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Indledning

Hvidvaskning af penge og i de senere år tillige finansiering af terrorisme 
er forbundet med potentielt betydelige skadevirkninger for det internatio-
nale samfund i almindelighed og den finansielle sektor i særdeleshed. De 
er i deres natur grænseoverskridende foreteelser, hvorfor tiltag på natio-
nalt plan vil have begrænset effekt. Det er derfor ikke underligt, at forsø-
gene på at bekæmpe disse aktiviteter i en efterhånden lang årrække har 
påkaldt sig det internationale samfunds bevågenhed.

I det følgende præsenteres i hovedtræk den lovgivning mv., som på 
internationalt og dansk plan er gennemført med henblik på at imødegå de 
trusler, som hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme fremby-
der.

1. Wien-konventionen af 19. december 1988 – FN

Det internationale samfunds bestræbelser på at bekæmpe hvidvask af 
penge tog for alvor fart i sidste halvdel af 1970’erne og begyndelsen af 
1980’erne med vedtagelse i FN-regi af en række resolutioner, jf. således 
generalforsamlingens resolutioner nr. 33/168 af 20. december 1978, nr. 
35/195 af 15. december 1980, nr. 36/132 af 14. december 1981, nr. 36/168 
af 16. december 1981, nr. 37/168 af 17. december 1982 nr. 37/198 af 18. 
december 1982, nr. 38/93 og 38/122 af 16. december 1983 samt nr. 39/141 
og 39/143 af 14. december 1984. Resolutionerne var vendt mod de sti-
gende problemer, som fremstilling af og handel med narkotika frembød 
for det internationale samfund.

Ved den nævnte resolution nr. 39/141 af 14. december 1984 bad FN’s 
generalforsamling FN’s Økonomiske og Sociale Råd om at prioritere for-
beredelsen af et udkast til en konvention imod ulovlig handel med narko-
tika og psykotrope stoffer, som skulle behandle problemets forskellige 
aspekter i deres helhed, i særdeleshed sådanne som ikke var adresseret i 
eksisterende internationale instrumenter. 

Den diplomatiske konference i Wien vedtog herefter den 19. decem-
ber 1988 konventionen imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope 
stoffer. Konventionen blev åbnet for undertegnelse den 20. december 
1988.
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Det middel, som konventionen navnlig anviste til at forsøge at dæmme 
op for problemerne med fremstilling af og handel med narkotika og psy-
kotrope stoffer, var at gøre det vanskeligere for gerningsmændene at få 
kanaliseret fortjenesten ved deres ulovlige aktiviteter ind i den officielle 
samfundsøkonomi.

Med henblik herpå pålægger konventionen de deltagende stater i deres 
respektive nationale retssystemer at tilvejebringe hjemmel til at straffe 
enhver aktivitet med hensyn til narkotika og psykotrope stoffer, jf. nær-
mere konventionens art. 3, stk. 1, litra a, samt enhver tilegnelse eller over-
førsel af formuegoder hidrørende fra ulovlige aktiviteter med hensyn til 
sådanne stoffer med det formål at skjule eller tilsløre formuegodets ulov-
lige oprindelse eller fordølgelse eller tilsløring af beskaffenhed, oprin-
delse, placering, rådighed, bevægelse, rettigheder over eller ejendomsret 
til et formuegode, der hidrører fra ulovlige aktiviteter med hensyn til så-
danne stoffer, eller erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af sådanne 
formuegoder, jf. art. 3, stk. 1, litra b og c.

Danmark ratificerede konventionen i henhold til kongelig resolution af 
3. december 1991, og konventionsteksten blev offentliggjort som bkg. nr. 
50 af 17. juni 1993. 

Danmark levede allerede forud for ratificeringen op til konventionens 
krav gennem lov om euforiserende stoffer (oprindelig fra 1955) og straf-
felovens § 191 (grove narkoforbrydelser – indsat i 1969) og dagældende 
§ 191 a (dengang om hæleri med hensyn til narkoforbrydelser – indsat i 
1982 og ophævet i 2001 i forbindelse med gennemførelsen af straffelo-
vens § 290, jf. afsnit 3 nedenfor).

Som følge af de stigende problemer, som international terrorisme 
frembød, vedtog FN den 15. december 1997 en konvention til bekæm-
pelse af terrorbombninger, den 9. december 1999 en konvention til be-
kæmpelse af finansiering af terrorisme og den 15. november 2000 en kon-
vention til bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. 
Som en direkte konsekvens af terrorangrebene den 11. september 2001 
mod New York, Washington D.C. og Pennsylvania vedtog FN’s Sikker-
hedsråd endvidere den 28. september 2001 resolution nr. 1373 om be-
kæmpelse af terrorisme og finansiering af terrorisme.

FN’s sikkerhedsråd har endvidere, navnlig som led i bekæmpelsen af 
Ai-Qaeda, Taliban og Islamisk Stat, vedtaget en lang række resolutioner, 
se således fra de senere år blandt andet 1267 (1999), 1452 (2002), 1526 
(2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 2129 (2013), 2133 (2014), 2170 
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(2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2249 (2015), 2253 
(2015), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 2347 (2017), 2354 
(2017), 2368 (2017), 2370 (2017), 2388 (2017), 2395 (2017), 2396 (2017) 
og 2462 (2019).

2.  Paris-topmødet den 14.-16. juni 1990  
– G7 og etableringen af FATF 

På deres topmøde den 14.-16. juli 1989 i Paris nedsatte G7-landene (Ca-
nada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Vesttyskland og USA) 
grundet deres stigende bekymring over den trussel mod det internationale 
banksystem og finansielle institutioner, som hvidvask af penge frembød, 
en task force, benævnt Financial Actions Task Force, på dansk Den Finan-
sielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge (herefter FATF), 
som blev forankret i OECD-regi. 

FATF fik til opgave at undersøge teknikker og tendenser i forbindelse 
med hvidvask af penge og at undersøge de foranstaltninger, som allerede 
var truffet på nationalt og internationalt plan, og at påpege, hvad der fort-
sat udestod for at bekæmpe hvidvask af penge. 

FATF har i dag 38 medlemmer (36 nationalstater (heriblandt Dan-
mark) og 2 sammenslutninger, herunder EU-Kommissionen) og 9 asso-
cierede medlemmer, og 23 internationale organisationer mv. har observa-
tørstatus. 

