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Finanstilsynets praksis til reglerne om risikovurdering og risikostyring vil blive indarbejdet i 

vejledning for hvidvaskloven, der forventes at blive offentliggjort på Retsinformation og Fi-

nanstilsynets hjemmeside i efteråret 2018, efter den har været i offentlig høring.
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Indledning 

Finanstilsynets praksis vedrørende reglerne om risikovurdering og risikostyring på hvidvask-

området henvender sig til virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven. Den 

handler om, hvordan disse virksomheder og personer kan opfylde kravene i hvidvaskloven. 

Den omfatter reglerne på hvidvaskområdet, idet der dog nogle steder er nævnt, hvordan der 

kan være sammenhæng til andre regelområder. 

 

Virksomheder og personer skal imidlertid være opmærksom på, at der kan være krav i anden 

lovgivning, som de samtidig skal være opmærksomme på at overholde. 

 

1. Risikovurdering, § 7, stk. 1 
 

1.1 Baggrund 

Virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven (i det følgende virksomheder) skal fo-

retage en risikovurdering af virksomhedens iboende risiko for hvidvask og finansiering af 

terrorisme. Med ”iboende risiko” menes i denne forbindelse den risiko, der er for, at virksom-

heden kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Der tages således i første om-

gang ikke højde for de foranstaltninger, som virksomheden har iværksat for at begrænse 

risikoen. 

 

Risikovurderingen skal foretages med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, og 

den skal klarlægge hvilke forretningsområder i virksomheden, der er eksponeret for hvid-

vask- og/eller terrorfinansieringsrisici, hvor store disse risici er, og hvordan de kan manife-

stere sig. Med en virksomheds forretningsmodel menes i denne forbindelse en kombination 

af  

 de kundetyper, som virksomheden har 

 de produkter, tjenesteydelser og transaktioner, som virksomheden tilbyder kunderne 

 virksomhedens leveringskanaler til at tilbyde og/eller udføre produkterne og tjeneste-

ydelserne  

 lande eller geografiske områder hvor forretningsaktiviteterne udøves og  

 virksomhedens organisation 

 virksomhedens koncernstruktur 

 

Risikovurderingen danner grundlag for, at virksomheden kan vurdere hvilke forretningsom-

råder, der skal prioriteres for at undgå, at virksomheden kan misbruges til hvidvask og finan-

siering af terrorisme samt hvilke operationelle procedurer, der skal iværksættes for de en-

kelte forretningsområder. Risikovurderingen skal dermed danne grundlaget for, hvordan virk-

somheden tilrettelægger sine politikker, procedurer og kontroller, jf. afsnit 2 nedenfor. 

 

Konkret betyder den risikobaserede tilgang, at virksomheden skal identificere og vurdere og 

derfor også forstå den iboende risiko for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller 

finansiering af terrorisme. Virksomheden kan dermed fokusere sine ressourcer der, hvor ri-

sikoen er størst.  
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Risikovurderingen skal bygge på relevante dokumenter, herunder f.eks. den supranationale 

og den nationale risikovurdering, erfaringer opnået via medier og samarbejde med myndig-

heder mv. og ikke mindst virksomhedens egne erfaringer fra kundeovervågning etc. På Fi-

nanstilsynets hjemmeside findes links til nationale og supranationale risikovurderinger og en 

række andre links til dokumenter, der i øvrigt med fordel kan indgå i risikovurderingen.1 

 

Risikovurderingens indhold og omfang skal være proportional med virksomhedens risikofak-

torer, virksomhedens størrelse og forretningsomfang. Den skal holdes opdateret, så den af-

spejler virksomhedens aktuelle risikoprofil. Virksomheden skal vurdere, hvornår risikovurde-

ringen skal opdateres. Som udgangspunkt skal risikovurderingen opdateres en gang årligt. 

Derudover skal den opdateres, når virksomhedens forretningsmodel ændres væsentligt, eller 

når der udgives nye nationale eller supranationale vurderinger, jf. også afsnit 1.4.  

 

Nedenstående figur illustrerer processen fra konstateringen af den iboende risiko til konsta-

teringen af den risiko, der er tilbage, når virksomheden har truffet beslutning om poltikker og 

procedurer mv. Den risiko, der er tilbage, efter de risikobegrænsende foranstaltninger er ta-

get med i vurderingen, kan betegnes den residuale risiko, se beskrivelse nedenfor.  

 

Som figuren nedenfor illustrerer, er der i en virksomheds forretningsmodel en iboende risiko 

for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Denne kan ændres, hvis virksomhe-

den beslutter at ændre forretningsmodellen, f.eks. hvis virksomheden beslutter at ændre 

sammensætningen af kundetyper, produkttyper eller leveringskanaler mv. Hvis virksomhe-

den på denne vis vælger overordnet at fjerne nogle risikofaktorer fra forretningsmodellen, 

kan det påvirke den iboende risiko i nedadgående retning. Omvendt gør det sig gældende, 

hvis virksomheden som følge af nye produkter eller nye kundetyper får nye eller højere risi-

kofaktorer. Hvis og når forretningsmodellen er ændret og ligger fast, er det den nye aktuelle 

iboende risiko, som virksomheden skal lægge til grund for udarbejdelsen af sine procedurer, 

politikker og kontroller.  

                                                   
1 Links vedr. hvidvask 

https://www.finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Hvidvask/Links-vedr-hvidvask
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Virksomhedens politikker, procedurer og kontroller er virksomhedens mitigerende tiltag, dvs. 

det virksomheden gør for at få en effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for 

hvidvask og finansiering af terrorisme. Den residuale risiko, som virksomheden løber for at 

blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme, er den risiko, der kan være tilbage, 

selv med en effektiv forebyggelse, begrænsning og styring. 

 

Risikovurderingen behøver ikke at være kompleks eller omfattende, særligt ikke for virksom-

heder med en enkel forretningsmodel f.eks. virksomheder, som kun udbyder få og simple 

produkter. Det væsentlige er, at virksomheden kommer omkring alle risiciene. Målet er, at 

vurderingen kan fungere som et operationelt og anvendeligt værktøj, der skaber et overblik 

og en forståelse for virksomhedens iboende risici og for hvilke tiltag, der er nødvendige for 

at begrænse risiciene. 

 

1.2 Metode og dokumentation  

Virksomheden skal identificere sine risikofaktorer og vurdere hver enkelt af disse og den 

sammenhæng, der er mellem risikofaktorerne. Ved vurderingen skal virksomheden fast-

lægge, i hvilken grad de identificerede risikofaktorer påvirker den overordnede iboende risiko. 

Virksomheden skal hermed ud fra en holistisk betragtning konkret vurdere hvor og i hvilken 

grad, at disse faktorer kan bevirke, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller fi-

nansiering af terrorisme.  

 

En måde, hvorpå virksomheden kan vurdere sine samlede risici, kan være ved at vægte de 

enkelte risikofaktorer. Vurderingen af risikofaktorerne skal tage udgangspunkt i risikoen se-

parat for hvidvask og for finansiering af terrorisme, da disse kan være forskellige. Virksom-

heden skal dermed i sin risikovurdering have forholdt sig til begge forhold. Eksempelvis kan 

et produkt have begrænset risiko i forhold til hvidvask men øget risiko i forhold til finansiering 

af terrorisme. Et eksempel er små pengeoverførsler til udlandet. Små enkeltvise pengeover-

førsler vil som udgangspunkt ikke udgøre en stor risiko for hvidvask af penge, da det er små 

beløb. Finansiering af terrorisme er derimod kendetegnet ved, at det kan være små over-

førsler, der foretages til lande eller geografiske områder, hvor der foregår terroraktivitet. Det 

illegitime formål med overførslerne er lettere at skjule, når det er små beløb. Det er derfor 

vigtigt, når virksomheden vurderer sine risici, at virksomheden holder sig for øje, at risikofak-

torerne for henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme ikke altid har samme karakter.  

 

Virksomheden skal indsamle tilstrækkelige oplysninger til at kunne identificere alle virksom-

hedens risikofaktorer. Hvidvasklovens § 7, stk. 1, opregner risikofaktorer, som virksomheden 

skal vurdere i sin samlede vurdering. Hvidvasklovens oplistning af risikofaktorer er ikke ud-

tømmende, hvorfor virksomheden selv i fornødent omfang kan identificere andre relevante 

risikofaktorer. Virksomheden kan også i sin vurdering af de enkelte risikofaktorer finde frem 

til, at nogle risikofaktorer ikke er relevante for virksomheden, og at virksomheden derfor har 

en meget begrænset eller slet ingen iboende risiko i forhold til disse konkrete risikofaktorer. 

Det er derfor relevant, at virksomheden sammenholder disse begrænsede risici med andre 

risikofaktorer i virksomheden for at vurdere, hvorvidt risikofaktorerne kan påvirke hinanden.  

 

Virksomheden skal dokumentere sin vurdering af risikofaktorerne. Dokumentationen skal 

knyttes til virksomhedens forretningsmodel, som også danner grundlaget for vurderingen. 

