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Plan för föredraget
• Varifrån kommer de svenska reglerna?
• Penningtvättslagens tillämpning avseende
speltjänster
• Penningtvättslagens syfte –
nyckelbestämmelserna för uppnå syftet
• Metoderna som lagen anger för att uppnå
syftet – riskbaserade åtgärder för
kundkännedom och övervakning
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Målsättning med föredraget
• Skapa en förståelse för
penningtvättslagens syfte och plats i en
internationell kontext
• Underlätta förståelsen för och
tillämpningen av regelverket (utifrån ett
lagstiftarperspektiv)
• Ge möjlighet till frågor
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Det internationella sammanhanget –
FATF och EU
• FATF: 37 medlemmar (däribland
Sverige och EU-kommissionen),
men når ut globalt genom regionala
underorgan
• Utfärdar globalt gällande
standarder
• Omsätts till direktiv genom EUkommissionens medlemskap i
FATF
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Lagstiftningsprocessen i SE (vanligtvis)
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Status genomförande
• Proposition till riksdagen 20 april
• Beslut i riksdagen omkring 20 juni
• Ikraftträdande 2 augusti 2017
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För vilka speltjänster gäller lagen?
•
•
•

•

Utgångspunkt: Kasinoverksamhet och lotterier som
kräver tillstånd eller registrering – dock inte
varuspelsautomater
Lotteriinspektionen får undanta ytterligare speltjänster
från hela eller delar av lagens tillämpningsområde
Undantag är tillåtet för speltjänster som utgör en låg risk
för penningtvätt (PT) och finansiering av terrorism (TF)
Lotteriinspektionen ska beakta bl.a. art, driftomsättning,
transaktioners sårbarhet och EU-kommissionens
riskbedömning (artikel 2.2 i direktivet)
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Undantagets påverkan
•
•

•

Tillhandahållare av speltjänster måste läsa
penningtvättslagen och LI:s föreskrifter parallellt för att
få en helhetsbild av vad som är gällande rätt
När lagtext (exempelvis Lotterilagen) anger ”speltjänster
som omfattas av penningtvättslagen” avses inte
speltjänster som omfattas av undantag. Samma princip
gäller vid tillämpning av penningtvättslagen
Det motsatta gäller, i princip, om undantag endast gäller
för vissa delar av penningtvättslagens tillämpning
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Penningtvättslagens syfte
• 1 kap. 1 §: Förhindra att finansiell verksamhet och annan
verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av
terrorism.
• Det andra syftet: Att bidra till att rättsvårdande
myndigheter ska kunna få kännedom om, utreda och
beivra penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Samtliga paragrafer i lagen syftar till att uppfylla ett
av/båda dessa syften, eller ange metoden/processen för
hur verksamhetsutövare ska uppfylla syftena.
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Tre nyckelparagrafer för att förhindra PT och TF
• 3 kap. 1 §: En verksamhetsutövare får inte etablera eller upprätthålla
en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion, om
verksamhetsutövaren inte har tillräcklig kännedom om kunden för att
kunna
• 1. hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som
kan förknippas med kundrelationen, och
• 2. övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner enligt
4 kap. 1 och 2 §§.
•