FATF’s formål er i dag at sætte standarder for og fremme effektiv gen-
nemførelse af retlige, regulatoriske og operationelle foranstaltninger til 
bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og af 
øvrige trusler mod det internationale finansielle systems integritet. FATF 
er således en organisation, der arbejder på at skabe den politiske vilje, der 
er nødvendig for at gennemføre nationale lovgivningsmæssige og regula-
toriske reformer på dette område. Med henblik herpå gennemfører FATF 
besøg hos de enkelte medlemslande for at vurdere disses efterlevelse af 
FATF’s anbefalinger og deres generelle modenhed vedrørende bekæm-
pelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

I april 1990 udsendte FATF 40 anbefalinger. Disse omfattede krimina-
lisering af hvidvask af udbytte fra narkotikakriminalitet i overensstem-
melse med Wienerkonventionen, og tillige overvejelse af yderligere kri-
minalisering. Der var herudover krav til finanssektoren vedrørende oplys-
ninger om kunders identitet, opbevaring af disse ID-oplysninger og trans-
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aktionsoplysninger i mindst 5 år, interne procedurer og uddannelse for at 
opdage hvidvask, ret eller pligt til at indgive underretning om hvidvask 
mv. Dertil kom anbefalinger om internationalt samarbejde mv.

FATF reviderede sine 40 anbefalinger i 1996, i 2003 og i 2012, og de 
opdateres løbende, senest i oktober 2018. Revisionerne er sket for at tage 
højde for de ændringer i hvidvaskpraktikker, som FATF har konstateret, 
og for at forudse den fremtidige udvikling på området. Således indebar 
2003-revisionen et øget fokus på gennemsigtigheden i ejerforholdene til 
kapitalselskaber mv., idet FATF havde konstateret en stigende udnyttelse 
af den mangel på gennemsigtighed, som er en følge af anonymitet. Opgø-
ret med den traditionelle anonymitet i ejerskabet for kapitalselskaber – 
som er så rodfæstet, at den har fundet vej til den frankofone betegnelse for 
sådanne selskaber, Sociétés Anonymes – til fordel for kendskab til er-
hvervsdrivende enheders reelle ejere har været det væsentligste enkeltte-
ma i de seneste 15 års bestræbelser på at bekæmpe hvidvask af penge og 
finansiering af terrorvirksomhed. FATF’s 40 anbefalinger er udbygget 
med en række vejledninger, dels generelle, dels målrettet virksomheder 
og personer inden for bestemte brancher. 

I oktober 2001 udsendte FATF endvidere på baggrund af terrorhand-
lingerne mod New York, Washington D.C. og Pennsylvania den 11. sep-
tember 2001 9 såkaldt specielle anbefalinger, senere udvidet til 11 (be-
nævnt med romertal I-XI). 

FATF foretog i perioden 2.-18. november 2016 et besøg i Danmark og 
afgav den 7. august 2017 en rapport om sine observationer. Den 21. no-
vember 2018 afgav FATF en opfølgningsrapport, som beskriver de tiltag, 
som den oprindelige rapport havde givet anledning til.

FATF’s publikationer er tilgængelige via organisationens hjemmeside 
www.fatf-gafi.org.

3.  Strasbourg-konventionen af 8. november 1990 og  
Warszawa-konventionen af 16. maj 2005 – Europarådet 

3.1 Strasbourg-konventionen af 8. november 1990

Den 8. november 1990 vedtog Europarådets medlemsstater på rådets 
møde i Strasbourg en konvention (nr. 141) om hvidvaskning, efterforsk-
ning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart for-
hold. Mens genstanden for bekymring i FN-regi som anført i afsnit 1 
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ovenfor havde været handelen med narkotika og psykotrope stoffer, var 
fokus for Europarådets medlemsstater bekæmpelse af alvorlig kriminali-
tet, uanset dennes art. Dette skulle ske ved at »fratage forbrydere udbyttet 
af deres forbrydelser«. Med henblik herpå indeholder konventionen om-
fattende bestemmelser om beslaglæggelse, konfiskation, internationalt 
samarbejde mv. Den kræver som udgangspunkt, at hvidvask af udbytte 
fra alle strafbare forhold er kriminaliseret, jf. art. 6, stk. 1, men åbner i art. 
6, stk. 4, mulighed for at afgive erklæring om, at kun visse førforbrydelser 
er omfattet.

Danmark ratificerede konventionen i henhold til kongelig resolution af 
29. oktober 1996, idet Danmark i medfør af konventionens art. 6, stk. 4, 
tog det forbehold over for konventionens art. 6, stk. 1, at denne kun »fin-
der […] anvendelse på de førforbrydelser med hensyn til hvilke, der til 
enhver tid efter dansk ret kan begås hæleri, herunder straffelovens § 191 
a om narkotikahæleri og straffelovens § 284 om hæleri i forbindelse med 
tyveri, ulovlig omgang med hittegods, underslæb, bedrageri, databedra-
geri, mandatsvig, afpresning, skyldnersvig og røveri samt med hensyn til 
indsmugling af særlig grov karakter«. Konventionsteksten blev offentlig-
gjort som bkg. nr. 60 af 26. august 1999. Den 27. oktober 2005 tilbage-
kaldte Danmark med virkning fra den 6. juli 2001 det tagne forbehold, der 
var blevet overflødigt, idet de hidtidige bestemmelser i straffelovens 
§§ 191 a og 284 ved lov nr. 465 af 7. juni 2001 med virkning fra 1. juli 
2001 var blevet ophævet og erstattet af straffelovens § 290. 

Bestemmelserne i §§ 191 a og 284 vedrørte hæleri med hensyn til hen-
holdsvis narkoforbrydelser og berigelsesforbrydelser, mens § 290 krimi-
naliserer hæleri, uanset førforbrydelsens art. Se Rådets rammeafgørelse 
2001/500/RIA art. 1, litra b, og nærmere bet. nr. 1371/1999 Hæleri og 
anden efterfølgende medvirken, særligt kapitel 4, samt L 194, FT 2000-
01 tillæg A s. 5690 og hertil Morten Niels Jakobsen i Kommenteret straf-
felov Speciel del s. 661 ff.

3.2 Warszawa-konventionen af 16. maj 2005

Europarådets styringskomité vedrørende kriminalitetsspørgsmål beslut-
tede efter et forarbejde, der blev påbegyndt i november 2000, i juni 2003 
at nedsætte en ad hoc-komité med den opgave at forhandle en revision af 
Strasbourg-konventionen. Dette arbejde resulterede i Europarådets kon-
vention (nr. 198) om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfi-
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skation af udbyttet fra strafbare handlinger samt om finansiering af ter-
rorisme, der blev vedtaget den 3. maj 2005 og åbnet for undertegnelse den 
16. maj 2005 i Warszawa.

