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Sammanfattning

Svensk Forsakring valkomnar EU-kommissionens ambition att forbattra 
penningtvattsregelverket. Ett valfungerande regelverk ar grundlaggande for 
verksamhetsutovarnas arbete mot penningtvatt och terrorismfinansiering, nagot 
som ar en phoriterad fraga for forsakringsfdretagen.

Forsakringsbranschen stdder ett riskbaserat och effektivt regelverk for att bekampa 
penningtvatt och terrorismfinansiering. Att atgarder ska vidtas utifran en riskbe- 
domning ar grundlaggande for att resurser ska kunna anvandas dar de gor storst 
nytta. Ett riskbaserat forhallningssatt innebar att penningtvatt och terrorism
finansiering kan motverkas pa ett effektivare satt an i ett i detaljreglerat system.

Vi ar tveksamma till mera harmoniserade och detaljerade EU-regler i form av en 
forordning. Ett direktiv ger storre utrymme for en riskbaserad tillampning som ar 
anpassad till forutsattningarna i verksamhetslandet. I Sverige har t.ex. livforsak- 
ringsforetagen att forhalla sig till nationell regiering pa forsakringsomradet och till 
att arbetsmarknadens parter har tagit fram kollektivavtalsgrundade tjanstepen- 
sionslosningar.

Penningtvattsregelverket bor inte tillampas pa tjanstepensionsverksamhet. Sadan 
verksamhet som drivs av tjanstepensionsforetag ar redan undantagen fran 
regelverket, och motsvarande undantag bor galla aven for livforsakringsforetagens 
tjanstepensionsverksamhet. Penningtvattsregelverket bor under alia forhallanden 
inte tillampas pa den kollektivavtalade premiebestamda tjanstepensionen dar det - 
som vi tidigare har tagit upp och lagstiftaren sjalv har konstaterat - finns patagliga 
svarigheter i tillampningen.

Forsakringsbranschen ser tydliga risker med en utveckling som innebar att den 
direkta tillsynen over verksamhetsutdvarna i storre utstrackning flyttas till EU- 
nivan. Om direkt tillsyn ska flyttas dit bor det endast komma i fraga betraffande
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verksamheter med ett tydligt gransoverskhdande inslag och bara avse sadana 
verksamhetsutovare som bedriver verksamhet med de allra hogsta riskerna.

1 Forslaget om en ny EU-tillsynsmyndighet for 
penningtvattsfrSgor (COM(2021) 421 final)

Direkttillsyn pi EU-nivi

Ett av forslagen i det lagstiftningspaket som EU-kommissionen bar lagt fram ar att 
inratta en EU-myndighet for atgarder mot av penningtvatt och finansiering av 
terrorism. Den nya myndigheten fbreslas bl.a. utova direkt tillsyn over vissa 
verksamhetsutovare, nagot som idag ankommer pa de nationella 
tillsynsmyndigheterna.

Svensk Forsakring sertydliga risker med en utveckling som innebar att den direkta 
tillsynen over verksamhetsutovarna i storre utstrackning flyttas till EU-nivan. Vi 
satter varde pa den roll som de nationella tillsynsmyndigheterna har i tillsynen. 
Nationella tillsynsmyndigheter har generellt sett en battre kannedom om sina 
respektive hemmamarknader och forstaelse for de problem som finns dar. Dess- 
utom torde det manga ganger vara enklare for dem att ha direktkontakt med de 
foretag som star under tillsyn. I detta ligger att de nationella tillsynsmyndigheterna 
i regel har goda forutsattningar att bedriva en effektiv, men ocksa en efter 
nationella forhallanden anpassad, tillsyn.

Om direkttillsynen i nagon del ska flyttas till EU-nivan menar vi att det endast bbr 
komma i fraga betraffande verksamheter med ett tydligt gransoverskridande inslag 
I andra fall finns det anledning att ifragasatta om direkttillsyn pa EU-niva alls ar 
forenlig med EU:s principer om subsidiaritet (beslut ska fattas sa effektivt och sa 
nara de berorda som mojligt) och proportionalitet (atgarder far inte ga utover vad 
som ar nodvandigt for att na malen). Inom EU star - enbart pa det finansiella om- 
radet - ett mycket stort antal aktorer under tillsyn enligt penningtvattsregelverket 
och riskerna skiljer sig at mellan verksamhetsutovare i olika branscher som t.ex. 
bank och forsakring. Utifran det riskbaserade forhallningssatt som ar grundlaggan- 
de pa penningtvattsomradet faller det sig darfor ocksa naturligt att direkttillsynen 
endast ska avse sadana verksamhetsutovare som bedriver verksamhet med de 
allra hogsta riskerna.

