
Frokostmøte 10. mai 2022

10. mai. 2022s. 1

Anti-hvitvasking – hva forventes av regnskapsfører



• Anti-hvitvasking
− Finanstilsynets tematilsyn
− Viktige forhold å være oppmerksom på
− Hva skjer nå?

• Kjenn din kunde – hvordan får du kontroll?
• Spennende muligheter og nyheter i RN Kundesjekk

• Oppsummering og spørsmål
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Agenda
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Utvikling MT-meldinger
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Finanstilsynets tematilsyn
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https://www.finanstilsynet.no/contentassets/ee3e1da2d39c487d97d479ffa5df239b/etterlevelse-av-pliktene-i-hvitvaskingsloven2.pdf
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/tematilsyn-etterlevelse-av-pliktene-etter-hvitvaskingsloven/


Finanstilsynets tematilsyn 2020

Utplukk: 60 foretak fra 
regnskap og revisjon

Utplukket var 
risikobasert ut fra 

kundeportefølje og 
internasjonal 

tilknytning

«Stedlig» kontroll: 
22 av de 60 (50/50)

Utplukk basert på 
den dokument-

baserte kontrollen



• Store regnskapsforetak

• Små regnskapsforetak

• Foreningen

Bransjen Regnskapsforetaket

• Styret

• Ledelse og oppdragsansvarlige

• Regnskapsmedarbeidere

s. 7

Har de kontrollerte «tatt en for laget»? Felles utfordring!



Straff Samvittighet

Kortvarig motivasjon Langvarig motivasjon

Tilhørighet Mestring Selv-
bestemmelse
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Må gå fra formelt til materielt fokus. Klarer vi utfordringen?

Fritt etter selvbestemmelsesteorien, Deci & Ryan



Fremtidig motivasjon?
• Analysere
• Kvalitetssikre
• Løse avvik
• Finne ut av ulogiske forhold
• Bidra til compliance (altså at 

regler følges)
• Ta samfunnsansvar
• Være en administrativ 

problemløser
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Hvor går regnskapsbransjen?

Motivasjon tradisjonelt?
• Korrekte offentlige oppgaver
• Gode styringsrapporter
• Bidra til at regler følges
• Være en administrativ 

problemløser



Fremtidig motivasjon?
• Analysere
• Kvalitetssikre
• Løse avvik
• Finne ut av ulogiske forhold
• Bidra til compliance (altså at 

regler følges)
• Ta samfunnsansvar
• Være en administrativ 

problemløser

10. mai. 2022s. 10

Klarer vi utfordringen? Ligger løsningen i at systemene finner avvikene?

Motivasjon tradisjonelt?
• Korrekte offentlige oppgaver
• Gode styringsrapporter
• Bidra til at regler følges
• Være en administrativ 

problemløser

Relære det vi kan?
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Vi må uansett finne effektive rutiner og løsninger!



Styret og daglig leders ansvar

10. mai. 2022s. 12



s. 13

“Uaktsomt av styret”



• Styremedlemmer og daglig leder har et personlig ansvar – overtredelsesgebyr, bøter og fengsel (hvvl §§ 49 og 51)

• Rutiner skal være fastsatt av styret (hvvl § 8 (4))

− Rutinene skal sikre at foretaket håndterer identifisert risiko og oppfyller pliktene etter hvitvaskingsloven
− Rutinene skal tilpasses virksomhetens art og omfang
− Rutinene skal dokumenteres
− Konsern: rutinene fastsettes og følges både på konsernnivå og i filialer og majoritetseide datterselskaper

• Utpeke hvitvaskingsansvarlig (person i ledelsen) (hvvl § 8 (5))

• Se til at rutinene holdes oppdatert og at internkontroll gjennomføres (hvvl §§ 8 (1) og 35)

• Viktig erfaring fra tilsyn: Bruk veldig gjerne mal, men sørg for at malen tilpasses eget foretak
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Ledelsens ansvar



• Hovedrutine
• Kundetiltak ved etablering av 

kundeforhold
• Egenerklæringsskjema
• Kundetiltaksskjema, inkl forsterkede tiltak
• Opplæringsplan
• Oppdragsrutiner, inkl oppfølging 

transaksjoner
• Sjekkliste hvitvasking, inkl forsterkede 

tiltak
• Avviksrapport

10. mai. 2022s. 15

Malverk i KS Komplett



• Krav: Foretaket skal identifisere og vurdere 
risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet 
til sin virksomhet

• Funn: Virksomhetsinnrettet risikovurdering er ikke 
tilpasset virksomheten

− For kortfattet

− Sier ikke noe/lite om hvorfor de enkelte tjenestene er utsatt 
for misbruk

− Mangler vurdering av hvorfor enkelte bransjer utgjør høy 
risiko

− Mangler vurdering av hvordan interne forhold påvirker 
risikoen

− Mangler vurdering av risiko for å bli involvert i 
terrorfinansiering

− Totalvurdering av risiko er mangelfull
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Virksomhetsinnrettet risikovurdering

Hvor er vi 
sårbare?