De lovændringer, som Danmarks tiltræden af konventionen nødven-
diggjorde, blev gennemført ved lov nr. 428 af 1. maj 2013. Danmark har 
– i lighed med en række øvrige EU-medlemsstater – ikke ratificeret kon-
ventionen.

4. Hvidvaskdirektiverne – EU

4.1 Direktiv 91/308/EØF

EU, der er tilknyttet G7-forummet (nu G8), havde deltaget i 1989-topmø-
det i Paris og er som organisation medlem af FATF. EU’s arbejde med 
bekæmpelse af hvidvask af penge udmøntede sig i vedtagelsen den 10. 
juni 2001 af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltnin-
ger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge 
(herefter 1. hvidvaskdirektiv). Direktivet, der består af 21 præambelbe-
tragtninger og 18 artikler, har fokus på at blokere de kanaler, hvorigen-
nem penge kan forsøges bragt fra den kriminelle sfære til den officielle 
samfundsøkonomi. Direktivet vedrører kun den hvidvaskning af penge, 
der er en følge af handel med narkotika og psykotrope stoffer, jf. art. 1, 
der definerer en »kriminel handling« som »en lovovertrædelse som defi-
neret i art. 3, stk. 1, litra a, i Wienerkonventionen samt enhver anden kri-
minel handling, der er defineret som sådan af hver enkelt medlemsstat 
med henblik på dette direktiv«, jf. afsnit 1 ovenfor.

Med implementeringsfrist den 1. januar 1993 pålagde direktivet med 
henblik herpå medlemsstaterne særligt at kriminalisere hvidvask af penge 
(art. 2), at kræve legitimation af deres kunder ved optagelse af forret-
ningsforbindelse med dem (art. 3), at opbevare dokumentation vedrøren-
de gennemførte legitimationsprocedurer og transaktioner i 5 år (art. 4), at 
give underretning til de nationale myndigheder ved mistanke om aktivite-
ter med tilknytning til hvidvask af penge (art. 6) samt endvidere at på-
lægge kredit- og finansieringsinstitutter at indføre passende kontrolproce-
durer mv. med henblik på at forebygge hvidvask af penge (art. 11). Ende-
lig foreskrev direktivet (art. 13) nedsættelse af et kontroludvalg under 
EU-Kommissionen med den opgave at lette en harmoniseret implemente-
ring af direktivet i medlemsstaterne og at lette samråd mellem disse samt 
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at råde EU-Kommissionen vedrørende ændringer i eller tillæg til direkti-
vet, herunder (art. 12) med hensyn til, om dette burde udstrækkes til andre 
erhverv og kategorier af virksomheder, som udøver aktiviteter, der særlig 
vil kunne udnyttes til hvidvaskning af penge. 

4.2 Direktiv 2001/97/EF

Den 4. december 2001 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet direktiv 
2001/97/EF om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggen-
de foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask-
ning af penge (herefter 2. hvidvaskdirektiv). Ved dette ændringsdirektiv, 
der omfatter 20 præambelbetragtninger og 5 artikler, blev der med imple-
menteringsfrist 15. juni 2003 foretaget en række præciseringer, ligesom 
direktivets anvendelsesområde blev udvidet, begrundet i, at der var kon-
stateret en udvidet tendens til hvidvaskning af penge gennem den ikke-
finansielle sektor. Det blev således tydeliggjort, at direktivet også omfat-
ter vekselkontorer, pengeoverførselstjenester og investeringsselskaber, og 
dets anvendelsesområde blev udvidet således, at tillige revisorer, ejen-
domsmæglere og advokater blev omfattet, ligesom de omfattede virksom-
heders pligter med hensyn til kundelegitimation, opbevaring af legitima-
tion samt indberetning af mistænkelige transaktioner blev skærpet. Her-
udover blev definitionen af hvidvask af penge udvidet, ligesom kredsen af 
førforbrydelser blev udvidet under henvisning til, at der i de seneste år 
havde været en tendens til at definere begrebet hvidvaskning af penge på 
grundlag af en bredere vifte af forudgående eller underliggende lovover-
trædelser (hvilket blandt andet afspejles i ajourføringen i 1996 af FATF’s 
40 anbefalinger).

Direktivet indførte endvidere kontantforbuddet, dvs. et forbud imod, 
at virksomheder og personer, der ikke er omfattet af direktivet, modtager 
kontantbetalinger over en given størrelse. Beløbsgrænsen blev fastsat til 
15.000 euro med mulighed for, at den enkelte medlemsstat kunne fast-
sætte en lavere grænse. 

4.3 Direktiv 2005/60

Den 26. oktober 2005 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet direktiv 
2005/60 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finan-
sielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (her-
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efter 3. hvidvaskdirektiv). Ved dette direktiv, der omfatter 68 præambel-
betragtninger og 69 artikler, blev FATF’s specielle anbefalinger af okto-
ber 2001 og de 40 anbefalinger som revideret i 2003, jf. afsnit 2 ovenfor, 
gennemført på EU-niveau. Som det fremgår af titlen, var direktivets scope 
nu betydeligt udvidet, idet direktivet ikke blot (som sine forgængere) ret-
tede sig mod hvidvaskning af penge, men tillige mod finansiering af ter-
rorisme (undertiden betegnet »sortvaskning«, dvs. anvendelse af lovligt 
tilvejebragte penge til et forbudt formål). 

Med direktivet blev udbydere af tjenesteydelser til virksomheder in-
kluderet i kredsen af omfattede virksomheder, ligesom kravene til de om-
fattede virksomheders kendskab til deres kunder og disses fysiske ejere 
med kontrollerende indflydelse samt deres opmærksomhed over for poli-
tisk udsatte personer blev skærpet. Gennem differentierede krav til kun-
dekendskab i forhold til nærmere opregnede kunder og produkter anlagde 
direktivet en mere risikobaseret tilgang til risikostyring end sine forgæn-
gere.

4.4 Direktiv (EU) 2015/849

Den 20. maj 2015 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet direktiv (EU) 
2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finan-
sielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 
og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF 
samt EU-Kommissionens direktiv 2006/70/EF (herefter 4. hvidvaskdirek-
tiv). I lyset af den stigende trussel mod det internationale samfund og dets 
finansielle institutioner, som truslen om hvidvask af penge og – i de se-
nere år navnlig – finansiering af terrorisme frembyder, udvidede direkti-
vet kredsen af personer og virksomheder, der er omfattet af direktivet, 
skærpede en række pligter i den bestående regulering og fastsatte en ræk-
ke nye pligter. 