Aven om dessa grundlaggande utgangspunkter aterfinns i forslaget (artikel 12 och 
13) menar att vi att det ar angelaget att det under forhandlingarna sakerstalls att 
de verkligen far genomslag. I dagslaget ar det svart att bedoma hur forslaget 
kommer att tillampas i praktiken. Det galler inte minst som forslaget innebar att 
foreskrifter om metod och matt for riskbedomning ska tas fram av den nya 
myndigheten. Det ar angelaget att det i forordningstexten sakerstalls att det 
handlar om - och aven framgent ska handla om - en mycket snav krets. EU- 
lagstiftaren far inte overlamna till den nya EU-myndigheten att i realiteten avgora 
denna viktiga fraga.
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Myndighetens roll I regleringsfrSgor

Pa samma satt som de europeiska finanstillsynmyndigheterna (ESA-myndigheter- 
na) fdreslas den nya EU-myndigheten fa en roll i regleringsfragor, t.ex. genom att 
ta fram tekniska standarder, rekommendationer och riktlinjer. Vi menar att EU- 
lagstiftaren maste anvanda sig av denna mojlighet att fylla ut regleringen pa lagre 
niva med urskiljning. En expertmyndighet har en snavare malbild an lagstiftaren 
nagot som bl.a. minskar utrymmet for bredare intresseavvagningar. Det ar darfor 
viktigt att i grundforordningen sakerstalla t.ex. att myndigheten I sitt arbete 
tillamparett riskbaserat forhallningssatt, inklusive i regleringsarbetet.

Ett annat skal till forsiktighet ar att regler pa lagre niva inte omgardas av samma 
formella krav pa dppenhet och dialog nar de arbetas fram. Samtidigt far sadana 
kompletterande regler stor betydelse i praktiken, aven i de fall de inte ar formellt 
bindande. Motsvarande galier betraffande "fragor och svar", nagot som i ESA- 
forordningarna nyligen foranlett sarskild regiering (artikel 16 b i senaste lydelse). 
Med tanke pa den roll som fdreslas for den nya myndigheten i regleringsfragor ar 
det mycket angelaget att det stalls hdga krav pa dppenhet och transparens nar nya 
regler tas fram, liksom pa konsultation och annat samrad med de olika 
verksamhetsutdvare och branscher som berdrs av reglerna.

2 Forslaget till forordning om dtgarder mot pen- 
ningtvatt och terrorism (COM(2021) 420 final)

2.1 Penningtvattsregelverket bor vara riskbaserat
Fdrsakringsbranschen stdder ett riskbaserat och effektivt regelverk for att bekampa 
penningtvatt och terrorismfinansiering. Att atgarder ska vidtas utifran en risk- 
beddmning ar grundlaggande for att resurser ska kunna anvandas dar de gdr stdrst 
nytta. Ett riskbaserat forhallningssatt innebar att penningtvatt och terrorism
finansiering kan motverkas pa ett effektivare satt an i ett i detaljreglerat system.

Vi ar mot denna bakgrund tveksamma till mera harmoniserade och detaljerade EU- 
regler i form av en forordning. Som framgar av t.ex. EU-kommissionens supra- 
nationella riskbeddmning och Samordningsfunktionens nationella riskbeddmning 
skiljer sig risker at mellan olika verksamhetsutdvare som till exempel livfdrsakrings- 
fdretag och banker. FATE konstaterar att generellt ar de risker for penningtvatt och 
finansiering av terrorism som ar fdrknippade med livfdrsakringssektorn lagre an for 
andra finansiella produkter och sektorer (FATF Guidance for a risk-based approach 
for the life insurance sector, punkt 11). Till den lagre risken bidrar ur ett 
penningtvattsperspektiv oflexibla produkter som t.ex. tjanstepensionsfdrsakringar. 
Risker och tillvagagangssatt kan ocksa skilja sig at mellan medlemsstaterna.

Att astadkomma en riskbaserad tillampning ar redan i dag en utmaning med ett 
regelverk som ska tillampas av olika aktdrer i olika branscher och i olika 
medlemsstater. Ett direktiv ger stdrre utrymme for en riskbaserad tillampning som 
ar anpassad till fdrutsattningarna i verksamhetslandet. I Sverige har t.ex. 
livfdrsakringsfdretagen att fdrhalla sig till nationell regiering pa fdrsakringsomradet
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och till att arbetsmarknadens parter bar tagit fram kollektivavtalsgrundade 
tjanstepensionslosningar. Utmaningarna i dessa delar utvecklas i det foljande.

En okad detaljreglering innebar aven sett for sig att utrymmet for en riskbaserad 
tillampning minskar. Detta galler inte minst som det foreslas att det grundlaggande 
regelverket i stdrre utstrackning an tidigare ska fyllas ut ytterligare av tekniska 
foreskrifter, hktlinjer m.m. som tas fram av den nya EU-tillsynsmyndigheten. I de 
delar det verkligen beddms nodvandigt med kompletterande regiering bor lagstifta- 
ren darfor, nar det i forordningen uppdras at EU-myndigheten att ta fram komplet
terande regler, ange att myndigheten bor ta hansyn till det riskbaserade forhall- 
ningssattet nar reglerna tas fram. Ett liknande tillvagagangssatt bar anvants i 
forordningen om grasrotsfinansiering (forordning (EU) 2020/1503; se bl.a. artikel 
8.7 och 12.16).

Det gar inte heller att belt bortse fran att mera detaljerade regler kan leda till hogre 
kostnader. Det kan forstas vara motiverat om det leder till motsvarande nytta I 
arbetet med att bekampa penningtvatt och finansiering av terrorism. Nyttan bor 
alltsa vagas mot kostnaderna, nagot som skal 2 i fjarde penningtvattsdirektivet nu 
erinrar om (in fine). Vi noterar att skalet inte bar forts over till forordningsforslaget, 
men utgar fran att aven detta perspektiv kommer att finnas med i arbetet med det 
nya regelverket.

