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   Forordningen har tre dele:    

Krav til virksomheder der er underlagt hvidvask- 
reguleringen med henblik på at forebygge hvid-
vask og terrorfinansiering 

Krav til alle juridiske enheder som skal sikre trans- 
parens ift. reelt ejerskab 

Foranstaltninger som skal begrænse misbruget  
af ihændehaverinstrumenter og andre anonyme  
finansielle faciliteter (dvs. instrumenter, hvor 
rettighederne er knyttet til rådigheden over selve 
instrumentet frem for registrering af ejer i et  
register mv.).

Kommissionen fremlagde den 20. juli 2021  ny hvid-
vaskpakke med forslag til en hvidvaskforordning, som 
skal erstatte fjerde hvidvaskdirektiv. Forordningen 
er endnu under udarbejdelse og afventer fortsat 
førstebehandling i Europa-Parlamentet, men såfremt 
den vedtages, vil den komme til at gælde direkte i 
medlemsstaterne, når den træder i kraft. Den vil til 
dels erstatte reguleringen i den nugældende hvidvask-
lov, men der vil fortsat være behov for implementer-
ing af direktiver med detailregulering, jf. nedenfor. I 
udkastet er der lagt op til, at ikrafttrædelse skal være 
3 år efter vedtagelse. 

I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan 
kravene i forordningen adskiller sig fra og supplerer de 
eksisterende krav i hvidvaskloven, som forordningen 
efter planen skal erstatte. Vi kommer blandt andet 
ind på, hvordan en del af kravene allerede fremgår af 
vejledningen til hvidvaskloven, men at kravene med 
den nye forordning overgår til at være “hard law”.
  
Hvidvaskpakken
Hvidvaskpakken indeholder, udover forslag til hvidvaskfor-
ordningen, også forslag til en forordning, som opretter et 
europæisk hvidvasktilsyn, EU-AMLA, samt udkast til sjette 
hvidvaskdirektiv der bl.a. indeholder krav til tilsynsmyndig- 
hedernes kontrol af ledelsesmedlemmer. EU-AMLA skal 
føre tilsyn med visse finansielle virksomheder, der er aktive 
i flere medlemsstater, stå for den overordnede koordine-
ring mellem medlemsstaterne samt løbende udstede vej-
ledninger og regulatoriske tekniske standarder. Formålet 
er at sikre ensartethed på tværs af EU, både ift. hånd-
hævelse og ift. de krav, som personer og virksomheder er 
underlagt. Særligt for grænseoverskridende virksomheder 
vil det kunne opleves som en lettelse, at der fremover 
kun er ét regelsæt at overholde, samt at visse af disse 
virksomheder fremover alene vil være underlagt tilsyn fra 
EU AMLA. I denne artikel fokuserer vi dog på hvidvaskfor-
ordningen. 

Den nye hvidvaskforordning: 

Krav og konsekvenser

   Forordningens anvendelsesområde:   

Forordningen finder anvendelse på den samme person- 
kreds som hvidvaskloven, dog med følgende tilføjelser 
og justeringer:  

 (a) Personer der handler med ædle metaller og  
ædelsten

 (b) Udbydere af kryptoaktivtjenester (som defineret i 
MiCA-forordningen1)

 (c) Crowdfundingstjenesteudbydere undtagen dem,  
der er reguleret ved forordningen for crowdfun-
dingtjenesteudbydere2 

 (d) Operatører på området “investeringsmigration”, 
som er bemyndiget til at udbyde formidlings- 
tjenester til tredjelandsstatsborgere, der forsøger 
at opnå opholdstilladelse i en medlemsstat, mod 
forskellige former for investeringer.