Beløbsgrænsen i kontantforbuddet blev nedsat til 10.000 euro, fortsat 
med mulighed for, at de enkelte medlemsstater kunne fastsætte en lavere 
grænse.

Med henblik på at styrke gennemsigtigheden vedrørende ejerforhol-
dene i kapitalselskaber mv. indførte direktivet endvidere krav om, at med-
lemsstaterne opretter et register over sådanne selskabers reelle ejere, lige-
som forvaltere af truster blev pålagt en tilsvarende pligt til at indhente, 
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opbevare og videregive oplysninger om det reelle ejerskab til forpligtede 
enheder, der iværksætter kundekendskabsprocedurer, samt meddele disse 
oplysninger til et centralt register eller en central database. Herved blev 
bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering lovgivningsmæssigt bredt 
ud fra at være et stand alone-projekt omfattende en særskilt lov med tilhø-
rende strafferetlig opbakning til at blive en integreret del af den generelle 
erhvervsregulatoriske lovgivning.

For at fremme geneførelsen af den risikobaserede tilgang til de omfat-
tede virksomheder og personers foretagelse af risikovurdering vedrøren-
de deres egen virksomhed og af kundekendskabsprocedurer, som er et af 
direktivets omdrejningspunkter, pålagde direktivet, jf. art. 6, stk. 1, EU-
Kommissionen senest den 26. juni 2017 at udarbejde en rapport – den 
såkaldte supranationale risikovurdering (SNRA – Super National Risk 
Assessment) – hvori EU-Kommissionen på EU-plan identificerer, analy-
serer og vurderer de risici for hvidvask af penge og finansiering af terro-
risme, der påvirker det indre marked, og som vedrører grænseoverskri-
dende aktiviteter. Denne risikovurdering stilles til rådighed for EU’s med-
lemsstater, som skal tage den i betragtning ved udarbejdelsen af deres 
nationale risikovurderinger, jf. hele direktivets art. 7. 

EU-Kommissionen afgav sin første supranationale risikovurdering 
(SNRA I) den 26. juni 2017 og den anden (SNRA II) den 24. juli 2019. I 
SNRA I identificerede EU-Kommissionen 40 produkter og tjenesteydel-
ser, som frembød potentielle risici for hvidvask af penge og finansiering 
af terrorisme, der påvirker det indre marked, fordelt over 11 brancher, 
herunder alle, der er omfattet af 4. hvidvaskdirektiv – et tal, der i SNRA 
II var steget til 47, fortsat fordelt på de samme 11 brancher.

4.5 Direktiv (EU) 2018/843

Den 30. maj 2018 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet direktiv (EU) 
2018/843 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foran-
staltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge 
eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 
2013/36/EU (herefter 5. hvidvaskdirektiv). Direktivet udvider kredsen af 
virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovgivningen, og indfører krav 
om registrering af truster og lignende juridiske arrangementer og disses 
reelle ejere, pålægger reelle ejere at give vedkommende selskab mv. op-
lysning om deres ejerskab, styrker beskyttelsen af whistleblowere og på-

Hvidvaskloven.indd   67 10/10/2019   12.35



Indledning

68

lægger de omfattede virksomheder at sikre, at modtagne advarsler om 
hvidvask eller finansiering af terrorisme tilgår virksomhedens øverste le-
delse, og styrker det internationale myndighedssamarbejde om bekæm-
pelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

4.6 6. hvidvaskdirektiv
Der er den 19. september 2018 offentliggjort et udkast til 6. hvidvaskdi-
rektiv (2016/0414 (COD)) om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansie-
ring ved strafferetlige foranstaltninger, hvis formål navnlig er at sikre, at 
der i samtlige EU-medlemsstater er foreskrevet straf for både fysiske og 
juridiske personer for en lang række kriminelle aktiviteter som defineret i 
udkastet med tilknytning til hvidvask og terrorfinansiering, at strafferam-
merne for disse forbrydelser er effektive, proportionale og afskrækkende 
og går til fængsel i mindst 4 år. Direktivet vil ifølge forslaget blive vedta-
get under henvisning til art. 83, stk. 1 TEUF, hvilket indebærer, at Dan-
mark ikke deltager i vedtagelsen af direktivet, som heller ikke vil være 
bindende for Danmark på grund af Danmarks forbehold over for EU-
samarbejdet om retlige og indre anliggender.

5.  Den danske lovgivning mv. mod hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme

5.1 Gennemførelse af EU’s hvidvaskdirektiver

1. hvidvaskdirektiv, Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991, blev 
gennemført i Danmark ved lov nr. 348 af 9. juni 1993, jf. L 10 FT 1992-
93, tillæg A sp. 307 ff.

2. hvidvaskdirektiv, 2001/97/EF om ændring af 1. hvidvaskdirektiv, blev 
gennemført i Danmark ved lov nr. 422 af 6. juni 2002, jf. L 28 FT 2001-
02, 2. samling, tillæg A s. 696 ff. 

1993-loven blev senest bekendtgjort som lbkg. nr. 132 af 1. marts 2005.

3. hvidvaskdirektiv, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF 
af 26. oktober 2005, blev gennemført i Danmark ved lov nr. 117 af 27. 
februar 2006, jf. L 47 FT 2005-06. Loven (i det følgende kaldet 2006-lo-
ven) blev senest bekendt som lbkg. nr. 1022 af 13. august 2013.
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4. hvidvaskdirektiv – der som anført forstærkede fokus på gennemsigtig-
hed omkring ejerforholdene til kapitalselskaber – blev gennemført ved to 
adskilte love. Direktivets bestemmelser om gennemsigtighed vedrørende 
de reelle ejerforhold til kapitalselskaber mv. blev gennemført ved lov nr. 
262 af 16. marts 2016 (Indførelse af register over reelle ejere) om ændring 
af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om 
erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love, jf. L 94 FT 2015-16. 
Loven, der trådte i kraft den 23. maj 2017, jf. bkg. nr. 485 af 18. maj 2017, 
ligger i forlængelse af lov nr. 739 af 1. juni 2015, hvorved adgangen til at 
udstede ihændehaverkapitalandele blev afskaffet.