Hantera risken: Risken kan hanteras om verksamhetsutövaren anser sig ha tillräcklig kännedom
om kunden för att kunna göra bedömningen att verksamhetsutövarens produkter och tjänster inte
utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller i vart fall att verksamhetsutövaren kan
upptäcka och förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism om kunden ägnar sig åt detta
(prop s. 520).
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.Nyckelparagrafer forts.
• 3 kap. 2 §: En affärsförbindelse får inte etableras om det
finns misstanke om att verksamhetsutövarens produkter
eller tjänster kommer att användas för penningtvätt eller
finansiering av terrorism.
• 3 kap. 3 §: En verksamhetsutövare får inte utföra en
transaktion om det på skälig grund kan misstänkas att
den utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av
terrorism.
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Nyckelparagrafer för utredning m.m.
• 4 kap. 1 §: En verksamhetsutövare ska övervaka pågående
affärsförbindelser och bedöma enstaka transaktioner i syfte att upptäcka
aktiviteter och transaktioner som
• 1. avviker från vad verksamhetsutövaren har anledning att räkna med utifrån
den kännedom om kunden som verksamhetsutövaren har,
• 2. avviker från vad verksamhetsutövaren har anledning att räkna med utifrån
den kännedom som verksamhetsutövaren har om sina kunder, de produkter
och tjänster som tillhandahålls, de uppgifter som kunden lämnar och övriga
omständigheter, eller
• 3. utan att vara avvikande enligt 1 eller 2 kan antas ingå som ett led i
penningtvätt eller finansiering av terrorism.
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Nyckelparagrafer forts
• 4 kap. 2 §: Om avvikelser eller misstänkta aktiviteter eller transaktioner
uppmärksammas enligt 1 § eller på annat sätt, ska en verksamhetsutövare
genom skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 3 kap. 16 § och andra
nödvändiga åtgärder bedöma om det finns skälig grund att misstänka att det
är fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom
annars härrör från brottslig handling.
• 4 kap. 3 §: Om en verksamhetsutövare efter en bedömning enligt 2 § har
skälig grund att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att
egendom annars härrör från brottslig handling, ska uppgifter om alla
omständigheter som kan tyda på detta utan dröjsmål rapporteras till
Polismyndigheten.
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Sammanfattning av nyckelparagrafer
• Känn kunden i tillräcklig utsträckning för att kunna
bedöma att användandet av produkt/tjänst är legitimt.
• Avstå från affärsförbindelser och transaktioner där detta
inte kan bedömas, eller där misstanke uppkommer.
• Granska avvikande transaktioner och aktiviteter.
• Gör en bedömning av avvikelserna, för att avgöra om det
finns en naturlig förklaring.
• Rapportera alla avvikelser där en naturlig eller rimlig
förklaring saknas.
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Lagens syften uppnås via kundkännedom
• Metoden för att uppnå syftena är att känna sin kund. Ju
mer man vet om kunden, desto ”säkrare” blir
kundrelationen.
•
•
•
•
•

Baksidan av kundkännedom:
1) Kostar pengar
2) Gör transaktioner/affärsverksamhet mindre effektiv
3) Är obekvämt/kan uppfattas som kränkande för kunden
4) Kan vara obekvämt för den som utför
kundkännedomsåtgärderna.
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Balans mellan effektivitet och effektivitet
• Alla produkter och tjänster innebär inte samma risk
för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
• Alla kunder innebär inte samma risk för penningtvätt
eller finansiering av terrorism.

• Kännedomen om kunder får variera.
• Övervakningen av transaktioner och aktiviteter får
variera.
• 2 och 3 kap. i lagen beskriver denna process
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Processen i korthet
• Tjänstens risk är utgångspunkten – den allmänna
riskbedömningen (2 kap. 1 §).
• Verksamhetsutövare ska analysera hur tjänsten kan
användas för PT/TF, och med beaktande av externa
faktorer/kännedom om hur PT/TF sker bedöma riskens
storlek.
• Lägg på risken som kan förknippas med den specifika
kunden – Riskklassificering av kunden (2 kap. 3 §)
• Verksamhetsutövaren ska beakta faktorer som kan tyda
på låg eller hög risk (2 kap. 4 och 5 §§ samt andra
relevanta faktorer).
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Processen i korthet forts.
• Risken som kan förknippas med kunden styr:
• 1) Hur mycket kännedom som krävs om kunden för att
kunna ingå affärsförbindelsen.
• 2) Hur omfattande åtgärder för kundkännedom som
måste vidtas.
• 3) Hur noggrann övervakningen av transaktioner m.m.
inom affärsförbindelsen ska vara.
• Låg risk: Förenklade kundkännedomsåtgärder (3 kap. 15
§)
• Hög risk: Skärpta kundkännedomsåtgärder (3 kap. 16 §)
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Vem är kunden? 3 kap. 7-8 §§?
•

En verksamhetsutövare ska identifiera kunden och kontrollera kundens identitet
genom identitetshandlingar eller registerutdrag eller genom andra uppgifter och
handlingar från en oberoende och tillförlitlig källa. Om kunden företräds av en person
som uppger sig handla på kundens vägnar, ska verksamhetsutövaren kontrollera den
personens identitet och behörighet att företräda kunden.

•

En verksamhetsutövare ska utreda om kunden har en verklig huvudman. Om kunden
är en juridisk person, en trust eller en liknande juridisk konstruktion, ska utredningen
omfatta åtgärder för att förstå kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur. Om
kunden har en verklig huvudman, ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder för att
kontrollera den verkliga huvudmannens identitet.
Om kunden är en juridisk person och det efter åtgärder enligt första stycket står klart
att den juridiska personen inte har en verklig huvudman, ska den person som är
styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses
vara verklig huvudman. Detsamma gäller om verksamhetsutövaren har anledning att
anta att den person som identifierats enligt första stycket inte är den verkliga
huvudmannen.