Risikovurderingen kræver derfor en tilstrækkelig grundig analyse af forretningsmodellen. 
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Virksomheden kan lægge sin egen viden og erfaring fra indsamlede data, kundekendskab, 

efterspurgte produkter mv. til grund som en del af dokumentationen for den overordnede 

vurdering. Endvidere skal dokumentationen for risikovurderingen tage udgangspunkt i virk-

somhedens overvejelser og beslutninger på baggrund af den supranationale og nationale 

risikovurdering og/eller i andre relevante former for dokumentation på området f.eks. infor-

mation udsendt af FATF, EBA og brancheorganisationer, landerapporter om f.eks. korrup-

tion, informationer fra troværdige offentlige eller kommercielle kilder og Finanstilsynets prak-

sis vedrørende reglerne om risikovurdering og risikostyring på hvidvaskområdet, jf. også det 

indledende afsnit. Virksomheden kan få inspiration til relevant materiale på Finanstilsynets 

hjemmeside.2 

 

Dokumentationen kan ske ved, at virksomheden gemmer alle oplysninger og dokumenter, 

som virksomheden lægger til grund for de vurderinger, den foretager, samt notere de kon-

klusioner, der er foretaget. Dette kan dokumenteres i interne oplysninger, observationer, do-

kumentationer mv. såvel som i nationale eller internationale vurderinger, rapporter, statistiker 

mv. Virksomheden kan f.eks. i sin vurdering, af hvorledes et produkt indebærer en risiko for 

hvidvask eller finansiering af terrorisme, benytte den supranationale risikovurdering af den 

specifikke produkttype, og hermed vurdere og dokumentere produktets indflydelse på virk-

somhedens risikoprofil.  

 

1.3 Risikofaktorer 

Når virksomheden vurderer sine risikofaktorer, kan virksomheden bl.a. søge hjælp til at fore-

tage vurderingerne i hvidvasklovens bilag 2 og 3, som opremser situationer, der kan være 

indikation for henholdsvis begrænset og høj risiko. Bilagene er ikke udtømmende. Virksom-

heden kan vurdere sine risikofaktorer som uddybet i det følgende. Uanset om en risikofaktor 

som udgangspunkt er høj eller lav, skal virksomheden foretage sine egne vurderinger og 

overvåge kunderne i overensstemmelse med hvidvasklovens regler. 

 

1.3.1 Kundetyper 

Virksomheden skal vurdere sine kundetyper som en af virksomhedens risikofaktorer. Risiko-

vurderingen efter § 7 baseres på virksomheden og dennes overordnede risikoprofil, hvorimod 

risikovurderingen efter § 11 foretages på virksomhedens enkelte kunder. Virksomheden kan 

inddrage faktorer og overordnede erfaringer fra virksomhedens § 11-vurderinger i sin over-

ordnede risikovurdering, men det er vigtigt, at virksomheden sondrer mellem bestemmelser-

nes forskellige udgangspunkter og derfor foretager selvstændige vurderinger ud fra begge 

bestemmelser. Risikovurderingen i § 7 skal derfor ikke baseres på konkrete vurderinger af 

enkeltkunder.  

 

Vurderingen kan overordnet tage udgangspunkt i, i hvilket omfang kundetyperne er fysiske 

eller juridiske personer og herefter i kundetypernes professionelle og erhvervsmæssige ak-

tiviteter, omdømme og adfærd og for juridiske personer også deres reelle ejere. Vurderingen 

                                                   
2 Links vedr. hvidvask  

Henvisning til hvidvaskloven: § 7, stk. 1, sidste pkt. 

Henvisning til 4. hvidvaskdirektiv: Art. 8, stk. 2, 1. pkt.  

 

https://www.finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Hvidvask/Links-vedr-hvidvask
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skal ske på et overordnet plan. Virksomheden skal derfor til brug for § 7-vurderingen f.eks. 

ikke vurdere den enkelte kunde eller reelle ejer. Virksomheden skal f.eks. vurdere, i hvilken 

grad en kundeportefølje af juridiske personer med reelle ejere placeret i udlandet påvirker 

den overordnede risikoprofil.  

 

Hvis kunderne er juridiske personer (virksomheder mv.), er det relevant at se på virksom-

hedstyperne og hvilke regler, som disse typer er underlagt. F.eks. kan børsnoterede selska-

ber generelt betragtes som begrænset risiko bl.a. med baggrund i, at børsnoterede selskaber 

er undergivet en særlig oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten, hvor pengeover-

førselsvirksomheder eller valutavekslingsvirksomheder generelt betragtes som højere risiko.  

 

Flere faktorer er relevante, når virksomheden foretager analysen af sit kundesegment som 

en risikofaktor. Det kan bl.a. vurderes, hvorvidt en kundetype: 

- har forbindelse til en sektor, der er forbundet med højere risiko for hvidvask eller 

terrorfinansiering  

- har forbindelse til en sektor, hvor der er store kontantbeløb i omløb 

- omfatter politisk eksponerede personer eller er nærtstående eller nære samarbejds-

partnere til politisk eksponerede personer 

 

Ved en analyse af kundetyper kan virksomheden i øvrigt lægge vægt på:  

- formålet med etableringen af virksomheden 

- om kundetypen i anden lov er underlagt oplysningskrav, som sikrer større gennem-

sigtighed omkring virksomhedstypen 

- om virksomheden har kundetyper med transaktioner i/til/fra eller som er etableret i et 

land, som vurderes til ikke at have effektive regler til bekæmpelse af hvidvask og 

finansiering af terrorisme  

- om virksomheden har kundetyper, der er virksomheder etableret i et land med højere 

korruptionsniveau. 

 

Ovenstående undersøgelsespunkter er en inspiration til risikovurderingen og er ikke udtryk 

for hverken en obligatorisk eller udtømmende liste. Virksomheden er ansvarlig for at fast-

lægge de nødvendige undersøgelsespunkter. 

 

1.3.2 Produkter, tjenesteydelser og transaktioner: 

Når virksomheden skal risikovurdere sine produkter, tjenesteydelser og/eller transaktioner, 

kan virksomheden bl.a. afdække, om de kan tænkes at blive brugt til hvidvask eller terrorfi-

nansiering, herunder:  

- i hvilken grad produkterne, tjenesteydelserne og transaktionerne er egnede til at 

fremme anonymitet  

- i hvilken grad produkterne, tjenesteydelserne og transaktionerne er komplekse, 

- produkterne, tjenesteydelserne og transaktionernes værdi og størrelse. 

 

Ved fastlæggelse af om produktet, tjenesteydelsen eller transaktionens er egnet til at fremme 

anonymitet, kan virksomheden vurdere, i hvilket omfang modtager, ved at anvende produk-

tet, har mulighed for at skjule sin identitet. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis produktet eller 

tjenesteydelsen angår køb og/eller salg af ihændehaveraktier eller transaktioner uden direkte 

kontakt eller kendskab til den endelige modtager af værdipapirer eller kontante midler mv. 
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Ved produkternes, tjenesteydelsernes og transaktionernes kompleksitet kan virksomheden 

vurdere: 

- om transaktionerne med produktet involverer flere parter eller flere jurisdiktioner 

- om produkterne, tjenesteydelserne eller transaktionerne giver kunderne mulighed for 

at modtage betalinger fra tredjemand, og at dette kan ske fra en ukendt eller ikke-

associeret tredjemand 

- om der kan foretages betalinger, som ikke er regelmæssige, og som ikke beror på et 

fast mønster. 

 

Ved fastlæggelse af produkternes, tjenesteydelsernes og transaktionernes værdi og stør-

relse kan virksomheden vurdere, i hvilket omfang produkterne eller tjenesteydelserne angår 

kontanthåndteringer/kontante betalinger og i hvor stor grad der er høje transaktionsvær-

dier/mange transaktioner eller mulighed herfor, f.eks. om der er bestemt et præmieniveau 

eller et loft, som kan begrænse risikoen.  

 

Produkter, tjenesteydelser eller transaktioner, der som udgangspunkt er af begrænset risiko, 

kan eksempelvis være: 

- livsforsikringer med en årlig lav præmie. 

- pensionsordninger til ansatte, hvor bidragene betales direkte via fradrag i lønnen 

- porteføljepleje hvor der alene er fuldmagt til at handle på vegne af kunden, og hvor 

kunden har konto eller depot i en anden finansiel virksomhed.  

- Produkter, hvor risikoen kontrolleres af andre faktorer f.eks. gennemsigtighed i for-

hold til ejerskab. Et eksempel på dette er f.eks. realkreditlån. 

 

For yderligere eksempler se bilag 2 til hvidvaskloven. 

 

Produkter, tjenesteydelser eller transaktioner, der potentielt er af høj risiko, kan eksempelvis 

være: 

- private banking, wealth management eller lignende, fordi det er en produkttype, der 

normalt tilbydes kunder med høj formue. Det kan også være en betegnelse for et 

kundesegment, der spænder fra standardprodukter til kunder med skræddersyede 

produkter med komplekse selskabsprodukter. Faktorer inden for private banking, we-

alth management eller lignende, der kan være forbundet med højere risiko kan være 

hyppige indskud og udtræk af midler. Det kan således være lettere at skjule et illegi-

timt beløb i en stor formue og erfaringsmæssigt søges sorte penge ofte vasket hvide 

ved at omdanne dem til afkast af værdipapirer. Endvidere er det en produkttype, der 

ofte kan skabe meget tæt kontakt og loyalitet mellem rådgiveren og kunden, som kan 

besværliggøre den øgede overvågning, som et risikoprodukt kræver. Det vil eksem-

pelvis også være komplekst i de tilfælde, hvor det skræddersyes til den konkrete 

kunde og angår store transaktionssummer. For denne produkttype vil det derfor bl.a. 

vil være relevant at sikre et kendskab til midlernes oprindelse og til kundens formål 

med de ønskede transaktioner og investeringer mv.  

- enkeltstående pengeoverførsler eller pengeoverførsler, hvor der ikke etableres et re-

elt kundeforhold og dermed ikke opnås et godt kundekendskab eller kundeovervåg-

ning. Misbrug af produktet kan bl.a. sløres ved at foretage flere små overførsler, som 

enkeltvist ikke ser mistænkelige ud. Erfaringsmæssigt er denne produkttype benyttet 

til finansiering af terrorisme.  
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- valutaveksling, fordi det er et produkt, hvor der oftest ikke indgås en fast forretnings-

forbindelse, og der er derfor ikke sikret et godt kendskab til kundens formål og til 

midlernes oprindelse. Derudover er der tale om transaktioner, hvor der ofte indgår 

kontanter. Valutaveksling anvendes erfaringsmæssigt til terrorfinansiering ved at 

veksle danske kroner til euro eller amerikanske dollars, som sendes fysisk til brug for 

terrorfinansiering. 

