU-land attutan omannatett

innebärkontrollen ettselektiva attske. Denintestickprovskontroller
riskprofilsärskilddet harkontrollförväljasobjekt kan ut enomen
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eller tulltjänsteman använda sin intuition ellerattom en genom
erfarenhet timer objektet bör kontrolleras. En tulltjänsteman haratt
möjlighet ställa frågor, begära in uppgifter och handlingar Denatt etc.

lagen gäller endast beträffande vissa uppräknade såsomnya varor
narkotika vissa djur och djurprodukter. Lagen omfattarsamtvapen,

emellertid inte tulltjänstemanEn har i den lagen ungefärpengar. nya
befogenheter följer tullagen såsom ochatt stannasamma som av

undersöka och transportmedel, kontrollera postförsändelser,personer
besluta och tillgång till uppgifter transportföretagenspostspärrom ur
register.

1960:418 strajj förLagen varusmuggling varusmugglingslagenom

Varusmugglingslagen VSL i princip tillämplig på alla brott in-är vid
utförseloch innebär undandras pålagor elleratt statenav varor som

förs in eller i strid förbud. § förstaI 1 stycket VSLatt ut motvaror
föreskrivs straff för den för in till riket eller för utsom varor varor
därifrån det till känna för vederbörlig myndighet. I 1 §utan att ge
andra stycket stadgasVSL första stycket skall gälla för denävenatt

oriktig uppgiftlämnar i tulldeklaration eller sättannatsom
vilseleder i samband med tullbehandling gods liksom för denav som

ändra i eller upptagning eller på sättatt annatgenom program
påverkar resultatet automatisk infonnationsbehandling.av en

Enligt 13 § VSL får förundersökning rörande brott isom avses
lagen inledas tullmyndighet. De allmänna reglerna i för-RBav om
undersökning, vanligtvis inleds polismyndighet, gäller iävensom av
smugglingsmål. således i förevarande paragrafHärutöver tullmyn-ges
dighet inleda förundersökning angående brott aktuellträtt att av nu

Ärslag. saken inte enkel beskaffenhet skall ledningen för-av av
undersökningen åklagare så någon skäligen kanövertas snartav en

Åklagarenmisstänkas för brottet. skall ledningenäven övertaannars
det föreligger särskilda skäl. förundersökningenOm ledsom av

tullmyndighet får åklagaren ändå meddela anvisningar för hur den
skall bedrivas. Om åklagare leder förundersökningen får han anlita
tullmyndighet eller tulltjänsteman vidta åtgärd.särskild Enatt
tulltjänsteman skall till varusmuggling inte sker ochnoggrant attse
har, enligt 14 § VSL, därvid polisman griparätt attsamma som en en
misstänkt och denne till förhör. Regeringen har, enligt lagenta
1973:431 utredning angående brott utländsk tullag, rättmot attom
föreskriva svensk tullmyndighet skall lämna utländsk tullmyndighetatt
bistånd vid brottsutredning.

Av 15-17 VSL följer tulltjänsteman har egendomrättatt att ta
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övrigt har hanenligt lagen. Iförverkadbeslag kani antas varasom
efter-beslag.smuggelgods i Förpolisman atträtt att tasom ensamma

lag,enligt 18 §tulltjänstemannen,egendom harsådansöka samma
lägenhet, magasin,ihusrannsakanförordnande görarättäven att utan

polismanövrigt har hanuthus. rättupplagsbodar och I som ensamma
vissa förutsätt-underkan,Tulltjänstemannenhusrannsakan.göraatt

urinprov.ochkroppsbesiktningkroppsvisitation, ytligutföraningar, ta

Penningtvättslagen PTL

promemorianremissyttrandei sitt överGeneraltullstyrelsen anförde
bekämpningenför PTLtill grundlågpenningtvätt att pen-avsomom

möjlighetTullverketseffektivarebliskulle kunna attningtvätt om
vid dennautnyttjadespenningtvättmisstänkta fallupptäcka av

SverigevidareframfördeGeneraltullstyrelsenbrottsbekämpning. att
inte hartullmyndighetendärvästvärldende få land iär ett av

ochpenningtvättavseendefallutreda misstänkta attbefogenhet att
skulle få under-Tullverketföreslagitredan tidigarestyrelsen att

vilka penning-BrBbrott i 9 kap.beträffande desökningsrätt genom
i sambandTullverketocksåyttrandetkriminaliserats. I atttvätt angavs

har goda1987:1065tullagenenligt 75 §och revisionkontrollmed
misstankeföranledaförhållanden kanupptäckamöjligheter omatt som

penningtvätt.
anledningioch Ju24,1992/93:Ju23riksdagsmotionernaI av

bordeTullverketocksåanfördespenningtvättslagen,tillförslaget att
sittpenningtvätt. Imisstankeskyldighetåläggas rapporteraatt omen
tillutvidgninggällerdetjustitieutskottetanfördebetänkande näratt en

övrigagäller dedetannorlundasigsaken ställa än närkanTullverket
yttrandevidare tillhänvisadeUtskottetverksamheterna. ettföreslagna

analysarbeteomfattandeframgickvariskatteutskottetfrån ettatt
justitie-Därefter anfördetullverksamheten.framtidadenpågick om

följande:utskottet

motionskravetförförståelsesin delförJustitieutskottet har men
förställningtagitutskotteterinra attvill samtidigt att nyssom

förvärvbrottslingenstill döljasyftartransaktionerendast attsom
liggerTullverksarnhetenlagstiftningen.omfattasskall avm.m.

saknaroch utskottetberedningsområde,utskottetsutanför
ioch denverksamheten därkännedomingåendetillräckligt om

bedöma iför kunnalagstiftningenaktuellasammanhangetdet att
transaktionerkontakt meditullen kommerutsträckningvilken

ocksåfaller sig emellertid,reglerna. Detdeomfattas nyaavsom
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enligt utskottets uppfattning, naturligt denna fråga fåratt en
belysning i det fortsatta beredningsarbetetnärmare i fråga om

tullens framtida uppgifter. ankommerDet regeringen tillatt se
så blir fallet.att

Justitieutskottet hemställde riksdagen sin mening regering-att som gav
till känna vad utskottet anfört. Genom beslut den 2 juni 1993 biföllen

riksdagen justitieutskottets betänkande rskr. 1992/93:375.

3.6.3 Rapporteringsplikt

Rapporteringsplikt skall föreligga för den den svenskaöversom
för eller in medel överstigande 50 000 kronorgränsen ellerut

motsvarande värde i utländsk valuta. Påträffas någon trotssom
rapporteringsskyldighet inte har i laga ordning kanrapporterat ett
tidsbegränsat kvarhållande medlen komma i fråga. Misstänkerav
tullmyndigheten det sig penningtvätt skall Rikspolis-röratt om
styrelsen, eller den myndighet regeringen bestämmer, genastsom
underrättas.

detNär gäller valutor ligger det i sakens de ofta, både fysisktnatur att
och betalningstransaktioner, förs mellan olika länder. Dennasom
gränsöverskridande verksamhet kan givetvis omfatta illegalaäven
transaktioner. det gäller betalningstransaktionerNär får Riksbanken,

framgår avsnitt redan i dag,3.6.1, med stöd lag eller före-som av av
skrifter, betalningsbalansstatistiken in uppgifter kangenom som vara

intresse ipenningtvättssammanhang. Eftersom Riksbanken frivilligtav
åtagit sig följa och då finanspolisenPTL har möjlighet på för-att att
frågan få uppgifter från Riksbankens statistik specifikai ärenden kan
det inte föreligga något behov införa någon ytterligareattanses av nu
rapporteringsplikt vad hithörande betalningstransaktioner.avser

Vi har därför inte heller föreslagit några ändringar i denna del. I
den mån nuvarande regler ändras blir det uppgift förnärmast en
Skattekontrollutredningen Fi 1995:05 bevaka Vid våradetta.att
kontakter med nämnda utredning har det framkommit därattnyss man

föreslå de uppgifter Riksbanken får in skallöverväger att att som
tillgängliga för RSV Riksbanken årligen förgöras överattgenom

uppgifterna till RSV. Skattekontrollutredningens arbete beräknas vara
slutfört ungefär utgårsamtidigt med vårt. Vi från i detatt man
fortsatta lagstiftningsarbetet fråganlöser den sådant sätt ävenatt
tinanspolisen i lämplig omfattning kan få del sådant material.av
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onödigt.förefallersidaRiksbankensfrånuppgiftslämnandeDubbelt
valuta överdirektreglerarBestämmelser transport m.m.avsom

direktivenEnligti Sverige.intepåpekatstidigarefinnsgränsen som
fall.i dessafinnasbörkontrollmöjlighetervilkaskall vi överväga som

rapporteringsskyl-utökadmednödvändigtdetvi finner ärOm att en
demedenlighetiskall utformasdendirektivvårasådighet attanger

detfunnitviutredningsarbete harvårt attIâtagandena.internationella
med sigföringripa resenärkunnabehov motfinns att somenett av

ingenfinnsnärvarandelandet. Förin iellerkontantbeloppstörre ut ur
brottsmisstankekonkretinteingripandesådanttillmöjlighet ett enom

föreligger.
verksammapraktisktdembåde ärupplevs avDet somsomav

brottsbekämpningenbrist iklar attledningTullverkets mansom en
tillfredsställande närsättpå storaingripa pengarinte kan summorett

stårallt inteanledninggodharoch anta attattförs gränsenöver man
innefattar strängareförslagövrigavårabilden hörTilltill. enatträtt

effektframtidaEnomfattar.PTLföretagdegällervadkontroll som
andrasigsöker vägar.bligivetviskanhärav att pengarna

vidrapporteringsskyldighetformnågondärförVi att avanser
möjlighetnågonföreligga attdag intetorde iinföras. Detbörgränsen

eller inrevid denvarkenutförsel, yttrein-kontrollera resp.pengars
detinnebärinförsrapporteringsplikt attformOmgränsen. aven

påskettrapporteringkontrolleramöjlighetfår atttullmyndigheten att
ändrafrågaikommainte attdet gärnakanNuriktigt sätt.ett

förvalutareglering baraformnågoninföraellertullagstiftningen att av
måstekontrollmöjlighetframtidakontrollfrågor. Entillgodoseatt

enlighetibegränsasochpenningtvättslageni denreglerasdärför nya
kontrolleraskunnamåste utanutförselnbarahärmed. Inte pengarav

attraktivtbliskulleSverigeundvikainförseln för attatt annarsäven
penningtvättssynpunkt.ur . sagda,redandetframgåttkontroll är,försvårarDet avsomensom

Även integivetvisdessarörlighet.friakapitaletsreglerEU:s omom
preventivadeförsvårargodtasskallkriminalitetallskönsinnebär att

framläggameningsfulltdet knappast attViinsatser. sagtsomanser
formtillåtergångdelvisinnefattaskulle avförslag enensom

detöppningfunnithavi genomvalutareglering. Däremot enossanser
december14denEG-dornstolenfrånutslagetredovisade3.6.1avsnitti

EG-rättenstridainteskulle detutläsa mot omvi kunnatSåvitt1995.
sker.såocksåföreslårViinfördes. attrapporteringsskyldigheten

gällerSåvittbeloppsgräns.bestämmadåblirfrågaförsta attEn en
anmälnings-vilkentill000 kronorvid 75finnsRiksbanken gränsen

hanödvändigtför sig inteoch atti sammaDetknuten. ärplikten är
dominerandeheltdendetUnderkontantöverföringar. attvidgräns

145



-Övervâgandenoch förslag SOU 1997:36

delen banktransaktioner måste i sin ordning med vårtav antas ärvara
lägetsynsätt det vad gäller Attkontantfallen.motsatta medföra större

kontantsummor i resväskor måste mindre lämpligt ellerettanses vara
säkert Förfarandettransportsätt. såledesär i sig ägnat väckaatt
misstankar. Naturligtvis kan kontantsummor undantagsvisstora föras

eller in detta led iut sätt normal affärstransaktionett ellersom en
liknande, detta torde mycket ovanligt. I sammanhangetmen vara
måste även praktiska övervägandenrent Avgöras. lätt insedda skäl
kan det inte kommagärna i fråga med något omfattandemer
rapporteringsförfarande. Vad vi vill komma de kontant-är större

Förslagsvis skulle gränsen vid in-sättas eller utförselsummoma. av
50 000än kronor i kontanter, värdepapper Som jämförelsemer m.m.

kan inämnas Norge skall alla beloppatt 25över 000 norska kronor
till tullen. Spanien har deklarationskravrapporteras vid utförselett av

kontanter överstigande 0001 000 vilket ungefärpesetas motsvarar
50 000 svenska kronor och Frankrike vid 50 000 franska franc.

Vad vi föreslår är ytterligare led i våra strävandenettnu att
förbättra möjligheterna komma till medatt rätta penningtvätt.
Meningen försöka införaär någon form lämpligaatt kontrollmöjlig-av
heter. Dessa skall dock inte sträcka sig längre de ökarän att utrymmet
för upptäcka misstänkta fall och föratt användaäven hittillsvarandeatt
säkerhetsåtgärder. I avsnitt 3.3.3 förverkande har vi redovisat vårom
inställning i den delen vilken i korthet innebär hithörande regleratt

måste ändras i skärpande riktning. Sådanasnarast ändringar måste
givetvis få återverka på utformningenäven de ingrepp skallav som
kunna ske innan förverkande blir aktuellt. Detett dennaär mot
bakgrund vi för reglera denstannat även aktuellaattsom nu nu
kontrollfrâgan i den penningtvättslagen.nya

Vi föreslår således viss rapporteringsplikt införs föratt en att
försvåra penningtvätt i form kontantöverföring mellan olika länder.av
Dessa skall självfallet ñnanspolisen kunnarapporter del i önskadta av
omfattning.

Eftersom frågan gränskontrollrör torde någon myndigheten annan
Tullverket inteän komma i fråga. skallDen rapportering vi föreslår

vid in- ellergöras och bör inte alltför detaljerad.utresa göras Förutom
och adress på själv börresenärennamn, personnummer anges om

penningtransporten sker för och i så fall för räkning.annans vems
Summan skall liksom vistelseadress. För kontrollen skallanges att

meningsfull bör uppgiftäven vad skall användasvara tillom pengarna
Som vi har tolkat angivna utslag från EG-domstolenanges. ovan

skulle sådant uppgiftslänmande kunnaett möjligt. Tullmyndighetvara
bör befogenhetäven kontrollera identitetsuppgifter.att Uppgifternages
skall lämnas på fastställt formulär åtnjuter sekretesskydd.som
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vid obeman-riketin i ellersigkan utdetSom är ta urpersonernu
skallvalutarapportföreslåsfallsådanaItullplatser.nade att avgesen

regeldennamedvetnaVi välTullverket. atttill ärfem dagarinom om
fyllerenbarttullagstiftningenimotsvarighetsinhar ensom ——-
kontroll-iluckadirektintefunktion öppnapreventiv att engenom

systemet.
bakgrundtordeordningi sinformellt är motOm settrapportennu

detkapitalrörelsernafriadeföregåendei detvad sagts omsomav
och göramöjligt än rapportenemotatt ta enknappast annatvara

belopp.ochidentitetbl.a.kontrollinnefattandeundersökningsnabb av
eftersökt ellervederbörande kantänkasnaturligtviskan attDet vara

Sådanabrott.misstänkaanledningförekommer attdetatt annars
det redani dagsättfår hanterassituationer genomsomsamma

polis. Omtull ochmellan rapportfinnssamarbetetetablerade ensom
dokumentationförslagvårteffektenfrämsta attdenblirlämnatshar av

bör bevarasåtgärder. Rapportenefterföljandeeventuellaförfinns
undersökningviddetår. Omförslagsvisviss tid,under ett enen

skallförekommakanpenningtvättpåtydernågotframkommer attsom
fyllesttilltordeDet attunderrättas.omedelbartfinanspolisen vara

rapporteringgenerellNågontilltillgångharñnanspolisen rapporterna.
påkallad.intesynes

kontantermedpåträffasnågonförslagfår vårabetydelseStörre om
nöjaktigingenfallsådantiKanlämnatha ettrapport.attutan

anledningfinnsdet attoch antainnehavet atttilllämnasförklaring
slagallvarligareverksamhetbrottsligellerfrån brotthärrörmedlen av

kontroll såförmedlenkvarhålla attkunnatulltjänstemanskall
snabbhinner göraskall informeras,omgåendefinanspolisen, ensom

för detfrågaikvarhållande kommakan ävenEtt ovanutredning.
miss:ordningi sinformellt ärfallet settangivna menrapportenatt

kvarhållertulltjänstemannenAttföreligger.penningtvätttanke om
inledd.därigenomförundersökningmedföraskall intemedlen ansesatt

jämförelsekort. Sombestående måste göraskvarhållandetsförTiden
23 kap.enligthäktadelleranhålleninteden ärkan nämnas att som
timmar.längreför förhör änkvarskyldiginte9 § RB är sexatt stanna

brottetför ärÄr misstänkaskandenvikt,synnerligdet att somav
ytterligarekvarskyldighanförhör, stannaför fortsatt är atttillgänglig

tidlängrebör änmedelkvarhållandeFör ovantimmar. enavsex
tordebegränsad tidsåfråga. Enikommaintetimmar6nämnda 6 +

artikel 6tillförhållandeisvårigheternågramedförakunnahellerinte
får finans-tiddennaUnder3.3.1.2.avsnittseEuropakonventioneni

åklagarebeslututverkasökafallförekommande omipolisen av
hartidigarevad vierinra sagtåtervill härVitvångsåtgärder. omom

dettaivi lämnatförslagDetdessa över. samman-behovet att sesav
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hang liksom förslaget frysning under viss begränsad tid se avsnittom
3.3.1 förutsätter givetvis fmanspolisen har jourverksamhet.att

Vi har valt kalla förfarandet "kvarhållande" med tankeatt att
denna benämning redan används inom tullen det gäller bl.a.när att
kvarhålla I tullkodex, tullagen och befogenhetslagen m.fl.en vara.
talar visserligen ta hand om viAtt inteatt valtman om en vara.
detta begrepp beror huvudsakligen omhändertagande i RBatt t.ex.
enkom avser personer. -

Vad vi främst velat uppnå möjlighetär öppna komma tillatt atten
med sådana flagrantarätta fall där det för erfaren tulltjänstemanenvar

framstår ganska klart kontantbeloppen har brottsligattsom en
bakgrund. Vår avsikt således den kontrollmöjlighetenär skallatt nya

Åtminstoneutnyttjas med urskillning. i inledningsskede innan deett
reglerna slagit igenom hos allmänheten bör försiktighet iakttas.nya

För exempelvis kvarhållande medlen skall få böratt detett görasav
krävas för rapporteringsskyldighetän skall inträda. Vi föreslårattmer

det skall finnas anledning beloppet härrör frånatt brott elleranta att
brottslig verksamhet allvarligare slag och kvarhållande krävsatt ettav
för utredningen eller för undanröja risken för medlen undan-att att

Ävenskaffas. till fria kapitalrörelserrätten talar för försiktigen
tillämpning. Det bör påpekas i de länder har kontrollmöj-att man en
lighet föreskriven fungera väl.art systemetav synes

En rapporteringsskyldighet måste sanktionerad. Underlâtenhetvara
lämna bör bestraffas med böter. Detsammaatt bör gälla förrapport

oriktiga uppgifter. Böter skall, enligt 25 kap. §1 BrB, dömas enligtut
vad föreskrivet för brottet fråga,är i i dagsböter, penningbötersom

Äreller normerade böter. viss bötesform inte föreskriven för brottet
döms böter i form dagsböter eller brottet föranledabör lägreut av om
straff 30 dagsböter,än penningböter.

Med normerade böter böter skall bestämmas efteravses som
särskild beräkningsgrund. Denna böter finns, såvitt vi kunnattyp av

endast i lagenutröna, 1919:426 flottning i allmän flottled och iom
fiskelagen 1993:787. Det berättigade i behålla normerade böteratt

bötesform har diskuterats vid olika tillfällen. harMansom menat att
det bättre medär administrativa avgifter. Så bygger t.ex. systemet
med skattetillägg på principer normerade böter. Norrnera-samma som
de böter skulle kanske i och för sig bra sanktion vidpassa som
utebliven rapportering eftersom de skulle kunna knytas till detan
belopp inte Med tanke på normerade böter irapporterats. attsom
princip har avvecklats lägger vi inte fram något förslag införaattom
sådana böter i den penningtvättslagen.nya

Penningböter skall bestämmas till lägst 100 och högst 2 000 kronor
och komma till användning endast i fall där brottet har ringa straff-ett
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genomgåendeknappastkanrapporteringspliktenföljainteAttvärde.
Redanlämpligt.penningböter ärstraffvårde avlågtså attvara av

förevarandeifrågaikommaintepenningböterböranledningdenna
vid brottsanktionsmedeldagsböterendaståterstårDärmedfall. som

rapporteringsplikten.mot
myndigheterandramedsamarbeteiTullverketåligga att,börDet

allmänheteninformeralämpligt sätt omm.fl.transportföretagoch , hurreglerasadministrativ vägpåfårLikasårapporteringsplikten.
avlämnastillhandahållas,skall m.m.blanketter

utförselellerin-viddetviföreslår avSammanfattningsvis att
särskild valuta-avlärrmasskall000 kronor50överstigandekontanter

kontrollerahar rättmyndigheten attochtullmyndighettill attrapport
för-faktiskademeddeklaration stämmeravlärnnadiinnehålletatt

tulltjänste-harVidarekontrollräkning.identitetskontroll,hållandena
påträffas hosmedelkvarhållatimmarunder högst somrätt att sexman

finnsdetrapporteringsskyldighetsinfullgjort ominteresenär som
verksamhetbrottsligellerbrottfrånmedlen härröranledning attanta

finnsdetellerutredningenförbehövsmedlenochslagallvarligareav
utred-förviktsynnerligdetOmundanskaffas. ärdeför avrisk att

Tullmyndighettimmar.ytterligareikvarhållasmedlenfår sexningen
detmedelpåträffarfinanspolisen sommeddela manskall omgenast

verksamhetbrottsligellerfrån brott avhärröranledning antafinns att
oriktigtochrapporteringspliktfullgjordickeEnslag.allvarligare

dagsböter.medstraffaskanuppgiftslänmande

sanktionsfrågorochPenningtvättsbrott3.7

Inledning3 .7. 1

sanktioner motfråganingårutredningsuppdrag även omvårtI
bakgrundbl.a.Vi har, motpenningtvätt. avutgöråtgärder som

tvåisanktionsfrågornadelavaltutfomming, attdirektivens upp
företagdeåtgärderhänförtvi mot somharförstaTill dengrupper.

arbetardepenningtvättslagen motsamt somdenomfattasskall nyaav
åtgärderomfattar motandra pen-Denföretag.sådana gruppeninom

behandlaskategoriDennadenne.kringkretsenochsjälvningtvättaren
Såvittdelar.dessaiutformadeolikadirektiv ärVåra3.7.3.avsnitti

tvåsåledespenningtvättsåtgärder,imedverkar gruppdegäller som
strafflagstiftningenavsnitt icentralapå så sominvikanovan,

fulltintedirektivenförstadenFörhäleribestämmelserna. gergruppen
handlingsfrihet.samma
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3.7.2 Sanktioner företagen och där verksammamot

personer

3.7.2.1 Nuläget

I våra direktiv vi bör överväga detatt motiveratär i PTLanges attom
införa sanktioner rättsliga eller administrativa denmot som- -
bryter lagens bestämmelser uppgiftsskyldighetmot I så fallom m.m.
bör sanktionerna utformas så de går tillämpa såvälatt fysiskaatt mot

juridiska I denna delmot skall vi beakta det arbetesom personer. som
sker i Utredningen företagsbot Ju 1995:06.om

Av direktiven framgår vidare vi, avseende sanktioneratt mot pen-
ningtvätt, skall hänsyn till kriminaliseringta metodatt för attsom en
söka hindra överträdelser olika i samhället bör användasav normer
med försiktighet se 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsför-prop. ——
farande.