•
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Är det en särskild högrisksituation? 3 kap. 10 och 11 §§

• En verksamhetsutövare ska bedöma om kunden eller
kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt
ställning eller en familjemedlem eller känd medarbetare
till en sådan person.
• En verksamhetsutövare ska kontrollera om kunden är
etablerad i ett land utanför EES som av Europeiska
kommissionen har identifierats som ett högrisktredjeland.
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Hur ska kunden använda tjänsten? 3 kap. 12 §
• En verksamhetsutövare ska inhämta information om
affärsförbindelsens syfte och art.
• Informationen ska ligga till grund för en bedömning av
• 1. vilka aktiviteter och transaktioner som kunden kan
förväntas vidta och genomföra inom ramen för
affärsförbindelsen, och
• 2. kundens riskprofil enligt 2 kap. 3 §.
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Är information om kunden (fortfarande) aktuell och tillräcklig?

• En verksamhetsutövare ska löpande och vid behov följa
upp pågående affärsförbindelser i syfte att säkerställa att
kännedomen om kunden enligt 7, 8 och 10–12 §§ är
aktuell och tillräcklig för att hantera den bedömda risken
för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
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Behöver jag veta mer om kunden?
• Frågan om hur mycket kundkännedom som behövs etc
är en process som inte slutar förrän affärsförbindelsen
avslutas.
• Kundens riskprofil ska följas upp under pågående
affärsförbindelser och ändras när det finns anledning till
det (2 kap. 3 § tredje stycket).
• Ändring motiverad exempelvis vid ändring av hur kunden
använder tjänsten eller ändringar hänförliga till kunden.
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Rutiner för att stödja processen (2 och 6 kap.)
• Bedömningar, kontroller, åtgärder etc utförs av
personer som behöver mer handfasta
handlingsregler än vad lagen erbjuder.
• Verksamhetsutövare ska därför ha ”rutiner och
riktlinjer” för dessa moment. De bör, för att vara
effektiva, anpassas till tjänster, verksamhet,
risker m.m.
• Rutiner för utvärdering av ”modeller”.
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Ytterligare krav för att klara ”processen”
•
•
•
•

Anställda/andra som fullgör skyldigheterna ska:
1) Vara lämpliga
2) Få adekvat utbildning
3) Ha adekvat skydd för att motverka
hot/våld/repressalier m.m.
• 4) Kunna visselblåsa om missförhållanden

Finansdepartementet

27

När kraven på kundkännedom etc gäller
• När en affärsbindelse ingås. Med detta avses en
affärsmässig förbindelse som, när den etableras,
förväntas ha viss varaktighet. Exvis spelkonto,
abonnemang, liknande avtalsförhållanden.
• Utanför affärsförbindelsen: Vid inbetalning av
insatser eller utbetalning av vinster som
överstiger 2 000 euro (~20 000 kr).
• Sambandstransaktioner: Inse eller borde inse
samband mellan transaktionerna.
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Kort om klientmedelskonton
• I remisser framhölls spelbolags användande av
klientmedelskonton för konsumentskyddssyften.
• Tillhandahållare av speltjänster får tillgång till
klientmedelskonton med ”förenklade åtgärder”.
• Innebär att spelbolagets kund inte måste vara känd för
banken förrän banken begär det.
• Då måste kundens identitet och underlag för
identitetskontroll kunna göras tillgängligt för banken.
• Bygger på att banken anser att spelbolaget kan
förknippas med en låg risk – bör normalt vara fallet pga
reglerad aktör som står under tillsyn
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Lotteriinspektionen

• Arbetet på
myndigheten
• Riskbedömning
• Lämplighetsprövning
• Vägen framåt
Erik Sjöholm, tillsyn penningtvätt
erik.sjoholm@lotteriinspektionen.se
076-533 01 75

Arbetet på myndigheten

• Riskbedömning och ev.
undantag från regelverket

• Beslut på styrelsemöte i juni

• Föreskrifter
• Två delar?

• Lämplighetsprövning

• 2 augusti anordnare
• 2 februari 2018 ombud
(senast)

Riskbedömning – varför?