2.2 Tjanstepension och penningtvattsregelverket

Penningtvattsregelverket bor inte tillampas pS tjanstepensionsverksamhet

Tjanstepensionsforsakring kan meddelas av bade livforsakringsforetag och tjanste- 
pensionsforetag. For tjanstepensionsforetag far verksamheten i princip endast 
besta av tjanstpensionsverksamhet medan livforsakringsforetag ocksa kan bedriva 
annan livforsakhngsverksamhet. Endast livforsakringsforetagens verksamhet 
omfattas dock av EU:s penningtvattsregelverk.

Vid det svenska genomforandet av EU:s andra tjanstepensionsdirektiv 
uppmarksammades att det finns svarigheter att tillampa penningtvattsregelverket 
vid kollektivavtalad tjanstepension. Lagstiftaren avstod fran att utvidga 
tillampningen av penningtvattsdirektivet till tjanstepensionsforetag med hansyn till 
detta och den laga risken for penningtvatt och terrorismfinansiering (prop. 
2018/19:158 s. 656, 657 och 680). Nar det galler livforsakringsforetagen 
konstaterades emellertid att det enligt penningtvattsdirektivet inte finns nagon 
undantagsmojlighet.

Svensk Forsakring delar lagstiftarens uppfattning att risken for penningtvatt och 
terrorismfinansiering ar lag i tjanstepensionsverksamhet. Vi tycker darfor att det 
inte ar motiverat att gora nagon atskillnad mellan livforsakringsforetag och tjanste- 
pensionsfdretag nar det galler tillampning av penningtvattsregelverket pa tjanste- 
pensionsverksamheten och att den alltsa bor undantas ocksa for livforsakringsfore
tagen. Sverige bor under alia forhallanden verka for att penningtvattsregelverket 
inte ska tillampas pa den kollektivavtalade premiebestamda tjanstepensionen dar 
det - som lagstiftaren har konstaterat - finns svarigheter i tillampningen.
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Utmaningen med kollektivavtalad premiebestamd tjanstepension

Penningtvattsreglerna staller krav pa att verksamhetsutovare ska vidta atgarderfor 
kundkannedom, t.ex. att identifiera sina kunder. Vid kollektivavtalad premiebe
stamd tjanstepension kan livforsakringsfdretagen inte leva upp till alia dessa krav, 
eftersom foretagen inte vet vem kunden (arbetsgivaren) ar. Den losning som 
arbetsmarknadens parter bar valt pa omradet innebar att informationen endast 
hanteras av s.k. valcentraler. Forsakringsgivarna bar inte ratt att fa reda pa bos 
vilken arbetsgivare som arbetstagaren/den forsakrade ar anstalld. Dessa svarig- 
heter ar - som patalats ovan - kanda for lagstiftaren sedan lange. Svensk 
Forsakring bar tagit upp fragan vid flera tillfallen. Sa skedde t.ex. i vart remissvar 
fran 2016 i lagstiftningsarendet om nuvarande penningtvattslag och senast vid ett 
mote med Finansdepartementet i mars. Vi anser det angelaget att fragan kan losas 
i de kommande forordningsforhandlingarna. I sammanhanget noterar vi att pen- 
ningtvattsregelverkets tillampningsomrade bar anpassats i olika avseenden i fdr- 
ordningsforslaget dar t.ex. allman varuhandel inte langre omfattas.

Narmare om kollektivavtalad premiebestamd tjanstepension

I Sverige far de allra fiesta som forvarvsarbetar avsattning till tjanstepensionen 
genom kollektivavtal. Omkring 90 procent av arbetstagarna omfattas av 
kollektivavtal om tjanstepension. I detta ligger att det gors betydande premie- 
inbetalningar till valcentralerna, som administrerar kollektivavtalens pensions- 
planer. Under 2020 betalades t.ex. 77,5 miljarder kr i premier till valcentralerna 
med mojlighet att valja fdrsakringsgivare. Tjanstepensionerna far en allt storre 
betydelse for privatekonomin och ar central for den svenska kollektiva 
avtalsmodellen.

En tjanstepension tar sin utgangspunkt i pensionsformaner som foljer av ett 
anstallningsforhallande. Formanerna grundarsig pa pensionsutfastelser fran arbets
givaren till den anstallde t.ex. i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. 
Pensionsutfastelser kan sakerstallas genom att arbetsgivaren tecknar en 
tjanstepensionsforsakring till forman for den anstallde bos en fdrsakringsgivare.

Ett avtal om tjanstepensionsforsakring inkluderar i vart fall tre parter, namligen 
fdrsakringsgivaren, arbetsgivaren och den anstallde. Arbetsgivaren betalar 
premierna och ar i normalfallet forsakringstagare, medan den anstallde arforsakrad 
(jfr 58 kap. 7 § inkomstskattelagen). Det ar arbetsgivaren - i egenskap av forsak
ringstagare - som ar forsakringsgivarens kund enligt penningtvattsregelverket (jfr 
prop. 2016/17:173 s. 282).