Av EG:s penningtvättsdirektiv se avsnitt 1.3.1 följer bl.a. att
medlemsstaterna skall till de företag omfattasatt direktivetse som av
identifierar sina kunder, företagen granskar allaatt transaktioner som
kan ha samband med penningtvätt, företagen, deras styrelseledamö-att

och anställda misstänktater transaktioner,rapporterar företagenatt
avstår från utföra transaktion beträffandeatt vilken misstankeen
uppstått till dess behörig myndighet underrättats, företagen, derasatt
styrelseledamöter och anställda inte upplyser kunden att rapporte-om
ring har skett företagen inför rutiner för internkontrollsamt att och
utbildar de anställda.

Enligt artikel i14 penningtvättsdirektivet skall varje medlemsstat
vidta de åtgärder behövs för fullständig tillämpning alla be-som en av
stämmelser i direktivet och särskilt föreskriva vilka påföljder skallsom
gälla vid överträdelse regler antagits grund direktivet.av som av
De påföljder skall införas skall gälla för det fall brott skersom att mot
någon den penningtvättslagens bestämmelser. Ett företagav nya som
inte har interna rutiner, inte utbildar sin personal, inte bevarar
handlingar skall således påföras någon påföljd. Påföljdernaosv. typ av
skall inte bara träffa företagen derasäven styrelseledamöterutan och
anställda.

Något straffansvar föreslogs inte i förPTL den bryter motsom
lagens bestämmelser. De sanktionsmedel står till buds i ställetärsom
de regler finns i lag eller avtal på det arbetsrättsliga områdetsom samt
de sanktioner Finansinspektionen förfogar i sin tillsynsverk-översom
samhet prop. 1992/932207 11.s.

I motion till riksdagen 1992/93:Ju24 anfördes deten att var
nödvändigt med långtgående straffsanktioner för förhindra denatt att
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Straffansvarpenningtvätt.användes förfinansmarknadensvenska
användamöjlighetenmedkombinationi attinförasdärförföreslogs
transak-genomförinrättningarandraochför bankerföretagsbot som

avstyrktesMotionenbestämmelser.lagensmedstrid avitioner
bl.a.betänkande,godtagnariksdageni sittjustitieutskottet, avsom

företagsbotochhälerilagstiftninggällandetillhänvisade om
liksomtillsyn,FinansinspektionensansågsövrigtI1992/93:JuU37.

område,på arbetsrättensavtalochi lagfinns varareglerde som
rekommenderadetill denocksåhänvisadeUtskottetgarantier nog.

nykriminalisering.frågairestriktiviteten om
hurår 1994underundersökteESAAuthoritySurveillanceEFTA

svenskai detpenningtvättsdirektivEG:sinförlivathadeSverige
penningtvättsbestämrnel-svenskadegenomgångEfterrättssystemet. av

ESA1994.novemberiSverigeibesökESAföretog ettserna
penningtvätts-iartikel 14införlivathadeSverigeifrågasatte om

1994novemberden 18skrivelseIriktigtpâ sätt.direktivet ett en
artikel 14Sverige införlivandetkommenteraESAanmodades avattav
specifica-artikel 14 inteuppmanade,ESApåföljder. attavseende trots

Sverigeanvändas, antaskall attpåföljdervilken typ somavrar
vid brottfängelseeller motböterformpåföljdsbestämrnelser i av

bördettillanledningartvâ attESAi PTL. varabestämmelserna angav
direktivet. Förenligtpåföljdfängelse utgörmöjligenochböter som

direktivet attEU-länder, antogs,närsamtligasigförbandförstadet
påförstraftlagstiftningi attförändringarnödvändigaallavidta resp.

ÖsterrikeochIsland, NorgeharandradetFörkraven.uppfyllaså sätt
landsbrottpåföljd vid motböterbestämmelser resp.infört somom

fängelsestraffkan ävenNorgeIpenningtvätt.bestämmelser om
iSverigeESAtillbrottslighet. Ivid ett angavanvändas svargrov

förvidtas göraskullePTL attundersökning1994december att omen
påföljds-påskulle koncentrerasUndersökningeneffektiv.lagen mer

penningtvätts-Övervakningen införlivatharSverigehurfrâgan. av
EU-övertagitsEU,imedlemblevSverigeefter avhar,direktivet att

kommissionen.

sanktionsformerOlika3.7.2.2

träffaskallsanktionersådanaföraktuellt är somVad är osssom nu
kravadministrativadeuppfyllerinteverksammaeller därföretag som

Exempelställer.föreskrifterFinansinspektionensochlagensom
påsker sätt,kunderna rätt attidentitetskontrollenkravsådana är avatt

enligtbevarasidentitetskontrollenvidanväntshandlingarna som
fullgörsuppgiftsskyldigheten attochgransknings-bestämmelserna, att ,
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meddelandeförbudet inte överträds företagen har tillräckligasamt att
interna rutiner och till de anställda får behövligatt utbildning.ser
överträdelser i dessa delar kan såvälgöras företaget därav som
verksam personal.

En jämförelse kan med degöras sanktioner finns vid över-som
trädelser i samband med insiderhandel, marknadsföring eller i arbets-

Ävenmiljölagstiftningen. företagsboten intresse.är av

Insiderlagstzfiningen

Enligt 22 insiderlagen§ 1990:1342, idess lydelse före den januari1
1997, skulle den dömas till böter eller fängelse i högst månadersex

uppsåtligen eller oaktsamhet inte fullgjorde anmälnings- ellersom av
uppgiftsskyldighet. I ringa fall skulle inte dömas till Dennaansvar.
ordning har övergivits och med avgiftssystem.ersattsnumera ett

förarbetenaI till de reglerna otillbörlig kurspåverkan ochnya om
vissa insiderfrågor fördes avkriminaliseraett attresonemang om
förseelser anmälnings- eller uppgiftsskyldighetenmot enligt insider-
lagen prop. 1995/96:215 46 f.. Som skäl för avkriminaliserings. en

följande. För uppgifterna i insiderregistretatt skall bliangavs
fullständiga och korrekta krävs anmälningar lämnas på föreskrivetatt

Omsätt. anmälningsskyldigheten inte fullgörs kan detta ha stor
betydelse vid utredningar misstänkt insiderbrottslighet. Enom
utebliven anmälan grund glömska eller förbiseende årrentav

betraktanärmast förseelse ordningskaraktäratt ävensom en av om
anmälningsskyldigheten sådan vikt.är Detta enligtstorsom av var,
förarbetena, något talade för det i stället för straff infördesattsom en
särskild avgift för underlåten anmälan. En avgift ansågs dessutom vara

effektiv bötesstraffän avgiften kanett imer att närmaretasgenom ut
anslutning till överträdelsen. I fall skulle detta gälla avgiftenvart om
beslutades Finansinspektionen. Detta skulle också ligga väl i linjeav
med uppfattningen förseelser med lågt straffvärde bör avförasatt från
det kriminaliserade området för rättsväsendets skall kunnaatt resurser
användas ändamålsenligt och effektivtett sätt.

förarbetenaI fråganäven prövningentogs avgiftsskyldighetenom av
skulle läggas på domstol eller administrativ myndighet varvidupp,
bl.a. följande anfördes. Frågan hänger med vad bör gällasamman som
för det subjektiva rekvisitet. De överträdelser det frågaär ärsom om
sådana det får föreliggaatt presumtion för i fallanses att varten
oaktsamhet normalt föreligger. Som regel kan utgå från denattman
personkrets det handlar huvudsakligen känner till de reglerom som
gäller på området. Regeringen fann därför inga invändningar mot ut-
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förutsättsDettill striktövergång attförslagredningens ansvar.om en
fall. Be-lättillämpad i flertaletförhållandevisregeln blirden nya

GenomFinansinspektionen.därför kunna läggasbörslutanderätten
förvaltningsdomstoltill allmänöverklagasbeslut kaninspektionensatt

tillfredsställandepå sätt.rättssäkerhetsaspekternatillgodoses ett
förutsättningar,under vissaFinansinspektionen,såledeskanNumera

avgiftensärskildaskall Denavgiftsärskildbesluta ut.tasatt en
tilljanuari 1997,deni kraft l22 §enligt den trättberäknas, somnya

Avgiftenaftärstransaktionen. ärvidvederlagetviss procentsats av
Avgiften kan000 kronor.350och högst ut000 taslägst 15dock av

kanSådanai företaget.insynsställninghar varapersonersompersoner
ledamöternadirektören,verkställandevicedirektören,verkställande

revisors-ochrevisorerföretagetsstyrelsenisuppleanternaoch samt
fârbeslutFinansinspektionensföljer26 §densuppleanter. Av attnya

förvaltningsdomstol.hos allmänöverklagas

Marknadsstörningsavgift

1995:450,marknadsföringslagen§enligt 22näringsidkare får,En
marknadsstörningsavgiftavgiftsärskildbetalaåläggas omatt en

uppsåtligenpå denneshandlar vägnarnågonnäringsidkaren eller som
härDetbestämmelser i lagen. ärvissaoaktsamhet brytereller motav

skall,Marknadsstörningsavgiftennågot striktfrågainte ansvar.om
kronor000lägst 5fastställas tillmarknadsföringslagen,§enligt 24

avgiftenberäkninggällerNär detkronor.miljoner5och högst av
detf. till105 näral994/95:123prop.förarbetenahänvisades i s.

Reglernamarknadsföringsfrågor.ochkonkurrens-mellansambandet
lagenområdena. Ibådapå deenhetligtdärför på sättutformades ett

sakdomstolarnasdärefterblirriktlinjer. Det attgenerellavissaanges
Talanskall beräknas.storlekavgiftenshurfastställa omnärmare

vid§marknadsföringslagen,enligt 39marknadsstörningsavgift väcks,
Konsumentombudsmannen.Stockholms tingsrätt av

Arbetsmiljölagen

skall den1977:1160arbetsmiljölagen1-2 §§kap.Enligt 8 som
bestämmelserangivnavissaföljeroaktsamhet inteelleruppsåtligen av

föreskrifterförbud ellerföreläggande,bryterelleri lagen motsom
fall kanvissatill böter. Ilagen dömasmed stödmeddelatshar avsom

emellertidharoktober 1994Sedan den lfängelse.tilldömasdet även
särskildföreskrivamöjlighetArbetarskyddsstyrelsen attatt enen
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avgift sanktionsavgift skall betalas överträdelse har skettom en av
föreskrift visst slag 8 kap. 5-10 §§ arbetsmiljölagen. Avgiftenen av

skall påföras den verksamhet där överträdelsen skedde. Om det för
överträdelsen har utfärdats föreskrift sanktionsavgift skall straffom
inte kunna dömas ut.

förarbetenaI införandetvid sanktionsavgiften prop. 1993/94: 186av
46 ff. anfördes bl.a. följande. Straff, dvs. böter och fängelse, kans.

endast fysiska dömas till. För brott begås i närings-personer som
verksamhet kan sålunda endast den fysiska har detperson som
straffrättsliga dömas. För sanktionssystemetgöraansvaret att mer
effektivt förordade regeringen det i arbetsmiljölagstiftningenatt
infördes möjlighet föreskriva sanktionsavgifter för överträdelseratten

vissa föreskrifter. Härvid avsågs konstruktion medmot strikten
där avgifter kan påföras den verksamhet där överträdelsenansvar

skedde. Härigenom behöver det inte beläggas hos inomvem en
organisation uppsåtet eller oaktsamheten bakom överträdelsen närmast

söka. områdenär De ansågs lämpliga införa sanktionsav-att attsom
gifter överträdelser föreskrifter formella förfarandenvar av om
eller preciserade åtgärder där överträdelsen direkt straffbelagdär i
arbetsmiljölagen och inte förutsätter förelägganden eller förbud. Det

klart kanär överträdelsernär inte förekommerattman presumera
följd uppsåt eller oaktsamhetän och där det relativtannat som en av

lätt kan fastställas överträdelse har skett eller inte områdetom en som
lämpligt för sanktionsavgifter.är Regeringen framhöll sanktions-att

avgifter framstår mindre lämpliga det gäller upprättandenärsom av
handlingsplaner och andra krav gäller internkontroll. Om ettsom

med sanktionsavgifter införs med sikte på internkontrollensystem
riskerar intresset förskjuts från innehållet i kontrollenattman som
helhet till de direkt sanktionerade förfarandena. Det oavvisligtär ett
krav avgiftsbeloppet kan beräknas förhand och fastställasinteatt i
efterhand med utgångspunkt från omständigheterna i det enskilda
fallet. Innan avgiften påförs behövs emellertid prövningen av om en
överträdelse faktiskt har Eftersom avgiftenägt ligger vid sidanrum.

straffansvaret förordade regeringen frågan utdömandeattom om av
sanktionsavgiften länsrätt.prövas När det gäller frågan haattav om
kvar möjligheten väcka åtal det område där sanktionsavgifteratt
kommer gälla gjorde regeringen den bedömningen det allmäntatt att

mindre lämpligt ha tvåär parallella sanktionssystem.sett Sankatt
tionsavgifterna ansågs tillräcklig reaktion från samhällets sidavara en
inom det avgränsade området.
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Företagsbot

skallFöretagsbotföretagsbot finns i 36 kap. BrB.rörandeReglerna
näringsverksamhet,har begåtts inäringsidkare vid brottåläggas som

särskildaåsidosättande deinneburitbrottsligheten grovtett avom
verksamheten ellerförenade med ärskyldigheter är annars avsom

skäligen kanhar gjort vadnäringsidkaren inteslag ochallvarligt som
Företagsboten skallbrottsligheten.för förebyggakrävas honom attav

miljoner kronor.högst 3000 kronor ochtill lägst 10fastställas
effektivtutarbeta förslag tilltillsatt försärskild utredareEn är ettatt

Utredarennäringsverksamhet.brott inomsåvittsanktionssystem avser
medföretagsbot börmed ersättasskall ettöverväga ett systemom

juridiska Justraff riktar sigmed motansvarssystem personersom
framkommit denharkontakt med utredningenVid1995:06. att

medföretagsbotbestämmelsernaföreslå ersättsöverväger attatt om
förslagsådantför juridiska Ettstraffansvarbestämmelser personer.om

harbrottjuridisk i verksamhetskulle innebära ettatt person varsen
Straffet förstraff enligt bestämmelser i BrB.tilldömasbegåtts skall

böter. Enligt utredningensföreslås över-juridisk varapersonen
till skillnadför juridiskastraffansvaretväganden kommer personer,

samtliga straffbe-företagsbot, inte gällafrån bestämmelserna attom
särskilt väljsbestämmelsersådanaenbartstärnrnelser, ut.utan som

samtligagenomgångutredningen gjortharled i arbetetSom ett aven
bestämmelserförslag till urval. Deutformatochstraffbestämmelser ett

straffbestämmelser ihuvudsakligenurvaletomfattas ärsom av
s.k.principernabeträffande vilkaförfattningar,näringsreglerande om

torde ligga i linjetillämpningen. Detcentrala förföretagaransvar är
straffbestämmelsereventuellaförslagFöretagsbotsutredningensmed att

ochjuridiska rörinomtill verksamhetriktas sompersonersom
penningtvätt intekontrollför tillsyn ochföretagens attavansvar

för juridiskastraffansvarbestämmelseromfattasförekommer, omav
under vårenslutfört tidigastUtredningsarbetet beräknas varapersoner.

1997.
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Vårt ställningstagande3.7.2.3

Vi har införa sanktionsavgift de företagövervägt att moten som
uppgiftsskyldighetenomfattas i den penningtvättslagen. Viav nya

lägger dock inte fram något förslag i denna del hänvisar iutan
till Banklagskommittén Fistället 1995:09 utreder bl.a.som

Finansinspektionens nuvarande sanktionsmöjligheter. Däremot
föreslår vissa överträdelser begångnavi enskildgrövreatt av

inom uppgiftsskyldigt företag straffbe-verksam skallettperson
läggas.

finnsförsta fråga givetvis det något verkligt behovEn är om av nya
företagensanktionsformer de berörda och dem ärgentemot som

framkommitverksamma där. Under vårt utredningsarbete har detatt
berörda företag lojalt leva till krav ochflertalet PTL:sstora synes upp

kunnatFinansinspektionens föreskrifter. Inte heller har vi konstatera
företagen har väl fungerande relationer inte baraän gentemotannat att

självfalleti förhållande till ñnanspolisen. Viinspektionen ärävenutan
saken.de berörda företagen har intresse iväl medvetna ett egetattom

Åtgärder kan misstänkas penningtvätt ellerutgöra annars vara avsom
företags ekonomi ellertvivelaktig karaktär kan skadaäven ett

allmänna anseende.
dagensbakgrund det sagda kan hävdas sanktioner,Mot attav nu
sanktioner inom detFinansinspektionens sanktionsmöjligheter ochdvs.

tillräckliga och införandetarbetsrättsliga området, skulle av nyavara
överloppsgärning.en -

under vissa förutsätt-gällande regler kan FinansinspektionenEnligt
eller, till-återkalla företags auktorisation detningar ett om anses

sanktioner kan i och för sigräckligt, meddela varning. Dessa anses
återkallelse väl drastiskFall tänkas därnågot trubbiga. kan är enen

emellertid Banklagskom-varning alltför Nuåtgärd och seren svag.
erfarit torde den utredningendel. Efter vad vimittén dennaöver även

några slutliga ställ-tid vårt arbete pågår hinnainte inom den göra
direktivbakgrund våra ochningstaganden. Vi dock mot avanser -

ofrånkomligt redande internationella åtagandena det att tanu upp-
penningtvättssanktion.diskussion speciellen om en

tillämpasområde kanregler på arbetsrättens närmastDe ärsom nu
för arbets-LAS. LAS gälleranställningsskyddlagen l982:80 om

styrelseleda-enskild tjänst däremot inte förelleri allmäntagare men
föreligger saklig grundkan detarbetstagareEn sägasmöter. omupp

har åsidosatt sinaavskedas hanför uppsägning grovtomresp.
arbetsrättens områdearbetsgivaren. Att detåligganden mot

156



överväganden förslagochSOU 1997:36

anställda harföretag ellersanktionerregleraravtalföreligger motsom
framkommit.inte

sanktions-dessaalternativ skulleförstaEtt attsagt ansevarasom
ochtill PTLi förarbetenafalletSâ ansågstillräckliga.möjligheter vara

ocksåVi vill1992/93 uU37.riksdagsutskottetmajoritet iäven enav
i frågarestriktivitetanförtstidigarevaderinra omomsomom

penningtvättsbrottdetTill bilden hörnykrirninalisering. att somnya
berörda företagen,till dehörträffakanföreslårvi även sompersoner

kassörskan.tilldirektörenverkställandealltifrån
följande. Attsanktionertala förfrämst skulle ärskälDe nyasom
följer lag ochnärvarande lojaltförpersonaloch derasföretagberörda

också tillkanför framtiden. Detgarantiingenföreskrifter utgör vara
kännbarariskerardehänvisa tillkunnaföretagenfördel för attatt

föreskrifter.följer lagensde intesanktioner om
valutaväxlingsföre-januari 1997från den l ävenomfattasVidare

ovisst.kan utvecklasförfarandet där ärhurregler ochPTL:stagen av
anmäl-tillståndintevalutaväxlingsrörelse kräver utandrivaAtt en

på tids-med tankeVi hartillräcklig.ningsskyldighet har ansetts
ordningsådan ärundersökahaft möjlighetinte att om enramarna

understår inteValutaväxlingsföretagenavsnitt 3.2.1.lämplig se
rikethär iheller allaInteFinansinspektionen.tillsyndirekt av

Finansinspektio-står underutländska företagtillfilialerverksammma
BRL,8-9och kap.5 § 7bl.a. 1 kap.tillsyn sedirektanens

värdepappersrörelse§§ lagen6 a-b samtoch 6 kap.kap. 3 §1 omc
kreditmarknadsbolag.lagen9-10 §§och kap.9-10 §§ 52 kap. om

måstebrottsbekämpningssynpunkteffektivarefåFör systemettatt ur
fall uppkommerfångas in. Ikunnafilialersådana annatäven en

betänklig lucka.
bl.a.detså innebärarbetstagareträffarendastEftersom LAS att

vidare kanintedirektörerverkställandeochstyrelseledamöter utan
kanfall deför detarbetsrättslig sanktionnågondrabbas att ansesav

ibestämmelsernaföljerföretaget intesjälva ellerdeansvariga för att
såutformasbör ävensanktionssystemeventuellt attPTL. Ett nytt

nås.kandessa grupper
vilkaåtagandenainternationellademed tyngdHärtill kommer stor

sanktionssystemdagensdessaföregående. Enligt äri detomnämnts
inte tillräckligt.