• Underlag för undantag från
regelverket
• Operativt verktyg för tillsyn
och tillståndsgivning
• Underlätta samarbete med
andra myndigheter
• Information och vägledning
till den svenska
spelmarknaden

Riskbedömning – metod
Nationell riskbedömning, Brå,
Europol, kommissionens
riskbedömning

Spelens egenskaper
Hot som matchar sårbarheter
Riskhantering

Risker som omfattas av
bedömning

Riskbedömning – metod
• Nio kriterier (sårbarheter) för bedömning
• Sammanvägd bedömning
• Ett kriterium som bedöms utgöra hög risk kan i viss mån
neutraliseras av att spelet bedöms utgöra låg risk utifrån
ett annat kriterium

Riskbedömning - hot
Nationell riskbedömning, rapporter från
Brå och Europol
• Kontant konsumtion
• Växling av valutor eller valörer
• Kontoföring av kontanter
• Överföringar i det finansiella systemet
• Penningmaskering (kontantuttag)
• Investeringar i spelanordnare
(infiltration)
• Osanna fakturor
• Upplägg med import
• Etc

Riskbedömning – sårbarheter
• Sårbarheter = egenskaper hos spelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reglering (vinståterbetalning, insats- och vinstbelopp, tillgänglighet)
Omsättning (variation, frekvens, volym)
Distribution (många personer, felaktiga syften)
Organisation (erfarenhet, resurser, styrning och kontroll)
Anonymt spel (agera utan att väcka intresse eller synas, svårt att granska)
Betalsätt (ju fler betalsätt, desto fler sårbarheter att hantera)
Vinstutbetalning (köp av spel- och vinstkvitton, elektroniska
vinstutbetalningar)
8. Gränsöverskridande spel (utländska brottsvinster tvättas i Sverige)
9. Spelfusk (fasad av att vara lagligt intjänade, kan växa i storlek)

Riskbedömning - risker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsumtion av brottsligt förvärvade medel
Växling av valörer
Penningmaskering
Handel med spel- och vinstkvitton
Omfattande distribution genom ombud
Anonymt spel
Överföringar mellan bankkonton, konto/kreditkort och spelkonton
Förvaring av medel på spelkonton
Falska, lånade eller kapade spelkonton
Gränsöverskridande transaktioner
Uppgjorda matcher och lopp

Riskbedömning – undantag
• Endast låg risk
• Hela, eller delar av regelverket
• Inriktningsbeslut på styrelsemöte i juni
• Lotteriinspektionen kommunicerar efter beslut
• Slås fast i föreskrifter senare

Lämplighetsprövning
• Anordnare: ny 10 a § lotterilagen
• Ägare med kvalificerat innehav (10 %)
• Styrelse, VD, bolagsmän och andra
företrädare
• Åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet
• Allvarlig brottslighet

• Ombud: ny 48 b § lotterilagen
• Styrelse, VD, bolagsmän och andra
företrädare
• Åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet
• Allvarlig brottslighet

Lämplighetsprövning i praktiken
• Anordnare
• Utökad prövning i samband med ansökningar om tillstånd fr.o.m. 2 augusti
2017
• Målsättning att alla anordnare är prövade under 2017

• Ombud
•
•
•
•
•
•

Prövning av ombudet med information om ombudets försäljningsställen
Ansökan ska göras av anordnare
Inhämta de underlag som krävs från ombuden
Nytt system för prövning av ombud
E-tjänst med möjlighet till filinlämning
Hemställan om ansökningsavgift

Ombud på spelmarknaden
• Kiosker och andra butiker som
säljer spel
• Restauranger och bingohallar
med värdeautomatspel
• Service- och
telemarketingföretag
• Trav- och galoppsällskap
• Föreningar som säljer spel för en
anordnares räkning

Vägen framåt

2 augusti
13 juni
22-24 maj
Remiss
föreskrifter om
ombud

Styrelsebeslut
om
riskbedömning
och undantag
från
regelverket

Juni/juli
Remiss
föreskrifter om
åtgärder för att
förhindra
penningtvätt

15-30 juni
Information via
utskick och på
webb

Lämplighetsprövning
anordnare
Nya blanketter
Nya
ansökningsavgifter i vissa
fall

Okt/nov
LI öppnar för
ansökningar
om registrering
av ombud

2 februari
2018
Sista dag för
anmälan av
befintliga
ombud

Tack!
Erik Sjöholm, tillsyn penningtvätt
erik.sjoholm@lotteriinspektionen.se
076-533 01 75