De af direktivets bestemmelser, der direkte vedrører foranstaltninger 
til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, blev 
gennemført ved lov nr. 651 af 8. juni 2017 (i det følgende kaldet 2017-lo-
ven), jf. L 41 FT 2016-17, der trådte i kraft den 25. juni 2017 – sammen-
faldende med implementeringsfristen i 4. hvidvaskdirektiv. Loven ind-
førte en række nye pligter navnlig på området for intern compliance i de 
omfattede virksomheder (udarbejdelse af risikovurdering, politik og for-
retningsgange), og skærpede på en række kundevendte områder de plig-
ter, som allerede bestod. Lovens generelle og eksplicit formulerede regu-
leringsparadigme er, at de foreskrevne foranstaltninger skal gennemføres 
ud fra en risikobaseret tilgang, således at situationer, der indebærer en 
højere risiko, kræver mere omfattende undersøgelser, mens situationer, 
der frembyder en begrænset risiko, kan håndteres med en lempet ressour-
ceindsats.

Erhvervsministeren tilkendegav i sit svar på Erhvervsudvalgets spørgs-
mål 4 under behandlingen af lovforslaget, at han vil sikre, at der 4 år efter 
lovens ikrafttræden – altså i sommeren 2021 – vil blive foretaget en eva-
luering af loven med særligt fokus på myndighedernes og virksomheder-
nes anvendelse af den risikobaserede tilgang samt på, hvorvidt reglerne 
har en effekt på omfanget af hvidvask og finansiering af terrorisme i Dan-
mark.

Ved lov nr. 1547 af 19. december 2017 blev § 1, stk. 1, nr. 6, nyaffattet, 
§ 82, nr. 7, ophævet, og bilag 1, nr. 4, redaktionelt justeret.

Ved lov nr. 706 af 8. juni 2018 blev § 1, stk. 1, nr. 7, redaktionelt juste-
ret, § 7 stk. 2, ændret, ligesom der blev indsat et stk. 6 i § 48 og § 51 a blev 
tilføjet.

Ved lov nr. 1535 af 18. december 2018 blev der i § 78 indsat et nyt stk. 3.
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Ved lov nr. 553 af 7. maj 2019 (i det følgende kaldet 2019-loven) blev 
der – dels af redaktionelle årsager og af hensyn til en korrekt gennemfø-
relse af 4. hvidvaskdirektiv, dels til gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv 
– foretaget en række ændringer af lovens bestemmelser. De ændringer, 
der er redaktionelle eller vedrører gennemførelsen af 4. hvidvaskdirektiv 
– dvs. af lovens § 2, nr. 8, litra g, og nr. 12, litra d, § 8, stk. 1-4, § 9, § 11, 
stk. 1, nr. 3, § 17, stk. 4, § 18, stk. 1 og 7, § 19, stk. 1, § 22, stk. 1 og 5, 
§ 28, § 30, stk. 3, § 35, stk. 1, § 36, stk. 1-3, § 36 a, § 38, stk. 4, § 42, nr. 
7, § 55, § 56, stk. 3, § 56 a, § 62, stk. 2, § 63 a, § 68, stk. 2, § 69 a, § 80, 
stk. 5, og bilag 1-3 – trådte i kraft den 1. juli 2019, mens de ændringer, 
hvormed 5. hvidvaskdirektiv gennemføres, træder i kraft den 10. januar 
2020. Det drejer sig om fodnoten til lovens titel, § 1, stk. 1, nr. 16-17 og 
22-24, samt stk. 4-5, § 2, nr. 9 og 13-19, § 3, stk. 2, § 6 a, § 7, stk. 2, § 10, 
nr. 1, § 11, stk. 1, nr. 2 og 3, § 14, stk. 1, § 15 a, § 17, stk. 2 og 3, § 18, stk. 
8, § 20 a, § 22, stk. 3, § 25, §§ 30 a og b, §§ 31 a og b, § 35, stk. 1, § 36, 
stk. 1, § 38, stk. 3 og 6, kapitel 10 a, § 47, stk. 1 og 3, § 48, § 49, stk. 1, 
§ 50, stk. 1, §§ 51-53, § 54, stk. 1 og 2, § 55, stk. 1, § 57, stk. 1, § 58, stk. 
5 og 8, § 59, stk. 1 og 2, § 60, § 62, stk. 1, 5-7 og 9, § 63, stk. 3-6, § 64, 
stk. 1, § 65, stk. 1, § 68, stk. 5-7, § 78, stk. 1 og 2, § 80, stk. 2 og 4, samt 
bilag 2, nr. 3, og bilag 3, nr. 1 og 2.

Ændringerne af §§ 8, stk. 2-4, 9, stk. 1 og 2, 17, stk. 3, 18, stk. 1, 22, 
stk. 5, og 38, stk. 4, er rent terminologiske, idet de indebærer, at udtryk-
kene »procedurer« og »procedurerne« som betegnelse for forskrifter, som 
de virksomheder og personer, er er omfattet af loven, har opstillet for 
foretagelsen af kundekendskabsprocedurer mv., er erstattet af udtrykkene 
»forretningsgange« og »forretningsgangene«. Herved blev et ønske, som 
dengang Finansrådet havde fremsat under høringen over udkast til L 41 
FT 2016-17 med henblik på en ensartet terminologi i den finansielle lov-
givning, imødekommet.

5.2 Nationale risikovurderinger

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet afgav 
i 2015 Hvidvask i Danmark – Den Nationale risikovurdering 2015. Den-
ne, der var den første af sin art, er blevet fulgt op af Hvidvask i Danmark 
– Den Nationale risikovurdering 2018, udgivet i 2019.
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5.3 Tilgrænsende lovgivning mv.

Den finansielle sektor har i de senere år både internationalt og her i landet 
været hjemsøgt af række alvorlige sager med hensyn til de finansielle 
virksomheders overholdelse af regulatorisk og anden lovgivning (sagerne 
om ledelsesansvar i kølvandet på finanskrisen, Panama Papers, utilsigtet 
udnyttelse af mellemstatslige skatteaftaler mv.), ligesom flere virksom-
heder også har været involveret i sager om manglende overholdelse af 
reglerne om hvidvask og terrorfinansiering. Som opfølgning på sit til-
synsbesøg i november 2016 udsendte FATF som anført i august 2017 en 
rapport, som indeholdt visse kritiske bemærkninger om den danske ind-
sats over for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Dette har her i landet afstedkommet en række politiske initiativer, her-
under politiske aftaler af 21. juni 2017 om Styrket indsats mod hvidvask 
m.v. i den finansielle sektor, af 19. september 2018 om Yderligere initia-
tiver til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og af 
27. marts 2019 om Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet. Dis-
se aftaler har dannet en del af baggrunden for de lovændringer, der er 
omtalt ovenfor.