skälensammanvägningvidvipåpekaVi vill redan att somavennu
omfattasföretagdesanktionerinförandetalar för gentemot avsomav

deinte funnitpenningtvättslagen,i denuppgiftsskyldigheten attnya
Därmed intetalar däremot.destarkare sagt attkan än somvaraanses

det skullebehövs. Ominteföretagensanktioner gentemot anses
införalämplighetenkansanktionersådanabehov attföreligga ett avav
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sanktionsbestämmelser enbart kan användas i penningtvättssam-som
manhang ifrågasättas. För få enhetlig utformning sanktions-att en av
möjligheterna det ändamålsenligt den frågan iöverattsynes mer ses

sammanhang, vilket Banklagskommitténstörre ochgörsett nu av
Utredningen företagsbot. Vi kommer därför inte lämna någotattom
förslag det gäller sanktioner företagen.när gentemot

Eftersom vi kommer ha slutfört värt uppdrag före deatt ovan
nämnda utredningarna vill vi, något förslag inte lämnas,trots att

förredogöra de överväganden vi har gjort det gäller sanktio-närsom
Avseende sanktioner verksamma inomärgentemotner. personer som

företagen återkommer vi till detta i slutet avsnittet.av
När det gäller sanktionerna står valet mellan införa straff elleratt

sanktionsavgifter.
Enligt 1 kap. 3 § BrB böter och fängelse straff. Endast fysiskaär

kan dömas till straff. finnsI 25 kap. BrB bestämmelserpersoner om
böter. följerAv § böter skall1 dömas enligt vad äratt ut, som
föreskrivet för brottet i fråga, i dagsböter, penningböter eller normera-
de böter. Härtill kommer reglerna i 36 kap. företagsbot.BrB om

Inom Justitiedepartementet upprättades i början 1980-taletav en
promemoria i vilken de sanktionsavgifter då farms i olika lagarsom
genomgicks prop. 1981/82:l42 77 ff.. I promemorian deladess.
sanktionsavgifterna två kategorier, nämligen straffavgifteri ochupp
vinstbegränsande avgifter. Med straffavgifter förstås därvid avgifter

uteslutande har bestraffande syfte. Vinstbegränsande avgifterettsom
ha utformats bakgrund bl.a. intresse dra inmot ett attangavs av en

vinst följdskulle kunna uppkomma till överträdelsesom annars av en
de bestämmelser till vilka de knutna. Avgifter det här slagetärav av

kan tillämpas såväl juridiska fysiska läggaUtanmot attsom personer.
något lagförslag i propositionen vissa riktlinjer borde gällaangavs som
vid införandet vinstbegränsande avgifter. Riksdagen lämnade dessaav
riktlinjer erinran bet. 1981/82:JuU53, rskr. 1981/82:328.utan

deI avseenden intresse innebär uttalandena huvud-ärsom nu av
sakligen följande. Ett avgiftssystem kan ändamålsenlig lösningvara en
i de fall där regelöverträdelser särskilt frekventa eller speciellaär
svårigheter föreligger beräkna storleken vinst eller be-denatt av
sparing uppnås i det fallet.särskilda Andra fall denär närsom
ekonomiska fördelen isolerad företeelse genomsnittligt kansettav en
bedömas låg, samtidigt samhällets behov skydd på detsom som av
aktuella området så framträdande, inte bara den ekonomiskaär att
fördelen i det särskilda fallet redan till ellerutsikten vinstutan
besparing bör neutraliseras. Avgifter bör få förekomma endast inom
speciella och klart avgränsade områden. beräk-Bestämmelserna om
ning avgiften bör i möjligaste mån konstrueras så de utgår frånattav
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aktuella överträdelsenmätbart i den parameterett moment en- —
avgiften skall blidet möjligt förutse och fastställa hurgör att storsom

avgiftensärskilda fallet. Normalt bör regeln konstrueras såi det att
vinsten överträdelsen. Om detden genomsnittligamotsvarar av

angeläget neutralisera redan utsikten till vinst bör detbedöms att
låta avgiften utgå enligtemellertid inte finnas något hinder mot att

Särskildtill väsentligt avgiftsbelopp.grunder leder högresom
förske uppsåt eller oaktsamhet skall förutsättasprövning bör av om

avgiftsskyldighet sådan skyldighet kan bygga på strikteller ansvar.om
fallet domstol i detdet förra bör prövningen liggaI senaremen

utsträckningavgiftsskyldigheten i vissfallet kan åläggandet av
byggertill administrativ myndighet. regelöverlämnas För somen

finnsrättssäkerhetsskäl förutsättas det starktstrikt bör det attansvar av
inteför presumtion överträdelser på området kanstöd atten om

sådanaförekomma följd uppsåt eller oaktsamhet. Iänannat som en av
bör så långt möjligtfall undantagsregler införas. Dessabör även som

föreligger någon tvekan deraspreciserade så det inteatt omvara
möjlighet tillräckvidd. Samma sak bör gälla för regler som ger

jämkning beloppet.av
detsanktionsavgift administrativ medför med tankeEn art avav

penningtvättsfrågor skulle kunnaföreslagna penningtvättsbrottet attoss
förvaltningsdomstol. Nuharrma i såväl allmän domstol i allmänsom

håll.redan i dag andradetta ingen situation förekommerär utanny
arbetsmiljölagstiftningen ochParallella sanktionssystem förekommer i

enligt taxerings-skattesammanhang reglerna skattetilläggi genom om
förvaltningsdomstol,prövning allmänlagen 1990:324, där görs av

:69 prövningenmed reglerna i skattebrottslagen 1971 därjämfört av
arbetsmiljö-fråga kan förekomma i allmän domstol. Imotsvarandeen

enligt 8 kap. 2 §föreskrivs, tidigare böterlagen nämnts, attsom
utfärdatsför överträdelsen harandra stycket inte skall utdömas detom

föreskrift sanktionsavgift enligt 5om
sanktionssystem kanVill undvika olägenheten med parallellaman

överträdelser dendärför införas bötesbrott viddet t.ex. ett av nya
identitetskontroll, bevarandebestämmelserpenningtvättslagens avom

meddelandeförbudhandlingar, gransknings- och uppgiftsskyldighet,
utbildning. Likaså kankravet interna rutiner ochsamt man

Finansinspektionens föreskrifterbötesbrott för det fallöverväga ett att
lagen inte följs.eller förelägganden utfärdas med stöd Ettsom av

inte införas för företagenbötesbrott kan emellertid enligt dagens regler
för verksammasådana endast de inom företagenutan personerna.som

Så bli fallet med det Företagsbotsutred-skulle dock kunna system som
ningen med.arbetar

sanktionssynpunkt administra-aktuellaDe regler ärär avsom nu ur
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penningtvätts-följeråliggandenharFöretagentiv som av
föreskrifter. DessaFinansinspektionensellerlagstiftningen av

effektivmöjliggöraförbasordningsföreskrifter utgör att enen
förekommandeidärför viktigtDetpenningtvätt.bekämpning är attav

rutiner.inte följerföretag gängsedirektingripakunnafall ettmot som
bristandealltifrånflera,givetviskanså inte skertillOrsakerna att vara

Även tillfredsstäl-heltdelar i dagi dessaläget ärtill slarv.vilja om
kan uppkommaframtidendet ifrånbortseintelande kan attman

talarföretag. Dettaförsumligtingripandesnabbtbehov mot ettettav
fall.avgift i dessa Ensärskildinförsför straffi ställetför detatt en
avgiftenstraffeffektivtorde dessutom än attavgift ett genomvara mer

igälleröverträdelsen. Dettatillanslutning vartikan närmareuttas
sanktionsav-förvaltningsmyndighet. Enavgiften beslutasfall av enom
följer givnaföretag inteför de fallinföraskunnaskulle såledesgift ett

ordningsbestämmelser.
ansvarsområde.Finansinspektionensinomliggasanktion börEn ny

möjlig-kompetensinspektionens ävenbaratalar intedetta utanFör
sanktionsavgiftensblir dåFråganingripande.snabbttillheterna ett

enkelnågorlundaavgift måsteutfornming. En attnärmare varany
förutsebarhetuppfylla rimliga kravbara fördetta inteberäkna, att

överprövning.och smidigsnabbmöjliggöraföräven attutan en
sanktionsavgift kunnaföregående skullei detSom nämnts en ny

företag bryterfall därsådanaanvändning i mottillkomma ett
föreskrifterellerpenningtvättslagstiftningeniordningsbestärmnelser

lagstiftningen.denmed stödutfärdatFinansinspektionen avsom
område. Dettaha klartskulle således avgränsatSanktionsavgiften ett

penningtvättsfalliinspektioneninte hindra ävengivetvisskulle att
varning.meddelaexempelvismöjlighetgällandebegagnar attnu

sådanabli aktuellakan äröverträdelser närmastDe avsersomsom
ochgransknings-erforderligahaskyldighetenåsidosättande attav

handlingar ellerbevaraunderlåtenhetHit hörsäkerhetsrutiner. även att
fallför dessaGemensamtutbildningsinsatser.behövligaförsörjaatt

företag,fråga. Ettåtgärderna iförstriktharföretagenär ettatt ansvar
eventuelltkandessa delar, göraskyldigheter isinaåsidosättersom

mätbara ochemellertid knappastvinster. Dessaekonomiska ärvissa
modellsanktionsavgift. Denförlämpligafall inte mätarei vart ensom

visstillavgiften beräknasdärinsiderlagstiftningenanvänds isom -
vårtanvändbar försåledes intetordevederlagprocent ett varaav -

vidkommande.
våra syften. Denmarknadsstörningsavgiften skullehellerInte passa

allmännauppgift för dedettai förväg ärgår inte räkna utanutatt en
arbetsmiljölagen. Dennaavgift enligtgällerdomstolarna. Detsamma

funnit detVi harolika slag.överträdelsertillknutenavgift är av
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tariffer för olika slagmed olikaarbetalämpligtmindre att av
bristande gransk-svårttordeöverträdelser. vägaDet att t.ex.vara

tordeLägetutbildningsinsatserunderlåtnaningsrutiner mot varaosv.
arbetsmiljön.i frågaett annat om

miljdet införshar föreslagitöbalksutredningenMilj att en
videller juridiskfysiskskall betalasavgift person somavsom

föreskriftergenerellanäringsverksamhet överträderutövning m.m.av
högstuppgå till lägst 5 000 ochskallAvgiften,1996: 103.SOU som

och tillöverträdelsens allvarproportion tillskall stå i000 kronor,500
Avgiftens storlekbestämmelse hardenbetydelsen Överträtts.somav

tarifferledningskall bestämmas medfalletenskildai det somav
fastställs regeringen. Detnaturvårdsverk ochStatensupprättas avav

frågan påförandeskalltillsynsmyndigheten prövaär avomsom
skall gällamyndigheten fattarbeslutmiljösanktionsavgift. Det som

överklagas till miljödomstol.kunnaskalldomdomstols mensom
för vårt vidkommandelösningdennamening skulleEnligt vår vara

föregående.dennackdelar närmastbehäftad med somsamma
förhandbestämmassanktionsavgift kan ärEftersom attsomen

alternativ.någotföretagsbotenföredra inte hellerär
inom bankvärlden skullefinnsi dagñnansieringsreglerDe som

för bestämmandetutgångspunktlämpligkunnadock avenvara
bankrörelseförordningen 1987:64756 §storlek. Enligtavgiftens a

anmälningaransökningar eller enligtprövningavgifter vidfår tas ut av
avgiftenberäknamodell skullebanklagarna. Ende olika attvaraannan

insättningsgaranti. Nu1995:1571i lagenpå liknande sätt omsom
träffa bankersanktionsavgift inte bara ävenemellertidskall utanen

kretsen.uppgiftsskyldigatillhör denandra grupper som
lämpli-anknytning till omsättningen denvår meningEnligt ger en

förordningen 1995:1116 finansie-Enligtutgångspunkten.gaste om
skall företagen årligen betalaFinansinspektionens verksamhetring av

balansomslut-med utgångspunkt iiavgift beräknas procentsomen
Avgiftens storlek,föregående räkenskapsår.ningen för närmast som

fastställas Finansinspektionen.förhand, skallgår bestämmaatt av
sanktioner i penning-lämpligt i frågakanliknandeEtt system omvara

tvättssammanhang.
del detintill omsättningen fångarknytaGenom att en avmanan

måste typisktsäkerhetsrutinerbeakta. Bristandeavgift skallsom en
detta givetvisHelt säkertföretagetallvarligare ärstörre är.sett vara

jämföras medföretag ocksåi mindre kaninte brister ettstora-
företag.små brister i stortett

sanktion kan det intesnabbverkandevill ha gärnaOm enman
förväg beräkningsbar schablon. Enifråga medkomma i änannat en

med ledningdärför kunna bestämmassanktionsavgift skulle av
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regler finnsTill grund för beräkning kan de iomsättningen. tas som
Finansinspektio-förordningen finansieringenden nämnda avnyss om

verksamhet.nens
omfattas uppgiftsskyldigheten i den penning-företagDe nyasom av

sanktionsavgiften. det sedanskulle kunna träffas Närtvättslagen av
skulle kunna omfattas denöverträdelsergäller vilka som av nya

låtatvå lösningar tänkbara. Densanktionsavgiften ärär attena
penningtvättslagen ochöverträdelser denavgiften täcka alla mot nya

lyfta framföreskrifter. Den andraFinansinspektionens över-är att
avgiftenförsta lösningen kräverallvarligareträdelser Den attnatur.av

andra medgeröverträdelsens omfattning, denefterkan anpassas mer
avgift i första hand skulleHärtill kommerschablonisering.ökad att en

sanktionen därför måsteföretagen sådana ochriktad attmot somvara
kan åtgärda. Enskildaföretagen rimligentill vadbegränsas som

lastas för dessa beroröverträdelser kan företag baraett ompersoners
sanktionsavgifts uppgifthänförliga till företaget. Enpå bristfälligheter
nämligenvitesliknandeocksåkan utgörasägas ettnatur, attvara av

sagda följervisst beteende. Av detframtvingahot för attettatt en-nu
sanktions-åtgärdasgrundläggande brister börbart genom en nymer

avgift.
användas företagsanktionsavgift skulle således kunnaEn ettom

gäller gransk-brister vadFinansinspektionenpåpekande fråntrots
avgift påLikaså skulleuppgiftsskyldigheten.nings- och motsvaran-en

säkerhets- ochinte har defråga företagkomma ide kunnasätt ettom
Övriga överträdelser, inteföreskrivs.utbildningsrutiner t.ex. attsom

fåi stället bemästraskulle inspektionenhandlingar påbevara rätt sätt,
regler.nuvarandeenligt

lägger vi,företagenförslag till sanktionerNågot gentemot som
inte fram.angetts ovan,

sådana. Enåtgärder företagensagda harDet rört mot somnu
företagetdå skall gällafråga blir vadåterstående trots attomsom -

rutiner,säkerhetssystem,krävs i frågavadalltgjort ut-omsom
överträder vadverksamnågon i företagetbildning personm.m. -

inspektionenseller iden penningtvättslagenföreskrivs i nyasom
torde brytapraktisk betydelse härföreskrifter. Av störst motattvara

meddelandeförbud,penningtvättslageni denbestämmelserna nya om
uppgifter tillunderlåtenhet lämnagranskningsskyldighet eller att

ñnanspolisen.
föreslårvibedömning får beaktaVid denna ett nyttatt pen-man

i företagenfall torderådgivningsbrott. flagrantaIochningtvätts-
in med dessakunna fångasledande ställningiverksamma personer

Även förekomma.trolöshetsbrott kan tänkasolika formerbrott. avnya
meddelandeförbud,föreskrifteröverträdelserdockVi motatt omanser
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uppgifter tilllämnaunderlåtenhetgranskningsskyldighet eller att
kriminaliseringallvarligså ärñnanspolisen natur att enavvara

bryteroaktsamhetuppsåtligen ellerofrånkomlig. Den av grovsom
försvarande falleller iådömas böterskall kunnaföreskrifterdessamot

omständigheter kanförsvarandeSommånader.tillfängelse sexupp
information eller såtid lämnatunder längrenågontänkas attutatt

vidomständigheterFörmildrandeställning.i ansvarignågonskett av
byggtföretaget intesådanastraffrnätningen kan att uppsomvara

informationtillfredsställanderutiner,erforderliga gett osv.
någothaltavårt förslag kanväl medvetnaVi är att ansesom

företagen. Dettanågra sanktionerföreslårvi inteeftersom gentemot
sanktionsbestärnrnelservåramöjligen kunnaskulle attgenomrepareras

förslagBanklagskommitténs förväntadekraft samtidigtträder i som
för-Enligt vårtFinansinspektionen.försanktionsmöjligheterom

dåbefogatknappastsådant dröjsmålemellertidmenande kan ett anses
dis-brott. Denuppsåtligakriminaliseringmedförförslagvårt av

förhållandevisunder dendärför godtasfåruppkommerkrepans som
frågatid detkorta är om.som

vid sådanrådgivningPenningtvättsbrott och3.7.3

brottslighet

införs i denpenningtvättsbrottsärskiltföreslårVi att ett pen-nya
sådankriminaliserar denBestämmelsenningtvättslagen. tarsom
verk-brottsligbrott ellerfrånmedel härrörbefattning med som

egenskapdölja dennaägnadallvarligare slagsamhet är attsomav
i högstfängelsepenningtvättsbrottförPåföljden ärmedlen.hos

införspenningtvättsförseelse,ringa grad brottet,två år. En av
straffbeläggspenningtvättsbrott. Vidareliksom grovtett grovt

begåförmöjligheternafrämjarrådgivningoaktsam attannansom
penningtvättsförseelse.ellerpenningtvättsbrott

Inledning3.7.3.1

förutsättningarnaskall förbättraviinnebärVårt utredningsuppdrag att
bestårbrottslighetenekonomiskadenden delför bekämpaatt somav

syftegenomförts med dettahittillslagstiftningi penningtvätt. Den som
1994 års PTL. Denhälerireglema, delsändringar idels 1991 årsär

penningtvättinte baralagstiftningen riktar sigförstnänmda utanmot
lagstiftningrenodladinriktning. PTL däremothar vidare är motenen
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penningtvätt.
Ävenhälerilagstiftningen.det följande belyses huvuddragen iI om

vi inte föreslå ändringar i hälerilagbestämmelserrta harattavser pen-
de varförningtvätt klar släktskap med reglerna redogörelse förenen

motiverad. avsnitt återfinns våradessa kan I 3.7.3.3 övervägan-vara
den och förslag.

Hälerilagstiftningen3.7.3.2

sig6 § första stycket framgår kanAv 9 kap. l BrB göraatt personen
frånhäntskyldig till häleri han befattning med något ärtar somom

återställandebrott på försvårasätt är ägnatett att ettsomarman genom
blivitsakhäleri. Förbrottet till sakhäleri kännetecknas någotattav-

någon frånhänt. förfarandet ägnat försvåra återställandeAtt är att ett
dölja, eller omarbeta saken.omfattar avyttrat.ex. att mottaga,

häleri köparen inte fått saken iFörsäljning är ävenatt anse som om
besittning.sin

andra stycke i kap.Genom lagändring år 1980 infördes 9ett nytten
vilket gäller fall då gärningen begås i näringsverksamhet6 § BrB,

vanemässigt ellereller såsom led i verksamhet, bedrivs annarsen som
omfattning näringshäleri. Enligt denna bestämmelse kani större -

för häleri komma i fråga fastän detunder vissa förutsättningar ansvar
med bestämmelsenförbrott har förövats. Syftetinte styrkt ärär att ett

häleribrottsligheten.framför den etablerade Förallt kommaatt
frånhändkrävs egendomen skäligen kan antasatt annanansvar vara

brott.genom
bereder sigförsta stadgas denI 9 kap. 6 § stycket 2 BrB att som

för häleriotillbörlig brottsliga förvärv kan dömasvinning av annans
syftar första hand på någonvinningshäleri. Bestämmelsen i att-

influtitellernågot inköpts för stulnamottar pengar pengar somsom
förvärvats för sådana Detför försålt tjuvgods eller sak pengar.som

vinning före-avgörande således någon bereder sigär att av annans
gående brott.

häleri framgår kap. 6 § första stycket 5 BrBfjärde fall 9Ett av av
fordringshäleri. Enligt denna bestämmelse kan den som genom-

överlåtelse liknande hävdar brottkrav, eller sättannat genom
påfordran för häleri. Bestämmelsen syftar främsttillkommen dömas

s.k. efterocker.
6§ förutsätter denBestämmelserna häleri, 9 kap. BrB,om

omfattar visstföreligger uppsåtsubjektiva sidan det attatt som
beträffandeomständigheternaförbrott har begåtts. De närmare

Ävenförkända hälaren.förbrottet behöver emellertid inte vara
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eventuellt uppsåt tillräckligt. Vidare innebär svenska bestämmel-deär
oaktsamt förfarande kan föranleda straff enligt 9 kap. 7 §att ettserna

går narkotikabrottskonventionenBrB. Detta vad kräver.utöver
Bestämmelserna omfattar emellertid egendom undandragitsinte som
beskattning, tull eller någon avgiftsskyldighet. Beträffan-allmänannan
de förhållandet mellan häleri och medverkan till förbrottet gäller som
huvudregel gärningar förövade efter det förbrottet avslutatsatt att
bedöms häleri medan tidigare gärningar bedöms medverkan.somsom

För uppfylla narkotikabrottskonventionens krav se avsnitt 1.2att
infördes två hälerifonner i 9 kap. 6 första stycket 3 och 4 BrB,§nya
vilka trädde i kraft den juli 1991.l

Bestämmelsen i 9 kap. 6 § punkt 3 stadgar den otill-BrB att som
börligen främjar möjligheterna för tillgodogöra sig egendomattannan

förvärvhärrör från brottsligt eller värdet sådan egendom dömssom av
för häleri. Bestämmelsen har vissa likheter med vinningshäleri men
gäller inte bereder själv brottsliga för-den sig vinning. Detsom
farandet i främja förbestår möjligheterna dra detnyttaatt attannan av
brottsliga förvärvet. påFrämjandet skall med andra ord ut att

från brottslighjälpa någon tillgodogöra sig tillgångar härröratt som
ellerverksamhet, egendomenundangömmat.ex. att attgenom

den för den andresådant möjligheterna ökaromsätta sätt attett att
få behålla egendomen eller dess värde.