Arbetsmarknadens parter bar genom bl.a. kollektivavtalen ett stort inflytande over 
burden kollektivavtalade tjanstepensionen utformas och administreras. I detta 
ligger att de aktuella fdrsakringsavtalen ingas och administreras pa ett annat satt 
an vad som normalt torde vara fallet med avtal mellan verksamhetsutovare och 
deras kunder. Valcentraler spelar t.ex. en central roll i dessa delar. Overens- 
kommelserna mellan arbetsmarknadens parter innebar i regel att den anstallde kan 
valja bland ett antal fdrsakringsgivare som utses genom upphandling. Det ar val
centralerna som hanterar den anstalldes val. Fdrsakringsgivaren bar inte nagon 
kontakt med den anstallde innan fdrsakringsavtalet ingas med den anstalldes

5 (13)



£Svensk Forsakring

arbetsgivare. Valcentralerna formedlar ocksa de premier som arbetsgivaren - utan 
att karma till den anstalldes val - betalar in till den valda forsakringsgivaren.

Forsakringsgivaren kanner till vem den anstallde/forsakrade ar sa snart 
forsakringen tecknats men saknar kunskap om vem som ar den anstalldes 
arbetsgivare (forsakringstagaren). Det forsakringsgivaren gor ar saledes att ta 
emot en premie fran valcentralen for en viss anstallds rakning. Valcentralerna 
lamnar inte ut information om arbetsgivaren till forsakringsgivaren ens pa sarskild 
begaran. Det innebar att forsakringsgivaren belt saknar praktisk mojlighet att ta 
reda pa vem arbetsgivaren ar.

Finns alternativa losningar?

Det ar svart att inom ramen for penningtvattsregelverket se nagra alternativa 
losningar pa utmaningen med kollektivavtalad premiebestamd tjanstepension. En 
verksamhetsutovare bar i vissa fall mojlighet att forlita sig pa kundkannedoms- 
atgarder som vidtagits av nagon annan enligt den s.k. forlitanderegeln (3 kap. 21 § 
penningtvattslagen). Forlitanderegeln kan emellertid inte fullt ut losa livforsakrings- 
foretagens svarigheter nar det galler kravet pa kundkannedom, eftersom regeln bar 
ett begransat tillampningsomrade i flera avseenden.

For att forlitanderegeln ska vara tillamplig kravs till att borja med att den som utfor 
kundkannedomsatgarden sjalv omfattas av penningtvattsregelverket. Det ar inte 
sjalvklart nar det galler valcentralerna ens i de fall de bar tillstand som forsakrings- 
formedlare (jfr 1 kap. 2 § forsta stycket 5 penningtvattslagen och prop. 
2017/18:216 s. 131). En ytterligare forutsattning ar att verksamhetsutovaren far 
del av uppgiftersom den utomstaende bar inhamtat och pa begaran kan fa del av 
den dokumentation som ligger till grund for uppgifterna. Denna forutsattning fore- 
ligger inte i dag. Slutligen omfattar forlitanderegeln endast vissa kundkannedoms- 
atgarder. Andra atgarder som en verksamhetsutovare ar skyldig att vidta, t.ex. i 
forhallande till personer i politisk utsatt stallning (PEP), omfattas inte. Dessa 
begransningar bar sin grund i EU-ratten och kvarstar i forordningsforslaget (artikel 
38 och 39).

Outsourcing ar i praktiken inte heller nagot alternativ. Outsourcing staller langre 
gaende krav pa uppdragstagaren vad galler t.ex. insyn och kontroll an da 
forlitanderegeln tillampas pa en aktor som omfattas av penningtvattsregelverket. I 
forordningsforslaget har detta kommit till uttryck i mera detaljerade regler an 
tidigare (artikel 40 som enligt artikel 41 ska kompletteras med riktlinjer fran EU- 
tillsynsmyndigheten). Langtgaende krav vid outsourcing finns ocksa i forsakrings- 
foretagens rorelsereglering, se 10 kap, forsakringsrorelselagen och artikel 274 i 
Solvens II forordningen. Dessa regler stammer darfor mindre val med 
kollektivavtalsavtalsmodellen och valcentralernas roll i den.

En nationell losning, som t.ex. andringar i kollektivavtalssystemet, ar savitt vi kan 
bedoma utifran kontakter med valcentralerna inte mojlig i nartid.

Narmare om den iSga risken

Som namns ovan ar risken for penningtvatt och terrorismfinansiering betraffande 
tjanstepension lag. Centralt ar att skatteratten gor sjalva produkten ofordelaktig att
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anvanda for penningtvatt och finansiering av terrorism. For kollektivavtalad tjanste- 
pension tillkommer dessutom de begransningar som foljer av kollektivavtals- 
regleringen. Det kan damtover konstateras att pensionslosningar som anstallda far 
tillgang till i anstallningen allmant forknippas med lag risk bade inom EU och FATF.1

Skatteratten begransar risken...

Utformningen av tjanstepensionsforsakring styrs av de krav skatteratten staller for 
att en forsakring ska utgora pensionsforsakring. En forsakring ar en pensionsfor- 
sakring om den uppfyller vissa grundlaggande villkor (58 kap. 2 § inkomstskatte- 
lagen, IL i det foljande), Dessa villkor, de kvalitativa villkoren, syftar till att fdr- 
sakringen bara ska kunna anvandas for pensioneringsandamal, dvs. verkligen ar 
avsedd for att trygga forsorjningen i ett senare skede av livet.