Sideløbende hermed sendte Justitsministeriet i kølvandet på de til dels 
kritiske observationer i FATF’s rapport af august 2017 vedrørende tilsyns-
besøget i Danmark i november 2016 den 14. marts 2018 en National stra-
tegi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2018-2021 i høring. 
Den endelige udgave af strategien er offentliggjort som bilag 1 til den 
politiske aftale af 19. september 2018.

6. Internationale og nationale samarbejdsfora 

6.1 Wolfsberg-gruppen

I 2000 gik 13 internationale banker under sloganet »Global Banks: Glo-
bal standards« sammen med det formål at udvikle retningslinjer for at 
håndtere risici for finansiel kriminalitet. Gruppen publicerede i 2000 
Wolfsberg Anti-Money Laundering (AML) Principles for Private Ban-
king, som er blevet revideret i 2002 og senest i 2012. Gruppen har herud-
over udgivet en lang række anbefalinger og rapporter om finansielle risici, 
herunder »Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire 
(FCCQ)«, som er et spørgeskema, som gennem 28 spørgsmål kan hjælpe 
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omfattede virksomheder og personer med at afgøre, om de overholder 
kravene i deres nationale hvidvasklovgivning. 

6.2 Egmont-gruppen

Ud over de lovgivningsmæssige aktiviteter, der som beskrevet ovenfor i 
pkt. 2-5 udfoldes i en række mellemstatslige mv. organisationer, førte det 
stigende fokus på, at udfordringerne med hvidvask og terrorfinansiering 
er af grænseoverskridende karakter, i 2013 til oprettelsen af Egmont-
gruppen – en international organisation, der som medlemmer har i alt 158 
nationale finansielle tilsynsmyndigheder mv., benævnt FIUs (Financial 
Intelligence Units, undertiden på dansk omtalt som finansielle efterret-
ningstjenester).

6.3 Dansk HvidvaskForum

Ved en samarbejdsaftale af 17. november 2016 blev Dansk HvidvaskFo-
rum etableret. De deltagende myndigheder og organisationer er Erhvervs-
ministeriet (med deltagelse af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen), Ju-
stitsministeriet (med deltagelse af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk 
og International Kriminalitet), Udenrigsministeriet, Skatteministeriet 
(med deltagelse af Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden) og Advo-
katsamfundet. De grønlandske og færøske myndigheder inddrages løben-
de i arbejdet, hvor det skønnes relevant, og Politiets Efterretningstjeneste 
deltager i Dansk HvidvaskForums møder som observatør (dette skyldes, 
at PET ikke vil kunne deltage i udveksling af oplysninger om hvidvask og 
terrorfinansiering).

Formålet med Dansk HvidvaskForum er at sikre et effektivt samar-
bejde mellem myndighederne i bekæmpelsen af hvidvask og finansiering 
af terrorisme, blandt andet ved at sikre et forum, hvor information til brug 
for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering effektivt kan udveksles 
med henblik på at medvirke til en fælles forståelse af risikoen for hvid-
vask og terrorfinansiering i Danmark.

En af de væsentligste opgaver i Dansk HvidvaskForum er at sikre ko-
ordineringen af myndighedernes risikovurdering på hvidvaskområdet. 
Risikovurderingen skal medvirke til at fokusere myndighedernes fælles 
indsats i forebyggelsen og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering 
i Danmark.
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Desuden skal Dansk HvidvaskForum løbende vurdere effektiviteten af 
de foranstaltninger, der er iværksat, med henblik på at indstille yderligere 
politiske tiltag, hvis dette vurderes nødvendigt. Opgaver i relation til 
hvidvaskevalueringer af Danmark foretaget af internationale organisatio-
ner er også en del af ansvarsområdet i HvidvaskForum samt, gennemfø-
relse af finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juri-
diske enheder, organer o.lign. der er besluttet af De Forenede Nationer og 
Den Europæiske Union.

Dansk HvidvaskForum holder som udgangspunkt tre-fire årlige mø-
der.

6.4 Dansk HvidvaskForum+

Det var et led i den politiske aftale af 19. september 2018, at der skulle 
nedsættes et nyt samarbejdsforum mellem myndighederne og repræsen-
tanter fra de omfattede sektorer, kaldet HvidvaskForum+, med det formål 
at styrke videndelingen mellem sektoren og myndighederne og at være 
med til at sikre og underbygge, at myndighederne kan drage fordel af den 
erfaring, som er opbygget i relevante brancher. Samtidig skal det sætte 
virksomhederne i stand til i videst muligt omfang at drage fordel af myn-
dighedernes erfaringer og viden.

Finanstilsynet varetager formandskabet for HvidvaskForum+, der i 
øvrigt består af repræsentanter for de myndigheder mv., der deltager i 
HvidvaskForum, samt Finans Danmark, Finans og Leasing, Forsikring & 
Pension, Foreningen Danske Revisorer, FSR – danske revisorer, Dansk 
Ejendomsmæglerforening, pengeoverførselsvirksomheder, herunder 
udenlandske pengeoverførselsvirksomheder som har agenter her i landet 
og valutavekslingsvirksomheder, Danish Online Gambling Association, 
Kasinoforeningen, Danske Advokater, ISOBRO (indsamlingsorganisatio-
nernes brancheorganisation), Fondsmæglerforeningen og Dansk Galleri 
Sammenslutning.

HvidvaskForum+ holder som udgangspunkt to årlige møder.
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Kapitel 1: Anvendelsesområde og definitioner m.v.

Til kapitel 1

Kapitel 1 omfatter §§ 1-6 a. I § 1 afgrænses de virksomheder og personer, 
som loven finder anvendelse på, og § 2 indeholder definitioner af en lang 
række begreber, som er væsentlige ved anvendelsen af loven. §§ 3 og 4 
definerer lovens hvidvaskbegreb, henholdsvis finansiering af terrorisme. 
§ 5 indeholder det såkaldte kontantforbud, § 6 fastsætter en pligt til at tage 
falske eller formodet falske mønter og pengesedler ud af omløb, og § 6 a 
forbyder anvendelse af 500 euro-sedler i Danmark.

