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Sveriges advokatsamfund har den 3 februari 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över  
betänkandet Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – Fjärde 
penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8). 
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet anser att förslaget till en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism (PTL) i många delar är bra. Lagstiftningen har även 
omdisponerats och till sin struktur ändrats och redaktionellt förbättrats för att enklare 
kunna tillämpas av verksamhetsutövare och tillsynsorgan, vilket är positivt. 
 
Advokatsamfundet har i flera hänseenden ingen erinran mot utredningens förslag, men har 
dock invändningar och synpunkter i olika frågor enligt vad som framgår av det följande.   
 
Advokatsamfundet hänvisar till de synpunkter som Advokatsamfundets expert i 
utredningen framfört i särskilt yttrande (betänkandet s. 679 - 683) i fråga om förslaget om 
sanktionsavgifter och bedömningen att tillsynen av advokatväsendet i vissa fall bör göras 
till föremål för översyn. 
 
Utifrån att lagens tillämpningsområde avseende advokater och biträdande jurister inte 
föreslås förändras, utan fortfarande tar sikte på uppdragsförhållande med en klient (1 kap. 
2 § 20 och 3 § första stycket) motsätter sig Advokatsamfundet utredningens bedömning 
att rapportering till Finanspolisen ska ske även om någon affärsförbindelse inte etablerats. 
Advokatsamfundet anser därför att advokater och biträdande jurister inte kan anses vara 
förpliktade att rapportera en presumtiv klient som advokaten efter erforderlig 
klientkännedomskontroll beslutar sig för att inte ingå uppdragsförhållande med. Även 
advokatens lagstadgade tystnadsplikt omöjliggör en sådan rapporteringsskyldighet.  
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Advokatsamfundet kan inte heller ställa sig bakom förslaget om den föreslagna nya 
nationella samordning av arbetet mot penningtvätt och terrorism, särskilt när det gäller det 
nya samordningsorgan som föreslås. Advokatsamfundet anser att den samordning som 
föreslås i betänkandet är alltför polisiär till sin karaktär och alltför mycket tar sikte på 
bekämpning av brott, i stället för att såsom i dag inriktas på att genom samverkan öka 
kunskapen hos tillsynsorgan och verksamhetsutövare för att förhindra att de verksamheter 
som omfattas av lagstiftningen utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
Advokatsamfundet anser därför att en effektivisering av nuvarande samordningsorgan är 
att föredra framför förslaget i betänkandet. För det fall de föreliggande förslagen om den 
nya samordningen kommer att leda till lagstiftning, kommer Advokatsamfundet att få 
anledning att nogsamt överväga sin roll i detta arbete. 
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot införandet av ett nationellt register för juridiska 
personers verkliga huvudmän, men anser att registret kan komma att innebära en 
administrativ börda för verksamhetsutövarna som kan ifrågasättas. Advokatsamfundet 
anser även, med hänsyn till samfundets organisationsform som privaträttsligt organ med 
myndighetsuppgifter och sina övriga lagstadgade uppgifter, att Advokatsamfundet bör 
undantas från skyldigheten att lämna information till det föreslagna centrala registret om 
faktiskt ägande av bolag (verkliga huvudmän) i den nya lag som föreslås om registrering i 
syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.   
 
Synpunkter 

 
Allmänt 

 
Såsom påpekas i det särskilda yttrandet tar såväl det fjärde penningtvättsdirektivet som i 
flera avseenden den föreslagna lagstiftningen i alltför liten omfattning hänsyn till de 
särskilda förhållanden som advokater verkar under och den lagstadgade rättsstatliga roll 
som advokater har, exempelvis när det gäller tystnadsplikt, lojalitetsplikt och oberoende. 
 

Definitionen av penningtvätt och finansiering av terrorism 

 
Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket i den föreslagna nya PTL utvidgas lagens 
tillämpningsområde i förhållande till gällande rätt i syfte att få verksamhetsutövarna att 
förebygga och i övrigt reagera på typiska penningtvättsåtgärder, som kan misstänkas vara 
vidtagna inom ramen för ett planerat brott. Det föreslås därför en bestämmelse som vid 
tillämpningen av PTL jämställer vissa förfaranden med penningtvätt. Sådana förfaranden 
anges vara åtgärder med egendom som är ägnade att dölja att någon, genom att fullfölja en 
påbörjad brottsplan, avser att berika sig genom brottslig handling.  
 
