
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   
 

Omvärldsbevakning oktober – december 2021 
Penningtvätt och finansiering av terrorism   

 

Nyheter 
Penningtvätt 
 
Tillslag mot penningtvättsupplägg på Malta 
Europol, 2021-12-02 
Maltesiska myndigheter har med stöd av 
Europol gjort ett tillslag mot en organiserad 
kriminell grupp som misstänks ha tvättat 
över 20 miljoner euro genom flera företag på 
Malta. Penningtvätten har skett genom 
kontantsmuggling från Malta till Turkiet 
med hjälp av penningkurirer och 
transaktioner genom informella banksystem 
(Hawala). 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/
news/7-arrested-in-malta-suspicion-of-
illegal-money-transfers 
Kommentar: Även om digitaliseringen har 
möjliggjort nya metoder för penningtvätt 
genereras det fortfarande mycket kriminella 
intäkter i form av kontanter. Dessa medel 
tvättas ofta genom kontantsmuggling och 
kurirverksamhet samt genom användning av 
informella banksystem som exempelvis 
Hawala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En miljard australienska dollar misstänks 
årligen tvättas genom spelmaskiner 
Asgam, 2021-11-29 
Cirka 140 pubar och klubbar i Sydney, 
Australien, misstänks ha utnyttjats av 
kriminella syndikat som tvättar pengar 
genom slotmaskiner som finns utplacerade i 
deras lokaler. Stora summor pengar sätts in 
i maskinerna för att sedan tas ut till 
spelkvitton som kan växlas in utan att först 
omsättas i spel. 
https://www.asgam.com/index.php/2021/11/
29/report-says-more-than-1-billion-
laundered-through-australian-poker-
machine-venues-annually/ 
Kommentar: Metoden som använts är känd 
inom spelindustrin som ”Deposit-no-play”.  
Kriminella sätter in illegala intäkter, spelar 
väldigt lite eller inte alls för att sedan ta ut 
pengarna, ofta som ett nytt betalmedel som 
ett sätt att tvätta pengar.  
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Interpol samordnar omfattande insats mot 
bedrägerier och penningtvätt 
Interpol, 2021-11-26 
Under en operation samordnad av 
INTERPOL med kodnamnet HAECHI-II 
greps mer än 1 000 personer, 2 350 
bankkonton blockerades och nästan 27 
miljoner dollar i illegala medel togs i beslag. 
Insatsen var inriktad mot online-bedrägerier 
med målet att stoppa brottsvinster från att 
försvinna i händerna på penningmålvakter.  
https://www.interpol.int/en/News-and-
Events/News/2021/More-than-1-000-arrests-
and-USD-27-million-intercepted-in-
massive-financial-crime-crackdown 
Kommentar: Vid online-bedrägerier kan 
bedragarna agera mycket snabbt och ofta 
finns det en förberedd kedja för att slussa 
brottsvinster från offer via penningmålvakter 
för att slutligen göras tillgängliga för de 
kriminella aktörerna bakom bedrägeriet.   
 
Kinesisk student tvättar pengar genom 
fastigheter i Kanada 
Global News, 2021-11-25 
Som student misstänks en kinesisk 
medborgare i Kanada ha medverkat i 
transaktioner till ett värde av ca 34 miljoner 
dollar. Myndigheterna misstänker att 
pengarna härrör från ett investerings-
bedrägeri som studentens föräldrar kan 
kopplas till. Enligt myndigheterna har 
fastigheter, skalbolag och utländska 
medborgare använts i penningtvätten. 
https://globalnews.ca/news/8383731/interna
tional-students-and-offshore-banking-
flagged-in-canadian-real-estate-money-
laundering/ 
Kommentar: Penningtvätt genom 
fastigheter beräknas årligen uppgå till ca 1,4 
biljoner euro globalt och används ofta som en 
metod för att tvätta pengar. Genom banker 
och skalbolag i skatteparadis kan den 
faktiska ägaren distansera sig från själva 
köpet och tillgången.  

Penningtvätt kopplad till bedrägeri med 
energicertifikat 
Europol, 2021-11-24 
Mellan 2016 och 2020 erhöll ett kriminellt 
nätverk certifieringar för energieffektivitet 
(”vita” certifikat), samtidigt som de fick 
subventioner genom fiktiva projekt. De 
misstänkta använde falska fakturor som 
underlag för att erhålla subventioner från 
italienska myndigheter. Totalt erhölls cirka 
27 miljoner euro i subventioner från 
nationellt avsatta medel. Intäkterna 
överfördes till bankkonton i Tyskland, 
Schweiz och andra europeiska länder där de 
togs ut i kontanter och transporterades 
tillbaka till Italien. 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/
news/energy-efficiency-funds-fraudsters-
deactivated-in-italy 
Kommentar: Den gröna omställningen 
kommer innebära stora investeringar från 
stater och privata aktörer. Detta riskerar att 
utnyttjas av kriminella som har en förmåga 
att anpassa sina metoder när nya lukrativa 
möjligheter uppenbarar sig. 
  