§ 1 Denne lov finder anvendelse på følgende virksomheder og 
personer:

 1) Pengeinstitutter.
 2) Realkreditinstitutter.
 3) Fondsmæglerselskaber.
 4) Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
 5) Sparevirksomheder.
 6) Udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjene-

ster omfattet af bilag 1, nr. 1-7, i lov om betalinger.
 7) Forsikringsformidlere, når de formidler livsforsikringer eller an-

dre investeringsrelaterede forsikringer.
 8) Øvrige virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt udøver 

en eller flere af aktiviteterne som nævnt i bilag 1, jf. dog stk. 6.
 9) Udenlandske virksomheders filialer, distributører og agenter her 

i landet, der udøver virksomhed efter nr. 1-7, 10 og 11.
10) Investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative in-

vesteringsfonde, hvis disse virksomheder har direkte kundekon-
takt.

11) Danske UCITS og alternative investeringsfonde, hvis disse virk-
somheder har direkte kundekontakt.

12) Operatører af et reguleret marked, der har fået tilladelse i Dan-
mark til at være auktionsplatform i henhold til Europa-Kommis-
sionens forordning 2010/1031/EU af 12. november 2010 om det 
tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for 
drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådan-
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ne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusga-
semissioner i Fællesskabet.

13) Aktører, som har tilladelse til at byde direkte på auktioner, der er 
omfattet af Europa-Kommissionens forordning 2010/1031/EU af 
12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb 
af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre 
aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning 
for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, 
og som ikke allerede er omfattet efter nr. 1 og 3.

14) Advokater,
a) når de yder bistand ved rådgivning om eller udførelse af trans-

aktioner for deres klienter i forbindelse med
i) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,
ii) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre ak-

tiver,
iii) åbning eller forvaltning af bankkonti eller værdipapirde-

poter,
iv) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift el-

ler ledelse af virksomheder eller
v) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, fonde m.v., 

eller
b) når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en 

finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast 
ejendom.

15) Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revi-
sorloven.

16) Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder, herunder 
når de optræder som mellemmænd i forbindelse med udlejning 
af fast ejendom.

17) Virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer 
samme ydelser som de i nr. 14-16 nævnte persongrupper, herun-
der revisorer, som ikke er godkendt i henhold til revisorloven, 
skatterådgivere, eksterne bogholdere og enhver anden person, 
der forpligter sig til at yde hjælp, bistand eller rådgivning om 
skatteanliggender som sin vigtigste erhvervsmæssige virksom-
hed.
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18) Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, jf. § 2, nr. 12.
19) Valutavekslingsvirksomhed, jf. dog stk. 4.
20) Udbydere af spil, jf. dog stk. 5.
21) Danmarks Nationalbank, i det omfang den udøver tilsvarende 

virksomhed som institutter som nævnt i nr. 1.
22) Virksomheder og personer, som opbevarer, handler med eller for-

midler handel med kunstværker, herunder gallerier og auktions-
huse, hvor værdien af transaktionen eller af en række indbyrdes 
forbundne transaktioner udgør 50.000 kr. eller derover.

23) Udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer.
24) Udbydere af virtuelle tegnebøger.

Stk. 2. § 5 finder anvendelse på erhvervsdrivende, der ikke er om-
fattet af stk. 1.

Stk. 3. § 6 finder anvendelse på virksomheder og personer, der som 
led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af penge-
sedler og mønter til offentligheden, herunder personer og virksomhe-
der, hvis aktivitet består i at veksle pengesedler og mønter i forskel-
lige valutaer.

Stk. 4. § 6 a finder anvendelse på alle juridiske og fysiske personer 
her i landet.

Stk. 5. § 36 a finder anvendelse på danske virksomheders uden-
landske filialer.

Stk. 6. Finanstilsynet kan for virksomheder og personer omfattet 
af stk. 1, nr. 8 og 19, fastsætte regler om, at loven helt eller delvis ikke 
finder anvendelse på virksomheder og personer, der alene udøver fi-
nansiel aktivitet i begrænset omfang.

Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at loven helt eller 
delvis ikke finder anvendelse for spil, dog ikke kasinoer, hvor der vur-
deres at være en begrænset risiko for hvidvask eller finansiering af 
terrorisme.

Indsat ved: Lov nr. 651 af 8. juni 2017.

Ændret ved: Lov nr. 1547 af 19. december 2017 (stk. 1, nr. 6), lov nr. 706 af 8. juni 2018 

(stk. 1, nr. 7) og lov nr. 553 af 7. maj 2019 (stk. 1, nr. 8, 16 og 17 samt 22-24, nyt stk. 4 

og 5).

Kilder: L 41 FT 2016-17 s. 24 ff. og 66 ff., L 41 FT 2016-17, Erhvervsudvalgets be-

tænkning s. 7, L 10 FT 2017-18 s. 137, L 184 FT 2017-18 s. 82, L 204 FT 2018-19, 1. 
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samling, s. 27 ff. og Erhvervsudvalgets betænkning s. 3. Finanstilsynets vejledning ok-

tober 2018 s. 6 ff. og 10 ff.

Teksten gengiver bestemmelsen pr. 10. januar 2020. For bestemmelsens indhold indtil 

denne dato henvises til bilag 1. 

Baggrund

Bestemmelsen gennemfører 4. hvidvaskdirektivs art. 2 og 5. hvidvaskdi-
rektivs art. 1, stk. 1, litra a og b, samt art. 2, stk. 1, nr. 3.

Bestemmelsen, der viderefører 2006-lovens § 1, fastlægger lovens an-
vendelsesområde og opregner de virksomheder og personer, som loven 
finder anvendelse på. Ved 2019-loven blev lovens anvendelsesområde ud-
videt gennem en justering af stk. 1, nr. 17, og indsættelse af stk. 1, nr. 
22-24. Bestemmelsen fastsætter endvidere, i hvilke tilfælde Finanstilsy-
net kan fastsætte regler om, at loven helt eller delvist ikke finder anven-
delse. Bestemmelsen giver endelig skatteministeren bemyndigelse til at 
fastsætte regler om, at loven helt eller delvist ikke finder anvendelse for 
visse udbydere af spil.