1 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Markets in Crypto-assets, and amending  
Directive (EU) 2019/1937 (COM/2020/593 final) 

2 Forordning (EU) 2020/1503
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0420
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Krav til virksomheder med henblik på at forebygge 
hvidvask og terrorfinansiering
Forpligtede virksomheder skal i dag indføre passende og 
proportionale foranstaltninger til at forebygge hvidvask 
og terrorfinansiering. Det omfatter pligterne nedenfor, som 
også vil gælde, når/hvis hvidvaskforordningen vedtages:

 •  Pligt til at identificere og vurdere risici for hvidvask og 
terrorfinansiering

 •  Pligt til at have opdaterede, skriftlige politikker og 
processer mhp. forebyggelse af hvidvask og terror- 
finansiering

 • Pligt til at foretage interne kontroller

 • Pligt til at gennemføre kundekendskabsprocedurer ifm. 
gennemførsel af transaktioner og etablering af kunde-
forhold

 • Pligt til at indberette mistænkelige transaktioner

 • Pligt til at dokumentere disse skridt.

Det nærmere indhold af pligterne er i dag i høj grad 
forklaret i vejledningen til hvidvaskloven, men en del af 
disse fremgår fremover direkte af forordningen. Derudover 
er der lagt op til, at EU-AMLA vil udstede retningslinjer og 
regulatoriske tekniske standarder på forskellige områder. 
For så vidt angår risikovurderinger indeholder bilagene 
til forordningen en række faktorer, som skal inddrages, 
ligesom kommissionens løbende risikovurderinger skal 
inddrages.

Som noget nyt, skal disse skridt (udtrykkeligt) også 
foretages ift. transaktioner, hvor der er mistanke om at 

finansielle sanktioner, pålagt for at modgå risikoen for 
spredning af masseødelæggelsesvåben, omgås. Denne 
tilføjelse kommer på baggrund af FATFs nylige vejledning 
på området, hvori en række tjenesteydelser og brancher 
med særlig risiko identificeres. Forpligtede virksomheder 
skal derfor fremover være særligt opmærksomme på 
kunder, der beskæftiger sig med disse, som bl.a. omfatter 
shipping, handel med ædelsten og -metaller og tjeneste-
ydelser til trusts og selskaber.

Derudover er kravene til de identitetsoplysninger, som skal 
indhentes på kunder, også blevet skærpet. Fremover skal 
der også indhentes oplysninger om nationalitet, fødested, 
bopæl/adresse og for juridiske enheder en række registre-
ringsnumre.

Organisatoriske krav til forpligtede virksomheder
De nuværende organisatoriske krav, hvorefter forpligtede 
virksomheder bl.a. skal udpege compliance ansvarlige 
direktionen, samt have whistleblowerordninger, gælder 
fortsat. 

Som en ny og markant tilføjelse, lægges der med den dan-
ske ordlyd af forordningen op til, at der skal udpeges et 
hvidvaskansvarligt bestyrelsesmedlem, som har ansvaret 
for implementeringen og overholdelsen af virksomhedens 
hvidvaskmæssige politikker, kontroller og procedurer 
(herunder kravene vedrørende databeskyttelsespoli-
tikker i hvidvaskforordningen). Det er dog, særligt hvis 
man sammenholder med den engelske ordlyd, uklart på 
nuværende tidspunkt, hvordan dette krav rent faktisk skal 
forstås, da det lader til at forordningen ikke tager højde 
for tostrengede ledelsesmodeller såsom den danske, hvor 
bestyrelsen har et mere overordnet og strategisk ansvar, 
mens direktionen forestår den daglige drift, og hvor disse 
to organer er adskilte.
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Derudover fremgår det udtrykkeligt af forordningen, at:

(a) rapportering til den øvrige bestyrelse skal ske ”regel-
mæssigt”

(b) alle ansatte som har opgaver relateret til forord-
ningen skal underlægges en ”fit & proper”-lignende 
vurdering, som skal foretages af virksomheden selv, 
ift. bl.a. viden, ekspertise, omdømme og integritet. Der 
er pligt til at oplyse om nære relationer til kunder eller 
fremtidige kunder, og den ansatte må ikke foretage 
hvidvaskmæssige opgaver i relation til disse.