Advokatsamfundet ifrågasätter denna utvidgning av lagens tillämpningsområde från ett 
rättssäkerhetsperspektiv och anser att förslaget även riskerar innebära svårigheter när det 
gäller att utföra gransknings- och rapporteringsskyldigheten. Advokatsamfundet 
konstaterar att det inte skett något brott i det skede som en verksamhetsutövare enligt 
förslaget skulle rapportera misstanke om en sådan situation och tidpunkten för brottets 
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fullbordan kan ligga långt fram i tiden. Utvidgningen är därför utifrån ett 
legalitetsperspektiv olämplig och kommer sannolikt även att bli svår att tillämpa i 
praktiken.  
 
För det fall förslaget ändå skulle leda till lagstiftning, anser Advokatsamfundet i likhet 
med vad som anges i betänkandet, att dispositionsförbud inte ska kunna meddelas 
avseende denna typ av egendom. Eftersom ett dispositionsförbud i så fall skulle kunna 
utsträckas under lång tid i avvaktan på att det planerade brottet eventuellt skulle komma 
att genomföras, skulle en sådan ordning varken vara proportionerlig eller lämplig.   
 
Verklig huvudman – definition och kravet på identifiering och kontroll 

 
Med anledning av att definitionen av verklig huvudman (1 kap. 6 § 6 i den föreslagna 
PTL) är något annorlunda utformad i det fjärde direktivet än i dess föregångare och då 
definitionen inte anses inbegripa ägande eller kontroll av bolag noterade på en reglerad 
marknad, anser Advokatsamfundet att det inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet 
bör förtydligas huruvida en kunds börsnoterade moderbolag över huvud taget behöver 
kontrolleras, eller om det i ett sådant fall kan anses tillräckligt att konstatera att 
exempelvis en verkställande direktör i ett sådant bolag kan anses vara verklig huvudman. 
 
Identifiering av person i politiskt utsatt ställning (PEP) 

 
Förslag till nya bestämmelser om identifiering och krav på klientkännedom avseende PEP 
finns i 3 kap. 11, 17 och 21 §§ PTL. Mot bakgrund av förslaget om bestämmelsen i 3 kap. 
9 § andra stycket PTL om när verklig huvudman inte behöver identifieras och 
kontrolleras, anser Advokatsamfundet att det finns skäl att förtydliga vad som gäller när 
den verkliga huvudmannen är en PEP. I ett sådant fall torde identifiering av en PEP inte 
behöva ske. Advokatsamfundet anser därför att det av 3 kap. 11 § PTL uttryckligen bör 
framgå att en PEP inte behöver utredas om kunden/klienten omfattas av undantaget i 
3 kap. 9 § andra stycket.  
 
I detta sammanhang kan även konstateras att det är oklart vad som gäller om den verklige 
huvudmannen till en juridisk person inte kan identifieras och verksamhetsutövaren därför 
i stället väljer att identifiera företrädaren för bolaget (t.ex. VD). En fråga som då kan 
uppstå är om verksamhetsutövaren måste kontrollera om VD:n är en PEP och vilka 
åtgärder som i så fall måste vidtas. Detta bör förtydligas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  
 
Klientkännedom 

 
När det gäller kundkännedom avseende verkliga huvudmän, finns i den nuvarande 
lagstiftningen ett uttryckligt undantag för att banker och andra finansiella institut inte 
behöver kontrollera den egentliga ägaren till medel på advokaters klientmedelskonto 
(2 kap. 5 § 9 PTL). Möjligheten till undantag från att tillämpa förenklade åtgärder för 
kundkännedom fördes in i PTL som ett led i genomförandet av det tredje 
penningtvättsdirektivet. Enligt skrivningarna i det tredje penningtvättsdirektivet ansågs 
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riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism typiskt sett vara låga i dessa fall. 
En ordning som tillåter förenklade förfaranden i dessa fall har även ansetts påkallade med 
beaktande av advokaters tystnadsplikt. Även om det fjärde direktivet inte möjliggör ett 
sådant undantag från kundkännedom som gäller i dag, föreslås i betänkandet i enlighet 
med det fjärde direktivets lydelse att en bank inte ska behöva kontrollera verkliga 
huvudmän bakom klientmedelskonton som förvaltas av advokater och biträdande jurister 
på advokatbyråer om omständigheterna i det enskilda fallet medför att risken för 
penningtvätt eller terroristfinansiering är låg.  
 