Det inte varje befattning med brottsligt förvärvad egendomär som
föranleder främjandet måste framstå otillbörligt.ävenutanansvar som
Som otillbörligt främjande först och främst sådana förfarandenanses

eller mindre har till uttalat syfte hjälpa den brottsligeatt attsom mer
dra sitt förvärv, hjälpa till föra bort egendomen,såsomnytta att attav

förvara den eller anvisa gömställen för den eller hjälpa tillatt att att
egendomen så dess blir svårare spåra.omsätta att attursprung

Exempel på otillbörliga förfaranden låta någon inär sättaatt annan
bankkonto eller disponera bankfack eller medverkapengar ens ens

vid överlåtelse brottsligt förvärvad egendom ställa sigatten av genom
till förfogande bulvan eller låna sina identitetshand-att utsom genom
lingar så identiteten på den gjort det brottsliga förvärvet kanatt som
hållas dold. Att råd egendomen lämpligen bör placeras förge om var

undgå upptäckt kan följas förden ståttävenatt ansvar,av om som
rådgivningen inte själv befattat sig med egendomen.

Punkt 3 inte begränsad till egendom har frånhäntsär som annan
i stället kan varje brott innebär förvärv från någon utgörautan som

förbrott. Med uttrycket egendom härrör från brottsligt förvärvsom
inte konkretaendast det brottsutbytet egendomävenutanavses som

har för det.i stället Bestämmelsen kan tillämpas på flera ledträtt även
i kedja olikaen av personer.
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koppling mellanstyrkasdet kanförförutsättning ärEn att enansvar
hänseendesubjektivtbrottsligheten. Iursprungligaoch denegendomen

egendomenomfattaruppsåtskall hagärningsmannen attkrävs att som
hansförelågomständighetersådanabrott, atthärrörde från attsamt

otillbörligt.framstårbedömningobjektivvidhandlande somen
bedömning.motsvarandesjälv gjorthanintekrävsDäremot att

tillräckligt.uppsåtEventuellt är
denpunkt 4 BrB,stycketförstakap. 6 §enligt 9häleri döms,För

medverkar tilldölja egendomens attuppsåtmed att ursprungsom
medåtgärdsådanvidtaelleröverlåta,bortföra, omsätta arman

punkt 3förhållande tillförvärv. Ibrottsligtfrånhärröregendom som
punkt 4 inteenligt ärstraffansvaretskillnadendenföreligger att

haftgärningsmarmenotillbörlighetsrekvisit. Harnågotbegränsat av
förfaritövrigthan ioch haregendomensdöljauppsåt somatt ursprung
förfarandettillsåledes dömas ävenhankani punkt 4sägs omansvar

intekrävsotillbörligt. Dessutom attskulleinte att anse somvara
sigtillgodogöramöjligheterandresdenfrämjatfaktisktgämingen att

uppsåt döljadirektinteförutsätter attegendomen. Ansvar ett egen-
uppsåteventuellt ärindirekt ochävendomens rätta utanursprung

tillräckligt.
Paragrafen7§ BrB.i 9 kap.finnshäleriförseelseRegler om

ochringahälerigärningar, äruppsåtligafalldels tvåomfattar somav
delsbrottsgods,misstänktmedbefattningbestämmelsegenerell omen

förfarande.oaktsamtbestämmelsertvå om
Är häleriför-fördömasskall detringahäleribrott attett somanse

iskall,stycket 1andraEnligt 7 §stycket.förstaenligt §seelse 7
förnäringshäleri, dömasstycketandrai 6 §fall änannat avsessom

försvåraägnat ettnågon, sätt ärhäleriförseelse attett somom
skäligen kannågoteller antasåterställande, förvärvar mottar varasom

fallin detagitsstycket 2 harandraI 7 §brott.frånhänt genomannan
skälighadeinsågstycket inteförstai 6 §då någon menavsessom
med-skallstycket 3§ andraEnligt 7förelåg.brottanledning attanta

denhäleriförseelsebedömasförbrottettillverkan somomsom
intefrånhändesegendomenvarigenombrottvid detmedverkat annan

förövades. Be-brottanledningskälighadeinsåg attantaattmen
olikartadegodtyckligtförhindraförtillkomstämmelsen, attsom

kompletteringförfaranden,närliggande utgörbedömningar enav
sakhäleri.stadgandetendast till om
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3.7.3.3 Ett penningtvättsbrottnytt

En effektiv framtida bekämpning penningtvätt kräver insatser påav
flera olika nivåer. botten måsteI finnas regler bl.a. de uppgifts-om
skyldiga företagens åligganden. Likaså måste sanktioner finnas för de
fall företagen eller där verksamma inte fullgör sina skyldig-personer
heter. Vi har emellertid funnit längre gående insatseräven nöd-åratt
vändiga. För allvar kunna åtgärda penningtvätt fordras nämligenatt
åtgärder kan direkt inriktade den kretssägas motsom vara mer som
sysslar med denna företeelse sådan, alltså inte bara desom nyss
nämnda företagen.

En ytterligare aspekt bör anläggas i fråga sanktioner ärsom om
behovet framförhållning.viss De erfarenheter hittills vunnitsav som

bild ökande behov hos kriminella brottsligtomsättaett attger en av
förvärvade på sådant det möjligt dölja derassätt görett attpengar som

och investera dessa i legal verksamhet. En ökandeattursprung en
internationalisering och ekonomiska vinster brottslig verksam-stora av
het föder växande behov kunna reinvestera medel i seriösaett attav
verksamheter penningtvätt i skilda former. Den tekniskagenom
utvecklingen ocksåhar gjort det möjligt snabbt överföra medelatt
mellan olika länder. Vi har inte funnit något skulle tyda på annatsom

både inom och landet, ökande intresse förän penningtvätts-ett, utom
brottslighet och då i allt förfinade och svårgripbara former.även mer

delI penningtvättsfall tillhör aktörerna antingen direkt elleren -
indirekt det etablerade samhället och kan olika skälav vara mer-
svåråtkomliga traditionella brottslingar. En kriminaliseringän av
sådana ageranden kan förväntas betydande allmänpreven-personers

effekt.tiv Socialt väletablerade vill normalt inte riskera sinpersoner
ställning handlingar kan medföra beaktansvärd risk förgenom som en

bli indragna i polisutredning.att en
Härtill kommer internationella aspekter diskussionen it.ex.som

förarbetsgruppen gemenskapsrätt och nationell Straffrätt kriminali-om
sering möjliga förbrott till såsom EG-bedrägerierpenningtvättav

avsnitt 1.2. Vidare framfördese i sinFATF rapportm.m. om
effektiviteten i det svenska för penningtvätt önskemålsystemet attom
Sverige tillskapar och penningtvättsbrott.ett nytt separat

För bild några nuvarande luckor det gällernäratt attge en av
komma penningtvätt följandekan verkligheten hämtade exempelur
ges.

genomförEfter fullbordat skattebrott från brottet friståen-ett en,-
de, transaktioner för hjälpaantal gärningsmannenattettperson

få undan bytet. Medhjälparen särskilt mottagarkon-öppnaratt ett
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med-därefterpå,ingärningsmannen tarsätter pengarto som
på olikaolika kontontillför demochhjälparen ut pengarna
dem tilllämnaochihopsamlaslutligenförbanker att pengarna

gärningsmannen.
fristående,smugglingenfrånhjälpfårsmugglareEn en,av

investerakommer,varifrån medlen attkännedommed omperson
verksamhet.legalismugglingenfrånvinningen en

säljerFinland ochfrånobeskattad oljainkörtankbilsägareEn
punktskattelagenenligtskattbetalaförtjänstgodmedden attutan

vadiinsattkarnrer/revisor, ärsinhjälpfårHan somavm.m.
placerapå,gårverksamheten attut pengarna.

rejält tilltagenfårmedarbetare,betroddellerhustruEn ensomen
latentbyggergärningsmanvilkeniföretagfrånlön upp enett en

skatter,och andra sätterbetalainteskatteskuld att momsgenom
kangärningsmannensedanlönekontosittpåin alla sompengarna

Även innehavarenkonkurs.bolagetsefterdisponera avom
inte klararbolagetövertygadrelativtkan attlönekontot omvara

tillgått "rätthakaninteförstår detellerformdenna attuttagav
vederbörande.intekommer man

högbeskattadeärimporteradesäljerAGärningsman somvaror,
föruppenbartpris. Detutomordentligt lågt ärförSverige,i ett

intesäljarenpåmåste beroprisetlågadet attinblandadealla att
Gärningsmanbetala skatt.avsikthar förhellerintebetalar och att

detta kanmarginalgodmeddessasäljerochB köper varorna -
därellerockså ske reexport manexport varorsammaavgenom

vadB,Gärningsmanmervärdeskatten. vetsigtillgodogör som
oklan-sinapå, sköter ettgårverksamhetAzs ut papperegna

vinsten,deltagit sinhaeftersänder,och utderligt attsätt av
bryterAheltaffärsidé bygger atttill A. B:stillbaka pengarna

ochfrån Adettapå sättBolika lagar. tvättar pengarnamot
inköp.iinvesteraskan nyapengarna

ochskatte-förfarandenomfattarexempelnämndaSamtliga nu
häleribestärmnel-omfattasintetidigarevilka,tullsidan angetts, avsom

diskuterasgivetvisdetföreteelser kanenstakaSedda omsomserna.
skälfinnsdetdelaktighetefterföljandesådanfrågadet är somenom

bekämpninggällerdetUtgångspunkten närkriminalisera. pen-avatt
innebärverksamhetförhindraviktigt attdetningtvätt är attär somatt

på sättkanverksamhet omsättas,brottsligmedel från samma som
stöldgods.omsättningförhindratillsyftarhälerilagstiftningen att av

brottslighet,ekonomiskbeaktamåstevår meningEnligt attman
I ställetföreteelser.isolerade ärintenarkotikakriminalitet utgörm.m.

brottsligmeningenmångfasetterad i denganska attvanligenbilden
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ovanlig till denblandad inriktning inteverksamhet med är serom man
handlande kan innefatta flerabrottsligheten.kvalificerade Ettmer

andra inte.åtkomliga hälerisynpunkt,där del ärmoment uren
ofrånkomlig.utökad kriminaliseringsåledesVår slutsats ärär att en

effektivitet iförutsättningar för ökadovillkorligaTvå närmast en
skatte- och tullbrottpenningtvättsbekämpning delsframtida är att

förbrott inte krävs.breddas så bestämtomfattas, dels basen att ettatt
hälerilagstiftningen ellermellan byggadel har valet ståttI denna att ut

penningtvättsbrott.tillskapa särskiltettatt
den meningen dengenerell räckvidd iHälerilagstiftningen är attav

första handkompletterar i därreglering i BrBcentralutgör somen
erfarit hälerireglerna, och kanskevad viangivna brott. Enligt är

lätta tillämpa vilketårs ändringar, inte heltsärskilt efter 1991 att
komplettering. Vårt utredningsuppdrag,försvårar meningsfull somen

till penning-Finansdepartementet, dessutom begränsatkommer från är
generell lösning.vilket talartvätt mot en

diskuterades i förarbetena prop.samband med tillkomsten PTLI av
omfattning. avvisade där9 den lagens Man1992/932207 s. nya

frånmedel härrörlåta lagen endastbestämt tanken att avse som
och för sig skulle kunna ha varitnarkotikabrottslighet, något isom

penning-EES-avtalet och EG-direktivetbakgrundtänkbart mot omav
bli "skäligenavgörande skälet regleringen skulleDettvätt. attvar

uteslutande till narkotikabrottslighet.meningslös" den begränsadesom
förbättra effektivisera bekämpningenVårt uppdrag ochär att av

reglering skulle blioch vi har kommit fram tillpenningtvätt att en ny
inte beaktades.skäligen meningslös skatte- och tullbrottslighetenom

omfattasländer vi undersöktkan här i flera deDet även noteras att av
skatte- och tullbrott reglerna penningtvätt.även av om

påpekats, påhälerilagstiftning bygger, tidigareNuvarande som
i denbrottsliga förvärv och detta också utgångspunkten nyssvar

ochberörde uttryckligen skattebrottennämnda propositionen. Man
gärnings-medförde ekonomiska fördelar förde visserligenattangav

omedelbart förvärv.upphov till något Ide inteattmannen men gav
omfattaf. direktivet inte skullepropositionen 9s. attuppgavs

definitionen anknöteftersom den i direktivet angivnaskattebrottslighet
till egendom härrör från brott.som

"härrör från brottEnligt vårt förmenande täcker lokutionen även
Som exempel kansin grund i skattebrott.medel har nämnassom

Vi har ocksåfelaktiga grunder. byggt våraåterbetalning momsav
förståuttryck. Vi kan delvis de farhågorlagförslag på nämnda som

förbrott till penningtvättlåta skattebrottuttalades attmot vara men
med dennadet skulle föra för långtinte ävenatt ta typatt avanser

redovisade skälvi detbrottslighet. Tvärtom nyss varaanser av
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finanspolisens arbete visarHittillsvarande erfarenheternödvändigt. av
företrädesvis utgjortstill åtalärenden lettdessutom deatt avsom

del har också medförtöverväganden i dennaVåraoch tullbrott.skatte-
penningtvättslagen ii densärskild regleringföreslårviatt nyaen

hälerilagstiftningen.ingrepp istället för
misstänker penningtvättfall dådet i mångaHärtill kommer att man

förfaranden kan hastraffbaradär olikagränslandsigrör ettom
redovisar hurviavsnitt 1.4, därpåpekas iaktualiserats. Som man

inte ovanligpraktiken,penningtvätt iåtgärda nuvarande ärförsöker en
enskilda fallet intedetinuvarande ordninginvändning attmot man

frånmedel härrörmisstänkt transaktionkan avgöra somavserom en
ochfrån skatte-tillämpliga ellerhälerireglernasådana brott görsom

rimligtbåda. kan intekombination Detellertullbrott, attansesaven
kan liggavilket förbrottåligga företagendet skall avgöraatt som

skalloch tullbrotttalar för skatte-transaktion.viss Dettabakom atten
skatte- ochgenerellt omfattahäleribestärnmelsernaomfattas. Att låta

speciallagstiftning.förvilket talarrealistiskttorde intetullbrott envara
självfallet skallutgångspunktenmarkeravill dock kraftigtVi att

ordning. Dethelt i sinfalltransaktion i de allra flesta äratt envara
generellnågoninnefattarinföra ordningvår avsiktinteär att somen

betalningförmedlaavtal,skall ingåundersökningsplikt för den ettsom
skalltransaktion. Dennenågon ekonomiskinlåta sig påeller annars

denerbjuds ellerfrån den betalningkunna utgåsagt att somsom
klaradet finnsordning. Försthelt i sintransaktion begärs närärsom
innanfundera vidaredet skälfinnsindikationer på attmotsatsen

slutförs.engagemanget
narkotikabrottskon-införlivandeförslag tillsamband medI av

häleribestämmelserna Dsändringarförslag tillventionen framlades av
beskatt-undandragitsegendomförslaget skulle1988:27. Enligt som

medjämställasavgiftsskyldighetallmänning, tull eller någon annan
remissbehandlingenUnderbrott.förvärvatsegendom genomsom

Skillnadendel.kritik förslaget i dennaomfattanderiktades motmot
ställetspecialstraffrättsligt brott iföreslårbl.a. vivårt förslag är ettatt

Straffansvaret kan barahäleriansvaret.utvidgningför generell aven
godafår förutsättas hapersonkretsbegränsadträffa somen mer

kantransaktioner. Visserligenekonomiskabedömamöjligheter att
ochskälen för låta skatte-uppstågränsdragningsproblem ävenattmen

skälenvidaomfattas fårtullbrott överväga emot.anses
förslag,väsentligt med våravi i alltVi vill här också nämna att om

ställaskan kommauppfylla bl.a. de kravkommerde attattantas, som
avsnitt 1.2.EG-bedrägerier sepå kriminalisering m.m.av

förviktig förutsättningtidigarePenningtvätt attutgör, sagts, ensom
verksam-sin olagligafrukternakriminella skall kunna njutavissa av
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het. Penningtvätt normalt inte knuten till enskilda brott. Den har iär
stället karaktären pågående verksamhet, oberoendeärav en som av

de enskilda brotten utförs och och omfattningvilken karaktärnär
dessa har. har samband med detDen inte nödvändigtvis tidsmässigtett

från vilket regelbrott medlen härrör. Penningtvätt organiseradär som
i den meningen finns ochdet bestämd brottsplan denna planatt atten

vissaförutsätter medverkan för kumia genomföras. Iattpersoners
ingår återförasplanen de ekonomiska medlen så småningom skallatt

Äventill den ursprunglige innehavaren de medeli någon form. om
tordeskall kan komma från enskilda brott dettvättas varasom

inte frukterna urskiljbara brottvanligare de några konkretäratt av
Internationella erfarenheterviss brottslig verksamhet.utan snarare av

från eller mindre fastatyder också på medlen kan härröraatt mer
dåsysslar med varierande brottslighet, då ochorganisationer som en

laglig verksamhet.blandad med någon till synes
häleriverksam-Typiskt liknar penningtvätt i många avseendensett

varit föremål förhet, det finns också olikheter. Fysiska ting sommen
medan det typiskabrott kan ofta identifieras lång tid efter brottetäven

form ellerför penningtvätt det sig tillgångar iär röratt pengarom av
identifieras ochmotsvarande, inte kannaturliga skäl normaltsom av

knytas till visst brott.ett
problemenpå verkningsfullt kunna angripaOm skallsättettman

fast vid kravetmed penningtvätt kan enligt vår mening inte hållaman
skall kunnapå de medel penningtvätt syftar till döljaatt attsom

hänföras till visst bestämt brott. blir särskilt tydligtDettaett om man
utvidgar tillämpningsområdet till skatte- och tullbrott. fråga hurEn är

åklagaren skall kunna bevisa de överförs frånatt ettt.ex. pengar som
konto till just de har undandragits beskattning. Detärett annat som

för inkomster har undandragits beskattning eller tullav-typiska som
definierad förmögenhets-gifter det sig interör närmareär att om en

0rd nödvändigt söka lagtekniskaDet med andraär att nyamassa.
verkningslösa.lösningar förslagen inte skall bliom

förfarandenlösa problemen straffbeläggaEtt ävensätt äratt att som
någon vidtar åtgärder syftar till dölja medelinnebär att attatt somsom

från vad måste betecknas brottslig verksamhet. Enhärrör som som
står med de ursprungligasådan lösning i god överensstämmelse

villetankarna bakom kriminalisera penningtvätt, nämligenatt att man
organiserade narkotikabrottsligheten ochkunna komma den annan

årorganiserad brottslighet. ändringar under har gjortsDe som senare
syfte kriminalisera näringshäleri ochi häleribestämmelserna i att pen-

också i linje med vad vi föreslår. Vi detningtvätt ligger väl sernu
på den inslagnadock nödvändigt längre vägen.att ett stegsom

förekommer redan inom straffpro-brottslig verksamhetBegreppet
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främmande. emellertid, medoch således inte helt Det ärärcessen
nödvändigt preciseralegalitetsprincipen,tanke nämnareatt

straffrätten.in rekvisit inomdet skall förasbegreppet ettsomom
regel möjligt klarlägga detområden detvissaInom är att attsom
omfattning, medan det omöjligtvissbrottslig aktivitet ärpågår aven

ochbrott förekommittillfälle vilka konkretavisstvidatt ett somange
exempel kan anförasoch Somdessa i tidpreciseraatt enrum.

och säljsnarkotika fortlöpande köpsnarkotikabrottslighet därpågående
skalbolag. bådai Iplundring tillgångarna s.k.systematiskeller av

emellertid ståmåsteexakt brotten. Detfallen det svårt avgränsaär att
dessakriminaliserade handlingar,frågaklart det ävenäratt omom

vidare vilka formeri detalj. betydelsepreciseras Avinte kan är
har.vilken varaktighet deni ochbrottsligheten utövas

organiserade formereller mindrebrottslighet harSådan mersom
brottsligfalla under beteckningenbör självfalletmed given strukturen

narkotikaligor med hierar-anförasexempel kanverksamhet. Som en
och finansie-för planeringhuvudmännenuppbyggnad därkisk svarar

distribution ochochför import/export nätring, mellanmärmen ett av
s.k.når kunderna. Dennarkotikanolika nivåer förlangare på att mc-

Ävenorganiserade former.regel iförövas ocksåbrottsligheten som
exempel påfimis detekonomiska brottsligheteninom den attnumera

yrkesmässiga fonner.eller mindrebedrivs underverksamheten mer
högbeskattasorganiserade införselndenexempelEtt är somav varor

syfte säljaoch tobak, ialkoholfossila bränslen,Sverige,i attt.ex.
punktskatt. Organise-ocherläggalandetinom attutan momsvarorna

EU-bedrägerier avseendeföremål ochvärdefullasmugglingrad av
bedrivs i formeroftapå brottslighetandra exempelbidrag är somsom

fåpenningtvätt bör kunnaSkärpta reglernäringslivets.liknar enom
tillämpningsområdet detutvidgareffektpreventivviktig om man

föreslagit.vi harsätt som nu
"yrkeskriminella" kommervissaframför alltDet är somgrupper av

medelsiktepenningtvättregelträffas tar somatt somen omav
brottslig verksamhet.frånhärrör