For fysiske personer, som er direkte underlagt loven, fx 
revisorer, ejendomsmæglere mv., og som er ansat i en 
virksomhed, er det virksomheden, der som arbejdsgiver er 
forpligtet.

Krav til kundekendskabsprocedurer
Kravene til hvornår der skal gennemføres kundekend-
skabsprocedurer, føres i det store hele videre i forord-
ningen. Dog sættes grænsen ned således, at der skal 
gennemføres kundekendskabsprocedurer, hvis der er tale 
om en enkeltstående transaktion på minimum 10.000 
EUR (som én transaktion eller flere indbyrdes forbundne). 
Grænsen i hvidvaskloven er på 15.000 EUR. Derudover 
skal kundekendskabsprocedurer fremover også gennemfø-
res, hvis der er tale om transaktioner med kryptoaktiver.

Fremover vil kommissionen også udpege såkaldte ”højrisi-
kotredjelande”, hvor der er pligt til at gennemføre skærpe-
de kundekendskabsprocedurer på alle kunder, som har en 
relation til det pågældende land.

Transparens i forhold til reelt ejerskab
Med forordningen er der lagt op til, at definitionen af 
hvornår der foreligger reelt ejerskab, bliver klarere. En del 
af disse krav fremgår i dag som ”tommelfingerregler” af 
vejledningen til hvidvaskloven, der dog følges i praksis.

En reel ejer er efter forordningen defineret som en fysisk 
person, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en juridisk 
enhed,  eller  viljesbestemt trust (eller lignende juridisk 
arrangement) samt en fysisk person, på hvis vegne en 
transaktion eller en aktivitet gennemføres. For selskaber 
er kravene til hvornår der foreligger kontrol med et sel-
skab, og dermed reelt ejerskab uddybet i forordningen. 

Reelt ejerskab over selskaber
For selskaber, er den reelle ejer den eller de fysiske perso-
ner, som enten direkte eller indirekte kontrollerer selskabet 
enten gennem en ejerandel eller kontrol ad anden vej. For 
at der skal være tale om ”kontrol gennem en ejerandel”, 
skal der foreligge et ejerskab på 25% af kapitalen og 
stemmerettigheder. ”Kontrol ad anden vej” omfatter som 
hovedregel en af følgende elementer:  

a)  Retten til at udpege eller fjerne mere end halvdelen af 
medlemmerne i selskabets bestyrelse

b)  Evnen til at udøve væsentlig indflydelse på de be-
slutninger, som selskabet træffer, herunder vetoret og 
beslutningsret ift. fordeling af udbytte eller beslutnin-
ger som medfører overdragelse af aktiver

c)  Kontrol (uanset om den er delt eller ej) gennem 
formelle eller uformelle aftaler med ejere, medlemmer 
eller selskaberne, herunder via vedtægter, partneraf-
taler, eller tilsvarende selskabsdokumenter,

d)  Tilknytning til ledere eller direktørers familiemedlem-
mer eller til dem, der ejer eller kontrollerer selskabet

e)  Anvendelse af formelle eller uformelle proformaejer- 
arrangementer.

Organisatoriske krav i koncerner
For koncerner er der lagt op til, at følgende krav frem-
over skal gælde i tillæg til de almindelige organisatori-
ske krav ovenfor: 

(a) Moderselskabet har pligt til at sikre, at alle filialer 
og datterselskaber overholder de organisatoriske 
krav - både i medlemsstater, og når moderselska-
bet er etableret i EU, også i tredjelande.

(b) Der er hjemmel til og krav om, at data udveksles 
på tværs af koncernen, i det omfang det er nød-
vendigt for at forebygge hvidvask og terrorfinan-
siering, herunder med filialer og datterselskaber 
i tredjelande. Dette krav skal ses i sammenhæng 
med at der indføres et krav om at indføre politik-
ker, kontroller mv. vedrørende databeskyttelse på 
virksomheds- eller eventuelt koncernniveau. 