De kvalitativa villkoren avser bl.a. forsakringens andamal (alders-, sjuk- eller efter- 
levandepension), villkoren for utbetalning samt inlasning av pensionskapitalet 
(begransningar i forfoganderatten), Utbetalning av alderspension kan t.ex. endast 
ske till den forsakrade fran en viss alder (i regel 55 ar) med en minsta utbetal- 
ningstid (i regel 5 ar) och da med samma eller stigande belopp (58 kap. 10 och 
11 §§ IL). Vidare far forsakringen inte alls pantsattas eller belanas och overlatas 
eller aterkopas endast i vissa undantagsfall (58 kap. 16-18 §§ IL). En 
tjanstepensionsforsakring far t.ex. overlatas vid byte av anstallning.

Ett forsakringsavtal maste innehalla de villkor som avgdr om forsakringen ar en 
pensionsforsakring. Avtalet far inte innehalla nagra villkor som avviker fran de 
kvalitativa villkoren (58 kap. 16 b § IL). Om avtalet andras sa att forsakringen inte 
langre uppfyller villkoren for pensionsforsakring eller om parterna forfogar over 
avtalet i strid med dessa villkor ska avskattning ske (58 kap. 19 a § IL). Avskatt- 
ning sker normalt med upprakning, dvs. det skattepliktiga beloppet blir betydligt 
hogre an forsakringskapitalet.

Ur ett penningtvattsperspektiv innebar sammanfattningsvis de kvalitativa villkoren I 
skatteratten att en pensionsforsakring blir en oflexibel produkt, dvs. den har 
sadana begransningar att den inte ar attraktiv att anvanda for penningtvatt eller 
finansiering av terrorism.

... liksom kollektiva vtalsregleringen

Nar det galler kollektivsgrundad tjanstepension begransar ocksa - utover 
skatteratten - kollektivavtalsregleringen mojligheterna att forfoga over 
forsakringen. Kollektivavtalsgrundade forsakringar meddelas enligt villkor som 
foljer av kollektivavtal. I kollektivavtalet regleras manga ganger sadant som annars 
endast regleras i forsakringsavtalet. Kollektivavtalssystemet styr bade inbetalning 
av premier och utbetalningar av pensioner. Premier betalas t.ex. in av 
arbetsgivaren och beraknas i relation till Ion. Nar det galler utbetalning finns tex. 
regler om pensionsalder och utbetalningstid.

Att det ar fraga om kollektivavtalsgrundad forsakring innebar alltsa att enskilda 
arbetsgivare och anstallda har begransade mojligheter att forfoga over forsakrings
avtalet. Till de individuella val som kan aktualiseras for en anstalld hor att - inom

1 Se t.ex. direktiv (EU) 2015/849 punkt 2 i bilaga II, ESA:s Risk Factors Guidelines (JC 2017 37) punkt 
181 och FATF Guidance for a Risk Based Approach the Life Insurance Sector punkt 65 och 149.

7 (13)



Svensk Forsakring

vissa angivna ramar - valja forsakringsgivare och forvaltningsform for de premier 
som betalas in i forsakringen. Det kan vidare finnas mojlighet att flytta befintligt 
forsakringskapital till annan forsakringsgivare inom planen. Det brukar ocksa finnas 
mojlighet att valja efterlevandeskydd och i samband darmed ange formanstagare 
som - bl.a. pa grund av skatteratten - begransas till en snav familjekrets.

2.3 Fortidllandet till annan lagstiftning
Forslaget till forordning innebar att en verksamhetsutovare som inte kan uppfylla 
kraven pa kundkannedom inte far etablera eller uppratthalla en affarsforbindelse 
eller utfora en enstaka transaktion och att en verksamhetsutovare inte far utfora en 
transaktion vid misstanke om penningtvatt och terrorismfinansiering (artikel 17 och 
52). Dessa skyldigheter kan komma i konflikt med annan lagstiftning.

Vid sidan av penningtvattsregelverket har ett forsakringsbolag aven att forhalla sig 
till forsakringsspecifik regiering som forsakringsavtalslagen (FAL). Reglerna i FAL ar 
uppstallda i forsakringstagarnas intresse och ar i stor utstrackning tvingade till 
deras forman (1 kap. 6 §). I FAL finns bl.a. regler om kontraheringsplikt for forsak
ringsbolag i vissa fall och regler som i princip innebar ett forbud for forsakrings- 
bolaget att saga upp avtalet i fortid (11 kap. 1 och 7 §§).

KontraheringspUkten enligt FAL

Forbudet mot att etablera affarsforbindelse kan komma i konflikt med FAL:s regler 
om kontraheringsplikt. Kontraheringsplikten innebar att ett forsakringsbolag i vissa 
fall ar skyldigt att Inga forsakringsavtal (11 kap. 1 § FAL). Den motiveras bland 
annat av att tillgang till forsakringsskydd kan ha stor ekonomisk och social betydel- 
se for den enskilde (jfr prop. 2009/10:241 s. 23 och prop. 2003/04:150 s. 244 f).

Uppsagning enligt FAL

Konflikt kan ocksa uppkomma i forhallande till penningtvattsregelverkets skyldighet 
att i vissa fall avsluta en redan etablerad affarsforbindelse. Penningtvattsregel
verket ar offentligrattslig regiering som avser forhallandet mellan det allmanna och 
verksamhetsutovare som omfattas av regelverket. Dar regleras alltsa inte direkt 
det civilrattsliga forhallandet mellan enskilda, t.ex. ett forsakringsbolag och dess 
kunder. De civilrattsliga forutsattningarna for att saga upp ett forsakringsavtal 
regleras i stallet i FAL. Av 11 kap. 7 § FAL foljer att ett forsakringsbolag inte i fortid 
far saga upp ett avtal om individuell personforsakring utom i vissa sarskilt angivna 
fall av allvarliga kontraktsbrott (brott mot upplysningsplikten (12:3) och drojsmal 
med premiebetalningen (13:2). Begransningen ar uppstalld i forsakringstagarnas 
intresse utifran att denne inte ska riskera att forlora ett for denne betydelsefullt 
forsakringsskydd.