Hvilke 
trusler står 
vi overfor?
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Virksomhetsinnrettet risikovurdering
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Oppdragsansvarliges ansvar

10. mai. 2022s. 19



• Ikke tillagt spesiell rolle i loven
• Rundskriv 15/2019 s. 26: Oppdragsansvarlig må sikre at pliktene på oppdragsnivå oppfylles

• Etablering av oppdrag – gjennomføre kundetiltak (hvvl § 13)

− Innhente opplysninger om kunden (foretaksnavn, org.form, org.nr., adresse, navn DL + styremedlemmer/innehaver)
− Kundeforholdets formål og tilsiktede art – ref. oppdragsavtalen + egenvurdering
− Dokumentere opplysningene gjennom oppslag mot eller utskrift fra offentlig register eller firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)
− Gjennomføre tiltak for å forstå eierskaps- og kontrollstrukturen (eierkart m/ reelle rettighetshavere) (egenerklæringsskjema)
− Reelle rettighetshavere identifiseres
− Innhente opplysninger om kontaktperson (navn, f.nr., adresse + gyldig legitimasjon + fullmakt til å representere kunden)
− Avgjøre om kontaktperson eller reell rettighetshaver er politisk eksponert person (PEP)
− Ta stilling til risiko – lav, normal eller høy risiko, med eventuelle særskilte kontrolltiltak

• Løpende oppfølging av kundeforhold (hvvl §§ 24, 25, 9 og 30)

− Sørge for at kundeforholdet følges opp løpende basert på risikoen ved oppdraget
− Involvere hvitvaskingsansvarlig når det avdekkes forhold som har uvanlig karakter
− Jevnlig gjennomføre kundetiltak, herunder holde kundens risikoprofil oppdatert 

• Lav/normal risiko: årlig samtidig med GRFS-kontrollen
• Høy risiko: Hyppigere, avhengig av forholdene

− Lagring i samsvar med rutinen
10. mai. 2022s. 20

Oppdragsansvarliges ansvar
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Medarbeideres ansvar



• Alle som er involvert i oppdragsutførelse har ansvar for å følge hvitvaskingsrutinen og kundespesifikke 
tiltak 

• Løpende overvåke at transaksjoner er i samsvar med
− Innhentede opplysninger om kunden
− Kundens virksomhet og risikoprofil
− Midlenes opprinnelse
− Kundeforholdets formål og tilsiktede art 
(hvvl § 24 (1))

• Reagere dersom det skjer endringer hos kunden som kan påvirke kundetiltak (hvvl § 24 (2))

10. mai. 2022s. 22

Medarbeideres ansvar



• Er dette noe nytt eller uvanlig?

Huskeregel!

1) Noe nytt eller 
uvanlig?

2) Sjekk 
hvitvaskingsrutinen. 
Skal det følges opp?

3) Hvis ja, meld fra til 
oppdragsansvarlig. 

Lag dok.!

4) Oppdragsansvarlig 
involverer 

hvitvaskingsansvarlig

5) Er forholdet dekket 
av NTAES-lista, se 

dok. 2.4.3.5?

6) Hvis ja, nærmere 
undersøkelse 
gjennomføres

Hvis nei, vurder saken

7) Hvis undersøkelse 
ikke oppklarer saken, 
har vi en mistenkelig 

transaksjon 

8) Hvitvaskings-
ansvarlig skal etter 

samråd med DL 
rapportere MT-melding 

til Økokrim

9) Sørg for 
dokumentasjon av 

hele prosessen
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Hvitvaskingsansvarlig



• Har særskilt ansvar for å følge opp rutinene (hvvl § 8 (5))

− Implementering
− Etterlevelse

• Ansvar for oversendelse av opplysninger om mistenkelige forhold til Økokrim (hvvf § 5-1)

• Sørge for at opplæring gjennomføres (hvvl § 36)