Advokatsamfundet ser positivt på att ett förenklat förfarande fortfarande föreslås gälla 
avseende verkliga huvudmän till advokaters klientmedelskonton. Mot bakgrund av 
advokatens lagstadgade och straffsanktionerade tystnadsplikt och då det inte finns några 
skäl redovisade för att det inte fortfarande får anses föreligga låg risk avseende 
klientmedelskonton som förvaltas av advokater, anser emellertid Advokatsamfundet att 
det vore orimligt om förslaget i praktiken skulle komma att innebära att advokaten skulle 
behöva lämna uppgifter till banken om den verklige ägaren till klientmedel (verklig 
huvudman) utan att det finns någon särskild konkret omständighet som ger anledning till 
det, dvs. omständigheter som tyder på att en klient skulle använda kontot i 
penningtvättssyfte eller för finansiering av terrorism. Det bör mot den angivna 
bakgrunden enligt Advokatsamfundet anses föreligga en presumtion för låg risk i fråga 
om verkliga huvudmän till medel på konton som förvaltas av advokater och biträdande 
jurister. Advokatsamfundet anser därför att den nya föreslagna regleringen bör innebära 
att banker ska kunna begära information om vem som är verklig ägare (huvudman) till 
medel på ett klientmedelskonto endast i de fall då det i det enskilda fallet finns konkreta 
omständigheter som tyder på att det finns anledning att identifiera den verkliga 
huvudmannen till vissa medel på kontot.  
 
I sammanhanget vill samfundet även understryka att en advokat enligt gällande 
tystnadspliktsreglering inte äger lämna ut information som röjer identiteten på en klient 
utan klientens samtycke (se 8 kap. 4 § rättegångsbalken, 34 § andra stycket Stadgar för 
Sveriges advokatsamfund och 2.2.1 Vägledande regler om god advokatsed, VRGA). 
Därmed kommer det alltid krävas att en klient ger sitt samtycke till advokaten att denne 
vid förfrågan från banken får lämna information för att identifiera klienten som ägare till 
medel på ett klientmedelskonto. 
 
Advokatsamfundet delar även på de i betänkandet anförda skälen bedömningen att det 
föreslagna undantaget bör begränsas till endast advokater och biträdande jurister och inte 
längre omfatta andra oberoende jurister.   
 
Möjligheten att förlita sig på annans klientkännedomsåtgärder 

 

När det gäller möjligheten för verksamhetsutövare att förlita sig på utomståendes åtgärder 
för att uppnå kund/klientkännedom (3 kap. 26 och 27 §§ PTL), föreslås att det i den nya 
lagstiftningen införs ett uttryckligt förbud mot att kunna förlita sig på åtgärder som 
vidtagits av en utomstående med hemvist i ett land utanför EES som av EU-
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kommissionen identifierats som ett högrisktredjeland. Advokatsamfundet har ingen 
erinran mot införandet av en sådan bestämmelse, men anser att det finns anledning att – i 
enlighet med det riskbaserade förhållningssättet och fjärde direktivets lydelse – överväga 
möjligheten att göra undantag när den utomstående som vidtagit klientkännedomsåtgärder  
utgör en filial eller majoritetsägt dotterföretag som helt och hållet följer koncernens 
riktlinjer och rutiner i enlighet med gällande EES-reglering (se betänkandet s. 277). En 
olycklig konsekvens skulle annars kunna bli att en svensk advokat/advokatbyrå inte skulle 
kunna förlita sig på klientkännedomsåtgärder som utförts t.ex. av en svensk banks filial i 
ett högriskland, trots att banken enligt PTL måste tillämpa svensk 
penningtvättslagstiftning avseende hela koncernen.      
 