Det finns saledes enligt FAL mycket begransade mojligheter for ett forsakringsbolag 
att pa eget initiativ avsluta en personforsakring i fortid.

Utbetalning av forsakringsbelopp efter avstut

Ytterligare regelverkskonflikter kan uppkomma vid utbetalning av forsakringsbelopp 
nar en forsakring maste avslutas pa forsakringsbolagets initiativ enligt
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penningtvattsregelverket. Att en personforsakring avslutas - upphor - innebar i 
allmanhet att fbrsakringstagaren bar ratt att fa ett visst belopp utbetalt av 
forsakhngsforetaget (jfr 11:5 och 11:11 FAL). Vid avslut bar forsakringstagaren 
saledes en fordran pa forsakhngsforetaget som i sin tur bar att hantera en 
betalningsskyldighet i forhallande till forsakringstagaren.

Nar ett kundforhallande avvecklas, t.ex. darfor att penningtvattsrisken inte kan 
hanteras, sa kan en utbetalning inge betankligheter ur ett penningtvattsperspektiv i 
vart fall om detaining sker till forsakringstagaren. Samtidigt utgor en utbetalning 
ett led i skyldigheten att avveckla kundforhallandet. Vi efterlyser ett klargorande i 
fragan om bur en sadan utbetalning fdrhaller sig till penningtvattsregelverket.

I tillampningen kan svara fragor uppkomma vid konflikt mellan penningtvatts
regelverket och regelverk som tillgodoser andra vagande samhallsbehov an att 
bekampa penningtvatt och terrorism. Hit hor t.ex. konflikter med forsakrings- 
regelverkets stranga kundskydd. En uppsagning av en tjanstepension skulle t.ex. 
kunna fa mycket negativa konsekvenser for arbetstagarens fbrsorjning och upp- 
levas som en alltfor langtgaende atgard, i vart fall om den sker pa grund av pen- 
ningtvattsforhallanden pa arbetsgivarens sida. Vi menar darfor att lagstiftaren 
maste tillhandahalla vagledning och utrymme for nyanserade bedomningar i sadana 
situationer.

2.4 Synpunkter p3 artikeltexten

I det foljande finns - utover det som framfors ovan - synpunkter pa de enskilda 
artiklarna i forslaget till fdrordning om atgarder mot penningtvatt och terrorism.

Definitioner - artikel 2 (person i utsatt politisk stallning)

Till personer med en viktig offentlig funktion i en medlemsstat hor ledamoter i 
statsagda foretags forvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (artikel 2.25 [a] [vii]). 
Ur ett riskperspektiv ar det svart att motivera att alia foretag dar staten har nagot 
slags agande, inklusive sadana dar inte finns nagon tydligt statligt inflytande, skulle 
omfattas. Kretsen av statligt agda foretag bor darfor kvalificeras, t.ex. genom att 
det ska vara fraga om foretag dar staten har ett bestammande inflytande. I annat 
fall ar det svart att se att en person i ledningen kan utova en offentlig funktion i 
artikelns mening.

Artikel 7 - TillampningsomrSdet for interna riktlinjer, kontroller och forfaranden

Forslagets bestammelser om interna rutiner och riktlinjer ar mera detaljerade an 
direktivets. Ytterligare regiering ska tillkomma genom att den nya EU-tillsynsmyn- 
digheten ges i uppdrag att ta fram riktlinjer (punkt 4), som i praktiken kommer att 
fa stor praktisk betydelse aven om de inte formellt ar bindande. Om regelverket, 
inklusive riktlinjerna, blir alltfor detaljerat och inte anpassat till de vitt skilda verk- 
samhetsutovare och verksamheter som omfattas av regelverket riskerar det att bli 
svart att tillampa.
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Artikel 9 - Efterlevnadsfunktioner

Av punkt 1 framgar att verksamhetsutovare ska utse en styrelseledamot som ska 
ansvara for atgarder for att sakerstallda efterlevnaden. Enligt 6 kap. 2 § forsta 
stycket 1 penningtvattslagen ar det i stallet en person i ledningsgruppen, verkstal- 
lande direktor eller en person med motsvarande funktion som ska utses, en s.k. 
sarskilt utsedd befattningshavare. Den lagre nivan bar sin bakgmnd i att uppgiften 
ansetts mer operativ an vad som normalt aligger en styrelseledamot (se prop. 
2016/17:173 s. 321). Aven om ansvaret preciserats I punkt 2 forefaller detta 
alltjamt galla. Om en styrelseledamot med sarskilt ansvar ska utses vacks ocksa 
fragor om vad ban eller bon bar for ansvar i forhallande till styrelsen som helhet.

Forslaget innebar till skillnad fran vad som galler i dag om sarskilt utsedd befatt
ningshavare att den aktuella funktionen alltid ska utses. Vi menar att behovet av 
denna funktion kan variera, t.ex. med foretagets storlek, och att skyldigheten aven 
fortsattningsvis bor motiveras av verksamhetens storlek och art.