- produkter og tjenesteydelser, der anvender nye teknologier, og hvor der endnu ikke 

er erfaring med disse, og derfor heller ikke et tilstrækkeligt kendskab til de potentielle 

risici. 

 

For yderligere eksempler henvises til bilag 3 til hvidvaskloven, ligesom de nationale og sup-

ranationale risikovurderinger indeholder angivelser af, hvordan hvidvask og terrorfinansiering 

kan ske og hvor risiciene er store. 

 

1.3.3. Leveringskanaler: 

Virksomhedens transaktions- og leveringskanaler har også afgørende betydning for virksom-

hedens risikovurdering. I identifikationen af virksomhedens leveringskanaler kan virksomhe-

den overordnet klarlægge: 

- hvordan forretningsforbindelsen med kunderne bliver indgået og  

- hvordan virksomheden leverer produktet eller tjenesteydelsen til kunderne. 

 

Virksomheden kan endvidere vurdere: 

- i hvilket omfang forretningsforbindelsen består uden fysisk kontakt med kunden eller 

modparter og uden f.eks. digitale sikkerhedsforanstaltninger. En fysisk kontakt med 

en juridisk person kan eksempelvis være, når den juridiske person repræsenteres af 

en anden person med prokura/fuldmagt. 

- hvilke eksterne parter/modparter, der er behov for, for at kunne levere produktet eller 

udføre tjenesteydelsen  

- eventuelle introducerende parter eller formidlere, virksomhedens brugere og karak-

teren af deres forbindelse til virksomheden. 

 

Herunder kan virksomheden f.eks. vurdere, om kunden er introduceret af en tredjemand, og 

hvad virksomhedens kendskab er til denne. Har denne tredjemand effektive procedurer til 

bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror, er denne tredjemand baseret inden for EU, 

er denne tredjemand underlagt et effektivt tilsyn i det land, er denne tredjemand underlagt 

regler om forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

 

Leveringskanaler, der isoleret set kan indikere begrænset risiko, kan eksempelvis være: 

- en forretningsforbindelse, der er indgået med fysisk kontakt med kunden eller med 

elektroniske løsninger, der er stor tillid. 

- almindeligt indlån, hvor der ikke er en ekstern leveringskanal, dvs. hvor indskud sker 

som indbetaling af løn og træk sker via normale betalingstransaktioner.  

- realkreditlån, hvor formidlingen af kundeforholdet til realkreditinstituttet sker via kun-

dens pengeinstitut. 

 

For yderligere eksempler se bilag 2 til hvidvaskloven. 
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1.3.4 Lande og geografiske områder: 

Virksomheden skal vurdere de risici, som kan være forbundet med lande eller geografiske 

områder, hvortil virksomheden har en tilknytning. Hvor virksomheden har positiv viden om et 

kundesegment eller kunders reelle ejere i relation til lande og geografiske forhold, kan virk-

somheden eksempelvis inddrage:  

- I hvilket land som kundetyperne og/eller de reelle ejere er baseret 

- I hvilket land som kundetyperne og/eller de reelle ejere har deres forretninger  

- I hvilke lande kundetyperne har relevante personlige eller forretningsmæssige for-

bindelser.  

 

Virksomheden skal ikke i den overordnede risikovurdering vurdere konkrete kunder, men 

virksomheden skal inddrage sin viden om sine kundetyper og kunders reelle ejere. Har virk-

somheden f.eks. et kundesegment, hvor de reelle ejere er placeret i højrisikolande, bør det 

indgå i risikovurderingen af virksomhedens risikofaktorer i relation til lande og geografiske 

områder.  

 

Det er således ikke nødvendigt, at virksomheden undersøger enkelte kunder eller reelle ejere 

for at kunne udarbejde virksomhedens risikovurdering. 

 

I forbindelse med kendskab til virksomhedens kundetyper og analysen af, hvilke lande kun-

detyperne er baseret i eller har deres personlige eller forretningsmæssige forbindelser i, kan 

virksomheden vurdere de geografiske forhold, eksempelvis: 

- om landet har tilstrækkelige regler, der forebygger og bekæmper hvidvask og finan-

siering af terrorisme 

- om landet har en effektiv tilsynsmyndighed på området 

- om kunder har relationer til et land eller geografisk område, hvor der genereres penge 

med store hvidvaskrisici eller med mange prædikatforbrydelser på området 

- om der i relation til kunder sendes penge til lande, hvor det vides at være terrorakti-

viteter 

- om virksomheden har udenlandsk politisk eksponerede personer som kunder, og 

hvorledes disses geografisk tilknytning kan vurderes at være tegn på en øget risiko 

for hvidvask og finansiering af terrorisme 

- om virksomheden har kunder, der fremgår af EU's sanktionslister. 

 

Når virksomheden skal vurdere landets regler og tilsynsmyndigheders effektivitet, kan virk-

somheden bl.a. anvende FATF’s rapporter, sorte og grå lister, rapporter udarbejdet af bl.a. 

FSRB og OECD, Transparency Internationals korruptionsliste m.fl.3 

 

1.3.5 Sektorspecifikke eksempler: 

Dette afsnit beskriver nogle konkrete eksempler. Eksemplerne er ikke udtømmende, og de 

er ikke bindende. Derudover er eksemplerne ikke kun indikator for høj risiko, men generelt 

for situationer, der viser en risiko, herunder en begrænset risiko. Disse er relevante, fordi 

også en begrænset risiko er grundlag for, at virksomheden skal foretage konkrete risikovur-

deringer. 

 

 

                                                   
3 Links vedr. hvidvask  

https://www.finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Hvidvask/Links-vedr-hvidvask
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Fondsmæglervirksomheder: 

For fondsmæglervirksomheder, kan nedenstående eksempel illustrere en konkret vurdering. 

 

Fondsmæglere skal vurdere de produkter eller tjenesteydelser, som de udbyder. For fonds-

mæglere er lov om finansiel virksomheds bilag 4 og 5 derfor relevant i identifikationen af 

disse. Flere produkter og tjenesteydelser vil isoleret set være begrænset risiko, og derfor 

skal de vurderes i forhold til de andre risikofaktorer, herunder fondsmæglerens kundetyper 

og eventuelle geografiske tilknytninger. F.eks. kan en fondsmægler udbyde skønsmæssig 

porteføljepleje, hvor transaktionerne alene sker via et pengeinstitut hvor fondsmægleren har 

tilstrækkelig tillid til, at der er effektive procedurer til bekæmpelse af hvidvask og finansiering 

af terrorisme. Dette produkt vil som udgangspunkt vurderes til at være begrænset risiko, men 

hvis produktet udbydes til PEP’er eller andre højt profillerede kunder eller udenlandske kun-

der, vil selve kundetypen kunne medføre en højere risiko, hvorfor der vil være behov for 

kundekendskabsprocedurer, der sikrer et godt og ajourført kendskab til kunderne og til mid-

lernes oprindelse.  

 

Finansiel leasing: 

For virksomheder, der udbyder finansiel leasing, kan nedenstående eksempel illustrere en 

konkret vurdering. 

 

Ved finansiel leasing af biler skal virksomheden være opmærksom på, at denne type pro-

dukt/tjenesteydelse kan misbruges til finansiering af terrorisme. En person kan lease en bil 

uden intention om at aflevere den tilbage og herefter melde bilen stjålet med formål f.eks. at 

benytte et salg af bilen til finansiering af terrorisme. 

 

Der kan også være tale om, at personen beholder bilen, for at en terrororganisation kan 

benytte den i kampe i konfliktzoner eller til terrorangreb i vestlige lande. Hvis hensigten med 

at lease en bil er at transportere den til en konfliktzone, vil der oftest være tale om en større 

bil, der er velegnet til brug i konfliktområder, f.eks. en stor SUV, 4x4 eller lignende. En indi-

kator for denne kundetype kan f.eks. være personer, der går efter en bestemt type bil til brug 

i konfliktområder, som beskrevet ovenfor, og/eller ikke tidligere har ejet en bil. 

 

En faktor, der kan indikere en begrænset risiko ved leasing af produkter/tjenesteydelser, er, 

hvis der er tale om et produkt med lav værdi.  

 

Liv- og pensionsvirksomheder: 

For virksomheder, der udbyder pensionsordninger, kan nedenstående eksempel illustrere en 

konkret vurdering: 

 

Pensionsordninger oprettet som led i ansættelsen oprettes altid via arbejdsgiver. Det er ar-

bejdsgiver, som indbetaler både arbejdsgiverens og arbejdstagerens bidrag til pensionsord-

ningen. 

 

Der er generelt set derfor en meget begrænset risiko for, at obligatoriske pensionsordninger 

oprettet som led i et ansættelsesforholdet kan anvendes til hvidvask. Dette billede ændres 

ikke, selvom ordningen giver muligheder for supplerende frivillige indbetalinger og evt. gen-
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køb, hvilket primært kan begrundes med beskatningsmæssige forhold. Det er pensionsfor-

sikringsselskabet der sørger for at afregne arbejdsmarkedsbidrag ved indbetaling af skat el-

ler afgifter ved udbetaling. 

 

For pensionsordninger, der ikke er skattebegunstigede, er der en højere risiko for, at disse 

kan blive udnyttet til hvidvask end skattebegunstige ordninger. 

 

Som et eksempel på en ikke-skattebegunstiget ordning er en pensionsordning efter pensi-

onsbeskatningsloven § 53 A, såkaldte § 53 A ordninger.  