Rapporteringsskyldighet 

 

Eftersom det i betänkandet inte föreslås någon förändring av begreppet ”kund”, utan att 
detta fortfarande ska vara någon som trätt i avtalsförbindelse med en verksamhetsutövare, 
konstaterar Advokatsamfundet att även begreppet ”klient” måste anses oförändrat och ta 
sikte på den som ingått ett uppdragsförhållande med en advokat eller biträdande jurist (se 
betänkandet s. 200 f.)). Mot denna bakgrund och utifrån att lagens tillämpningsområde 
avseende advokater och biträdande jurister inte föreslås förändras utan fortfarande tar 
sikte på uppdragsförhållande med en klient (se 1 kap. 2 § 20 och 3 § första stycket i den 
föreslagna PTL) motsätter sig Advokatsamfundet utredningens bedömning att 
rapportering till Finanspolisen ska ske även om någon affärsförbindelse inte etablerats. 
Advokater kan därför – förutom att advokater och biträdande jurister fortfarande 
uttryckligen undantas från rapporteringsskyldighet (se förslaget till 4 kap. 7 § PTL och 
nedan) – inte anses vara förpliktade att rapportera en presumtiv klient som advokaten efter 
erforderlig klientkännedomskontroll beslutar sig för att inte ingå uppdragsförhållande 
med. Även advokatens lagstadgade tystnadsplikt omöjliggör en sådan rapporterings-
skyldighet (8 kap. 4 § och 36 kap. 5 § rättegångsbalken, 34 § andra stycket i Stadgar för 
Sveriges advokatsamfund samt 2.2.1 i Vägledande regler om god advokatsed). 
 
Advokatsamfundet vill i sammanhanget även framhålla att advokatuppdrag som inte 
omfattas av lagstiftningens tillämpningsområde (1 kap. 2 § 20 och 3 § första stycket PTL) 
inte heller kan omfattas av den föreslagna bestämmelsen i 3 kap. 2 § om att överföringar 
av medel över 1 000 euro ska omfattas av kravet på kundkännedom.  
 
Advokatsamfundet konstaterar med tillfredsställelse att det undantag från 
rapporteringsskyldighet som gäller för advokater och biträdande jurister (de s.k. process- 
och utredningsundantagen) föreslås överföras till den nya lagen, om än hopslagna till en 
och samma bestämmelse av redaktionella skäl (4 kap. 7 § i förslaget till ny PTL). Med 
anledning av att det i artikel 34.2 i det fjärde direktivet anges att undantagen ska gälla i 
den strikta utsträckning som bl.a. advokater utför de särskilda uppdrag som undantagen 
gäller, vill dock Advokatsamfundet framhålla vikten av att de grundläggande och 
lagstadgade kärnprinciper rörande oberoende, lojalitet och tystnadsplikt som ligger bakom 
dessa undantag från rapporteringsplikten även fortsättningsvis upprätthålls fullt ut.  
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När det gäller rapporteringar konstaterar Advokatsamfundet vidare att utredningen gjort 
bedömningen att inte genomföra den i artikel 34.1 angivna möjligheten att utse ett 
självreglerande branschorgan till mottagare av rapporteringar (se jämförelsetabellen s. 
468). Advokatsamfundet ställer sig helt och fullt bakom denna bedömning. En sådan s.k. 
”filterrapportering” för advokater till Advokatsamfundet skulle inte alls vara möjlig med 
hänsyn till att det är den enskilde advokaten som omfattas av PTL och har att göra de 
avvägningar och uppfylla de krav som lagstiftningen ställer upp (bl.a. rörande 
rapporteringsskyldighet), medan Advokatsamfundet har en oberoende tillsynsroll. Som 
tillsynsorgan i fråga om advokaters efterlevnad av PTL, kan samfundet inte samtidigt ha 
en roll som rapportör i fråga om enskilda advokaters misstankar om penningtvätt eller 
terroristfinansiering. Även praktiska och administrativa skäl talar mot en sådan ordning 
där samfundet annars skulle ha fått en roll som ”brevlåda” i rapporteringsprocessen (se 
artikel 34.1 andra stycket i direktivet).  
 
Advokatsamfundet konstaterar även att skyldigheten att till Finanspolisen underrätta om 
omständigheter som kan antas ha samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering 
av terrorism och som framkommer vid inspektioner eller på annat sätt, i likhet med 
nuvarande lagstiftning endast gäller myndigheter och inte omfattar Advokatsamfundet, 
som utövar sin oberoende tillsyn över advokater enligt lag och andra författningar (3 kap. 
6 § andra stycket i förslaget till ny PTL).   
 