Til stk. 1

Bestemmelsen fastsætter, hvilke virksomheder og personer der er omfat-
tet af loven. At en person eller virksomhed er omfattet af loven, indebærer 
– ud over de interne compliancetiltag mv., jf. §§ 7-9 og §§ 35-36 – navn-
lig pligt til at gennemføre kundekendskabsprocedurer, jf. lovens §§ 11-
21. I den forstand retter pligterne sig mod de omfattede virksomheders og 
personers kunder. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at 
pligten efter § 26, stk. 1, til at underrette Statsadvokaten for Særlig Øko-
nomisk og International Kriminalitet (eller (for advokater) evt. Advo-
katsamfundet) også gælder, hvor en henvendelse fra en potentiel kunde 
ikke fører til, at der etableres en forretningsforbindelse, jf. L 41 FT 2016-
17 s. 127. Dette indebærer en skærpelse i forhold til 2006-loven, hvor det 
af L 47 FT 2005-06, de specielle bemærkninger til § 7 med henvisning til, 
at loven også fandt anvendelse på forsøg på hvidvask af penge, blot frem-
gik, at det er »en naturlig forståelse, at der også skal gives underretning 
om kundeforhold, der afvises, hvis der skønnes at være tale om forsøg på 
hvidvask eller terrorfinansiering«. På denne baggrund har angivelsen i 
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bemærkningerne til nr. 1 (L 41 FT 2016-17 s. 70), hvorefter »Advokater 
er kun omfattet af lovforslaget i relation til klienter« (en angivelse, der 
fremstår uændret i forhold til 2006-loven, hvor den imidlertid blev an-
vendt som afsæt for en konstatering af, at advokater ikke havde pligt til at 
give underretning efter lovens § 7 (nu § 26), hvis de afviste en henven-
delse fra en potentiel kunde), næppe selvstændig betydning, ligesom det 
forekommer ejendommeligt (og overflødigt), at det specielt for revisorer 
anføres, at disse har pligt til at foretage underretning efter § 26, uanset at 
de afviser en henvendelse om indledning af et kundeforhold, L 41 FT 
2016-17 s. 71 ad § 1, nr. 15.

De fleste af de virksomheder og personer, som oplistes stk. 1, er om-
fattet af hvidvaskloven med deres fulde virksomhed. For livsforsikrings-
selskaber, forsikringsformidlere og advokater gælder imidlertid, at de kun 
er omfattet, når de udfører bestemte aktiviteter. Også revisorer kan under-
tiden udføre aktiviteter, der kommercielt foregår inden for rammerne af 
deres virksomhed, men som ikke desto mindre falder uden for lovens an-
vendelsesområde. Motiverne, L 41 FT 2016-17 s. 71 nævner den situati-
on, at en revisionsvirksomheds HR-afdeling står for rekruttering til leder-
stillinger hos en kunde. 

Særligt for advokater kan det volde vanskelighed at afgøre, om en gi-
ven aktivitet er omfattet af opregningen i nr. 14 eller ej, jf. nedenfor. Ad-
ministrativt ville det formentlig for visse advokater være det enkleste at 
gennemføre kundekendskabsprocedurer i samtlige sager, uanset om disse 
måtte anses for omfattet af nr. 14 eller ej. Man må imidlertid være op-
mærksom på, at den hjemmel, som er nødvendig for, at advokaten lovligt 
kan foretage den behandling af personoplysninger, som gennemførelse af 
kundekendskabsprocedurer uundgåeligt indebærer, netop skal findes i lo-
vens § 1, stk. 1, nr. 14. En gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i 
sager, der ikke efter deres art er omfattet af denne bestemmelse, vil derfor 
være i strid med de databeskyttelsesretlige regler, jf. således databeskyt-
telsesforordningens art. 6, stk. 1, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Et 
samtykke, som advokaten måtte afkræve klienten som betingelse for at 
påtage sig sagen, kan næppe anses for at opfylde kravene til et gyldigt 
samtykke, jf. forordningens art. 4, nr. 11.

De virksomheder, der efter det anførte efter deres type eller aktiviteter 
række er omfattet af loven, er omfattet, uanset om de er af (meget) be-
grænset størrelse, jf. Erhvervsministeriets høringsnotat til L 41 FT 2018-
19, 1. samling, bilag 1 s. 11.
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Til nr. 1
Efter nr. 1 er pengeinstitutter er omfattet af loven. Pengeinstitutter er virk-
somheder, der udøver virksomhed, som består i fra offentligheden at 
modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde 
lån for egen regning. Sådanne virksomheder skal have tilladelse som pen-
geinstitut i henhold til § 7 i lov om finansiel virksomhed. Jf. nærmere 
Thomas Brenøe, Merete Hjetting, Marianne Simonsen og Malene Stadil: 
Lov om finansiel virksomhed s. 73 ff.

Til nr. 2
Efter nr. 2 er realkreditinstitutter omfattet af loven. Realkreditinstitutter er 
virksomheder, der yder lån mod registreret pant i fast ejendom på grund-
lag af udstedelse af realkreditobligationer og særligt dækkede realkredit-
obligationer eller særligt dækkede obligationer. Sådanne virksomheder 
skal have tilladelse som realkreditinstitut i henhold til § 8 i lov om finan-
siel virksomhed. Jf. nærmere Thomas Brenøe, Merete Hjetting, Marianne 
Simonsen og Malene Stadil: Lov om finansiel virksomhed s. 92 ff.

Til nr. 3
Efter nr. 3 er fondsmæglerselskaber omfattet af loven. Fondsmæglersel-
skaber er virksomheder, der over for tredjemand udøver aktiviteter, som 
omfatter værdipapirer i nærmere angivet omfang, og som ikke har tilla-
delse som pengeinstitut, realkreditinstitut eller investeringsforvaltnings-
selskab. Sådanne virksomheder skal have tilladelse som værdipapirhand-
ler i henhold til § 9 i lov om finansiel virksomhed. Jf. nærmere Thomas 
Brenøe, Merete Hjetting, Marianne Simonsen og Malene Stadil: Lov om 
finansiel virksomhed s. 96 ff.

Til nr. 4
Efter nr. 4 er livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser om-
fattet af loven. Sådanne virksomheder skal have tilladelse som forsik-
ringsvirksomhed i henhold til § 11 i lov om finansiel virksomhed. Jf. nær-
mere Thomas Brenøe, Merete Hjetting, Marianne Simonsen og Malene 
Stadil: Lov om finansiel virksomhed s. 110 ff.

Livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser er kun 
omfattet af loven, for så vidt angår deres livs- og pensionsforsikringer. 
Således er tegning af syge- og ulykkesforsikringer (som livsforsikrings-
selskaber har haft hjemmel til at tegne siden 1995) ikke omfattet.
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