(c) Det hvidvaskansvarlige bestyrelsesmedlem i et 
moderselskab har desuden tilsynspligt ift. politik-
ker, kontroller og procedurer på koncernplan. Som 
beskrevet ovenfor er der usikkerhed om ordlyden 
af den danske oversættelse og hvorvidt pligten 
påhviler et bestyrelses- eller direktionsmedlem.

(d) For tredjelandsfilialer og datterselskaber til 
forpligtede virksomheder, skal moderselskabet 
sikre at disse overholder kravene i forordningen, 
hvis beliggenhedslandet eller (for datterselskaber) 
hjemlandets AML-regler er mindre strikse end 
forordningen. Hvis visse af kravene i forordningen 
ikke kan overholdes pga. tredjelandets lovgivning, 
så skal moderselskabet tage andre skridt for at 
imødegå risikoen og underlægges i den forbin-
delse skærpet tilsyn. Den relevante nationale 
tilsynsmyndighed kan i sidste ende beslutte, at  
de skal ophøre med at operere i tredjelandet. 



5 

Derudover skærpes kravet til, hvor sikker den forpligtede 
virksomhed skal være på kundens reelle ejerskab. Fremover 
skal den forpligtede virksomhed vide med sikkerhed hvem 
den eller de reelle ejere er og ikke blot have gennemført 
”rimelige foranstaltninger” til at afdække dette. Ledelsen 
kan dog fortsat identificeres i stedet for reelle ejere, hvis 
alle muligheder for identifikation er udtømte (eller der ikke 
er nogen reel ejer), men det skal dokumenteres, hvilke skridt 
der er taget for at identificere de reelle ejere. 

Opgaven for forpligtede virksomheder lettes dog af, at 
samtlige selskaber og juridiske enheder stiftet i EU frem-
over, uanset om de i øvrigt er forpligtede af forordningen 
eller ej, skal indhente og opbevare fyldestgørende, nøjag-
tige og aktuelle oplysninger om hvem deres reelle ejere er, 
og afgive disse oplysninger til forpligtede virksomheder, 
der gennemfører kundekendskabsprocedurer. 

Benedicte Bang Nielsen
Advokatfuldmægtig
Dir. +45 38 77 10 47
Mob. +45 51 72 40 24
bban@kromannreumert.com

Andreas Hallas
Partner 

Dir. +45 38 77 43 72
Mob. +45 61 55 21 68
ahp@kromannreumert.com

Kontakt

Ihændehaveraktier og andre anonyme  
finansielle faciliteter
Den tredje del i forordningen angår finansielle faciliteter, 
hvor kunden har mulighed for at være anonym. Der fast-
sættes et forbud mod at facilitere finansielle transaktio-
ner, hvor kunden kan være anonym. Det omfatter forbud 
mod:

(a) at udbyde konti, hvor det er muligt for kunden at 
være anonym

(b) at udbyde deponeringsbokse, hvor det er muligt for 
kunden at være anonym

(c) at udbyde beholdninger for kryptoaktiver, hvor det er 
muligt for kunden at være anonym

(d) at udstede ihændehaveraktier, medmindre der er tale 
om værdipapirer noteret på et reguleret marked eller 
som opbevares af en mellemmand

(e) for banker gælder desuden et forbud mod at mod-
tage betalinger med anonyme forudbetalte kort fra 
tredjelande.

Eksisterende anonyme kundeforhold skal oplyses, og 
allerede udstedte ihændehaveraktier skal konverteres til 
navnenoterede aktier inden for to år efter forordningens 
ikrafttrædel

https://kromannreumert.com/personer/benedicte-bang-nielsen
https://kromannreumert.com/personer/andreas-hallas
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