Ansvar för regelefterlevnad och intern kontroll 

 
Mot bakgrund av vad som ovan anförts och att det är den enskilde advokaten eller 
biträdande jurister som enligt lag har att granska och direkt till Finanspolisen rapportera 
misstänkta fall av penningtvätt och terroristfinansiering, ifrågasätter Advokatsamfundet 
innebörden, syftet och ändamålsenligheten med förslaget om att samfundet bör uppmuntra 
att advokater och biträdande jurister lämnar information till samfundet rörande 
överträdelser av penningtvättsregelverket (se artikel 61 ang. uppmuntran om 
rapportering). Ända sedan PTL den 1 januari 2005, genom implementeringen av det andra 
direktivet, kom att omfatta advokater och biträdande jurister, har Advokatsamfundet 
tillhandahållit information om hur lagstiftningen ska efterlevas (bl.a. genom ett särskilt 
vägledningsdokument, information på webb, m.m.) och hur eventuella rapporteringar ska 
göras och utformas samt fört dialog med advokater som i enskilda fall misstänker att deras 
verksamhet kan vara under utnyttjande för penningtvätt eller terroristfinansiering.   
 

Tillsyn och sanktioner 

 
Advokatsamfundet hänvisar till de synpunkter som anförts i det särskilda yttrandet av 
samfundets expert i utredningen (betänkandet s. 679 - 683). Såsom påtalas i det särskilda 
yttrandet, kommer det obligatoriska kravet i det fjärde direktivet på att införa 
sanktionsavgifter avseende bland andra advokater, innebära genomgripande förändringar 
av det disciplinära systemet för advokatväsendet, särskilt med beaktande av den 
föreslagna överklagandemöjligheten.   
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I enlighet med vad som anförts av Advokatsamfundets expert i utredningen anser 
Advokatsamfundet att kravet för att kunna döma ut sanktionsavgifter för icke finansiella 
verksamhetsutövare, vars verksamhet väsentligt skiljer sig från banker och andra 
finansiella institut som i dag omfattas av sanktionsmöjligheten, bör ställas så högt som 
möjligt enligt direktivet. Det bör enligt Advokatsamfundet därför krävas att överträdelsen 
i fråga är allvarlig, upprepad, systematisk eller en kombination därav för att en 
sanktionsavgift ska kunna utdömas avseende en advokat (se artikel 59 i fjärde direktivet). 
Detta tydliggörs lämpligen genom att det i förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 
(8 kap. 7 a §) anges att en advokat får åläggas att utge en sanktionsavgift om överträdelsen 
är allvarlig, upprepad, systematisk eller en kombination därav. Vidare ska en 
sanktionsavgift endast kunna aktualiseras om en sådan avgift kan anses proportionerlig.  
 
Såsom också påpekas i yttrandet finns vidare frågetecken kring den dubbla prövning som 
är inbyggt i förslaget och särskilt hur frågan om en sanktionsavgift ska bedömas i 
förhållande till en straffavgift som utdelats av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Även 
frågan om när disciplinnämndens beslut om att tilldela advokat en erinran enligt förslaget 
ska överlämnas till Justitiekanslern för prövning av sanktionsavgift är oklar och kan 
komma föranleda praktiska problem. 
 
När det gäller utformningen av förslaget i 8 kap. 7 a § rättegångsbalken och frågan om hur 
sanktionsavgiften ska fastställas, ser Advokatsamfundet gärna att utformningen av 
bestämmelsen förtydligas för att ännu tydligare klargöra att sanktionsavgiftsalternativen 
två gånger vinsten av överträdelsen eller, om sådan inte går att fastställa, en miljon euro, 
är taket för sanktionsavgiften och 5 000 kronor det lägsta belopp som kan utdömas. 
Advokatsamfundet vill i sammanhanget också framhålla dels att det i praktiken torde bli 
mycket svårt att avgöra den vinst som härrör från överträdelsen, dels att en miljon euro är 
ett alltför högt takbelopp utifrån den rådgivande verksamhet som advokater bedriver. 
Enligt Advokatsamfundets bedömning kommer bestämmelsen i dess nuvarande lydelse 
vara svår att tillämpa i praktiken, där det först måste avgöras om det går att fastställa en 
vinst härrörande från överträdelsen, och om detta inte går, bestämma vilken avgift på 
mellan 5 000 kronor och en miljon euro som överträdelsen motsvarar. Denna bedömning 
ska dessutom ske med beaktande av den påföljd som tidigare dömts ut av 
Advokatsamfundets disciplinnämnd.   
 