 

§ 53 A ordninger anvendes ofte i forbindelse med udstationering og lignende, hvor en med-

arbejder fortsætter sine indbetalinger selv på en tidligere arbejdsgiverindbetalt ordning, men 

ikke længere har en indkomst i Danmark at anvende fradraget i. Ordningen kan dog også 

tegnes privat, men ordningen er mindre attraktiv for personer, der er skattepligtige i Danmark.  

 

Da der er tale om beskattede midler, som derfor ikke skal beskattes på udbetalingstidspunk-

tet, står det forsikringstager og pensionsselskab friere eventuelt at aftale en kortere løbetid 

for udbetalingen. Heri ligger der således en risiko for, at pensionstageren søger at udnytte 

indbetalinger på ordningen til hvidvask af midler som hidrør fra kriminel aktivitet, herunder 

skatteunddragelse. Dette sammenholdt med en mulig kortere løbetid gør, at ordningen kan 

være mere attraktiv til forsøg på hvidvask end øvrige pensionsprodukter.  

 

Livsforsikring: 

For virksomheder, der udbyder livsforsikringer, kan nedenstående eksempel illustrere en 

konkret vurdering: 

 

Lav præmie på en livsforsikring, som anført i hvidvasklovens bilag 2, kan anskues ud fra 

virksomhedens profil, produktet og den konkrete kunde. Det vil derfor være forskelligt, hvad 

der en lav præmie i det ene selskab henholdsvis det andet.  

 

Gruppelivsordninger for private er kendetegnet ved større ordninger med lav præmie, til gen-

gæld stilles der ofte krav til helbred ved indtegning. Risikoen forbundet med gruppelivsfor-

sikringer er desuden begrænset som følge af, at der skal indtræde en forsikringsbegivenhed, 

før der kan ske udbetaling. 

 

Det samme gør sig gældende for arbejdsmarkedspensionsordninger/firmapensionsordnin-

ger. 

 

1.4 Opdatering af risikovurderingen  

Virksomhedens risikovurdering skal løbende holdes opdateret. Det betyder, at den skal af-

spejle virksomhedens aktuelle risikoprofil. Virksomheden vurderer, hvor ofte den skal revide-

res. Det beror dog på en konkret risikovurdering i forhold til forretningsmodellen. Som ud-

gangspunkt skal den opdateres mindst en gang om året. 

 

Undtagelsesvist kan virksomheden opdatere sin risikovurdering med længere mellemrum, 

hvis forholdene og risikofaktorerne er statiske og umiddelbart ikke ændrer sig.  
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Virksomheden kan beslutte, at risikovurderingen skal opdateres ved faste intervaller. Den 

bør dog som minimum opdateres i forbindelse med væsentlige ændringer i forretningsmo-

dellen og/eller risikoforholdene, og når der foreligger nye nationale eller supranationale risi-

kovurderinger med nye vurderinger, også selvom virksomheden har fastsat et fast interval 

for opdatering.  

 

Virksomheden kan afvige fra det fastsatte interval, f.eks. hvis virksomheden udskyder opda-

teringer få måneder, når virksomheden har en viden om, at der inden for kort tid kommer en 

ny national risikovurdering eller lignende. 

 

Hvis en virksomhed har en forretningsmodel, hvor risikofaktorerne ofte ændrer sig, som er 

kompleks eller hvor den foregående risikovurdering har vist, at virksomheden har en høj ibo-

ende risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal risikovurderingen alt andet lige 

opdateres oftere sådan, at det sikres, at den er overensstemmende med den aktuelle risiko-

profil.  

 

Udgangspunktet om opdatering en gang årligt betyder, at virksomheden som minimum skal 

vurdere, om der er behov for en opdatering af risikovurderingen.   

 

Når risikovurderingen opdateres, skal virksomheden vurdere, hvorvidt og hvorledes virksom-

hedens politikker, procedurer og kontroller også skal opdateres, så de er overensstemmende 

med virksomhedens overordnede og aktuelle risikoprofil.  

 

Hvis virksomheden ikke har ændret forretningsmodel, og der ikke er ændrede ydre risikofak-

torer, som begrunder det, vil virksomheden formentlig ikke have behov for at ændre sine 

politikker og måske heller ikke sine procedurer og kontroller.  

 

Virksomheden bør løbende gennemgå sine risikofaktorer, herunder f.eks. om virksomheden 

har indgået forretningsforbindelser med nye kundetyper, om virksomheden har udviklet nye 

produkter, om virksomheden har udviklet nye systemer, eller om virksomheden udbyder tje-

nesteydelser i et nyt geografisk område. Virksomheden skal hermed vurdere risikofaktorerne 

for at afklare, om der er ændringer i risiciene, som påvirker den aktuelle risikoprofil. Dette 

bør ligeledes ske løbende i takt med, at virksomheden f.eks. foretager risikovurderinger som 

led af deres kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvasklovens kapitel 3.  

 

Virksomheden skal være opmærksom på, at hvis der sker ændringer i virksomhedens forret-

ningsmodel, f.eks. hvis virksomheden begynder at udbyde nye produkter, tjenesteydelser 

eller leveringskanaler, skal der ske en opdatering af risikovurderingen, før virksomheden be-

gynder at udbyde disse nye teknologier. 

 

Virksomhedens procedurer og kontroller skal bl.a. sikre, at nye overordnede tendenser eller 

ændring i virksomhedens risikofaktorer opdages, samt at relevante informationskilder gen-

nemgås.   

 

Henvisning til hvidvaskloven: § 7, stk. 1, 1-2. pkt.  

Henvisning til 4. hvidvaskdirektiv: Art. 8, stk. 1. 
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2. Politikker, procedurer og kontroller § 8 
 

2.1 Baggrund  

Hvidvasklovens § 8 stiller krav om, at virksomheden skal udarbejde skriftlige politikker, pro-

cedurer og kontroller.  

 

”Politikker” er i denne sammenhæng virksomhedens overordnede beslutninger om, hvordan 

virksomheden skal indrettes, og hvordan opgaver i relation til forebyggelse af hvidvask og 

finansiering af terrorisme skal løses på baggrund af den forståelse for virksomhedens risiko-

profil, som er opnået i risikovurderingen.  

 

”Procedurer” er virksomhedens konkrete og operationelle udmøntning af politikkerne, såle-

des bliver vurderingerne f.eks. til forretningsgange og arbejdsbeskrivelser. 

 

”Kontroller” er virksomhedens kontrol af, at virksomhedens beslutninger og procedurer over-

holdes på hvidvaskområdet. Endvidere skal der være uafhængig intern kontrol med, at kon-

trollerne foretages, og at de er egnede og effektive. Kontrollerne skal være beskrevet i virk-

somhedens politikker og procedurer. 

 

Se figuren nedenfor, der illustrerer processen i forhold hvidvasklovens krav om risikovurde-

ring og risikostyring. Processen er forsimplet ved overordnet at opdele den i tre led. 
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Politikkerne på hvidvaskområdet skal udarbejdes med grundlag i risikovurderingen, som virk-

somheden har foretaget i henhold til § 7, stk. 1. Der gælder ingen formkrav for virksomhedens 

politikker og procedurer, men de skal være tilgængelige og effektive for virksomheden, og 

de skal minimum omfatte politikker og procedurer for: 

- Risikostyring  

- Kundekendskabsprocedurer 

- Undersøgelses-, noterings-, og underretningspligt 

- Opbevaring af oplysninger 

- Screening af medarbejdere 

- Intern kontrol. 

 

Idet der ikke gælder formkrav, er der derfor heller ikke krav om, at politikker og procedurer 

for de enkelte led skal udformes i særskilte dokumenter. Det overordnede mål er, at virksom-

heden har vurderet og dokumenteret sin iboende risiko, har fastsat sine overordnede strate-

giske mål og sine operationelle fremgangsmåder i opnåelse af disse mål og kontroller af, at 

de efterleves.  

 

Virksomhedens politikker, procedurer og kontroller på hvidvaskområdet skal godkendes af 

den hvidvaskansvarlige med henblik på, om de er tilstrækkelige til at opfylde kravene i hvid-

vaskloven. Virksomheden skal være opmærksom på, at der i anden lovgivning kan være krav 

om, at politikkerne også godkendes af bestyrelsen. Virksomheder, der i henhold til anden 

lovgivning er forpligtet til at have en compliancefunktion, skal udpege en complianceansvar-

lig, som skal være forpligtet til uafhængigt at vurdere om virksomhedens politikker, procedu-

rer og kontroller er effektive til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og finansiering af 

terrorisme. For virksomheder, der har en uafhængig revisionsfunktion, skal denne sikre over-

holdelsen af virksomhedens § 8, stk. 1-forpligtelse. Virksomheder, hvor det er relevant, skal 

desuden udpege et medlem af direktionen, som skal sikre, at virksomheden overholder hvid-

vasklovgivningen, herunder dermed også at § 8 opfyldes.  

 

Opsummerende betyder dette, at virksomheden kan have op til fire led i sin sikring af at 

politikkerne, procedurerne og kontrollerne er effektive, og at virksomheden overholder hvid-

vaskloven. For nogle små virksomheder er det kun relevant med en § 7, stk. 2 ansvarlig, og 

for små virksomheder med krav om en compliancefunktion, kan den § 7, stk. 2 ansvarlige 

også være den complianceansvarlige, hvis virksomheden har en berettiget begrundelse i 

virksomhedens størrelse eller sammensætning af aktiviteter. I sådanne tilfælde skal virksom-

heden dog have fokus på, at de opgaver, som vedkommer den hvidvaskansvarlige, som 

udgangspunkt ikke er opgaver, der skal varetages af virksomhedens compliancefunktion. 