"brottslig verksam-använda sig begreppettillalternativEtt att av
från"kan härröraanvända lokutionenskulle kunnahet" antasattvara

för intetillräckliglokutionkan dennaMöjligenbrott". att manvara
skulleEnligt vår meningförbrott.specifiktstyrkaskall behöva ett en

demöjligt kommadetlikväl intelokutionsådan göra att grupper
Även från brott""härrörapenningtvätt.mednotorisktsysslarsom

därförVi harkan konstateras.specifika brotteller flerakräver att ett
införs.verksamhetbrottsligföreslå begreppetvalt attatt

brottslighetslag. Enallvarligarebör vidareBrottsligheten avvara
få allvarligasig kanoch iorganiseradvisserligen är somsom
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någotförskyllerinteför sigbrottendärverkningar tagna varmen
anknyt-området. Enstraffbarautanför detstraff fallabörkraftigare

slagallvarligareMeddärför lämplig.straffskalatill brottens ärning
fängelse ängällande PTL,enligtliksomförslag,vårt atti meravses

brottet.straffskalan förskall ingå imånadersex
specialstraffrättsligtförredovisatsomständigheter ettDe ovansom

i lagrummenomständighetendenskallalternativ attvägas mot man
formervissariktadebestämmelserharhäleri redan mot av pen-om

såemellertidfårföreslårvibrottDeningtvätt. varaansessom
påbyggnadhäleriforrnernade olikaförhållande till attegenartade i en

penningtvät-förlämplig modellskulleintehälerireglerna envaraav
samladepenningtvättbestämmelsernahavidkommande. Att mottens

fördärförVi harfördel.också stannatmån kanmöjligastei envara
emeller-harVipenningtvättsbrott.regleringsärskildföreslåatt aven

tillskall kunnade ävenförslag såvårautarbetatid försökt att anpassas
dettaallt skullefallför dethälerilagstiftningen trots anse vara enman

lösning.bättre
i förhållandenyhetertvåförslaginnefattar vårtSammanfattningsvis
för det förstavifångarpåpekadeslagstiftning. Somtill nuvarande nyss
bedömtviharskattebrottsligheten. Dettaochtull-bl.a.in även som

Skatte- ochreglering.nuvarandeeffektiviserakunnaförnödvändigt att
ibeloppdel de ärbetydande utetullbrottsmedel utgör somaven

tillkopplingenvinyheten övergerandra är etthanteringen. Den att
medlen härrörmedräckasåledesskallDetförbrott. atttidigarevisst

dendock beaktasbörverksamhet. Detbrottslig attellerfrån brott
den kan tyckas vidomfattandesåinteutvidgningen ärföreslagna som

framflyttning polis-emellertidinnebärpåseende.första Den avenett
förbrottbestämtpositioneråklagarmyndigheternas att ettoch genom

nämligenverksamhet innebärbrottsligRekvisitetstyrkas.behöverinte
eller fleraskall finnasdetpåkrav ettinte överger attän att manmer

ankommerdetframhållasemellertidskallförbrott. Det attbestämda
beskrivnai dehanterasstyrkapå åklagaren attatt sompengarna

Åklagaren måsteverksamhet.brottsligfrånhärrörverksamheterna en
detverksamhetbrottsligförekommit attdet samtalltså bevisa att en

åtgärderde utgörochverksamhetmellan dennakopplingfinns somen
penningtvätt.

innefattar någonintevårt förslagframhållasocksåbörDet att
brottsliggällerdetbevisningpågäller kravet närvadändring
det finnsstyrkaha närskall självfalletverksamhet. Detta somsamma

stundom blirtänkas det,välmycketkanDetkonkret brott. attett
brottslig verksamhetgällerdetbevisstyrkauppnå denna närsvårare att
bör dock erinrassammanhangetbrott. Ikonkretdet rörän när omett

vi har haftbrottinnefattarförslagvåra ett nyttävenatt om -——
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hälerilagstiftningen förebild varför åtskillig ledning kan hämtassom
Ävenfrån rådande tillämpning den lagstiftningen. de brott viav

föreslår tillhör kategorin abstrakta farebrott jfr NJA 1960t.ex.
522. Beträffande förhållandet mellan penningtvätt och medverkans.

till förbrott exempelvis skatte- eller tullbrott blir gärningarett - -
förövade efter det sådant brott avslutats bedömaatt ett att som
penningtvätt medan tidigare gärningar bedöms medverkan.som

De föreslagna brotten skall inte subsidiära till häleri.av oss vara
Våra brott skall i stället självständiga komplementutgöra tillnya
hälerireglerna i såledesBrB och komma till användning detäven när

inte kan utredas från vilket eller vilka förbrott medlent.ex. som
härrör. I förhållande till dem verksamma vidär uppgiftsskyldigasom
företag brotten sikte på allvarligare överträdelser de speciellatar -
brotten berörs i avsnitt 3.7.2 ageranden typensom avser mer av
underlåtenhet lämna uppgifter, tips till kunden Deatt osv. nu
diskuterade brotten har huvud inriktningöver i dettaget atten annan
de generellt riktade penningtvättsåtgärderär sådana.mot som

Vad härefter gäller den personkrets skulle omfattas kansom
följande Tre kan bli aktuella, nämligen den begåttanges. grupper som
det eller de grundläggande brotten, den behjälplig vid självaärsom
penningtvätten befattning med i fråga denatt ta samtgenom pengarna

i sin yrkesverksamhet råd för den skull befattningutan att tasom ger
med pengarna.

Av hävd har avstått från kriminalisera brottslings efter-attman en
följande handlande med något olovligen åtkommits. Tjuven kansom
således för del straffritt sälja tjuvgodset. En sak förär attegen annan
den händelse intestöld kan bevisas kan för häleri inträda. I ochansvar
för sig kan givetvis penningtvättsbrott konstrueras så denett ävenatt

utfört den bakomliggande brottsligheten fångas in. En sådansom
utformning har vi inte kunnat finna i något land och vi har inteannat
heller föreslagit någon sådan regel. Tills vidare bör vederbörande
straffas för det eller de grundläggande brotten. Det i ställetsom
framstår väsentligt kunna fånga in kretsen hjälper tillär attsom som
med själva penningtvätten. Deras förfarande inte alltid straffbartär
enligt lagstiftning kan självfallet det. Vi här inteannan men vara avser
bara häleri medverkan fall i rådgivnings-ävenutan samt som avses
lagen.

För ringare fall bör brott benärnnt penningtvättsförseelse finnas.ett
brott fångaDetta bör in sådana fall där uppsåt inte kan styrkasäven

vederbörande hade skälig anledning medlen hadeatt anta attmen nyss
angiven bakgrund. Av utredningsskäl torde detta brott i praktiken få

betydelse.stor
Som exempel fall där tillämpning rekvisitet skäligen av
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leverbli aktuell kankan nämnasanledning anta att person, somen
inkomstkälla.ordinärnågonyrke ellernågotfot", inte harpå "stor

handå medsammanträffar då ochfrågaiPersonen personer som
tillbilden kommernarkotikahandel. Tillmedsysslartillkänner resor

iStockholm. Personenuppdykande iefterföljandemedAmsterdam
medelfall därAndramedel.med placerahjälpsedanönskarfråga att

skalltransaktionsådana därbakgrundaktuell ärhakan antas ennu
måste inseskalldär dennågon ochingås med mottaga pengarnasom

ellerfastighetEnlagligen åtkorrma.kan ettmedlen inte gärnaatt vara
försäkring skallsäljas,lösöreobjekt skallvärdefulltmycket storen
fråga tillhörklienten itämligen klartframgåroch dettecknas att en

skallBetalningenmisstänkta.framstårförvärvsådanadärkrets som
nonnala,från detavvikerpåskekanske dessutom sättett som

mängdvarierandemedköpeskillingen erläggasskallexempelvis en
tjänst liggerbegärdsituation kanEnolika valutor. att envaraannan

förarbetsområde. Enegentligayrkesverksammesutanför denhelt en
fortlöpande förvärvhjälp medvill haokändjuristfinna helt avperson

Fallutomlands.lösöreföremål för vidarevärdefullamycket transport
måstesådan denåtgärd i sigbegärd ärockså tänkas därkan atten

förahjälpexempelvis begäranVimisstankar.väcka attomenavser
övrigt kan vilandet. I ävenmed kontanterfullresväska ut uren

exemplen.lämnadeinledningsvishänvisa till de
innefattarintevadbetonasnaturligtvisbörDet att sagtssom

någraenbartVad vi velat belysagärningsbeskrivningar. ärkompletta
Härtillundersökning.finns tillanledningdär närmaresituationer

bevisfrågorliksomuppsåt, oaktsamhetfrågorgivetviskommer avom
sedvanligt slag.

penningtvättsbrott.föreslås brottstypenfallallvarligareFör grovt
någottanken påhar vi avvisatdettautformningenVid att angeav

erfarenheterutländskamed tankeinte minstdettabestämt belopp,
företeelseexempelvis USA harsådana I noteratspärrar. enmanav -

påbelopp delasåsyftasmed vilkensmurfmg störreatt ett upp—-
Huruvidaviss beloppsgräns.undgåflera för ett pen-attposter en

medfårinteeller avgörasbedömasningtvättsbrott skall grovtsom
för dennastraffrätteninomtillämpaskriterierledning andra somav

organisation, kom-förslagenhet,samhällsfarlighet,brott, t.ex.typ av
omsättning. Närochbrottslighet, beloppallvarligmedbination arman

"smurñng".förhindrautgångspunktbelopp bördet gäller attvaraen
påfokuserarrisk förinnebärgrånsbeloppinföraAtt attett manen

transaktion. Viinverkar dock storlekenSjälvfalletbeloppet. av en
beloppinget belopp i lagtextenföreslår attnämnts ansermensom nyss

fårpenningtvättleda tilli regel börmiljon kronoröverstigande atten
betydelse kankanskeallvarligare Av störrenatur.anses vara av
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metoden Ett mycket snillrikt byggts försystem attvara. som upp
praktiseras flertal gånger allvarligare beloppet fråga.iänett synes oss
Hit hör fall där verksamheten med mått förslagenhet doltsäven ett av
bakom laglig fasad. Likaså måste den agerandes ställning beaktas.en

brottet chefsställningAtt begåtts i eller någonav en person som armars
intar särställning såsom förtroendeställning inom myndighett.ex.en
eller bank eller innehar syssla kringgärdas särskildaannars en som av
förtroenderegler såsom ledamot Svenska advokatsamfundet bören av

regel konstituera för brott.grovtsom ansvar
brott viDe skall bedömas efter straffrättsligagängsepresenteratnu

Ävenprinciper i övrigt. här kan den praxis finns rörande häleri-som
brotten vägledande. Ett problem vid tillämpningen häleri ärvara av

förbrottet preskriberat. Vid sådant förhållande tordeär ettom ansvar
för häleri uteslutet. De brott vi föreslår bör givetvis bedömasvara som

Ärenligt principer. förbrottet preskriberat tordet.ex.samma ansvar
för penningtvättsbrott inte heller komma i fråga.

Vi vill också särskilt, bakgrund penningtvätt ofta in-mot attav
volverar transaktioner i flera länder, reglerna i 2 kap. BrBnämna om
tillämpligheten svensk strafflag. Till början kan erinras, brottattav en

begås utomlands i allmänhet inte blir kända i Sverige och åtalattsom
här i landet någon befinner sig utomlands dessutom mycketmot som
ofta uteslutet på grund hinder anställandeär dess ellermotav
utförande. Först och främst förutsätter bestämmelserna denom
svenska kompetensen det föreligger brottvad enligtäratt ettsom
svensk lag. Vidare krävs svensk lag tillämplig och svenskaäratt att
domstolar kompetenta döma beträffande brottet. Ett brott kanär att

begånget på flera ställen, där den företogs,brottsliga handlingenanses
där brottet fullbordades eller, vid försök, det tillänmade brottet skulle
ha fullbordats. Så någon del den brottsliga handlingen ägtsnart av

här i riket, handlingen i sin helhet begången inomär attrum anse som
Sverige. Om hälare köpt tjuvgods utomlands och dett.ex. avyttraren
här, häleriet begånget i Sverige.är

Vi vill i sammanhanget de praktiska utredningsmöjlig-även närma
heter finns. detNär gäller svenska bankñlialer utomlandst.ex.som
eller utländska bankñlialer i Sverige gäller i straffrättsligt hänseende
huvudregeln territorialprincipen, dvs. brott begåsett motom om en
svensk bankñlial i Frankrike det den franska polismyndighetenärt.ex.

sköter utredningen. Motsvarande gäller för svensk polis ettsom om
brott begås utländsk bankñlial i Sverige. PTL omfattarmot en
samtliga i 2 § uppräknade verksamheter bedrivs från fastettsom
driftställe i Sverige, dvs. utländska bankñlialer med driftställeäven
här. Beträffande tillsynsfunktionen skiljer inom EU mellanman
hernlands- och värdlandstillsyn. Det kan härvid uppstå gränsdrag-
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efterlevnad.frågan tillsynen PTL:svad gällerningssvârigheter om av
föreskrifter och allmännanuvarandeFinansinspektionenssvenskaDen

utländskaderiktar sigförhindrande penningtvättråd även motavom
svensk ochföljer lagñlialenSverige. händelsefilialerna i I attav

tillgripassanktionervissabestämmelser på området kansvenska
skallrättelse skerOmjämförd med kap. 15 § BRL.19 § 77 kap.

filialer isvenskahemlandsmyndigheten. Förunderrättelse ske till
föreskrifter.motsvarande det landetsgäller påutlandet sätt

stämpling tillförberedelse ochförsök,föreslårVi ävenatt pen-
Även medbedömningarkriminaliseras. här fårskall görasningtvätt

brottslig-vidgäller i motsvarande falli vadutgångspunkt annansom
innefatta någramed försök torde knappastskallhet. Vad menassom

utfominingenbakgrundblir,svårigheter. Däremotsärskilda mot avav
förhållandevisförberedelseförför2 § BrB,23 kap. utrymmet ansvar

i fråga ikommatorde främstpenningtvättSåvitt gällersnävt. ansvar
för be-eller vederlagförlaglämnatsfall därsådana sompengar

penningtvättkommandeförbundna medstridande utgifter är ensomav
Beträffande i lagrummetnågon medverkar.ersättning föreller att

anförskaffatsutrustningvissfall tänkas därhjälpmedel kannänmda
penning-möjliggöragjorts i ordning försärskilt dataprogrameller att

ikommaförberedelse kunnaförEnligt vår mening börtvätt. ansvar
påträffareller revisoryrkesverksam juristhosfråga t.ex.om man en

funktionmeningsfylldaenda ärbrottsplanerhandlingar rörande vars
skallUppsåtet hos gärningsmanmöjliggöra penningtvätt. varaatt en

föranvändningskall komma tillellermaterialet förrsådant att senare
någotfrågasåledes intebehöverpenningtvättsbrott. Det omvara

brott.bestämt
i för-träderaktuellt lagrumistämplingMed att manavses nu

Hit hörutförande brott.för besluta ävenmedbindelse att om avannan
Viutföra brott.erbjuder sig äråtar sig elleranstiftan eller attatt man

ovanligtrelativtblii denna del kanväl medvetna antasatt ansvarom
föreslåförskälvidkommande. Ettpenningtvättarensför att ansvar

gäller i frågagråzon vadundvikai denna del äräven att ansvaromen
rådgivning.oaktsamför grovt

med-straffbestämmelsernade allmännaVi vill erinra att omom
fall.tillämpliga i dessaverkan kan bli

penningtvättsbrottslighetrådgivning vidStraffbar3.7.3.4

1985:354i lagenrådgivning finnsförbjudenBestämmelser omom
rådgivnings-falli vissayrkesmässig rådgivningförbud mot m.m.

brottslig-ekonomiskadenled i kampenlagen. Lagen utgör motett
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försvåra sådan oseriös rådgivningsverksamhetsyftar tillheten och att
för ekonomisk brottslighet prop.förutsättningofta utgör ensom

verksamhetrådgivningsverksamhet i lagenMed1984/85 :90. avses en
biträdetillhanda med råd elleryrkesmässigt går andradär någon annat

utövningenangelägenheter. Den ieller ekonomiskai juridiska avsom
straffbelagdoaktsamhet främjarrådgivningsverksamhet enav grov

till böter ellerför vårdslös rådgivningdöms, enligt 2gärning
vadStraffet får högretvå år. dock intefängelse i högst änsättas som

fall skall integärning frärnjats. ringaföreskrivet för den Iär som
komplement till detStraffbestämmelsendömas till utgör ettansvar.

kan allmänenligt 23 kap. BrB. Vidareallmänna medverkansansvaret
rådgivningsverksamheten gjort sig skyldigförbjuda den idomstol som

rådgivningsverksamhet under vissinte ringatill brott är utövaattsom
med förbudet åläggs fårfem år. I sambandtid, dock högst rättenatt

hinder det inte har vunnitbeslutet skall gällaförordna attatt utan av
överträdelse straffansvarförbudet medförkraft.laga samtav

förbudet.förlängning av
sådanaekonomiska rådgivareAlla slags juridiska och även som-

såsom advokater och revisorerunder särskild tillsynstår arman -
innebär demeddelat förbudomfattas lagens bestämmelser. Ett attav

för advokat eller revisor integenerella behörighetsvillkoren äratt vara
femte stycketuppfyllda se 8 kap. 2 § RB.

omfattning. konstateradei begränsad HDharLagen prövats ytterst
målet fanns straffbelagdaReine-målet det ii NJA 1995 505 La atts.

jurist vid denna byrå hadeadvokaten och biträdandegärningar som en
båda fälldes till förrådgivning varförfrämjat sin ansvargenom

rådgivning.vårdslös
föreslagna penningtvättsbrottenutformning deDen angettssomav

rådgivningsfall. Påföregående slå igenom ii det bör sättäven samma
framgåttstyrkt förbrott fordrar,häleri i regel kräver ett avsomsom

fallet. Redan dennasagda, rådgivningslagen sådet äräven att avnyss
fråga penningtvättanledning bör rådgivningsbrott iett ges enom

i speciallagstift-självständig utforrrming. kriminalisera förfarandetAtt
specialstraffrättsligt regleraning blir direkt följd valet atten av

torde åtal väckas enligtpenningtvätt. Kan bestämt förbrott styrkasett
föreslagna regeln i denrådgivningslagen och inte enligt den nyaav oss

fimis ipenningtvättslagen. med yrkesförbudDet system m.m. som
straffetrådgivningslagen behöver inte överföras till vårt område utan

sambandKriminaliseringen rådgivning ifår i sig tillräckligt. avvara
yrkesutövning delartill den i sinmed penningtvätt begränsas utsom

frågainte motiverad iråd. motsvarande begränsning däremotEn är
normalti sin verksamhetsjälva penningtvättsbrottet. För dem somom

utgångs-yrkesmässig rådgivning börtillhandagår allmänheten med
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penningtvättsâtgärder regelmässigt börvidtagnapunkten attvara
râdgivningen. börfalla in under den straffbara Kravenbedömas att

verksamhet med hänsyn tillställas högre dennaockså kunna typ av
förknippad med särskilda kravregel alltidsådan rådgivning äratt som

på kompetens.

Organisatoriska frågor3.8

organisationenDen nuvarande3.8.1

den utvärderingskall utredningen delEnligt direktiven ta avav
Rikspolisstyrelsen ochverksamhet gjorts inomfinanspolisens som

denskall också beaktaresultatet vid arbetet. Utredarenbeakta översyn
brottslighetför ekonomiskmyndighetsstrukturen görssom avav

ekobrottsberedningen.
utgårgäller penningtvättorganisation i dag finns detDen närsom

omfattasföretagbestämmelsen i 9 § PTL föreskriverfrån att somsom
eller denuppgifter till Rikspolisstyrelsen,skall länmalagenav

omständigheterregeringen bestämmer,polismyndighet somomsom
iinte sig denpenningtvätt. Regeringen hartyda använtkan av

anmälningarna misstänktmöjlighetengivnalagen att styra om
Rikspolisstyrelsen. Inommyndighettill någonpenningtvätt änannan

beträffande penningtvätthandläggs anmälningarRikspolisstyrelsen av
avsnitt 1.4.3.verksamhet redovisas ifinanspolisen vars
avslutas i principmed ärendearbeteFinanspolisens ett om en

ordinariehandläggs i denSådana utredningarinitieras.brottsutredning
âklagarväsendet finnsinom polisen. Inomutredningsorganisationen

penningtvättsfrâgor. Som regelförorganisationsärskildingen
hittillseftersom de flesta ärendenekoâklagareärendenahandläggs av

brottslighet.ekonomiskrört
tillsynsmyndig-funktionFinansinspektionensbörNärnnas även som

avsnitt 1.4.2omfattas Iföretag PTL.flertalet dehet över som avav
Finansinspektionens verksamhet.förredogörs

penningtvättsbekämpandeFörändringar inom den3.8.2

organisationen

Effektivare eko-har iekobrottsberedningRegeringens rapporten
särskild ekobrottsmyn-föreslagitbrottsbekämpning 1996: 1Ds att en

för åklagaruppgifter ochdenna skallochskall inrättasdighet att svara
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gäller ekobrottsbekämpning.kriminalpolisiära uppgifter detnär
i dagbl.a. ärenden penningtvättFörslaget innebär att om som

ekobrottsmyndig-ñnanspolisen skall höra till denhandläggs vid nya
utvärdering gjortsvidare förheten. redogörsI rapporten somen

i rekommen-verksamhet bl.a.angående finanspolisens utsom mynnar
införlivas med Rikskriminalpolisen ellerdationer ñnanspolisen böratt

framgårekonomisk brottslighet. Sommed Riksenheten mot av
avsnitt 1.4.3 införlivadesför finanspolisens verksamhetredogörelsen