När det sedan gäller utredningens bedömning att tillsynen av advokatväsendet i flera fall 
bör göras föremål för en övergripande översyn, hänvisar Advokatsamfundet till det 
särskilda yttrandet. 
 
Ett nytt samordningsorgan 

 

Advokatsamfundet anser att förslaget om en ny samordningsfunktion innebär att 
nuvarande samordningsorgan förändras på ett negativt sätt och ges en alltför ”polisiär” 
prägel genom att fokus genom förslaget kommer att läggas på den brottsbekämpande 
verksamheten. Samordningsorganet bör enligt samfundet även fortsättningsvis vara ett 
organ för informationsutbyte och en arena för att lära av varandra. Organet bör i första 
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hand vara ett forum vars arbete ska komma verksamhetsutövarna till godo genom 
respektive tillsynsorgan i form av information, kunskaper och erfarenheter från andra 
verksamhetsområden, för att i förlängningen leda till att verksamhetsutövarna själva kan 
få hjälp och stöd att utforma och administrera sin verksamhet med minsta möjliga risk för 
att utnyttjas i penningtvätts- eller terroristfinansieringssyften.  
 
Advokatsamfundet kan därför inte ställa sig bakom förslaget om den föreslagna nya 
nationella samordning av arbetet mot penningtvätt och terrorism. Advokatsamfundet anser 
att den samordning som föreslås i betänkandet alltför mycket tar sikte på bekämpning av 
brott, i stället för att såsom i dag inriktas på att genom samverkan öka kunskapen hos 
tillsynsorgan och verksamhetsutövare för att förhindra att de verksamheter som omfattas 
av lagstiftningen utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.  
 
Advokatsamfundet anser att en effektivisering av nuvarande samordningsorgan är att 
föredra framför förslaget i betänkandet. Anses det finnas behov av att skapa ett 
brottsbekämpande samordningsorgan, bör detta ske på annat sätt. För det fall de 
föreliggande förslagen om den nya samordningen kommer att leda till lagstiftning, 
kommer Advokatsamfundet att få anledning att nogsamt överväga sin roll i detta arbete. 
 

Det nationella registret för verkliga huvudmän 

 
Utredningen föreslår att det införs en särskild lag om registrering av ägar- och 
kontrollförhållanden i juridiska personer i syfte att förebygga penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Enligt lagstiftningen ska juridiska personer, med vissa undantag 
(se nedan), lämna information om sina verkliga huvudmän till ett nationellt centralt 
register. Enligt Advokatsamfundet skulle ett sådant register kunna vara till stor hjälp vid 
verksamhetsutövarnas klientkännedomskontroller avseende verklig huvudman. Eftersom 
en verksamhetsutövare dock inte enbart anses kunna förlita sig på de uppgifter som 
framgår av registret, utan ändå behöver göra en egen kontroll och då verksamhetsutövare 
som misstänker att uppgifterna i registret är felaktiga, dessutom ska anmäla detta till 
Bolagsverket (se 3 kap. 11 § i den föreslagna lagen om registrering), finns risk för att 
registret inte får så stora fördelar för de enskilda verksamhetsutövarna. I stället kan 
förslaget i realiteten komma att bli en administrativ börda och leda till dubbelarbete.   
 
Advokatsamfundet har en rad i lag fastlagda skyldigheter och utövar i flera hänseenden 
myndighetsutövning i fråga om bland annat tillsyn och inträdesförfaranden. Med hänsyn 
härtill, samfundets struktur och de uppgifter som i övrigt tillkommer organisationen, anser 
Advokatsamfundet att det bör undantas från skyldigheten att lämna information till det 
föreslagna centrala registret om verkliga huvudmän. Advokatsamfundet är inte en juridisk 
person som har några sådana verkliga huvudmän som avses i den föreslagna lagen. Att 
Advokatsamfundet borde undantas från informationsskyldigheten var också något som 
ansågs naturligt under utredningens arbete, även om den slutliga lydelsen av lagförslaget 
avseende undantagna myndigheter och organ inte kom att omfatta samfundet.  
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Även om Advokatsamfundet skulle komma att omfattas av den föreslagna lagstiftningen, 
konstaterar samfundet att detta inte skulle kunna innebära något mer än en skyldighet att 
till Bolagsverket uppge att samfundet, med hänvisning till sin organisationsform och 
lagstadgade uppgifter, inte har några verkliga huvudmän att anmäla.  
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 