Det skal derfor som minimum altid sikres, at medarbejdere ikke er involveret i udførelsen af 

opgaver, som de kontrollerer som led i deres compliance-opgaver. 

 

2.2 Politikker 

Virksomhedens politikker på hvidvaskområdet skal indeholde identifikation, vurdering og af-

grænsning af virksomhedens risikofaktorer som konklusion på virksomhedens risikovurde-

ring, samt de overordnede strategiske mål til forebyggelse af hvidvask og finansiering af ter-

rorisme for virksomhedens identificerede risici.  
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Virksomhedens iboende risiko og efterfølgende residuale risiko afspejler virksomhedens ri-

sikoprofil på hvidvaskområdet. Virksomhedens risikovillighed ligger derfor i den forretnings-

model, som virksomheden har opbygget. Med risikovillighed skal her forstås, at virksomhe-

den i sit valg og indretning af sin forretningsmodel vælger af acceptere nogle iboende risici. 

Det betyder, at virksomheden med risikobegrænsende foranstaltninger skal nedbringe risici-

ene for at kunne blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme, så de residuale risici 

bliver på et acceptabelt niveau. Den residuale risiko, som virksomheden løber for at blive 

misbrugt til hvidvask og terrorisme, er den risiko, der kan være tilbage, selv med en effektiv 

forebyggelse, begrænsning og styring. 

 

Et eksempel på ovenstående er, hvis virksomheden vælger at udbyde tjenesteydelser til 

lande uden for EU, da skal virksomheden sikre effektive procedurer, som tager højde for den 

øgede eksponering for risici, som virksomheden får ved at udbyde tjenesteydelser uden for 

EU. Det skal ikke forstås sådan, at det er forkert at have en forretningsmodel med en høj 

iboende risiko, men det betyder, at virksomheden skal have passende ressourcer og tilrette-

lagt effektive politikker, der reducerer de risici, som forretningsmodellen medfører, til et ac-

ceptabelt niveau. Endvidere skal virksomheden sikrer, at der iværksættes kundeovervåg-

ning, som står i proportionalt forhold til de risici, virksomheden har. 

 

Kort opsummerende skal virksomhedens poltikker derfor indeholde beskrivelser af de risiko-

faktorer, som virksomheden ønsker at påtage sig og anvisninger på, hvorledes virksomhe-

dens strategiske mål opnås.  

 

Risikovilligheden kan som ovenfor beskrevet konkret være virksomhedens stillingtagen til, 

om der f.eks. er produkttyper, som virksomheden ikke vil udbyde, eller om der er særlige 

geografiske områder, som virksomheden ikke ønsker at basere sig i. 

 

Virksomhedens politikker skal bl.a. omfatte en stillingtagen til: 

- Identifikation og afgrænsning af de risici, som virksomheden i sin forretningsmodel 

påtager sig 

- Principperne for risikostyringen   

- Risikostyringens formål 

- Virksomhedens risikoområder 

- Risikovillighed 

- Ansvarsfordeling 

- Risikoledelse- og styring organisatorisk i virksomheden. 

 

Virksomhedens politikker kan skrives i et eller flere dokumenter. 

 

2.3 Procedurer 

Procedurer på hvidvaskområdet består af en beskrivelse af de aktiviteter, som virksomheden 

udfører med henblik på at sikre, at lovgivningen bliver overholdt, samt at virksomhedens 

politikker og retningslinjer efterleves. 

 

Procedurerne skal tage udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, politikker og de 

særlige forhold, der gælder for den enkelte virksomhed. De skal være et let anvendeligt 

værktøj for ansatte i virksomheden, og de skal derfor på en klar og tydelig måde beskrive 
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forretningsområdet, ansvarsplacering, herunder hvem der er ansvarlig for de enkelte opga-

ver, samt hvordan opgaverne skal udføres. 

 

Procedurerne skal beskrive, hvordan følgende områder bliver håndteret i praksis: 

- Risikostyring  

- Kundekendskabsprocedurer 

- Undersøgelses-, noterings-, og underretningspligt 

- Opbevaring af oplysninger 

- Screening af medarbejdere 

- Intern kontrol 

 

Procedurerne skal beskrive de enkelte aktiviteter i opgaveudførelsen af hvert område. Et 

eksempel på dette i forhold til noteringspligten kan være en beskrivelse af, hvor de ansatte i 

virksomheden skal foretage deres noteringer, f.eks. på kundens profil i virksomhedens sags-

styringssystem, og hvilke typer observationer og informationer, der skal noteres. 

 

Det er et krav, at dokumentationen af procedurerne (f.eks. forretningsgange) er lettilgænge-

lige og overskuelig for de ansatte, jf. de regler, der gælder herfor i ledelsesbekendtgørelserne 

og tilsvarende regler. 

 

2.3.1 Risikostyring 

Virksomhedens risikostyring på hvidvaskområdet skal tage udgangspunkt i virksomhedens 

forretningsmodel og de risici, som virksomheden har fundet frem til i sin risikovurdering. 

 

Risikostyring er virksomhedens opmærksomhed på risici, og hvordan virksomheden reage-

rer på og indarbejder nye konstaterede risici. 

 

Virksomheden skal sikre sig, at dens organisering er opbygget, så den sikrer klare definerede 

ansvarsområder, og at der samtidig er effektive procedurer til at identificere, overvåge og 

rapportere om risici for, at virksomheden er eller kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfi-

nansiering. Derudover skal virksomheden have procedurer for, hvordan den håndterer kon-

staterede overtrædelser af virksomhedens politikker og procedurer.  

 

I risikostyring ligger der også, at virksomheden skal følge risikoudviklingen inden for hvidvask 

og terrorfinansiering og tage højde for, hvordan denne påvirker virksomhedens risikovurde-

ring, og dermed også politikker, procedurer og kontroller.  

 

2.3.2 Screening af medarbejdere 

Virksomheden skal forebygge, at ansatte kan misbruge deres stilling til hvidvask og finansie-

ring af terrorisme eller medvirken hertil. 

 

Screening af ansatte består af to dele: 

1) Sikre at den ansatte ikke er dømt for et strafbart forhold, der øger risiciene for, at 

personen kan misbruge sin stilling. 

2) Sikre at den ansatte har tilstrækkelige kvalifikationer på hvidvaskområdet til at vare-

tage stillingen. 
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Ad. 1) Screening af ansatte, hvor der er en risiko for misbrug af stillingen til hvidvask eller 

finansiering af terrorisme, herunder medvirken hertil, skal ske forud for ansættelsen. Virk-

somheden kan f.eks. kontrollere dette ved at bede den ansatte om at indlevere sin private 

straffeattest. Der er ikke tale om, at alle strafbare forhold øger risiciene for, at personen kan 

misbruge sin stilling. For eksempel vil domme for økonomisk kriminalitet og groft skattesvig 

som udgangspunkt vil medføre øget risiko. Der kan således foretages en væsentlighedsbe-

tragtning i forhold til hvilke domme, der medfører en øget risiko. 

 

Det er dog vigtigt, at screeningen altid foretages på baggrund af en risikobaseret tilgang og 

er proportional med ansættelsesforholdet og den konkrete funktion, som den ansatte skal 

varetage eller varetager. Virksomheden skal forholde sig til hvilke funktioner, der konkret er 

relevante at underlægge screeningsprocedurer.  

 

Det er ikke et krav, at alle ansatte skal screenes, men der skal ses på, hvilken funktion den 

ansatte skal varetage. Det vil for eksempel ikke være relevant for ansatte, der ikke varetager 

funktioner, der sikrer opfyldelse af hvidvaskloven. Screening af ansatte vil dog altid være 

relevant i tilfælde, hvor den ansatte varetager en funktion, hvor denne direkte eller indirekte 

kan misbruge sin stilling til at medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering. Det er eksempelvis 

relevant ved: 

- Ansatte, der udfører kundekendskabsprocedurer 

- Ansatte, der har adgang til at foretage transaktioner  

- Ansatte, der har fået uddelegeret opgaver fra den hvidvaskansvarlige  

- Ansatte, der arbejder i virksomhedens compliancefunktion 

- Ansatte, der arbejder i virksomhedens interne revision eller interne audit funktion.  

 

Medarbejdere i ledende og/eller betroede stillinger vil desuden være særligt relevante at 

screene. 

 

Virksomheden skal også på et risikobaseret grundlag sikre, at den bliver bekendt med, hvis 

en ansat i løbet af ansættelsen bliver dømt for et strafbart forhold, der øger risiciene for, at 

personen kan misbruge sin stilling. Dette kan for eksempel gøres ved: 

1) At virksomheden indsætter en oplysningspligt i sine ansættelseskontrakter, så den 

ansatte skal oplyse, hvis personen bliver dømt for et strafbart forhold under ansæt-

telsen eller 

2) At virksomheden med et vist interval eller ved stikprøver beder den ansatte om at 

fremvise sin private straffeattest og gemmer dokumentation på, at straffeattesten er 

blevet fremvist. 

 

De foreslåede procedurer er eksempler, og de er derfor ikke udtryk for en praksis, som virk-

somheden er forpligtet til at følge. Virksomheden skal selv vurdere hvilken procedure, der er 

mest hensigtsmæssig for virksomheden i forhold til at opnå formålet med reglerne om scree-

ning, og som er overensstemmende med persondatalovgivningen. Hvis virksomheden scree-

ner med et vist interval, kan virksomheden fastsætte intervallet ud fra en risikovurdering. 

 

En ansats interne skift i virksomheden vil kunne begrunde screening af den ansatte, hvis 

dette ikke tidligere er sket. 
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Ansatte kan bestille en privat straffeattest digitalt via politiets hjemmeside, hvis de har Ne-

mID. 

