Ny penningtvä ttslagstiftning och
lag om registrering av s.k. verkliga huvudmä n

Riksdagen har den 22 juni 2017 utfä rdat lagen (2017:630) om
å tgä rder mot penningtvä tt och �inansiering av terrorism
(PTL). Den nya lagstiftningen ersä tter lagen (2009:62) om å tgä rder mot penningtvä tt och �inansiering av terrorism som
gä llt sedan den 15 mars 2009. Den nya lagen gä ller frå n och
med den 1 augusti 2017. Advokater omfattas, precis som tidigare, av lagstiftningens bestä mmelser nä r de på olika sä tt deltar i vissa �inansiella transaktioner samt fö retags- och fastighetstransaktioner fö r en klients rä kning. Lagstiftningen omfattar dock ä nnu inte tillsyn och sanktioner av advokater.
Dessa frå gor har den 30 mars 2017 gjorts till fö remå l fö r ett
sä rskilt utredningsarbete i enlighet med sä rskilda utredningsdirektiv till en s.k. bokstavsutredare, som fö r Finansdepartementets rä kning ska utreda och lä mna fö rslag som rö r tillsyn
och sanktioner av advokater och advokatbyrå er i fö rhå llande
till PTL. Fö rslag om tillä gg till PTL i dessa hä nseenden ska
redovisas till regeringen senast den 15 december 2017. Detta
innebä r att en fullstä ndig lagstiftning rö rande penningtvä tt
och terrorist�inansiering fö r advokater sannolikt inte kommer
vara på plats fö rrä n under vå ren 2018. Vid sidan av 2017 å rs
PTL har ä ven lagen (2017:631) om registrering av verkliga
huvudmä n beslutats. Denna lagstiftning syftar bl.a. till att fö rbä ttra mö jligheterna att inhä mta den kundkä nnedom som PTL
fö reskriver.
Lagstiftningarna genomfö r det s.k. �jä rde penningtvä ttsdirektivet och fö rarbetena �inns i prop. 2016/17:173.
Ny penningtvättslagstiftning för advokatbyråer,
advokater och biträdande jurister
Enligt 2017 å rs penningtvä ttslagstiftning har advokater sammanfattningsvis i huvudsak sju skyldigheter:
i.
Att genom advokatbyrå ns fö rsorg upprä tta en allmä n
riskbedö mning fö r verksamheten på advokatbyrå n, liksom att upprä tta en sä rskild riskbedö mning avseende advokatbyrå ns klienter (klientriskpro�il);
ii. Att identi�iera och kontrollera sina klienter – inhä mta klientkä nnedom;
iii. Att ö vervaka på gå ende uppdrag och enstaka transaktioner i syfte att upptä cka avvikande aktiviteter och dä refter
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fö rdjupa granskningen av omstä ndigheter som kan tyda
på penningtvä tt;
iv. Att rapportera misstä nkta fall av penningtvä tt till Finanspolisen (rapporteringsplikt);
v. Att ä ven utan egen fö regå ende misstanke i vissa fall
lä mna information till Finanspolisen (uppgiftsskyldighet);
vi. Att bevara handlingar och uppgifter avseende klientkä nnedom och rapportering (5–10 å r) och hantera uppgifterna enligt lag; samt
vii. Att i ö vrigt dokumentera rutiner och riktlinjer avseende
å tgä rder fö r klientkä nnedom, ö vervakning, rapportering,
registerhå llning och hantering av personuppgifter.
Fö rutom dessa skyldigheter gä ller tystnadsplikt (meddelandefö rbud) i fö rhå llande till så dana sä rskilda å tgä rder som
ett uppdrag eller en enskild transaktion kan ha fö ranlett. En
advokat få r inte obehö rigen rö ja fö r klienten eller fö r nå gon
annan att sä rskilt ö vervakande å tgä rder har vidtagits eller att
rapportering har skett. Advokater har dock – genom ett sä rskilt undantag i PTL – mö jlighet att internt inom advokatbyrå n
utbyta information om så dana å tgä rder utan att anses ha brutit mot lagstiftningens meddelandefö rbud.
Lagstiftningen om penningtvä tt uppstä ller skyldigheter som
i �lera avseenden innebä r avsteg frå n de kä rnvä rden som gä ller fö r advokatkå ren, inte bara i Sverige utan i hela Europa.
Detta har i Sverige lett till att undantag frå n lagens krav har
gjorts i vissa avseenden fö r advokater. Det innebä r också att
tillä mpningsproblem uppstå r i en rad hä nseenden. Advokatsamfundet kommer dä rfö r inom kort att publicera en ny Vägledning fö r advokater och advokatbyrå er beträ ffande lagstiftningen om å tgä rder mot penningtvä tt och terrorist�inansiering utifrå n ett advokatperspektiv.
