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Sveriges advokatsamfund har den 5 juli 2016 beretts tillfälle att inom ramen för 
konsultationsförfarande lämna skriftliga synpunkter på EU-kommissionens förslag till 
revidering av direktiv 2015/849/EU om förhindrande av att det finansiella systemet 
används för penningtvätt och finansiering av terrorism (det fjärde penningtvättsdirektivet) 
(COM[2016] 450 final). 
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen, förutom såvitt avser den 
automatiserade och centraliserade mekanismen för informationslämning till finanspolisen 
avseende verkliga huvudmän till medel på bankkonton, m.m.  
 
Synpunkter 

 
Advokatsamfundet, som i relevanta delar hänvisar till tidigare yttrande över 
genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet,1 har följande synpunkter på 
kommissionens förslag till revideringar av detta ännu inte genomförda direktiv. 
 
Advokatsamfundet konstaterar att kommissionen i direktivsutkastet föreslår att de 
nationella finanspolismyndigheterna (FIU:s) inte ska behöva vara beroende av 
verksamhetsutövares misstankerapportering för att få information kring vissa 
penningmedel, personer eller företag, utan att finanspolisen ska kunna inhämta sådan 
information på eget initiativ. Detta är ett förslag som – trots Advokatsamfundet starka 
kritik – tyvärr redan har införts i Sverige genom implementeringen den 15 mars 2009 av 
det tredje penningtvättsdirektivet, där en utvidgad rapporteringsplikt genom den s.k. 
frågerätten infördes i svensk lagstiftning. Därefter har rapporteringsplikten i viss mån 
ytterligare kommit att utvidgas genom det tillkommande krav som infördes den 1 juli 

                                                
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 26 april 2016 över betänkandet Ytterligare åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism – Fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – 
m.m. (SOU 2016:8). Se även yttrande den 13 juli 2007 över betänkandet Genomförande av tredje 
penningtvättsdirektivet (SOU 2007:23). 
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2014 om information kring huruvida medel som härrör från misstänkta transaktioner finns 
hos verksamhetsutövaren, uppgifter om tillgodohavanden och uppgifter om mottagare av 
den planerade transaktionen, m.m.2  
 
Finanspolisens möjlighet att inhämta information och verksamhetsutövarnas 
rapporteringsplikt har alltså redan successivt ökat i Sverige, något som särskilt för 
advokatväsendet har varit mycket olyckligt, eftersom dessa lagstiftningskrav står i direkt 
strid med den för advokater lagstadgade tystnadsplikten, klientlojaliteten och det 
oberoende som är grundvalar för hela advokatverksamheten i vårt land.3  
 
När det därför gäller det kompletterande förslaget om att finanspolisen ska ha utökade 
möjligheter att identifiera verkliga huvudmän till bankkonton och andra konton, har 
Advokatsamfundet i sitt remissyttrande avseende genomförandet av det fjärde 
penningtvättsdirektivet konstaterat att det av penningtvättsutredningen föreslås att ett 
förenklat förfarande fortfarande ska gälla avseende verkliga huvudmän till advokaters 
klientmedelskonton. Advokatsamfundet har dock ansett att den nya bestämmelsen i det 
fjärde direktivet 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. Under alla förhållanden 
får sådan information inte lämnas utan klientens samtycke, eftersom detta skulle strida 
mot advokatens lagstadgade tystnadsplikt. Advokatsamfundet hänvisar i detta hänseende 
till vad som tidigare anförts i denna fråga. 4 
 
Advokatsamfundet motsätter sig mot denna bakgrund kommissionens nu aktuella förslag 
om en automatiserad centraliserad mekanism för att omgående möjliggöra för 
finanspolisen att identifiera kontohavare när det gäller verkliga huvudmän till medel på 
bankkonton; av allt att döma även advokaters klientmedelskonton. Advokatsamfundet vill 
också i sammanhanget peka på att det i förslaget till artikel 50 a (b) ([18], överst s. 38 i 
direktivsförslaget) dock anges begränsningar i informationsöverföring i fråga om 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikt (”legal privilege or legal professional secrecy”). 
Undantag från föreskriven informationsinhämtning bör därför göras avseende advokaters 
klientmedelskonton.  
 

                                                
2 Se 3 kap. 1 § fjärde stycket respektive 3 kap. 1 § andra stycket PTL samt prop. 2008/09:70 s. 117 f. och 197, 
liksom prop. 2013/14:121 s. 86 ff. 
3 Se t.ex. Advokatsamfundets vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande regleringen om åtgärder 
mot penningtvätt och terroristfinansiering – Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv, version 3 (s. 19 
ff.) och Advokatsamfundets skrivelse den 18 februari 2009 till Justitieutskottets ledamöter med anledning av 
genomförandet av det tredje penningtvättsdirektivet 
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/riksdagens_kammarbehandli
ng_av_justitieutskottets_betankande_2008_09_juu13_och_regeringe.pdf  
4 Se under rubriken ”Klientkännedom” s. 3 f. i Advokatsamfundets remissyttrande den 26 april 2016 över 
betänkandet Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – Fjärde penningtvättsdirektivet 
– samordning – ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8). 
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Att över huvud taget skapa en central registreringsmekanism med information om 
verkliga huvudmän till medel på olika bankkonton, inklusive klientmedelskonton, skulle 
enligt Advokatsamfundets uppfattning inte bara stå i direkt strid med grundläggande 
advokatetiska kärnvärden och den lagstadgade tystnadsplikt som omgärdar 
advokatverksamheten. En sådan ordning skulle inte heller kunna anses proportionell i 
förhållande till dess syfte att bekämpa penningtvätt och terroristfinansiering. Även 
förslagets ändamålsenlighet och effektivitet skulle starkt kunna ifrågasättas utifrån de 
negativa effekter förslaget skulle ha för den enskildes rättssäkerhet och personliga 
integritet. Därtill kan det starkt ifrågasättas om sådana uppgifter skulle vara förenliga med 
vår nationella dataskyddslagstiftning (PUL m.m.). Risken är med det nuvarande 
direktivsförslaget dessutom stor att uppgifterna skulle kunna komma att användas också 
till annat än bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering. Att tillgång till 
uppgifterna om kontohavare enligt förslaget ska begränsas till ”need to know basis” 
(förslaget s. 15) förefaller i detta sammanhang föga betryggande.  
 
Advokatsamfundet vill avslutningsvis understryka att det förhållandet att advokater inte 
bör omfattas av en sådan upplysningsplikt om klienter och medel på klientmedelskonton 
som nu föreslås, även stöds av det ställningstagande som gjorts i andra 
lagstiftningssammanhang och den särreglering som där gjorts med beaktande av 
advokatens särskilda rättsstatliga ställning och lagstadgade tystnadsplikt, där advokater 
därför undantagits från liknande informationsplikt, exempelvis i fråga om lagstiftning 
kring automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. 5  
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 

                                                
5 Se prop. 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, s. 108. 
Se även prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters 
regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA, s. 163 f. Se 
även Advokatsamfundets remissyttrande den 25 maj 2015 över promemorian En global standard för automatiskt 
utbyte av upplysningar om finansiella konton (Fi2015/2358), i vilket även hänvisades till Advokatsamfundets 
kompletterande remissyttrande den 8 oktober 2014 över Finansdepartementets promemoria Genomförande av 
avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad 
av skatteregler och för att genomföra FATCA (Fi2014/2687).  