 

Ad. 2)  Kravet om screening indebærer også, at virksomheden skal sikre, at ansatte besidder 

de nødvendige kvalifikationer på hvidvaskområdet til at varetage stillingen på betryggende 

vis. Dette kan dog ske gennem uddannelse efter ansættelsen. Virksomheden skal dybest set 

sikre sig, at de ansatte har de nødvendige evner, viden og ekspertise til at udføre deres 

funktion i virksomheden effektivt.  

 

Sikring mod, at en ansat kan misbruge sin stilling, skal yderligere indarbejdes i virksomhe-

dernes procedurer og interne kontroller og tages højde for ved udarbejdelse af disse, jf. også 

afsnit 5 om uddannelse.  

 

2.3.3 Intern kontrol 

Virksomheden skal etablere intern kontrol, hvilket betyder at virksomheden skal sikre, at der 

foretages kontrol af, om virksomheden overholder lovens krav på hvidvaskområdet. 

 

Virksomheden skal i sine procedurer beskrive sine kontrolforanstaltninger, og samtidig skal 

virksomheden dokumentere de foretagne kontroller. Der skal således være angivelse af, 

hvad kontrollen skal sikre, hvor hyppigt den skal foretages, hvordan den skal foretages, og 

hvordan der skal rapporteres fra kontrollen til ledelsen og andre organisatoriske enheder. 

Der henvises til bestemmelser om intern kontrol i ledelsesbekendtgørelserne og lignede reg-

ler for de virksomheder, hvor det er relevant. 

 

For virksomheder, der har en complianceansvarlig, skal kontrol både udføres i virksomhe-

dens drift og også af den complianceansvarlige. For andre virksomheder eller personer skal 

det fastlægges, hvordan kontrollen udføres. Se afsnit 4.2 om complianceansvarlig. 

 

For at der kan være tale om en effektiv kontrol, skal der være en tilstrækkelig uafhængighed 

mellem den, der foretager kontrollen, og den, der kontrolleres. I små virksomheder kan det 

være tilstrækkeligt, at den direkte leder kontrollerer den ansatte, mens det i større virksom-

heder kan være nødvendigt, at kontrollen foretages af en anden afdeling end den udførende.  

 

Intern kontrol består af to dele: 

1) Kontrol af, at virksomhedens politikker og procedurer overholdes 

2) Kontrol af, at kontrollerne bliver udført 

 

Der skal foretages kontroller med et passende interval med, at politikker, procedurer og kon-

troller overholdes. Kontroller skal foretages på følgende områder: 

- Risikostyring 

- Kundekendskabsprocedurer 

- Undersøgelses-, noterings- og underretningspligt 

- Opbevaring af oplysninger 

- Screening af medarbejdere 

 

Kontrollerne kan for eksempel blive udført ved, at virksomheden udtager stikprøver på de 

forskellige områder og kontrollerer, at procedurerne på det enkelte område bliver overholdt. 
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3. Koncerner 
 

Hvidvasklovens § 9 omhandler koncernforbundne virksomheder. Denne bestemmelse dæk-

ker forholdet mellem flere virksomheder i en koncern, mens § 8 regulerer den enkelte virk-

somhed i koncernen. 

 

Kravene i § 9 gælder kun de dele af koncernen, som hvidvaskloven finder anvendelse på, 

se hvidvasklovens § 1, stk. 1. 

 

Det betyder, at hvis et datterselskab ikke er omfattet af hvidvaskloven, er der ikke krav om, 

at de koncernfælles politikker og procedurer gælder for det pågældende datterselskab. 

 

Kravene i § 9 gælder ikke for koncerner, hvor kun datterselskaber er omfattet af hvidvasklo-

ven.   

 

3.1 Udveksling af oplysninger i koncerner  

Virksomheder i koncerner skal have tilstrækkelige: 

- Skriftlige politikker for databeskyttelse 

- Skriftlige politikker og procedurer for udveksling af oplysninger inden for koncernen, 

der udveksles med det formål at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering 

 

Kravene er et supplement til persondatalovens § 41, stk. 3, om behandlingssikkerhed. 

 

Med reglerne er der adgang til, at virksomheder i en koncern kan udveksle oplysninger, hvis 

de overholder koncernens procedurer herom, som skal overholde kravene i hvidvaskloven. 

Procedurer for udveksling af oplysninger i en koncern skal udarbejdes i overensstemmelse 

med persondataretten.  

 

3.2 Koncernfælles risikovurdering, politikker og procedurer 

Risikovurdering, politikker og procedurer i et moderselskab skal dække hele koncernen. Det 

betyder, at risikovurdering, politikker og procedurer kan udarbejdes af en central enhed i 

koncernen, for eksempel moderselskabet. Det er dog et krav, at disse er tilpasset den enkelte 

juridiske enheds forhold. Herunder den juridiske enheds forretningsmodel og etableringslan-

dets risikoforhold og regler. 

 

Henvisning til hvidvaskloven: § 8, stk. 1. 

Henvisning til 4. hvidvaskdirektiv: Art. 8, stk. 3 og 4. 

 

Bekendtgørelse nr. 1016 af 30. juni 2016 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.  

Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og styring i forsikringsselska-

ber m.v. 
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Det er moderselskabets ansvar, at risikovurdering, politikker og procedurer på koncernniveau 

bliver udarbejdet.  

 

Virksomheder, der er en del af en koncern, skal gennemføre koncernens politikker og pro-

cedurer. Helt overordnet skal den enkelte juridiske enheds politikker og procedurer være i 

overensstemmelse med moderselskabets. 

 

Udenlandske virksomheders politikker og procedurer, der har datterselskaber eller filialer 

etableret i Danmark, skal leve op til kravene i hvidvaskloven for så vidt angår forhold, der 

specifikt angår danske forhold. Det betyder for eksempel, at der skal inddrages risikobetragt-

ninger, der vedrører Danmark. 

 

Omvendt skal danske koncerner, der har datterselskaber eller filialer i andre lande, sikre, at 

koncernens politikker og procedurer overholder etableringslandets regler om forebyggende 

foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. 

 

Med reglerne om grænseoverskridende virksomhed følger et krav om, at moderselskabet 

sikrer, at den etablerede virksomheds politikker, procedurer og kontroller om risikostyring, 

kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring 

af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol overholder de nationale bestem-

melser i etablerings landet.  

 

Endvidere skal moderselskabet sikre, at der med faste intervaller føres kontrol med, at pol-

tikker, procedurer og kontroller overholdes i den etablerede virksomhed. Dette kan ske ved 

stikprøve eller ved besøg i den etablerede virksomhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvisning til hvidvaskloven: § 9, stk. 1 og 2 og § 31 

Henvisning til 4. hvidvaskdirektiv: Art. 45, stk. 1. 
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4. Ansvarlige personer og funktioner 
 

Hvidvaskloven stiller krav om, at en række ansvarlige personer og funktioner varetager for-

skellige funktioner i forhold til krav i loven. Nogle af disse gælder alle virksomheder, der er 

underlagt lovens krav, mens andre kun gælder finansielle virksomheder. 

 

I det følgende kapitel er de forskellige ansvarlige personer og funktioner beskrevet. 

 

 

Bestemmelse § 7, stk. 2 (§ 8, 

stk. 2) 

§ 8, stk. 3  § 8, stk. 4 § 8, stk. 5 

Funktion Den hvidvask-

ansvarlige  

Den complian-

ceansvarlige  

Intern revision Ansvarligt 

medlem af di-

rektionen 

Hvornår skal 

en ansvarlig 

udpeges: 

Udpeges i virk-

somheder, som 

omfattes af 

hvidvasklovens 

1, stk. 1 nr. 1-8, 

10-11 og 19 . 

Udpeges, når 

virksomheden jf. 

anden lovgiv-

ning er forpligtet 

til at have en 

compliancefunk-

tion. 

Gælder for virk-

somheder, som 

er omfattet af § 

1, stk. 1-7, og 

som har intern 

revision. 

Virksomheder 

skal, hvor det er 

vurderes rele-

vant, udpege et 

medlem af di-

rektionen, der 

er ansvarlig for 

gennemførelse 

af kravene i 

hvidvaskloven. 

 

Hvilke opgaver 

skal den an-

svarlige vare-

tage: 

Godkende virk-

somhedens pol-

tikker, procedu-

rer og kontroller 

på hvidvaskom-

rådet. 

Godkende for-

retningsforbin-

delser med PEP 

og med korre-

spondentforbin-

delser. 

Uafhængig kon-

trollere og vur-

dering af, om 

virksomhedens 

procedurer og 

foranstaltninger 

er effektive. 

Vurdere hvor-

vidt virksomhe-

dens politikker, 

procedurer og 

kontroller er til-

rettelagt og fun-

gerer på betryg-

gende vis i 

overensstem-

melse med 

hvidvasklovens 

krav.  

Sikre virksom-

heden gennem-

fører og over-

holder kravene i 

HVL ved effek-

tive politikker, 

procedurer og 

kontroller. 

Hvem er den 

ansvarlige: 

Ansat eller med-

lem af den dag-

lige ledelse med 

fuldmagt til at 

træffe beslutnin-

ger på virksom-

hedens vegne. 

Person på ledel-

sesniveau. 

Intern revision, 

der er ansat af 

bestyrelsen. 