Rikskriminalpolisen.september 1996 medñnanspolisen den 1
framgår bl.a. regeringen delarårs budgetpropositionAv 1997 att

uppfattning det bör inrättas myndighetekobrottsberedningens att en ny
det inteekonomisk brottslighet nödvän-för bekämpning men anserav

kombinerad åklagar-myndigheten ställningdigt denatt somge nya
Ekobrottsmyndighetenspolismyndighet. Fråganoch närmareom

särskild utredare dir.utfomming för närvarande över av enses
underlag förutredningsarbetet ingår bl.a. utarbeta1996:112. I att

till vilka ärenden skallregeringens ställningstagande typer av som
för arbete skallmyndigheten. Utgångspunkten dettahandläggas vid

vid åklagarmyndigheternasärendeslag i dag handläggsdevara som
särskild ekonomiskekokamrnare eller åklagare med utbildning omav

polisens ekorotlar. myndighetbrottslighet och vid Den nya som
Ekobrottsmyndigheten, skall för all åklagarverksamhetinrättas, svara

ekobrottsområdet.inom

överväganden3.8.3

förbigâende.Organisationsfrågor inte i direktiven iäntas annatupp
framför allt sikte på sanktionerna penningtvättVåra förslag mottar

uppgiftsskyldighetökad och utökatoch möjligheterna att ettgenom
effektivisera lagstiftningen. Förslagen har utarbetatsinformationsutbyte

organisation. När vi i detta betänkandemed utgångspunkt i dagens
roll innebär detta således inget ställ-talar finanspolisen och dessom

lösningar välja fram-ningstagande till vilka organisatoriska bör iman
nuvarande för övrigt begrän-tiden. Erfarenheterna det ärsystemetav

fall uppgifter-sade eftersom det relativt litet antal de lämnadeär ett av
domstolsprövning.har lett vidare till förundersökning ochna som

betonaFrån våra utgångspunkter det emellertid viktigtär att att
uppgifter transaktioner kan penningtvätt iutgöra ävenom som

destineras till viss organisatoriskframtiden skall enhet, dären
Ävenoch erfarenhet finns tillgå. våraerforderlig kompetens att om

leda till ökat antal lämnade uppgifterförslag kan ettantas om pen-
fast vid detta.det viktigt hållaningtvätt är att
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innebärastraffansvaret tordeutvidgningenföreslagnaDen avossav
förundersökning.vidare tilltidigare gärfler ärendenbetydligt änatt

sedan det konstateratshanteras vidareärendena skallhurFrågan om
föreligger ipenningtvättsbrott äranledningfinnsdet attatt antaatt

åklagarväsendet.polis- ochorganisationsfrâga förhand internförsta en
arbetar mednärvarandeutredare förbakgrundSärskilt attmot enav

ekonomiskbekämpningenskall organiserahurfrågor rör avmansom
anledningfinner vi ingenverksamhetsområdendessabrottslighet inom
förslagetemellertid framhållavillaspekter. Vipå sådanain attatt

krav samarbetepâställs särskildadet närafrysning innebär attom
Förslagetupparbetade rutiner.välåklagare ochpolis ochmellan

slagberedskapsorganisationochjour-ställa kravocksåkan ettav
i dag.förekommerintesom
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Författningskommentar4

penningtvätttill lagFörslag4.1 mot

penningtvätts-införs.penningtvättslag DenVi föreslår att nyaen ny
systematik. detIöverskådlighetens intresse givitshar ilagen en ny

ändringarlagrum därvi i bara sådanaföljande kommenterar stort sett
motsvarighet ilagrumsvisak föreslås. Inomi ett nyttparentes anger

tämligenmotiveringenlagstiftning. Vi har i den allmärmagällandenu
ytterligareöverväganden varför behovetredovisat våraingående av
bibehållitsoch begreppmindre. bestämmelserpåpekanden Deär som

penningtvättslagen varföriinnebörd denharfrån PTL nyasamma
tillhänvisasi dessa fall. Härförklaring intenågon närmare ges

1992/93:207.till PTL,förarbetena se prop.
följande Av-disponerad påpenningtvättslagen sätt.Den ärnya

definitionbestämmelse medinnehåller inledandedelning l avenen
bestämmelserinnehållermed penningtvätt. Avdelning 2vad avsessom
åtgärderde olikaomfattas lagenvilka företag samt somsom avom

oföränd-bestämmelser iskyldiga vidta. Dessa ärföretagen är stortatt
avdelning bestämmel-finns i dennanuvarande PTL. Vidarerade från
åklagarmyndighetvidtas polis-kan näråtgärder av resp.somser om
frysning, vilkenmisstänkt penningtvätt,uppgifter lämnats samtom
och myndighetmellan företagfår lämnasinformation resp.som

Avdelning 3tystnadsplikt.hinder eventuellföretagmellan utan av
omfattasbranscher inteavseende vissabestämmelserinnehåller som

penningtvättshän-iändock får intressePTL som anses vara avmenav
tillinfonnationfall lämnadärför ålagda i vissaoch börseende attvara

angåendebestämmelseravdelning har införts4ñnanspolisen. I
Avdelning 5utförselrapporteringsplikt vid direkt in- och av pengar.

penningtvätts-ansvarsbestämmelser där bl.a.innehåller de nyttettnya
återfinnsFinansinspektionenbestämmelser gällerinförts.brott De som

vidare deföreskrifter. finnsavdelning övriga Härunderslutligen
skyldigaåtgärder företagenadministrativabestämmelser är attsomom

påföljd.inte belagts medvidta men som
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Avdelning I

Inledning

§ §andra1 1 stycket
förstaI stycket definition begreppet penningtvätt.ges en ny av

Eftersom vi valt föreslå specialreglering penningtvättsbrottetatt av
till hälerireglema.ñmis inte längre den direkta kopplingen Pen-

innebär döljande ellerningtvätt värde harett att ettav pengar pengars
olagligt Definitionen utgår därför från begreppet "medel",ursprung.

till den nuvarande lagens begrepp Medeli egendom.motsats
innefattar förutom kontanta medel i form svenska kronor ochav

någotutländska valutor, alla handlingar har faktiskt värde såsomsom
aktier, obligationer eller andra omsättningsbara värdepapper. Vidare

frånhar orden "förvärvats brott" med härrör brottersattsgenom
Ändringeneller brottslig verksamhet". innebär medel åt-ävenatt som

omfattas lagen,kommits något direkt förvärv har ägtutan att rum av
skatte- och tullbrott avsnitt 3.1. ordet brott utvidgatsse Attt.ex.

till kodiñering hurbrott eller brottslig verksamhet" är snarast aven
lagen redan finanspolisen i dagtillämpas. uppgifter lämnas tillDe som
skulle verksamhetkunna tecken på brottslig änsägassnarare vara

därförvisst brott. bl.a. för företagen börFör underlättaett att
misstanke verksamhetmedlen härrör från brottsligatt varaom

medtillräckligt. vi i likhetNär det gäller graden misstanke harav
för-för lokutionen "kan Vi hänvisar här tillPTL antas.stannat

arbetena till PTL, 1992/93:207 14prop. s.se
andra stycket framgår med gärningar allvarligare slagAv att av

fängelseliksom i PTL, gärningar där månader ingårän sexavses, mer
i straffskalan.

Vid införandet anfördes syftet med hänvisningen iPTL 1 §attav
första till Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet fästastycket attvar

uppmärksamhet EES-avtalet kan ha betydelse förtillärnparens att
hänvisningentolkningen lagens bestämmelser. Vi ärattav anser

överflödig då sådana hänsyn skall det direkt framgåräventas utan att
ingen föränd-lagen. Borttagandet hänvisningen innebär såledesav av

ring det gäller lagens tillämpning jämfört med i dag.när
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Avdelning II

Uppgiftsskyldiga företag m.m.

2 § 2 §
Ändringarna 1989:508verksamhet enligt lageninnebär att om

penningtvättslagen. Meddenförsäkringsmäklare omfattas av nya
juridisk och fysiskenligt nämnda lagförsäkringsmäklare personavses

idirektförsäkringar. Med företagförmedlaryrkesmässigt avsessom
fysiskadärför såväl juridiskapenningtvättslagenden som personernya

försäkringsmäkla-i lagensådan verksamhetdriver omsom angessom
gjorts.redaktionella ändringarövrigt har endastFörre.

§§3-6 4-7
p redaktionell Närändringar har gjortsDe är närmast avsom

sin grund110 000 kronor, har dettaangivet belopp i 3det gäller
000 beloppsgräns. EnEG-direktivet 15i annananger ecu somsom

befogenhetFinansinspektionenkunnalösning skulle attatt gevara
med utgångspunkt frånmotsvarande 15 000beloppet,reglera ecu,

diskussioner förvalutaförhållanden. Med tanke derådande som
valuta iinternationellt beträffande Europanärvarande förs gemensam

företagen dessutommed angivet belopp,nuvarande ordningfår som
tilltillfredsställande. har 4 § utökatsHärutöverredan arbetat in, anses

försäkringsmäklare.lagenverksamhet enligtomfatta ävenatt om

§ 9 §7
första har anpassningmeningen. Härstycket 9 §Första motsvarar

härrör från skatte-omfatta medeltill lagen föreslåsgjorts ävenatt som
givnatill den i l §lagtextentullbrott. övrigt haroch I anpassats

använda lokutio-här valtskillnad från 6 § har videfinitionen. Till att
åtskillnad innebär endastanledning anta. Demiager attatt mannen

vidareanledningfunnit något i utredningenhär bör ha attsom ger
med ärendet.

upplysningarmeningen. Att9 § andraAndra stycket motsvarar
kontakt med finanspolisenskall innebär intelämnas än attannatgenast

förstagranskningsskyldigheten enligtomgående efter detbör atttas
gjorts i andra styckettillägg haruppfyllts.stycket har Det gersom

till det företag lämnatåterkommafinanspolisen möjlighet att som
ärendet. Det inteupplysningaruppgifter för få ytterligare äratt om

skallytterligare uppgiftervilkamöjligt i lagtexten preciseraatt som
gällerfallet. deti det enskilda Närdetta fårlämnas avgörasutan .
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civilrättsligbehöver detta inte uppdrag ibegreppet uppdrag vara
vidare innebörd.mening börutan ges en

styckena saknar motsvarighet i PTL. Bestämmel-Tredje och fjärde
företag omfattasinformationsutbyte -mellanreglerar som avserna

penningtvättslagen och mellan sådantuppgiftsskyldigheten i den nya
dessa bestämmelserñnanspolisen. Uppgiftslämnande enligtföretag och

jfr. Enligt tredje styckettystnadsplikt 8 §.kan ske hinder ärutan av
uppgifter misstänktlämnatföretag detänäven annat om pen-som

polisenskyldigt begäran lämna definanspolisenningtvätt till att
informations-allmäntAvsikten inteuppgifter begärs. är ettattsom

frågor från finanspolisen skallefterföljandeflöde skall uppstå utan
föreskriften underlättas förärende. Genompå redan initieratbygga

kan lämnasinformation tillurvalet vilkenföretagen bedömaatt somav
tystnadsplikt. Fjärdeeventuellbrott begåsfinanspolisen att motutan

fallenskilda mellan olikainformationsutbyte istycket tillåter även
penningtvätts-uppgiftsskyldigheten i denomfattasföretag nyasom av

ifordras inte ärendeinformationsutbytelagen. För sådant att ett
dock grunda sig på konkretafinanspolisen. skallfinns Detfrågan hos

inom pemiingtvättssfáren.bedöms liggaföretagethändelser avsom
tredje och fjärde styckenaenligtinformationsutbyteMed tanke på att

sekretessbestämmelser måsteföretag med olikamellanskall kunna ske
uppgifterlämnar till företagförsiktighet iakttas innangivetvis stor man

sekretessektorn.utanför den egna
förstycket PTL upphävs, bl.a.medverkansförbudet i 3 § andraAtt

innebär"ständig frysningtransaktioner drabbasriskerainte attatt av ,
till penningtvätt. Deskall medverkainte företagengivetvis att nya

uppsåtligen ellerinnebär bl.a. denpåföljdsbestämmelsema att avsom
skillnad från i dag,tillmedverkar till penningtvätt,oaktsamhetgrov

bör därför inta§. Företagenhärför se 20fällas tillkan ansvar
och utföratidigareinställningrestriktiva vägra ensomsamma

misstänkt.verkartransaktion som

8§10§
sekretessregel harnågonskrivningen brutittidigareDen ersattsmot

kontraktuellatystnadsplikt" för"åsidosättande ävenmed attav
såledesinnebäromfattas. Dettatystnadsplikt skallåtaganden enom

behöva riskerauppgiftermöjligheterna lämnautvidgning utan attattav
avtalsrättsligellersekretessbestämmelserbegå brott tyst-motatt annan

finans-lämnas tilluppgiftergäller delsBestämmelsennadsplikt. som
somföretag omfattasmellanuppgifter lämnasdelspolisen, avsom

Även styrelseleda-penningtvättslagen.i denuppgiftsskyldigheten nya
uppgifter för företagetsandra lämnarelleranställdamöter, som
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skyddade bestärmnelsen. omfattasräkning Företag inteär av som av
uppgiftsskyldigheten kan likaledes lämna uppgifter med stöd be-av
stämmelsen jfr och 12 §§.11

9 §
reglerar möjlighetDetta lagrum frysa medel" och saknaratten

motsvarighet Förfarandet ingåendei PTL. beskrivet i avsnitt 3.3.1.är
förbjuder företagFörsta stycket medgivande från finans-att utan

polisen genomföra transaktion vilken uppgifter har lämnats. Ge-en om
bestämmelsen kan företagen hänvisa till de lag för-ärattnom genom

genomförahindrade transaktionen vilket borde underlätta vidatt
kontakterna med kunder. Kan transaktionen, antingen det inte ärom
möjligt eller det skulle försvåra fortsattaden utredningen, inteom
underlåtas, skall företaget omedelbart efter transaktionendet haratt
genomförts finanspolisen härom jfr.underrätta EG:s penningtvätts-

dådirektiv, 7. Företaget skall skälen till varförart. trans-ange
aktionen genomfördes. Om angivna skäl kan godtagbara fåranses

i det enskilda fallet. Om transaktionen genomförsavgöras utan
godtagbara skäl föreligger kan ansvarsbestärnmelserna träda in. När
det gäller ordet genomföra innefattar detta elektroniskaäven t.ex.
överföringar.

I andra stycket föreskrivs finanspolisen inte lämnar sittatt om
medgivande till transaktionen skall ärendet anmälas till åklagare som
omedelbart åtgärdenskall transaktionen skallpröva att stoppaom
bestå frysning. företag genomfört transaktion frysningHar kanett en
givetvis inte komma i fråga hos detta företag. frysning beståEn kan
i högst två dygn räknat från åklagares beslut. Därefter skall den
antingen hävas eller övergå i ordinärt straffrättsligt tvångsmedel.annat

tiden kanNågon förlängning inte komma i fråga. beslutFör attav om
frysning skall få fattas fordras åtgärden det intrång elleruppvägeratt .

åtgärden innebäri övrigt proportionalitetsprincipen.men som
företagetEnligt stycket skall såtredje det kan ske ochsnart senast

uppgifternainom från det lämnadestimmar till finanspolisenattsex
föra ärendet vidare åklagare.underrättas till Efterattattom man avser

företaget oförhindrat genomföra transaktionen,timmar är attsex om
tidsangivelse hardet inte fått besked. Denna bl.a. förannat angetts att

bli liggande beslut frysning.någon transaktion inte skall utan om
frysningsbeslutet hävts omedelbartTransaktionen skall efter det att

såledesgenomföras företagspraxis. Det inte meningenenligt ärgängse
visst kontor söndag förbank skall behöva öppnaatt t.ex. ett attenen
genomföras.skall kunnatidigare fryst transaktionen

berörsreglerar för denFjärde stycket rätten att trans-som av
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få vetskap detta.aktionen stoppas att om
de företagmäste beaktasgäller tidsaspektendetNär att som

öppettider,har olikapenningtvättslagenomfattas den attnyaav
olikatidsförskjutningar mellankan ske via Internet,överföringar

därför intepå bankdagarbyggerlösning ärländer En somm.m.
finans-det gällerutgå från timmarbör i ställetmöjlig. Man närsex

gäller åklagarbeslutdygn detunderrättelsetid och tvåpolisens när
Finanspolisens beslutbegåtts.misstänkta händelsendenoavsett var

införförberedande beslutdvs.interimistiskt beslutformblir etten av
eventuellaFråganåklagare.fattasfrysningsbeslutet omavsom

motiveringen seden allmännabehandlats iskadeståndsanspråk har
avsnitt 3.3.1.

stycket§ första10 § 11
Ändringen bunden begreppetskallinteinnebär att avvaraman

frågatillräckligtdet ärmeningundersökning i RB:s är attattutan om
denna lag.enligtutredningen

IIIAvdelning

Övriga företag

11 §
härFinanspolisenmotsvarighet i PTL.lagrum saknarDetta ges

kanpenningtvättbranscher därsig tillvändamöjlighet antasatt
omfattasinte böranledningarändå olikaförekomma, avsom avmen

in-inhämtaföruppgiftsskyldighet,penningtvättslagensden attnya
heltinte polisenAvsiktenpenningtvättsärenden. ärformation i utanatt

det skall krävasinhämta informationskäl skall kunna att ettutan
I denñnanspolisen.anhängiggjort hosfinnsredanärendekonkret

förutsättningarnaförredogjortsharmotiveringenallmämma närmare
branscherurvaletochbestämmelsensigför använda somatt avav

3.4.5.omfattas avsnittse

12 §
omfattasintede företagförinförtsBestämmelsen har ävenatt avsom

endastpenningtvättslageni denuppgiftsskyldigheten utan avnya
skall kunnañnanspolisentillinfomiationlämnaskyldigheten §ll att

åsidosättandeförstraffansvarriskerauppgifterlämna attutan av
§.tystnadsplikt jfr 8
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Avdelning IV

Särskild rapporteringsplikt

dennaI avdelning återfinns våra förslag särskild rapporte-om en
ringsplikt vid in- och utförsel medel. Förslagen, saknarav som
motsvarighet i tidigare lagstiftning, har ingående redogjorts för i den
allmänna motiveringen avsnittse 3.6.

13 §
Genom bestämmelsen föreskrivs rapporteringsskyldighet för denen

medför medel motsvarande 50 000 kronor in i ellerän utsom mer ur
Sverige. Vad med framgårmedel kommentaren till 1som avses av
Tullen har i dessa fall befogenheter enligt tullagen ochsamma som
lagen Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annatom
land inom EU, den s.k. befogenhetslagen. Vi inför således inte några

befogenheter i dessa hänseenden. Rapporten skall lämnasnya
blankett fram Tullverket och skall finnas tillgänglig vidtassom av
landets Om tullmyndighet saknas på platsengränser. skallblanketten

till Tullverketavlämnas inom fem dagar.

14-15
Genom bestämmelserna tullmyndigheterna möjlighet underatt,ges en
vissa förutsättningar, vidta åtgärder penningtvätt. Om tullmyn-mot en

påträffardighet medel det finns anledning härrör frånatt antasom
brott eller brottslig verksamhet allvarligare slag skall ñnanspolisenav

underrättas. finnsDet då också möjlighet för Tullverketsgenast en
företrädare kvarhålla imedlen timmar och det äratt sex om av
synnerlig vikt för utredningen, i ytterligare timmar. Möjlighet tillsex
kvarhâllande medel finns såväl felaktig eller ingen rapportav om
länmats, korrekt lämnats angiven misstankerapportsom om men ovan
uppstår. korta tidsfristenDen har hämtats från bestämmelsen i 23 kap.
9 § reglerar skyldigheten förRB den inte anhållen ellerärsom som
häktad förkvar förhör.att stanna
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Avdelning V

Ansvarsbestämmelser

tillkommitoch harmotsvarighet i PTLsaknar i sin helhetAvdelningen
regleringspecialstraffrättsliginföravaletgrundpå att avenav
anförts i dentill vadhärVi hänvisarpenningtvättsbrott somm.m.
straffrättsligaAllmännaavsnitt 3.7.semotiveringenallmänna

bestämmelser.för dessaskall tillämpas ävenprinciper

16 §
idefinitionen 1utgångspunkt iharsinPenningtvättsbrottet, som

skallhäleribestämmelserna utgöratill ettsubsidiärtinte utanskall vara
skallåtalsåledes åklagaren avgörDetbrott.självständigt är omsom

domstolendärefterochför häleriellerpenningtvättsbrottförväckas
krävsFörtilldömaden kanbrottför vilketavgör ansvaransvar.som

intebefattningMed tauppsåtligen.begåttsgärningen avsesatt
transaktionerolikaifysiskt ävenendast utantarrentatt pengarnaman

gärningarpassivt. DeochaktivtbådeFörfarandet kanomfattas. vara
så kalladeintesjälvfalletbestämmelsenmed ärvi vill kommasom

fordrasi frågakommaskallbrott attFörvardagstransaktioner. att
brottfrånhärrörmedlendöljaägnadskallbefattningen attattvara

förfarandenstraffbaraexempelTypiskaverksamhet.brottsligeller
bank-bankkonton,använda hansnågon låterär att personen amian

medlensdöljaförliknandevärdepappersdepå ellerfack, att ursprung.
företaganvändanågonlåtakanexempel ettAndra somattvara
Även andraavseende.någotbulvan iellermellanhand att agera
så derasmedlenförfogarnågoninnebär över attförfaranden attsom

straffbestämmelsen.faller underdunkelhöljs iursprung
medel härrörmedbefattningsådanstraffbeläggerstycketFörsta som

dennadöljaägnadverksamhet ärbrottsligeller attbrottfrån som
harverksamhetbrottsligellerbrottBegreppetmedlen.egenskap hos

verksamhetbrottsligMedför under lredogjorts avses ennärmare
betecknaskanmeningi någonvadbedrivs iverksamhet somsomsom

Åklagaren vilkafrånbevisakunnaintebehöverorganiserade former.
framgå de harmåste detdäremothärrör, attmedlenenskilda brott som

ellerlegala inkomsterAvsaknadverksamheten.medsamband avett
pengarnatvättadetill deförhållandeisådanalågaoproportionerligt

omfatt-ställssärskilda kravomständighet. Ingaviktigdåutgör en
tillräckligtordmed andra attkanverksamheten. Detningen varaav
docktordenormalaDet attnäringsliknande former.ibedrivsden vara

fleratid ochvisspågåttharverksamhet attfrågadet är ensomom en
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inblandade.är I övrigt hänvisas till vad i densägspersoner som
allmänna motiveringen avsnitt 3.7.3.