Advokatsamfundets och advokatbyråers registrering
av s.k. verkliga huvudmän
Genom ikraftträ dandet av den nya penningtvä ttslagen har
regeringen ä ven beslutat om en sä rskild lag om registrering av
verkliga huvudmä n. Den nya s.k. registreringslagen syftar till
att genom krav på ö kad insyn och registrering av verkliga
huvudmä n i juridiska personer, fö rhindra att juridiska personer utnyttjas fö r penningtvä tt eller terrorist�inansiering. Lagen
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trä der, i likhet med den nya penningtvä ttslagen, i kraft den
1 augusti 2017. Bolagsverket ä r utsedd till registerfö rande
myndighet.
Lagen ä r tillä mplig på samtliga svenska juridiska personer
dä r staten inte har ett avgö rande rä ttsligt bestä mmande in�lytande. Lagen gä ller ä ven utlä ndska juridiska personer som
driver verksamhet i Sverige. Advokatsamfundet har bedö mts
inte kunna omfattas av undantagsregeln i lagen och har dä rfö r,
liksom alla advokatbyrå er, att anmä la eventuella verkliga
huvudmä n till Bolagsverkets sä rskilda register.
Juridiska personer ska alltså till Bolagsverket anmä la om de
har en eller �lera verkliga huvudmä n och i så fall uppge vem
som ä r verklig huvudman. Med verklig huvudman avses
frä mst fysiska personer som ensamma eller tillsammans med
nå gon annan ytterst ä ger eller kontrollerar en juridisk person.
En fysisk person ska bland annat antas utö va den yttersta
kontrollen ö ver en juridisk person om han eller hon kontrollerar mer ä n 25 procent av det totala antalet rö ster i den juridiska personen.
Mot denna bakgrund ä r det uppenbart att Advokatsamfundet inte har nå gra verkliga huvudmä n att registrera till Bolagsverket. Detsamma torde gä lla fö r vissa advokatbyrå er (frä mst
de stö rre byrå erna), medan en stor del av landets advokatbyrå er dock kommer att omfattas av registreringsskyldigheten. Skyldighet fö religger dock ä ven att till Bolagsverket ange
att nå gon verklig huvudman inte �inns, i enlighet med det
elektroniska anmä lningsfö rfarande som ska upprä ttas (se Bolagsverkets hemsida).
Anmä lningsskyldiga juridiska personer som bildats fö re
ikraftträ dandet ska enligt lagens ö vergå ngsbestä mmelser gö ra
en anmä lan till registret senast sex månader efter lagens ikraftträdande. Anmä lningar kommer att kunna gö ras frå n och med
den 1 september 2017. Be�intliga juridiska personer må ste gö ra
anmä lan senast den 1 februari 2018. Till och med den 1 februari
2018 kommer det att vara kostnadsfritt att gö ra anmä lan. Dä refter kommer Bolagsverket att ta ut en avgift, vars storlek
ä nnu inte ä r bestä md. Om ingen anmä lan gö rs, kommer Bolagsverket att fö relä gga den juridiska personen att komma in
med anmä lan inom en viss angiven tid. Om anmä lan ä ndå inte
kommer in kan Bolagsverket besluta om vite.
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Bolagsverket har en omfattande plan fö r informationsinsatser fö r hela 2017 och bö rjan av 2018. Ny information lä ggs lö pande ut på Bolagsverkets webbplats (www.bolagsverket.se).
Under hö sten 2017 kommer Bolagsverket ä ven att skicka informationsbrev direkt till de juridiska personerna samt annonsera i branschtidningar m.m. De av Bolagsverket planerade informationsinsatserna ä r inriktade på de skyldigheter som
de anmä lningsskyldiga har enligt registreringslagen, men också hur de ska anmä la sina uppgifter till Bolagsverket enligt lag,
fö rordning och fö reskrifter. Bolagsverkets information kommer ä ven att anpassas sä rskilt fö r de olika anmä lningsskyldiga
juridiska personerna.
Advokatsamfundet har uttalat sig om registreringsskyldigheten av verkliga huvudmä n dels i remissyttrande den 26 april
2016 ö ver penningtvä ttsutredningens betä nkande
(SOU 2016:8), dels i remissyttrande den 26 juni 2017 ö ver Bolagsverkets fö rslag till fö reskrifter om registrering av verkliga
huvudmä n.
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