Person, som er 

medlem af di-

rektionen. I virk-

somheder med 

kun én direktør, 

er det automa-

tisk direktøren. 
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4.1 Hvidvaskansvarlig - den § 7,2-udpegede person  

Den daglige ledelse, som oftest er virksomhedens direktion, skal udpege en ansat, der har 

fuldmagt til at træffe beslutninger på virksomhedens vegne om godkendelse af virksomheden 

politikker, procedurer og kontroller og vedrørende godkendelse af særlige kundeforhold. Kra-

vet gælder følgende typer virksomheder: 

 

- Pengeinstitutter 

- Realkreditinstitutter 

- Fondsmæglerselskaber 

- Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

- Sparevirksomheder 

- Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge 

- Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikringer eller andre investeringsrelate-

rede forsikringer 

- Virksomheder, der erhvervsmæssigt udøver aktiviteter som fremgår af hvidvasklo-

vens bilag 1 

- Investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, hvis 

disse virksomheder har direkte kundekontakt. 

- Danske UCITS og alternative investeringsfonde, hvis disse virksomheder har direkte 

kundekontakt. 

- Valutavekslingsvirksomheder 

 

Filialer af udenlandske virksomheder er ikke omfattet af kravet.  

 

For at opfylde kravet skal den udpegede person reelt være involveret i virksomhedens ar-

bejde med forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. 

 

Den hvidvaskansvarlige kan være et medlem af virksomhedens daglige ledelse eller en an-

den ansat.  Den hvidvaskansvarlige skal kunne træffe beslutninger, som vedrører virksom-

hedens risikoeksponering på hvidvaskområdet. Den hvidvaskansvarliges ansvarsopgaver og 

fuldmagt til godkendelse fratager ikke virksomhedens ledelse sit overordnede ansvar. Men 

fuldmagten sikrer, at den hvidvaskansvarlige, hvor denne ikke indgår i ledelsen, får en be-

slutningskompetence på ledelsesniveau. Der kan være tilfælde, hvor den hvidvaskansvarlige 

i sin beslutning om godkendelse af f.eks. en forretningsforbindelse med en politisk ekspone-

ret person vælger at indhente yderligere godkendelse fra den daglige ledelse, fordi den poli-

tisk eksponerede persons risikoprofil udgør en væsentlig risiko for hvidvask eller finansiering 

af terrorisme.  

 

Hvidvasklovens krav er, at personen skal have tilstrækkelig kendskab til virksomhedens risi-

koprofil og specifikke risikofaktorer. I større virksomheder vil den administrerende direktør 

ikke kunne udpeges, da denne vil forestå en for omfattende opgaveportefølje og fungere på 

et for høj niveau til samtidig effektivt at kunne opfylde forpligtelsen i § 7, stk. 2.  

 

De konkrete rammer for personens involvering skal fastlægges af virksomheden. Det er vig-

tigt, at personen, for at kunne varetage ansvaret, har adgang til virksomhedens kundedata-

baser og øvrige relevante oplysninger, herunder bestyrelses- og revisionsprotokoller.  
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4.1.1 Den hvidvaskansvarliges ansvarsområder 

Den hvidvaskansvarlige skal: 

- have fuldmagt til træffe beslutninger på virksomhedens vegne til godkendelse af føl-

gende: 

- politikker, procedurer og kontroller (§ 8, stk. 2) 

- etablering og videreførelse af forretningsforbindelser med PEP’er (poli-

tisk eksponerede personer) og deres nærtstående og nære samarbejds-

partnere (§ 18, stk. 3) 

- etablering af grænseoverskridende korrespondentforbindelser (§ 19, stk. 

1, nr. 3) 

- have viden og indsigt i virksomhedens risici på hvidvaskområdet og derfor kunne 

træffe beslutningerne, som er gavnlige for virksomheden bekæmpelse af hvidvask 

og finansiering af terrorisme 

 

Virksomheden bør tilrettelægge den hvidvaskansvarliges arbejde sådan, at medarbejdere 

såvel som den øverste ledelse kan konsultere den hvidvaskansvarlige på alle relevante om-

råder og orientere, så snart der er ny viden, som den hvidvaskansvarlige bør være bekendt 

med.  

 

Endvidere skal den hvidvaskansvarlige have en tilstrækkelig grad af uafhængighed samt 

mulighed for at kunne rapportere direkte til direktion og direkte til bestyrelsen om forhold på 

området for hvidvask og finansiering af terrorisme. Det er vigtigt at understrege, at det er en 

mulighed, som den hvidvaskansvarlige kan benytte, hvis den hvidvaskansvarlige skønner 

det er nødvendigt. Det er derfor ikke en generel pligt til, at den hvidvaskansvarlige rapporterer 

til bestyrelsen.  

 

Den hvidvaskansvarlige skal følge de procedurer, som virksomheden har tilrettelagt på om-

rådet for hvidvask og finansiering af terrorisme. Det er virksomhedens complianceansvarlige, 

i virksomheder, der er pålagt at have en compliancefunktion, der skal undersøge og føre 

uafhængig kontrol med, at den hvidvaskansvarliges procedurer og forretningsgange er ef-

fektive.  

 

4.1.2 Uddelegering: 

Den hvidvaskansvarlige har mulighed for at uddelegere de opgaver, der følger af bestem-

melsen, til en eller flere medarbejdere med tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens risiko-

profil i forhold til hvidvask og finansiering af terrorisme. En eventuel uddelegering skal om-

fatte en eller flere navngivne personer eller navnegivne stillinger. Der må aldrig kunne opstå 

tvivl om, hvilken person eller stilling, som opgaven er uddelegeret til. Der kan ikke ske udde-

legering af de opgaver, der skal varetages efter § 7, stk. 2, til en enhed i virksomheden, f.eks. 

virksomhedens compliancefunktion.  

 

En uddelegering til en eller flere personer vil særligt være relevant i større virksomheder med 

flere afdelinger, hvis arbejde omfattes af hvidvaskloven. Det er vigtigt at bemærke, at ansva-

ret i § 7, stk. 2 ikke kan uddelegeres, men påhviler den person, der er udpeget i henhold til 

bestemmelsen.  
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Fordi ansvaret altid ligger hos den hvidvaskansvarlige, vil der ved uddelegering af opgaver 

til en eller flere andre navngivne personer eller stillinger f.eks. kunne fastlægges et rappor-

teringskrav eller lignende til den hvidvaskansvarlige, sådan han eller hun fortsat kan bære 

det endelige ansvar. 

 

4.2. Complianceansvarlig § 8, stk. 3 

Hvis en virksomhed i forbindelse med anden lovgivning er forpligtet til at have en complian-

cefunktion, skal virksomheden udpege en complianceansvarlig på ledelsesniveau.  

 

Formålet med kravet om complianceansvarlig er alene at fastlægge, at finansielle virksom-

heder, der allerede har en forpligtelse til at have en complianceansvarlig i anden lovgivning, 

at den complianceansvarliges funktion også dækker forpligtelser efter hvidvasklovgivningen. 

 

Kravet gælder kun for følgende virksomheder, hvis de har en compliancefunktion: 

- Pengeinstitutter 

- Realkreditinstitutter 

- Fondsmæglerselskaber 

- Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

- Sparevirksomheder 

- Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge 

- Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikringer eller andre investeringsrelate-

rede forsikringer 

 

Filialer af udenlandske virksomheder er ikke omfattet af kravet.  

 

Den complianceansvarlige skal fungere uafhængigt. Den complianceansvarlige skal kontrol-

lere og vurdere, at virksomheden overholder hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf. 

Det betyder, at personen skal kontrollere og vurdere, om virksomhedens procedurer og me-

toder for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er effektive. Derudover skal den com-

plianceansvarlige også kontrollere og vurdere, om de foranstaltninger, der iværksættes for 

at afhjælpe eventuelle mangler, er effektive. 

 

Den complianceansvarlige skal som en del af virksomhedens interne kontrol foretage kontrol 

af, om kontrollen foretaget af virksomheden er tilstrækkelig. Se afsnit 2.3.3 om intern kontrol. 

 

Det kan også være den complianceansvarlige i egenskab af sin uafhængighed af den daglige 

ledelse, der håndterer indberetning af overtrædelser eller potentielle overtrædelser fra an-

satte (whistleblower-ordning) efter lovens § 35, stk. 1. 

Henvisning til hvidvaskloven: § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, § 18, stk. 3 og § 19, stk. 1, nr. 3 

Henvisning til 4. hvidvaskdirektiv: Art. 3, nr. 12 og art. 8, stk. 5, art. 19, stk. 1, litra c og 

art. 20, stk. 1, litra b, (i). 
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4.3 Ansvarligt direktionsmedlem § 8, stk. 5 

Virksomheder skal, hvor det er vurderes relevant, udpege et medlem af direktionen, der er 

ansvarlig for gennemførelse af kravene i hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf. 

 

Dette betyder, at virksomheder, der ikke har en direktion, ikke er forpligtet til at udpege en 

person i henhold til den foreslåede bestemmelse. Bestemmelsen tilsigter derfor ikke at ind-

føre krav om, at virksomheder skal foretage organisatoriske ændringer.  

 

Virksomheders indretning og drift foretages af direktionen i virksomheder, der har en direk-

tion. Kravet om at udpege et ansvarligt direktionsmedlem har dermed til formål, at hensynet 

og formålet med bestemmelsen forankres ledelsesmæssigt.  

 

Der er ikke krav om, at virksomheder, der ikke har en direktion (f.eks. personligt ejede virk-

somheder), udpeger et direktionsmedlem. 

 

Det ansvarlige direktionsmedlem har en særlig forpligtelse til at sikre, at virksomheden efter-

lever reglerne i hvidvaskloven. Personens opgave er at sikre ledelsesmæssig forankring af 

og ledelsesmæssig fokus på forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansie-

ring. Dette fratager dog ikke den øvrige daglige ledelse for ansvar. 

 

Det ansvarlige direktionsmedlem kan f.eks. varetage opgaven ved løbende at have møder 

med den hvidvask- og complianceansvarlige og få status på virksomhedens overholdelse af 

reglerne i hvidvasklovgivningen, implementering af nye regler på hvidvaskområdet. Hvis virk-

somheden har mangler i forhold til overholdelse af hvidvasklovgivningen, skal det ansvarlige 

direktionsmedlem sørge for opfølgning på, at disse mangler bliver udbedret. 