Artikel 13 - Krav p3 gruppnivS

I artikeln stalls krav pa rutiner, kontroller och forfaranden pa gruppniva. Det ar 
oklart bur dessa krav forhaller sig till motsvarande krav pa enskilda verksamhets
utovare i avsnitt 1 i samma kapitel. Hur kraven pa gruppniva forhaller sig till kraven 
pa enskilda verksamhetsutovare har betydelse eftersom risker kan skilja sig at mel- 
lan olika foretag i en grupp, t.ex. om de bedriver olika slags verksamhet. Det 
forekommer t.ex. att banker ager forsakringsforetag.

Det ar viktigt att fa klarhet i vilka slags grupper och samarbeten som omfattas av 
bestammelserna och i vilken utstrackning kraven galler for olika slags grupp- 
medlemmar, t.ex. sadana som inte ar verksamhetsutovare enligt penningtvatts- 
regelverket.

Artikel 18 - Identifiering och kontroll av kundens identitet

I punkt 1 finns detaljerade bestammelser om olika slags uppgifter som ska hamtas 
in for att identifiera kunden, daribland en kunds yrke, sysselsattning och anstall- 
ningsfdrhallanden samt LEI och TIN. Det forefaller inte lampligt att i detalj rakna 
upp de uppgifter som ska hamtas in da behovet ofta kan variera med risken och 
skilja sig mellan olika medlemsstater.

I punkt 4 finns bestammelser om identitetskontroll av kunden och dennes verklige 
huvudman. Om elektronisk identifiering inte anvands ska, enligt forsta stycket, 
identiteten verifieras genom identitetshandling och information fran oberoende och 
tillforlitlig kalla. Betraffande information som framgar av identitetshandlingen borde 
kontroller med andra kallor i regel inte aktualiseras. Det senare ledet maste 
rimligen ta sikte pa information som inte framgar av identitetshandlingen, t.ex. 
bostadsort (jfr punkt 1 [a] [iv)]), nagot som kan klargoras genom att "och" byts ut 
mot "eller".
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Enligt Finansinspektionens foreskrifter om kontroll av identitet for fysisk person 
kravs identitetshandling i andra situationer an vid elektronisk identifiering eller 
annars pa distans (3 kap. 2 § FFFS 2017:11).

Mar det galler verklig huvudman kravs utover registerkontroll enligt andra stycket 
aven andra atgarder. Utgangspunkten bor vara att registemppgifterna ska vara sa 
tillforlitliga att det normalt kan racka med registerkontrollen for att utreda om en 
kund bar en verklig huvudman och - i forkommande fall - for att kontrollera 
dennes identitet. Ytterligare atgarder bor alltsa vidtas vid behov.

Behovet av identitetskontroll kan variera (och alltsa vara saval storre som mindre) 
beroende pa forhallandena i det enskilda fallet. En alltfor langt gangen detaljregle- 
ring kan innebara att det riskbaserade synsattet inte far genomslag. Vi noterar i 
sammanhanget att ytterligare detaljregiering ska tas fram av den nya EU-tillsyns- 
myndigheten (artikel 22).

Artikel 20 - Identifiering av affarsfdrbindeisens eller transaktionens syfte och art

I bestammelsen, som inte har nagon direkt motsvarighet i penningtvattsdirektivet, 
anges information som ska inhamtas for att identifiera affarsfdrbindeisens syfte och 
art.

Det torde vara svart att detaljreglera vilka atgarder som en verksamhetsutdvare 
ska vidta for att beddma affarsfdrbindelsen syfte och art eftersom det bl.a. beror pa 
vilket slags produkt som tillhandahalls. Mot denna bakgrund uttalas i fdrarbetena 
till 3 kap. 12 § penningtvattslagen att for produkter som har ett val definierat och 
avgransat anvandningsomrade kan den inledande beddmningen i manga fall 
baseras pa antaganden som grundas pa hur kunder normalt anvander produkter 
(prop. 2016/17:173 s. 527 jfr aven s. 248). Pa fdrsakringsomradet fdrekommer 
sadana produkter, t.ex. riskfdrsakringar. Med ett riskbaserat fdrhallningssatt bdr 
det aven fortsattningsvis vara mdjligt att i sadana fall gdra beddmningar pa grund- 
val av antaganden eller i vart fall en mera begransad informationsinhamtning. I 
fdrslaget fdrefaller detta vara mdjligt endast vid atgarder for fdrenklad 
kundkannedom och da i oklar omfattning (se artikel 27 [1] [b]).

Vi ifragasatter ocksa om det ur ett riskperspektiv ar motiverat att regelmassigt 
hamta in alia de olika uppgifter som raknas upp i artikeln. Behovet av att hamta in 
uppgifter om t.ex. medlens ursprung och framtida anvandning kan variera. I de 
ovan angivna fdrarbetena anlaggs ett riskbaserat synsatt aven i denna del. Att 
inhamta narmare information om varifran kundens ekonomiska medel kommer bdr 
t.ex., enligt vad som anges dar, i regel bli aktuellt fdrst om risken beddms som hog 
eller om sadan information behdvs for att beddma kundens riskfyllda eller 
avvikande aktiviteter och transaktioner (prop. 2016/17:173 s. 248).