Andra stycket reglerar straffbarheten så försätt att att ansvar
skall kunna komma i fråga för penningtvätt krävs medlen härröratt
från gärningar där fängelse i månaderän ingår i straffskalan.mer sex

1 §7
Första stycket innebär brott i 16 §att är attom som avses anse som
ringa skall fällas till för penningtvättsförseelse. Vid bedöm-ansvar
ningen vad ringa fårär riktlinjer hämtas från denattav som anse som
allmänna straffrätten. Exempel på fall där gärningen kan ringa ärvara

den obetydligt belopp eller gärningsmannens delett iom avser om
brottet framstår mycket begränsad.som
Enligt andra stycket skall fällas till för penningtvättsförseelseansvar

för det fall gärningsmannenäven inte insåg hade skälig anledningmen
medlen sådant slagatt i 16anta att Fråganvar av som anges

utvecklas i den allmännanärmare motiveringen avsnitt 3.7.3.

18 §
Ett penningtvättsbrott har införts. För bedömninggrovt brottetav om
skall hänvisas dels till den allmänna straffrätten, delsgrovtanses som
till vad i den allmänna motiveringen avsnitt 3.7.3.sagtssom

19 §
Bestämmelsen kriminaliserar oaktsam rådgivning ellergrovt annat
främjande möjligheterna begå penningtvättsbrott ellerattav pen-
ningtvättsförseelse. Det speciella rådgivningsbrottet inte subsidiärtär
till vårdslös rådgivning enligt den så kallade rådgivningslagen. På

det gällersätt penningtvättsbrottnär det åklagarenärsamma som som
i det enskilda fallet har för vilket brott åtalavgöra skall väckas.att
När det gäller vad innefattas i begreppet grov oaktsamhetsom
hänvisas till allmänna straffrättsliga principer.

20 §
Bestämmelsen straftbelägger de åtgärder företagen enligttre av som
EG:s penningtvättsdirektiv skyldiga iaktta,är nämligen gransk-att
nings- och uppgiftsskyldighet meddelandeförbudet intesamt att
överträds. För påföljd fordras gärningen begås uppsåtligen elleratt av

oaktsamhet se avsnitt 3.7.1.grov
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§21
in-lämnaunderlâter rapportdeninnebär att omBestämmelsen att som

begåsgärningenliknande kan,ellerkontanterutförseleller omav
skall gällaDetsammaböter.âdömasoaktsamhet,elleruppsåtligen av

ibeståkanOriktigheten attoriktig t.ex.lämnar rapport.den ensom
inteidentitetsuppgifterna stämmer.ellerbeloppfelaktigt attangettsett

tilldömasskall intefallringaI ansvar.

22 §
§§16-18enligtbrotttillÄven stämplingellerförberedelseförsök,

räckviddenfrågaBrB. I23 kap.tillhänvisningmedstraffbeläggs om
motiveringen.allmännatill denhänvisas

VIAvdelning

Övriga föreskrifter

13 §§och128,23-26 §§
gjorts.harändringarredaktionellaEndast
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penningtvättsregistertill4.2 Förslag lag om

införs. reglerarföreslår lag penningtvättsregister LagenVi att en om
omfattas uppgiftsskyldigheten i denmöjligheten för företag som av

föra register med hjälp ADBpenningtvättslagen överatt avnya
fmanspolisen på skalluppgifter lämnats till eller sättannatsomsom

tillgängligt för myndighet avsnitt 3.5.hållas se

1 §
i den penning-omfattas uppgiftsskyldighetenFöretag nyasom av

föra registerha möjlighet med hjälp ADBtvättslagen skall överatt av
Uppgifter fråntill ñnanspolisen.uppgifter företaget själv lämnatsom

omfattas inte.företagannat

§2
fårförs med hjälp ADB inte lämnasUppgifter register utavur som

anförts i-avsnitt 3.5.hänvisar här till vadden registrerade. Vitill som

3 §
dataregister kan dettalagringstid för uppgifter idet gällerNär

månadersföreslå tolvRegisterutredningendiskuteras. överväger att
uppgifternapolisregister innanuppgifter i vissabevaringstid för

för penningtvättsregister.tidsbegränsning bör gällagallras. Samma
befintlighänföras till i registretuppgifter kanInkommer somnya

uppgiftens införande. Enbartfrån denuppgift bör tiden räknas senaste
frysningsförfarande enligt 9 § denomständighetenden att ett nya

medför någonförfallit inteaktualiseratspenningtvättslagen annanmen
bedömning.

4 §
registrenoch hanteringenföreskrifter för utformningenNärmare av

med Finansinspektio-Datainspektionen, efter samrådutfärdasbör av
i 19 datalagen.med utgångspunkt §Bestämmelsen har utformatsnen.
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5 Ikraftträdande m.m.

Vi har föreslagit den januaril 1998 dag för ikraftträdande försom
lagen penningtvätt och lagen penningtvättsregister. Vi välärmot om
medvetna bestämmelserna propositioners avlämnandeom om men

inte dessa påverkar vårt förslag ikraftträdande. Någraattanser om
särskilda Övergångsbestämmelser har vi inte funnit nödvändiga. Vad

de föreslagna ansvarsbestämmelserna hänvisas till lagenavser av oss
1964: 163 införande brottsbalken.om av

Det i det omöjligt kostnadseffekternaär närmaste våramätaatt av
förslag. effektiviseraAtt bekämpningen penningtvätt ochav annan
kvalificerad ekonomisk brottslighet bör dock positiva konsekvenser
för samhället i stort.

förslagDe vi har lämnat innebär främst nyheter för de företag som
omfattas vilketlagen, kan innebära vissa kostnadsökningar förav
dessa i form ökade utbildningsinsatser för personal Samtidigtav m.m.
kan nyheterna innebära företagen blir vaksamma och riskenatt attmer
för de för olika bedrägerier minskar.utsättsatt typer av

De nyheter kan påverka myndigheternas kostnader dels denärsom
s.k. frysningen, dels rapportering kontantinnehav vid inresa tillav

från Sverige.utresaresp.
frågaI frysning föreslår vi det skall föreligga skyldighetattom en

för företagen underrätta finanspolisen innan transaktionatt en
genomförs. Det åklagare efter kontakt med finanspolisen,är som,
skall besluta frysning. För detta förfarande skall kunna fungeraattom
krävs det finns fungerande jour- eller beredskapsorganisation.att en

åklagarnaFör bör detta inte innebära några problem eftersom där
redan i dag finns fungerande sådan verksamhet. finns förDäremoten
närvarande ingen motsvarande organisation utanför ordinarie arbetstid
hos fmanspolisen. få tillFör stånd fungerande frysningsinstitutatt ett
enligt vårt förslag det nödvändigt införa sådan. Kostnadenär att en
härför får dock försumbar budgetsammanhang.ianses vara

Förslaget rapportering kontantinnehav vid denöverom av resa
svenska kommer medföra visst merarbete för Tullverket.gränsen att
Tullverket skall bl.a. fram och tillhandahålla rapporteringsblankettta

skall bevaras i enlighet med fastställda föreskrifter. De ökadesom
kostnader detta kan medföra bör dock inom Tullverketssom rymmas

budgetrarnar.nuvarande
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yttrandenSärskilda

Ella NyströmyttrandeSärskilt av

vilken byggerpenningtvätt,åtgärdergällande lagen motDen omnu
detförhindratillsyftarpenningtvättsdirektiv, atts.k. attEG:spå

i lagenomfattarochpenningtvättutnyttjas förfinansiella systemet
Gärningarinstitut.finansiellaochkreditinstitutangivna somnärmare

framför bestämmelser-alltstraftbeläggspenningtvättinnefattar genom
framgårSåvitthäleri.BrB3 och 4stycketförsta6 §kap.i 9 omna

följerutländskiinnehållet rättbetänkandetiredovisningen avav
densystematikområdetlagstiftningländersflertalet somsamma

betecknaskanvadförstraffbestämmelseri såsvenska, sommotto att
strafflag.allmännalandsiåterñmispenningtvättsbrott resp.som

införapenningtvättslageni ett nyttförslagUtredningens pen-att
synpunkt.systematiskolämpligtjagfinnerningtvättsbrott urvara

straffbe-föreslagnadenförtillämpningsområdetkommerDessutom
tillämpningsom-medsammanfallautsträckningistämrnelsen attstor

konkurrens-varföri BrB,bestämmelsernaangivnadeförrådet ovan
områdetstraftbaradetutvidgningDenförutses.kan somproblem av

skeställetibörgenomförbarerforderlig och genomkan anses
justsiktehäleribestärmnelsernadelar tardeiändringar somav
intejaglösning kansådanskälbärandeNågotpenningtvätt. mot en

föreskrifterpenningtvättslagensöverträdelserdet gällerfinna. När av
föreslagitutredningensåsomdockböruppgiftsskyldighet enm.m.om

penningtvättslagen.iinstraffbestämmelse tas
önskvärt ävendetuppfattningutredningensdelar att omJag vore

straffbe-kundetullbrottochskattebrottfrånvinningmedbefattningen
behandlats.ochframlagtstidigareharriktningdennaFörslag iläggas.

undan-egendomföreslogs1988:27Häleri Ds attpromemorian somI
avgiftsskyldighetallmännågonellertullbeskattning,dragits annan

Underbrott.förvärvatsegendommedjämställasskulle genomsom
i dennaförslagetkritikomfattanderiktadesrernissbehandlingen mot

skullekonstruktionenföreslagnamed dendetinvändesBl.a.del. att
visserligenmedaffärerstraffbart görakunna somatt personenvara

avgjortslutligtintedär detskattebrott ännuförmisstänkt varmenvar
behandladel990/91:127,skyldig. Ivederbörande somprop.att var

41departementschefen s. attuttaladepromemoria,nyssnämndabl.a.

197



Särskilda yttranden SOU 1997:36

hon med hänsyn till de tillämpningsproblem förslaget onekligensom
skulle innebära ansåg förslaget i den delen i varje fall inteatt utan
ytterligare beredningsunderlag borde läggas till grund för lagstiftning.
Även i förarbetena till den nuvarande penningtvättslagen diskuterades
huruvida lagen skulle tillämplig skattebrott o.d. Såväl ivara
propositionen i utskottsbetänkandet anfördes det skulle föra försom att
långt låta lagen direkt tillämplig på sådan brottslighet,att bl.a.vara
därför det oftast skulle omöjligt för bankatt ha någonattvara en
uppfattning huruvida fullbordat brott föreligger transaktionennärom

prop. 1992/93:207görs 10 och bet. 1992/93:JuU37 5. Enligts. s.
min bedömning har det föreliggande förslaget inte undan-genom nu
röjts de tillämpningsproblem i tidigare ärenden har ansettssom
medföra lagstiftning i denna riktning inteatt vidare kanutan ge-
nomföras.

den i lagförslagetsI 16 § intagna straffbestämmelsen har med medel
härrör från brott jämställts medel härrör från brottslig verk-som som

samhet. Syftet härmed breddasägs basen för kriminaliseringenattvara
bestämt förbrott inte skall behöva styrkas.att Redan enligtettgenom

nuvarande häleribestänunelser har gjorts undantag från kravet på styrkt
förbrott i vissa fall. Befattning med något skäligen kan antassom vara
frånhänt brott kan bestraffas näringshäleri enligtannan genom som
9 kap. 6 § andra stycket BrB eller häleriförseelse enligt 9 kap.som
7 § andra stycket 1 balk. En jämförelse med formuleringamasamma
i sistnämnda bestämmelser vid handen syftet slippa styrkaatt attger
förbrott kan uppnås använda uttrycket skäligen kanattgenom antas
härröra från brott. Därmed undviks begreppet brottslig verksamhet,
vilket med denäven motiveringen lämnats i betänkandet måstesom

alltför och vidsträckt för ingå i rekvisit ivagt straff-attanses ett en
bestämmelse. Det kan i sammanhanget anmärkas det föreslagnaatt
andra stycket i 16 § tycks förutsätta medlen kan knytas till visstatt
eller vissa förbrott.

Allmänt jag de föreslagna straffbestämmelsema fårattanser ett
alltför vidsträckt tillämpningsområde. Följden tycks kunna bli
exempelvis den ingår helt vardaglig affär medatt som en en person

känd för kanskeär för lång tid sedan, ha begått ekonomiskaatt,som
brott riskerar drabbas straffansvar. Detta enligt minatt ärav upp-

Ävenfattning inte rimligt. de i betänkandet angivna exemplen på
tillämpning rekvisitet skälig anledning anta visar denav att
föreslagna kriminaliseringen alltför långtgående.är

Vad medför jag inte kan biträda förslaget i de delarangetts attnu
fördet penningtvättsbrott, penningtvättsförseelse ochavser ansvar

vårdslös rådgivning i samband med penningtvätt.
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TetzellTomasyttrandeSärskilt av

kretsenuppgiftsskyldigaDen

skyldigaföretag är attkretsenharUtredningen övervägt somavom
iutvidgasskallpenningtvättstrartsaktionermisstänktarapportera

utredningenDärvid harnärvarande.gäller förvadtillförhållande som
ingå iockså skallförsäkringsmäklareföreslåtillsigbegränsat attatt

kretsen.
punktpå dennabedömningutredningens utanintedelar anserJag

lagensutvidgninganledning störregörafinnsdet att avenatt
och andraadvokaterförordar äventillämpningsområde. Jag att som

skallfastighetsmäklarerevisorerrådgivning,juridiskmed samtsysslar
gällerDå detpenningtvätt.misstänktskyldiga rapporteraattvara

och främstbegränsasskyldighetenbörrevisoreroch avseadvokater
någotmedelsförvaltninginnefattarverksamhetendelden avsomav

slag.
pågrundasuppgiftsskyldighetenutvidgningförförordMitt aven

yrkesgruppernanämndadeinomdeterfarenheterbankernas attav
ellerpenningtvättstransalctionerimedverkar somfinns sompersoner

tillsyftartransaktionervetskapfårverksamhetsin somomgenom
det1995-1996 ärAnnual ReportFATF:sEnligt enpenningtvätt.

bedrivsutsträckningökandepenningtvätten itrendinternationell att
bland depenningtvättare,professionellaochföretagicke-finansiellaav
deEnrevisorer.ochadvokateruttryckligen van-avnämnssenare

föranvändsklientrnedelskontonmetoderna attligaste varauppges
ocksåbetänkandet sägsföreliggande attdetmedlen. Iplacering nuav

ävenbrottsutredningsarbetet attpraktiska noteras sam-i detdet
förehavandena. Enbakomliggandei deinblandadefundsledamöter är

delsförväntaskantransaktionermisstänktaskyldighet rapporteraatt
underlättaranmälningartillledadelseffekt,en-förebyggandeha som

penningtvätt.bekämpandet av
brukarrevisorerochadvokateromfattatillutvidga PTLMot attatt

för-särskildochtystnadspliktlagstadgadhardeanföras enatt en
Tillföljande.anföraskorthetikanOm dettatroendeställning. en

invändningdennatyngden imeningminenligtminskarbörjan
verksamhetfrämstuppgiftsskyldigheten somavsevärt avserom

påpekaviktigtdetVidare attattmedelsförvaltning. ärinnefattar
in-beroendepenningtvätt är attingripamöjligheterna mot avatt

iuppkommermisstankarñnanspolisen närtillformation lämnas
transaktionergenomföraförutnyttjasde attberörda företag attom

Lagstiftningen motmedlensdölja rättatillsyftar ursprung.attsom
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penningtvätt bygger på sådan infonnationsgivning förekommer. Föratt
möjliggöra denna rapportering har det för bankernas vidkommandeatt

varit nödvändigt i lagen föra in undantag från den gällandeatt annars
banksekretessen. Utredningen föreslår ytterligare uppmjukningarnu
i detta hänseende. Motsvarande förändringar bör enligt min mening
kunna i tystnadsplikten förgöras advokater och revisorer. Vad som
gjorts beträffande banksekretessen visar ändringar tystnads-att av
plikten med hänvisning till intresset bekämpa penningtvätt inteattav
skulle innebära något principiellt hellerInte i fråga för-nytt steg. om
troendeställningen i förhållande till kunderna/klienterna föreligger det
någon grundläggande skillnad mellan banker å sidan och advokaterena
och revisorer å den andra. Det skall också framhållas penning-att
tvättslagama i bl.a. Tyskland, Storbritannien och Nya Zeeland
omfattar advokater och revisorer.

Penningtvättsregister

Uppgifter får lagrassom

Utredaren fram förslaglägger till särskild lag penningtvätts-en om
register, möjligtdet för bl.a. bankerna inrätta databasera-gör attsom
de register med uppgifter anmälda penningtvättsärenden. Förom
bankernas del detta välkommetär förslag.ett ytterst

Förslaget innebär emellertid de företag uppgiftsskyldigaäratt som
enligt PTL endast får lagra sådana uppgifter de själva lämnat tillsom
finanspolisen. Detta enligt min mening begränsningär en som
påtagligt minskar registret. Förslaget skulle blinyttan ettav mer
effektivt i kampen penningtvätt bankerna och övrigamotvapen om
berörda företag fick lagra uppgifter misstänkt penningtvätt iävenom
de fall uppgifterna kommer från andra sådana företag eller från
ñnanspolisen. Huvudskälet för detta det vanligt enskildär äratt att en
transaktion endast led i lång kedja transaktionerutgör ett en av som
berör flera finansiella institut. Ofta utnyttjar det aktuella klientelet
flera olika företag i sin verksamhet just för minska möjligheternaatt

kartlägga och komma betalningsströmmama. Enatt person som
nekas transaktion i bank kan kort tid försökgöra etten en en senare
i bank. Om bankerna i dessa situationer i sina register haren annan
tillgång till uppgifter de fått från andra ökar deras möjligheter attsom
finna i de transaktionermönster syftar till penningtvätt och attsom
identifiera misstänkta penningtvättare. Mot denna bakgrund jaganser

förslaget till lag penningtvättsregister bör utformas såatt attom
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detänlänmatsuppgifterocksåskeregistrering får amianavsomav
anmälande företaget.

följd delogiskvidareregistreringbeträffande ärförslagMitt aven
banksek-ilättnadergällerföreslår detutredaren närförändringar som

sekretessbe-lämnaökadmedför rättförslagDessa att annarsretessen.
bankFörPTL.omfattas attföretagmellanuppgifter enlagda avsom

bankfrånkommeruppgifter omfullskall ha annanennytta somav
lagrahabankenmottagande rättden attmåstepenningtvättmisstänkt

intekan detfallipenningtvättsregistret, t.ex.uppgifter i annatdessa
misstänktedenkontondeförvarningsflaggors.k.föras in som

försvårighetenskulleDärmedbanken.iharpenningtvättaren
penningtvättareidentifieraenskilda kontorendepå attpersonalen ute

förändramedsyfteviktigt attsåledesRiskenkvarstå. är att ett
aktuelladetillgodoseskunnakommerintebanksekretessen att om

uppgifterflerinnehållafårregistretOmlagras.inte kanuppgifterna
uppgifts-tilllevamöjligheterbankernas attsåledesunderlättas upp

i PTL.skyldigheten

Lagringstid

börpenningtvättsregistretiuppgifternainnebärUtredningsförslaget att
i registret.infördesdedeteftermånadertolv attbortgallras senast

skalluppgiftavgörande förskall detuppfattningminEnligt enom
aktuellkanalltjämtuppgiften antasinteellergallras varaut omvara

uppgifterfallet ävenSå kanpenningtvätt.ärende nyai omvaraett om
Penningtvättmånaderna.tolvunder deärendettillförts senasteinte har

brotts-debrottslighet därekonomiskomfattandeled ioftautgör ett en
utgallringfastställsdetOmflera år.pågå i attkanaktiviteternaliga

tidkortförhållandevissåsammanhangdessai somefterskall ske en
tillsigpenningtvättareuteslutasintekan detmånader att anpassartolv

detefterpenningtvättsoperation attkommandegenomförochdetta en
åklagarmyndig-ochpolisenskanVidaretidsgränsdenna passerats.
anspråk. Dessatid ilångfallkompliceradedessautredning i tahetens

skallpenningtvättsregistretiuppgifternaförtalaromständigheter att
penningtvättsärendettillanknytningmedfallså längebevarasfå

Enmyndigheter.ellerföretagberördahosaktuellaalltjämt är
uppgifternarapporteradededetefterår senastlagringstid på atttre

Utgångspunktenriktmärke.börärenderegistrerat etttillförts varaett
penningtvätts-lagringstid förgällaskalldetvidarebör att sammavara

skallregister. Detmotsvarandeñnanspolisensförregistret som
ärende ärsåbortskallsjälvfallet snart ettuppgifter tasframhållas att

kvarstår.inte längrepenningtvättmisstankeellerslutfört om
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Ansvarsbestämmelser

Utredaren har införaövervägt sanktionsavgifter de företagatt mot som
omfattas uppgiftsskyldighet i PTL har avstått från läggaav attmen
fram förslag med hänvisning till Banklagskommittén utreder bl.a.att
de sanktionsmöjligheter står till Finansinspektionens förfogande.som
Det torde emellertid dröja innan Banklagskommittén har slutfört sitt
arbete i denna del.