 

Der kan i mindre virksomheder være personsammenfald mellem personen udpeget i henhold 

til denne bestemmelse og personen i § 7, stk. 2, eller den complianceansvarlige i § 8, stk. 3. 

 

Filialer i Danmark af udenlandske virksomheder 

Der skal ikke i en filial i Danmark af en udenlandsk virksomhed udpeges en person efter 

hvidvasklovens § 8, stk. 5. 

 

 

 

 

Henvisning til hvidvaskloven: § 8, stk. 3 

Henvisning til 4. hvidvaskdirektiv: Art. 8, stk. 4(a) 

 
Om kravene til en complianceansvarlig henvises til:  

Bekendtgørelse nr. 1026 af 30. juni 2016 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 

og bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikrings-

selskaber m.v. 
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Filialer i udlandet af danske virksomheder 

Hvis en dansk virksomhed har filialer i udlandet, skal de være opmærksomme på, at det 

ansvarlige direktionsmedlem også er ansvarlig i forhold til eventuelle filialer beliggende i ud-

landet. 

 

 

4.4 Intern revision § 8, stk. 4 

Hvis en virksomhed har en intern revision, skal bestyrelsen i virksomheden sikre, at den 

interne revision vurderer, om virksomhedens politikker, procedurer og kontroller på hvidvask-

området er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis. 

 

Formålet med kravet til intern revision er alene at fastlægge, at finansielle virksomheder, der 

allerede har en forpligtelse til at have en uafhængig revision, at denne funktion også vareta-

ger revision med kravene i hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf. Det betyder, at 

funktionsbeskrivelsen for den interne revision skal indeholde bestemmelser om, at den in-

terne revision skal sikre virksomhedens overholdelse af skriftlige politikker, procedurer og 

kontroller på området for hvidvask og finansiering af terrorisme.  

 

Kravet gælder følgende virksomheder, hvis de har en intern revision: 

- Pengeinstitutter 

- Realkreditinstitutter 

- Fondsmæglerselskaber 

- Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

- Sparevirksomheder 

- Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge 

- Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikringer eller andre investeringsrelate-

rede forsikringer 

 

4.4.1 Intern audit 

En intern auditfunktion i en virksomhed er ikke direkte omfattet af forpligtelsen i hvidvasklo-

vens § 8, stk. 4. Ledelsesbekendtgørelsen for forsikringsselskaber stiller dog en række krav 

til intern auditfunktionen, der kan sidestilles med forpligtelsen i hvidvaskloven. 

 

Intern audit har i medfør af § 21 bekendtgørelsen om ledelse og styring af forsikringsselska-

ber m.v. bl.a. til opgave at vurdere, om virksomhedens interne kontrolsystem, der omfatter 

de administrative procedurer, og andre dele af ledelsessystemet er tilstrækkelige og effek-

tive. Ligesom den interne auditfunktionen bl.a. også er underlagt krav om årlig rapportering 

til direktionen og evt. bestyrelsen.  

 

En intern auditfunktion i en virksomhed vil derfor også skulle forholde sig til hvorvidt virksom-

hedens politikker, procedurer og kontroller fungerer i overensstemmelse med hvidvaskloven.  

Henvisning til hvidvaskloven: § 8, stk. 5 

Henvisning til 4. hvidvaskdirektiv: Art. 46, stk. 4. 
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5. Uddannelse 
 

Virksomheden skal sikre, at de ansatte har modtaget tilstrækkelig undervisning i kravene i 

hvidvaskloven. Kravet gælder også undervisning af den del af virksomhedens ledelse, der 

beskæftiger sig med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Kravet gælder på virk-

somhedens daglige og øverste ledelse. 

 

Det følger herudover af anden lovgivning, at bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut, et 

realkreditinstitut eller i et forsikringsselskab skal gennemføre et grundkursus bl.a. inden for 

hvidvaskforebyggelse, se bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i 

pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. 

 

Virksomheden er ikke forpligtet til at undervise ansatte, der varetager funktioner, der ikke 

relaterer sig til hvidvask eller terrorfinansiering. 

 

For så vidt angår undervisning af ledelsen ligger der heri ikke et generelt krav om undervis-

ning af hele virksomhedsledelsen men på samme måde som ved medarbejderne et krav om, 

at den del af en virksomhedsledelse, der beskæftiger sig med forebyggelse af hvidvask og 

terrorfinansiering, herunder virksomhedens daglige ledelse og øverste ledelse, har modtaget 

tilstrækkelig undervisning på området 

 

Der er krav om, at virksomheden har et egentligt undervisningsprogram. Virksomhedens pro-

cedurer og kontroller skal samtidig sikre, at undervisningen gennemføres i forhold til ansatte, 

der har med behandling af kundehold at gøre. 

 

Det er ikke tilstrækkeligt at udlevere og gennemgå virksomhedens skriftlige politikker og pro-

cedurer med de ansatte. Det vil ligeledes heller ikke være tale om tilstrækkelig undervisning, 

hvis undervisningen alene gennemgår lovgivningens krav, men denne ikke er relateret til for 

eksempel virksomhedens forretningsmodel, herunder dens produktudbud, kundetyper m.v.  

 

Virksomheden kan vælge, at de enkelte ansatte kun modtager undervisning inden for deres 

relevante arbejdsområde. Undervisningen skal sikre, at de ansatte har et betryggende kend-

skab til de krav, der er på området for hvidvask og terrorfinansiering, samt hvilken betydning 

kravene har for den enkelte ansattes varetagelse af hendes eller hans arbejdsopgaver. Den 

Henvisning til hvidvaskloven: § 8, stk. 4 

Henvisning til 4. hvidvaskdirektiv: Art. 8, stk. 4(b) 

 

Om kravene til intern revision henvises til: 

Bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015 om revisionens gennemførelse i finan-

sielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner. 

 

Om kravene til intern audit henvises til: 

Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikringssel-

skaber m.v.  
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ansatte skal dybest set kunne varetage sin jobfunktion på fuld forsvarlig måde og sikre, at 

virksomheden overholder lovens krav. 

 

Virksomheden skal sikre, at de ansatte deltager i undervisningen. 

 

For særlige forretningsområder skal undervisningen være tilpasset de ansattes særlige funk-

tioner, herunder fremhævelse af de indikatorer på hvidvask og terrorfinansiering, der kan 

tænkes at forekomme på disse områder. Sådanne særlige områder er for eksempel værdi-

papirhandel, import-eksportfinansiering og grænseoverskridende korrespondentforbindel-

ser. 

 

Virksomhedens ansatte skal også modtage uddannelse i relevante bestemmelser om data-

beskyttelse for at sikre, at personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med per-

sondatalovgivningen. Dette skal være med til at sikre, at personoplysninger indhentet efter 

reglerne i hvidvaskloven alene sker med henblik på at efterleve kravene i hvidvaskloven. 

 

Kravet om tilstrækkelig undervisning indebærer, at virksomheden med passende intervaller 

skal efteruddanne sine ansatte og ledelsen. Ved opdatering af virksomhedens procedurer 

skal der ske efteruddannelse af ansatte, hvor dette har betydning for de pågældende ansat-

tes arbejdsfunktion. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvisning til hvidvaskloven: § 8, stk. 6. 

Henvisning til 4. hvidvaskdirektiv: Art. 46, stk. 1. 

 

Om kravene til grundkursus for bestyrelsesmedlemmer henvises til: 

Bekendtgørelse nr. 1424 af 29. november 2016 om grundkursus for medlemmer af be-

styrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber 
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Bilag 1 
 

 
Eksempel for en proces til udarbejdelse af en risikovurdering 
 
Eksemplet er ikke bindende. Det er derfor frit for virksomheder og personer, som er omfattet 

af hvidvaskloven, hvordan de udarbejder en risikovurdering. 

 

 
Nedenstående eksempel viser trin, som en virksomhed eller person (i det følgende virksomhed) kan følge 

i udarbejdelsen af virksomhedens risikovurdering. Det er dog vigtigt, at den enkelte virksomhed selv do-

kumenterer, hvordan den har vurderet sine risici, og at virksomheden selv beslutter hvilke tiltag, der skal 

iværksættes som følge af risikovurderingen. 

 

1. Indsamling af intern og ekstern data til vurdering af de forskellige risikofaktorområder 

 Virksomheden skal dokumentere/begrunde sine vurderinger i interne oplysninger og i 

eksterne relevante risikovurderinger, rapporter, vejledninger mv.  

2. Identificer de iboende risici i virksomhedens forretningsmodel 

 Hvilke risici er der for, at virksomheden kan misbruges til hvidvask og finansiering af ter-

rorisme i forhold til blandt andet følgende risikofaktorer: 

 Kunder 

 Produkter, tjenesteydelser og transaktioner 

 Leveringskanaler 

 Lande og geografiske områder 

3. Vurder størrelsen og karakteren af de iboende risici – eksempelvis ved at vægte dem ud fra en 

fastsat skala 

 Dette kan f.eks. ske ved at foretage en vurdering af sandsynligheden for misbrug og kon-

sekvensen af misbrug placeret i en skala, der vægter om den konkrete risiko er begræn-

set, mellem eller høj på henholdsvis sandsynlighed og konsekvens.  

 Vægtningen kan ske individuelt for hver risikofaktor, så virksomheden kan se, hvor risici-

ene er størst.  

4. Resultat af risiciene i virksomhedens risikofaktorer 

 Virksomheden kan konkludere på risikoniveauet i hver af de under punkt 2 oplistede risi-

kofaktorer, f.eks. ved at udregne en score for hver risikofaktor.  

 

  

 