Artikel 27 - Forenklade Stgarder for kundkannedom

Fdrslagets bestammelser om forenklade kundkannedomsatgarder ar mera detalje- 
rade och begransade an direktivets. Ytterligare regiering ska tillkomma genom att
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den nya EU-tillsynsmyndigheten ges i uppdrag att ta fram tekniska standarder 
(artikel 22).

Val avvagda bestammelser om forenklade atgarder for kundkannedom ar viktiga for 
att det riskbaserade forhallningssattet ska kunna fa genomslag t.ex. nar risken pa 
ett framtradande satt ar produktstyrd, Vi tycker darfdr inte att det ar motiverat att 
artikelforslaget snavar in utrymmet for vilka atgarder och i vilka situationer som 
forenklade atgarder kan aktualiseras jamfort med vad som i dag foljer av penning- 
tvattslagen.

Det ar varken mojligt eller lampligt att uttommande reglera vilka atgarder och 
situationer som kan komma ifraga vid forenklad kundkannedom. Det som raknas 
upp i artikeln bdr enbart vara exemplifierande. Det forefaller ocksa svart att 
faststalla absolute granser av det slag som finns i fraga om tiden for att verifiera 
kundens identitet i punkt 1 (a). Vi forordar alltsa en regiering som ger mojlighet for 
verksamhetsutovare att anpassa atgarderna till verksamheten samtidigt som risken 
halls pa en godtagbar niva (jfr prop. 2016/17:173 s. 529).

Dessa synpunkter galler i an storre utstrackning i fraga om de detaljregler som den 
nya EU-tillsynsmyndigheten ska ta fram. Att pa EU-niva ta fram sarskilda regler for 
specifika branscher eller produkter torde vara en vansklig uppgift inte minst med 
tanke pa de skillnader som finns mellan medlemsstaterna.

Artikel 40 Outsourcing

I artikeln anges bl.a. vissa fall dar outsourcing inte ar tillatet. Aven med beaktande 
av att verksamhetsutovare ska ha tillracklig kontroll over utlagd verksamhet fore
faller undantagen langtgaende. En verksamhetsutovare kan t.ex. ha ett praktiskt 
behov av att uppdra at nagon annan att bestamma en enskild presumtiv kunds 
riskprofil utifran ramar som verksamhetsutovaren har lagt fast, nagot som inte 
forefaller mojligt enligt forslaget (punkt 2 [d]).

Artikel 44 Information om verklig huvudman

I punkt 2 uppstalls krav pa att uppdatera information om verklig huvudman. Upp- 
datering ska ske viss tid efter att en uppgift andras och aterkommande med visst 
intervall. Det ar oklart om aliggandet galler juridiska personer med skyldigheter 
enligt artikel 45 eller verksamhetstutovare. For det fall skyldigheten aligger verk- 
samhetstutovare vill vi framhalla att uppdatering av kundkannedomsinformation 
bor ske riskbaserat och utan snava absoluta tidsgranser av forevarande slag.

Artikel 54 - Forbud mot att rbja uppgifter

I artikeln finns undantag fran forbudet mot att roja uppgifter som bl.a. gor det 
mojligt for verksamhetsutovare att i vissa fall dela information med varandra 
(punkt 5).

I betankandet Starkta atgarder mot penningtvatt och finansiering av terrorism 
(SOU 2021:42) fdreslas bl.a. att motsvarande undantag i penningtvattslagen
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(4 kap. 9 § andra stycket 4) ska utvidgas till att omfatta aven uppgifter som ror 
olika kunderoch verksamhetsutovare som tillhorolika verksamhets- eller 
yrkeskategorier.

Som framgar av vart remissvar pa betankandet ar vi positiva till utredningens 
forslag och bedomer att det t.ex. ger utdkade mojligheter for forsakhngsforetag att 
utbyta information i forhallande till forsakringsformedlare. Vi forordar i konsekvens 
harmed att undantaget i forordningen i denna del utformas i enlighet med 
utredningsforslaget.

Artikel 65 - Ikrafttradande och tillampning

Verksamhetsutovarna bor ges en mycket val tilltagen tid for anpassning till det nya 
regelverket av flera skal. Forordningen ska fyllas ut av kompletterande regler pa 
lagre niva. Forst nar samtliga nya regler bar beslutats och offentliggjorts ar det 
mojligt att fullt ut anpassa verksamheten. I detta fall ska de kompletterande 
reglerna dessutom tas fram av den nya EU-myndigheten, som inte existerar i dag. 
Forordningsfdrslaget hanger alltsa samman med forslaget om den nya EU-myndig- 
heten och ovriga forslag i det paket som EU-kommissionen lagt fram pa penning- 
tvattsomradet, nagot som motiverar en betydligt langre tid for tillampning och 
ikrafttradande an normalt.

Fortsatt beredning under fdrhandlingsarbetet
Svensk Forsakring vill understryka vardet av att departementet under det 
kommande forhandlingsarbetet med forslagen erbjuder oss och andra intressenter 
fortlopande kontakt och dialog om de viktigare fragor som vi uppmarksammat i 
remissvaret eller som uppkommer under forhandlingarna. VI vill passa pa att erinra 
departementet om att forslag om sarskilda EU-beredningsgrupper lamnades i 
utredningsbetankandet EU pa hemmaplan (SOU 2016:10), allt i syfte att 
astadkomma en battre insyn, delaktighet och inflytande.

Svensk Forsakring
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