I det föreliggande betänkandet föreslås däremot bestämmelsenu en
anställda i de uppgiftsskyldiga företagenatt skall kunna ställas tillom
för överträdelser vissa föreskrifter i PTL.motansvar

Genomförs detta förslag innebär det, vilket utredaren själv påpekar,
det i fall under övergângstid pâatt ellervart år kommerett etten par
råda obalans mellan företag och anställdaatt på det desätteten att

anställda inte företagen kan fällas för brott PTL. Detta kanmen mot
negativt påverka de anställdas inställning till lagen, vilket enligt min
mening olyckligt, eftersom PTL:s effektivitet beroendeär devore av
anställdas insatser och vaksamhet. Mot denna bakgrund vill jag
förorda bestämmelsen sanktioner de anställdaatt träder i kraftmotom
först vid tidpunkt motsvarande bestämmelser beträffandesamma som
företagen.
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1%
wKommittédirektiv

bekämpningskärptUtredning Diravom
penningtvätt 1995;132

november 1995regeringssammanträde den 16vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

åtgärdervilkautredaförtillkallasutredaresärskild att somEn
penning-bekämpningeneffektiviseravidtas föroch börkan att av

brottslighet.ekonomiskkvalificeradochtvätt annan

skallUtredaren

medtillämpaspenningtvätt samtreglernahurutvärdera om- utvärderingvid dennaframkommeri vadutgångspunkt angesom
lagstiftningenomfattasbörverksamheterytterligarevilka avsom

åt-1993:768lagenförändringarandravilka omsamt avange
behövas,kanpenningtvättgärder mot som

strafflagstiftningen,iändringaröverväga- deninomgällerSekretessreglerdeändringaröverväga somav- brottsutredan-deochsektordennamellanfinansiella sektorn samt
myndigheterna,de

kontrollförbättradmedgerreglerbehovetöverväga ensomav- kanpenningtvättutbetalningaroch närtransaktioneruppdrag,av
sambanditillgångar""frysamöjlighetmisstänkas attsamt om en

ochinföras,börpenningtvättutredningmed av
transaktionerkontroll överskärptbehovetanalysera avav en-

gränserna.
före utgångenslutförtskallarbeteUtredarens marsavvara

månad 1997.
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Bakgrund

Vad är penningtvätt

Penningtvätt innebär fåttnågon olagligtatt sätt,pengar, som
olika transaktioner förs i den legala ekonomin så degenom att

lagligen åtkomna. Genom transaktionernaut denattser vara avser
kriminelle försvåra eller omöjliggöra spåras till-att att pengarna
baka till det ursprungliga brottet. kanDet exempelvis handla om

fiytta mellan olika företag elleratt bankkonton, ofta mel-pengar
lan olika länder. När kan de användas itvättats nyttpengarna
olika affärsverksamheter med eller inslag brottslighet.utan av

Penningtvätt internationellär företeelse och utgör ett storten
problem i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet i
de flesta i världen.stater

Internationella överenskommelser

Inom det straffrättsliga området har två internationella konventio-
berör penningtvätt antagits.ner som

Förenta nationerna den 19 december konvention1988antog en
olaglig hantering narkotikamot och psykotropa Wien-ämnenav

konventionen. Konventionen ställer krav kriminalisering av
penningtvätt i fråga inkomster från narkotikabrott harochom
undertecknats och ratificerats Sverige. Genom ändringarav av
bestämmelserna häleri i kap.9 och6 brottsbalken7 harom
Sverige sin strafflagstiftning till konventionens kravanpassat
prop. 1990/912127, bet. 1990/91:JuU32, rskr. 1990/91:323.

Inom Europarådet upprättades den 8 november 1990 kon-en
vention penningtvätt, efierforskning, beslag förverkandeochom

vinning brott Strasbourgkonventionen. Denna konventionav av
innehåller regler vidgat internationellt samarbete videttom
brottsutredningar och vid förverkande brottsligt förvärvade till-av
gångar och brottsverktyg. Konventionen ålägger parterna attav
straffbelägga gärningar innefattar penningtvätt. Syftet är attsom
stärka det internationella samarbetet i kampen allvarligaremot
brott. Sverige har undertecknat inte ratificerat konven-ännumen
tionen. En proposition med bl.a. förslag Sverige skall ratificeraatt
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tillöverlämnatsnyligenhar1995/96:49konventionen prop.
riksdagen.

Även internationellatjänsteområdet harfinansiellainom det
finansiellaförhindra deti syfteträffatsöverenskommelser attatt

bl.a.Rekommendationer harpenningtvätt.förutnyttjassystemet
Financial Ac-FAT Ffinansiella aktionsgruppendenutfärdats av

i juli 1989bildadeslaundring,Tasktion Force avsommoneyon
och 2till vilken 26FATs.k.länderna i den G-7 statergruppen.

rekommendationerutfärdat 40anslutit sig, harorganisationer om
Sverige,beaktatsharRekommendationema,penningtvätt. avsom

Ävenarbete.fortsatta sär-inom FATF:skommer överatt enses
handharinomSubcommittee EMIBanking Supervisoryskild

dettakontrollfrågor ioch internapenningtvättvissa frågor om
sammanhang.

direktiv åtgär-juni 1991ministerråd den 10EG:s ettantog om
används förfinansiella tvätt-förhindra detder för systemetattatt

insatsernasamordnaSyftet91/308/EEG.ning är attpengarav
finansiellaochkapitalrörelserförförhindra frihetenför attatt

Direkti-penningtvätt.används föri integrerat Europatjänster ett
enskilt landvarjevilket innebärminimidirektiv,s.k. attärvet ett

i direktivet.vadfastställa reglerkan änsträngare angessom
direktivmedenlighet EG:shar också ikontaktkommittéEn

direktivetvidareutvecklaskallkommissionen.bildats under Den
yrkesgrup-till andraskall utökasundersöka reglernaoch bl.a. om

andra finan-ochkreditinstitutföretagskategorier deoch änper
reglema.omfattassiella institut avsom nu

medi ochsvenskainförlivat i detdirektiv rättssystemetEG:s är
penningtvättåtgärder1993:768införandet lagen motomav

januari prop.1994kraft den 1trädde ipenningtvättslagen, som
rskr.1992/93:375.1992/93:JuU37,1992/93:207, bet.

tillämpningoch dessåtgärder penningtvättLagen motom

Finansinspek-underföretag ståromfattarPenningtvättslagen som
livförsäkringsrörelse,bankrörelse,tionens bedrivertillsyn och som

kreditmark-lagenverksamhet enligtellervärdepappersrörelse om
skyldigareglernaomfattasnadsbolag. företag ärDe attavsom

transak-misstänkerbl.a. deutföra identitetskontroller när att en
verksamhet allvar-brottsligfrånkommertion medel avavser som
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4

ligare slag. Uttrycket allvarligare slag innebär det gällerattav
brott där det kan följa fängelse i månader.änmer sex

Vid misstanke penningtvätt skall anmälan till Riks-görasom
polisstyrelsen finanspolisen.

Lagstiftningen föreskriver absolut förbud för de företagett som
omfattas lagen medverka vid transaktioner där penningtvättattav
kan misstänkas. Däremot finns inga straffsanktioner denmot som
bryter lagens regler. Finansinspektionens sanktionsmöjlighetermot
och sanktioner enligt det arbetsrättsliga regelverket har ansetts
tillräckliga. Straffrättsliga sanktioner kan däremot på sedvanligt

drabba demsätt medverkar vid de brott densom som genererar
brottsliga vinsten; exempelvis häleri, narkotikabrott och varu-
smuggling eller ekonomisk brottslighet.

Behovet utredningav en

Trots penningtvättslagen har tillämpatsatt under relativt be-en
gränsad tid har bl.a. polisen och bankerna redan framfört lag-att
stiftningen penningtvätt borde kunna utvecklas i olikaom avseen-
den. Synpunkterna gäller bl.a. lagens utformning och svårigheter

tillämpa den det i praktikenatt förekommersamt att penningtvätt
i omfattning med anknytning till institutionerstor och branscher

faller utanför lagens tillämpningsområde. harDet ocksåsom sagts
lagen borde kunna effektiviserasatt på olika bl.a.sätt, genom

regler det möjligt i vissa situationergör hindra transaktio-attsom
och följa penningströmmar föratt spåra adressater.attner

Effektiva åtgärder penningtvätt har betydelsemot i kampenstor
den ekonomiska brottsligheten.mot Genom hindra penning-att
försvårar för de kriminellatvätt dra de brottsligtatt nyttaman av

förvärvade pengarna.
Regeringen i april 1995 strategi för samhälletsantog åtgärderen

den ekonomiska brottsligheten.mot Strategin har redovisats till
riksdagen skr. 1994/952217, bet. 1994/95:JuU25, rskr.
1994/95:412. Syftet med strategin påtagligt minskaär denatt
ekonomiska brottsligheten kraftig förstärkninggenom en av sam-
hällets samladeinsatser sådan kriminalitet.mot

Efiersom del både ekonomisk brottslighetstor ochen av annan
brottslighet vinster för de kriminella det särskiltstora ärgenererar
viktigt åtgärderna penningtvätt blir effektivare.att bak-Motmot
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det angelägetanfördagrund det göra översynär att avenav
lagstiftningen penningtvätt.om

utredare.särskildArbetet bör utföras av en

Uppd raget

utgångspunkterAllmänna

åtgärder penning-allsidigskallUtredaren översyn motgöra aven
tillämpningutvärdera penningtvättslagensliggerdettaItvätt. att

effektiviseras i olika avseenden.lagstiftningen kanhuroch pröva
utveckla samhällets åtgärderskallMålet för översynen attvara

effektivtoch därvid åstadkomma såpenningtvätt ettattmot sys-
utökat infomiationsflöde,möjligt. Häri ligger bl.a. att etttem som

lagstiñning, kan handutvidgadkan uppstå tas omp.g.a. ensom
tillfredsställandepå sätt.ett

reglerutredaren reda vilkaskallSom bakgrund ta om pen-
vilka erfarenheterantal andra länder ochfinns iningtvätt ettsom

där. första hand skall denna kart-tillämpningen Ifinnssom av
Utredaren skalltill medlemsländer.EU:släggning koncentreras

ochsammanställningar gjorts inom EUdärvid beakta de som
FAT

utredaren skallantal områdendet följande ägnaI ett somanges
skall friUtredarensärskild uppmärksamhet. ävenatt ta uppvara

deframvad kommerandra frågor föranleds omav somsom
aktualiserastillämpning ellernuvarande reglemas annarssom

utredningsuppdragetförutredningsarbetet inom deunder ramar
nedan.som anges

skall omfattaskrets företagUtvidgning den avsomav av
penningtvättslagen

tillämpning till andrapenningtvättslagensutvidgaFrågan attom
aktualiserats i någrahar redaninstitutioner eller branscher sam-

manhang.
Finansiella tjänster idelbetänkandeBetaltjänstutredningensI

omfat-föreslås Valutaväxling skallförändring 1994:66SOU att
Beredning förslaget pågårpenningtvättsbestämmelsema.tas avav

inom regeringskansliet.
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Pantbanksutredningen SOU föreslog1994:61 ävenatt pant-
banker skulle omfattas penningtvättslagen. förarbetenal tillav en

pantbankslag I994/951178 harprop. regeringen framhållitny att
penningtvättslagen kommer inom för regering-överatt ses ramen

åtgärder ekonomisk brottslighet och frågan huru-mot attens om
vida pantbankema skall föras under lagen kommer över-att

i det sammanhanget.vägas förslagNågot lades därför inte fram i
propositionen.

Utredaren skall det finns skäl utvidgaöverväga lagensattom
tillämpningsområde med tillhänsyn vad känt före-ärsom om
komsten penningtvätt. Inom EG:s kontaktkommitté i penning-av
tvättsfrågor har diskussioner förekommit utvidgningom en av
EG:s direktiv till företag och verksamheter utanför det fi-även
nansiella området. Utredarens bedömning bör bakgrundgöras mot

de diskussioner har förts där och i andra internationellaav som
fora.

Från några håll har anförts bl.a. advokater och revisoreratt
borde föras in under lagens tillämpningsområde. det gällerNär
dessa yrkeskategorier skall utredaren analysera sådannoga om en
utvidgning behövs och den möjlig eller lämplig med hän-ärom

till revisorers och, särskilt, advokaters speciella förtroende-syn
ställning. När det gäller revisorer bör utredaren beakta det förslag

lagts fram Aktiebolagskommittén SOU 1995:44som attav om
ålägga revisorer i aktiebolag skyldighet anmäla misstänktatten
brottslighet i vissa fall.

kanDet också ñnnas skäl undersöka vissa myndigheteratt om
Riksbanken, Riksgäldskontoret och Generaltullstyrelsen börsom

omfattas lagen.av

Sanktioner penningtvättmot

Penningtvättslagen innehåller, tidigare straffbe-inganämnts,som
stämmelser. förarbetenaI motiverades detta med detatt mest
lämpliga tillvägagångssättet inom finansiell lagstiftning är att
bestämmelserna upprätthålls med stöd de regler finns påav som
arbetsrättens område och de sanktioner Finansinspek-genom som
tionen förfogar i sin tillsynsverksamhetöver prop. 1992/93:207

11,s.
Såsom i 3 första§ stycket penningtvättslagen kananges
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häleriförse-häleri ellerstraffbartpenningtvättemellertid somvara
i vissakanFörfarandetbrottsbalken.och 7kap. 6enligtelse 9

bestämmelser. Pengarandraenligtocksåstraffbartfall somvara
avgiftsskyldigheteller någontullbeskattning,undandragits annan

det intehäleri eftersomförföremålregel inteikan avservara
brottsligt förvärv.fråni sig härrörmedel som

tillmöjligheternanuvarandedeskallUtredaren överväga om
utvid-bördessaellertillräckligasanktionerstraffrättsliga är om

i förstautredarenskallbehövasutvidgningsådanSkulle engas.
tillräckligt.häleribestämmelsemai ärändringarhand överväga om

detframkomlig, stårinteden ärfinnerutredaren vägenOm att
skallarbetedettalösning. Iföreslå någonfrittutredaren att annan

förmetodkriminaliseringtill attutredaren hänsyn attta som en
samhället böri använ-olikaöverträdelserhindrasöka normerav

1994/95:23.försiktighet semeddas prop.
imotiveratdetvidare attbör ärUtredaren överväga pen-om

administrativarättsliga ellersanktionerningtvättslagen införa --
uppgifts-bestämmelserden lagensbryterden mot ommot som

de gårutformas såsanktionemabörfall attsåskyldighet Im.m.
dennajuridiska Ifysiskasåvältillämpa motmot personer.att som

i utredningenskerdet arbetebeaktautredarenskalldel omsom
:06.1995företagsbot Ju

Sekretessfidgor

enskildasf°ar1987:617bankrörelselagenkap. 10 §Enligt 1
regelMotsvaranderöjas.obehörigenbank intetillförhållanden

kreditmarknadsbolag jfr1992:1610lagenkap. §finns 1 5 om
värdepappersrörelse.1991:981lagenkap. 8 §1 om

lagbestämmelser,uttryckligainskränksBanksekretessen genom
lämnabegäranför bankskyldighetinnebär att myn-enensom

själv-1990:325enligt lagenuppgifter,digheter vissa t.ex. om
utsökningsbalken.enligtkontrolluppgiñochdeklaration samt

åklagar-polis- ochgenombrytasbanksekretessenVidare får av
Bankperso-har inletts.brottförundersökningmyndigheter när om

ochförhindrasyfieiuppgifterlämna attnal har även rätt att
penning-underfallertransaktionerillegalasådanaavslöja som

tvättslagen.
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detI allmännas verksamhet tillämpas inte banksekretessen utan
i stället gäller reglerna i sekretesslagen. De för det allmännassom
räkning tillsynutövar bankerna omfattasöver följaktligen av
sekretesslagen.

Om bank misstänkt penningtvättsfallrapporterar tillett poli-en
medför de nuvarande sekretessreglema utredningsmöjlig-sen, att

hetema begränsas med hänsyn till sekretessen genombryts förstatt
då förundersökning inletts. Under inledande skede kanett det då

svårt för polis och åklagare få fram uppgifter förattvara ställ-ett
ningstagande i fråga huruvida förundersökning skall inledas.om
Bankernas möjligheter bilda sig uppfattningatt huru-egna en om
vida det finns misstanke penningtvätt i särskilt fall begrän-ettom

sekretessreglema.sättsas samma av
Sekretessreglema och bestämmelserna i penningtvättslagen in-

nebär rapporterande bank kanatt bryta banksekretessen och att
Rikspolisstyrelsen finanspolisen kan begära ytterligare upplys-
ningar rapporterande bank. Det kan emellertid väsentligtav vara

finanspolisen i utredningsärendeatt kan begäraett uppgifter från
Ävenbank den varitän rapporterande. ñnanspolisensannan som

sekretessbestämmelser enligt sekretesslagen kan behövaegna
justeras.

kampenI penningtvätt och ekonomiskmot brottslighetannan
informationsutbyteutgör i många fall nödvändigt inslag.ett Ut-

redaren skall kartlägga och analysera de sekretessregler gällersom
inom och mellan olika institut och mellan institut och myndig-
heter. Mot den bakgrunden skall utredaren regeländ-överväga
ringar förbättrar infonnationsutbytet.som

Möjlighet frysa tillgångar"att m. m.

Transaktioner i det finansiella sker i regel undersystemet stor
tidspress. Inte sällan kan det gälla transaktioner med intemationel-

inslag i någon del.
Enligt 3 § penningtvättslagen det förbjudetär för företag att

medvetet medverka vid penningtvättstransaktioner. innebärDetta
företaget inte får utföraatt sådana transaktioner. Utförs inte en

beställd transaktion kan företaget å andra sidan riskera bliatt
skadeståndsskyldigt. Därtill kommer reglerna straffansvar förom
den som medverkar vid eller deltar i brottsliga transaktioner enligt
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narkotikastrafñag-brottsbalken ochi kap.bl.a. bestämmelserna 9
1968:64.en

skadestånds-sidan ochstraffansvarsituation, med åDenna ena
situationer förmedföra besvärandeandra sidan, kanskyldighet å
företagen kandärför undersökaspersonal. börföretagens Det om
transaktionenfinns skäldet attatt antatrots attta emot pengarna,

brottsligt förvärvfrånmedel kan misstänkas komma ettavser som
transaktio-polisenoch därefter underrättaallvarligare slag, omav

nen.
förverkande, kvar-undersökas reglernaskall vidareDet omom

detpenningtvättsärenden ellertillräckliga istad och beslag är om
"frysa tillgångar" hosinföras möjligheti Sverige skall ettatten

omfattas penningtvätts-verksamhetinstitut eller i avsomannan
ellermöjlighetdefinieraslagen. Frysning kan att stoppasom en

till frysning införstransaktion. möjlighetensenarelägga Omen
skäldet finnsskulle institut kunna attattta emot trotsett pengar

brottsligtkommer fråntransaktionen medel ettattanta avser som
därefter frysa tillgångarna. Frys-förvärv allvarligare slag ochav

institutetning skulle kunna innebära trans-även stopparatt en
möjlighetinstitutet.aktion redan finns hos En attav pengar som

besluta irådrumfrysa tillgångar skulle polis och åklagare attge
Utredaren skallinledas eller inte.frågan förundersökning skallom
utredandepåverkar dei vad mån sådan ordningöverväga myn-en

rättssäkerhet.enskildesdigheternas beslutsunderlag och den
förutsättningarna för frys-såväluppdraget liggerI övervägaatt

exempelvisformerna för sådan åtgärd,ning tillgångar enav som
konse-anförtros beslutsbefogenheten. Ocksåvilket börorgan som

felaktiga beslut skall beaktas.kvenserna av
Polisrättsutred-framlagts ibeakta de förslagUtredaren bör som

och kap. RBslutbetänkande Tvångsmedel enligt 28ningens 27
fortsatta beredningen1995:47 och denpolislagen SOUsamt av

särskilt analyseras hur frysningDärvid bördessa förslag. systema-
till nuvarande tvångsmedel.tiskt förhålla sigskulle
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Bevakad överföring pengarav

olika förutsättningarna för deI sammanhang har framförts att
brottsutredande uppdaga brottslighet skullemyndigheterna att
förbättras möjlighet ingripade hadeavsevärt attatt utanom en - -
följa överföringar komma från brottsligkan antaspengarav som
verksamhet. emellertid antal frågorsådan ordningEn ettrymmer

såväl rättslig praktisk exempel på sådana frå-Somnatur.av som
kan ingripa misstänktpolisens skyldighetnämnas att motgor

brottslighet frågan i den personliga integriteten.och intrångom
Utredaren skall frågor förknippade medanalysera de ärsom en

sådan ordning och särskildden beskrivna övervägasom om en
reglering eller behövas. Därvid skall utredarenandra åtgärder kan
särskilt brottsutredandeeventuella effektivitetsvinster i detväga
arbetet skyddet den personliga integriteten. Utredarenmot av
måste givetvis också beakta de olika interna-regler detstyrsom
tionella finansiella arbetet.

Rapporterings- och registerfrdgor

Redan i dag den dödsbo harför fysisk ellerär ettsom personen
förmedlat betalning till utlandet skyldig lämna kon-eller från att
trolluppgifi överstiger kronor.transaktionen 75 000 Dettaom
följer kap. och3 lagen självdeklaration50 § 1990:325av om
kontrolluppgifi.

detNär gäller penningtvätt ligger det i sakens tillgång-attnatur
i kontant form, ofta förs Utredarenmellan olika länder.ävenar,

skall därför vidvilka kontrollmöjligheter finnasböröverväga som
rapporterings-gränsöverskridande transaktioner. utökadOm en

skyldighet nödvändig, med in-skall den utformas i enlighetanses
åtaganden.ternationella denUtredaren bör beakta översynäven

självdeklarationlagen och kontrolluppgifier somav om m.m.
inom finansdepartementet dir.pågår 1995: 12.
ställs i dag åtskilliga krav de omfattasDet på företag avsom

uppgifisskyldighet enligt penningtvättslagen. ställs krav bl.a.Det
företag skall ha internt med kund-rapporteringssystematt ett

information sådantlätt tillgänglig för föreskrivna kontroller. Ett
krav kan hurstrida vad hittills möjligtmot ansetts omsom vara
information får de kravhanteras Med hänsyn tilloch registreras.
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de företaginformationshanteringen ibör ställas somsom
hurrapporteringsskyldighet skall utredarenåläggs övervägaen

efterfrågade informationenformerna för och hanteringen denav
skall modemi framtiden. Utgångspunktenbör utformas attvara

under säkra ochinformationsteknik skall användas rättstrygga
former.

Redovisning uppdragetav

Rikspolisstyrelsenskall samråda med Riksåklagaren,Utredaren
kanFinansinspektionen med andra myndigheteroch och varasom

berörda olika sakfrågor.av
Rikspolisstyrel-utvärdering Finanspolisen har skett inomEn av

resultatetskall del utvärderingen och beaktaUtredaren tasen. av
myndig-Utredaren skall också beakta denvid arbetet. översyn av

förhetsstrukturen för bekämpning ekonomisk brottslighet somav
ekobrottsutredningen.närvarande görs av

finner reglerna penningtvätt bör ändrasOm utredaren att om
förslag lagändringar utarbetas.skall till

skall gäller regering-Vid de överväganden utredaren görasom
regionalpolitiska konsekvensergenerella direktivens om

åtaganden dir.dir. offentliga 1994:231992:50, prövaattom
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvensersamt attom

dir. 1994:124.
föreUtredaren redovisa resultatet sitt arbeteskall ut-senastav

kan delarutredaren finner det lämpligtgången 1997. Omav mars
arbetet redovisas tidigare.av
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