− Alle som utfører oppdrag skal gis læring som gjør de i stand til å gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking og 
terrorfinansiering

− Skal gis jevnlig
− Husk opplæring i foretakets rutine, inkl. foretakets risikoeksponering

• Se R. 15/2019 kap. 3.2

10. mai. 2022s. 25

Hvitvaskingsansvarliges ansvar
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Opplæringsprogram



s. 27

https://www.regnskapnorge.no/akademiet/hvitvaskingsregelverk/
https://www.regnskapnorge.no/akademiet/hvitvaskingsregelverk/


• Vedtakene offentliggjøres
• Gjennomgang av rutineverket
• Avklaringer tas opp med Finanstilsynet
• Nytt rundskriv kommer fra Finanstilsynet i andre 

halvår

Videre løp Oppsummering

• Les hvitvaskingsrundskrivet
• Rutine må tilpasses egen virksomhet
• Foreta virksomhetsinnrettet risikovurdering
• Gjennomfør risikobaserte kundetiltak
• Hvitvaskingsansvarlig – i ledelsen
• Løpende oppfølging
• Opplæring 
• Internkontroll

10. mai. 2022s. 28

Hva nå?
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Register over reelle rettighetshavere



• EU-direktiv pålegger medlemsland å ha et offentlig 
register over reelle rettighetshavere

• Årsak: Skal hjelpe rapporteringspliktige etter 
hvitvaskingsloven å finne reelle rettighetshavere

10. mai. 2022s. 30

Nytt regelverk i kraft 1. november 2021

RRH Hvvl.



• Registreringspliktige:
− juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som driver virksomhet i riket
− andre juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som er registrert i riket
− forvaltere av utenlandske truster og lignende arrangementer som driver virksomhet i riket

• Sentrale unntak:
− Ikke næringsdrivende foreninger uten regnskapsplikt
− Stiftelser som ikke regnes som næringsdrivende
− Interkommunale foretak
− M.fl.

• Børsnoterte har sterkt begrenset opplysningsplikt
− Skal gi info om hvilken børs selskapet er notert på
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Register over reelle rettighetshavere – omfang



• Fysisk person som alene eller sammen med 
familiemedlemmer
− Eier mer enn 25 % av eierandelene
− Kontrollerer mer enn 25 % av stemmene
− Har rett til å utpeke eller avsette mer enn 50 % av 

styremedlemmene
− Pga. avtale kan utøve kontroll som nevnt over
− På annen måte utøver kontroll over enheten

• Via juridisk person 
− Tilsvarende grenser

Hvitvaskingsloven § 14 RRH-forskriften § 2-1

• Fysisk person som alene eller sammen med 
familiemedlemmer
− Eier mer enn 25 % av eierandelene
− Kontrollerer mer enn 25 % av stemmene
− Har rett til å utpeke eller avsette mer enn 50 % av 

styremedlemmene
− Pga. avtale kan utøve kontroll som nevnt over
− På annen måte utøver kontroll over enheten

• Via juridisk person 
− Minst 50 % av stemmene
− Kan utpeke eller avsette minst halvparten av 

styremedlemmene

10. mai. 2022s. 32

Definisjon reell rettighetshaver i andre enn stiftelser og utenlandske truster



1. Identifisere reelle rettighetshavere (gjelder nå)
− Navn
− F.nr/D-nr, evt fødselsdato
− Bostedsland
− Statsborgerskap

2. Registrere reelle rettighetshavere i RRH (fra 2023)
− 14 dagers frist ved nyregistrering
− 14 dagers frist ved endringer
− Skal bekrefte info hvis det ikke finnes reelle rettighetshavere

3. Dokumentere grunnlaget for identifiseringen (gjelder nå)
− F eks stiftelsesdokumenter, vedtekter, aksjeeierbok, formelle og uformelle avtaler mv
− Kan hente info fra mellomliggende selskap
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Register over reelle rettighetshavere – 3 sentrale plikter
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Sanksjonsregelverket



1. Kunder eller reelle 
rettighetshavere i Russland 
eller Hviterussland? Utfør søk 
mot sanksjonslisten.

2. Funn? Er krav til eierforhold 
eller kontroll oppfylt?

3. Ja? Stans leveranser (søk 
juridisk bistand)

4. Rapportering til 
Utenriksdepartementet, med 
kopi til Finanstilsynet

10. mai. 2022s. 35

Sanksjonsliste på 725 sider
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