Så blir unga lurade att stötta organiserad 
brottslighet 
Polisen, 2021-11-23 
Bedrägerier blir allt vanligare och  
anmälningarna ökar. Unga personer förmås 
ta emot och skicka pengar från bedrägerier 
via Swish. Genom insatsen Operation 
Strålkastaren trappar polisen upp kampen 
mot penningtvättsbrott.  
Så blir unga lurade att stötta organiserad 
brottslighet 
Kommentar: Flera domar de senaste åren 
vittnar om hur unga personer tar emot 
bedrägeripengar från någon de inte känner så 
väl, pengarna skickas sedan vidare eller tas 
ut i kontanter. Personen döms för 
penningtvätt men det går inte att styrka 
någon koppling till själva förbrottet eller till 
de övriga gärningspersonerna. 
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Efterfrågan på Golden Visas i Grekland ökar 
även under pandemin 
The National Herald, 2021-11-14 
Trots pandemin ökar antalet ansökningar 
avseende Golden Visas i Grekland. För 
Golden Visa krävs en fastighetsinvestering 
om minst 250 000 euro och majoriteten av 
de som erhåller dessa är förmögna kineser 
och ryssar samt andra individer som inte 
har någon naturlig koppling till Grekland. 
Grekland har totalt utgivit 27 944 
uppehållstillstånd till investerare och deras 
familjemedlemmar. Den sammanlagda 
investeringen på den grekiska fastighets-
marknaden genom detta program 
uppskattas till någonstans mellan 2 och 3 
miljarder euro. 
https://www.thenationalherald.com/greeces
-golden-visa-applications-grow-even-
during-pandemic/ 
Kommentar: I vissa medlemsstater kan 
personer få uppehållstillstånd eller 
medborgarskap i utbyte mot en investering i 
landet, ofta fastighetsinvestering. Detta har 
visat sig utnyttjas av kriminella som velat 
tvätta sina brottsvinster inom EU.  
 
Användning av Bitcoin-automater ökar i 
USACNBC, 2021-11-09Kriminella använder i 
större utsträckning Bitcoinautomater  i 
samband med narkotikahandel, 
penningtvätt och bedrägerier. Antalet 
maskiner har ökat drastiskt och idag finns 
ca 26 000 maskiner i USA. Möjligheten att 
enkelt genomföra transaktioner samt hög 
grad av anonymitet bidrar till att 
maskinerna missbrukas av kriminella. 
https://www.cnbc.com/2021/11/09/bitcoin-
atms-criminals-target-cryptocurrency-
transactions.html 
Kommentar: Automater för kryptovalutor 
möjliggör en enkel konvertering av kriminella 
brottsvinster i form av kontanter till digitala 
medel som likt kontanter är svåra att spåra, 
men betydligt enklare att förflytta. 

USA:s finansdepartements åtgärder mot 
ransomware-aktörer och virtuella 
valutaväxlare 
DOT, 2021-11-08 
Det amerikanska finansdepartementet har 
tagit fram en uppsättning åtgärder 
fokuserade på att störa kriminella aktörer 
och virtuella valutaväxlare som tvättar 
intäkter från ransomwares. I samband med 
detta har flera växlare för virtuell valuta och 
bolag som bidragit till dessa aktiviteter 
blivit upptagna på OFAC:s sanktionslista. 
https://home.treasury.gov/news/press-
releases/jy0471 
Kommentar: De virtuella växlingsbolagen 
Chatex och SUEX är två bolag som är 
upptagna på OFAC:s sanktionslista. Bolagen 
har hjälpt till att tvätta pengar åt 
grupperingar som ligger bakom flera 
ransomware-attacker samt åt personer som 
handlar med illegala varor och tjänster på 
kriminella marknadsplatser.  
 
Turkiska streamers involverade i 
penningtvätt 
FDD, 2021-11-05 
Över 2 000 turkiska streamers har enligt 
uppgift hjälpt till att tvätta nästan 10 
miljoner dollar som härrör från 
kreditkortsstölder genom en plattform för 
streaming av videospel. De iranbaserade 
bedragarna köpte ”Bits” med stulna 
kreditkort och donerade sedan stora 
summor till streamers som i sin tur 
återbetalade 70–80% som en del i 
penningtvättsupplägget. 
https://www.fdd.org/analysis/2021/11/05/tur
kish-streamers-colluded-launderers/ 
Kommentar: Onlinebaserade plattformar 
som tillåter transaktioner mellan användare 
har vid flera tillfällen utnyttjas för att tvätta 
brottsvinster t.ex. från bedrägerier. 
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Bitcoin från attacken mot Colonial Pipeline 
har tvättats 
Elliptic, 2021-10-22 
7 miljoner dollar i Bitcoin från ransomware-
attacken mot Colonial Pipeline som 
förlamade bränsletillförseln längs den 
amerikanska östkusten har tvättats. Genom 
en vanlig penningtvättsmetod för virtuell 
valuta som involverar en serie transaktioner 
har pengarna flyttats och spåret blivit mer 
komplext att följa.  
https://www.elliptic.co/blog/darkside-
bitcoins-on-the-move-following-
government-cyberattack-against-revil-
ransomware-group?  
Kommentar: Metoden som använts kallas 
för ”Peeling-chains”, vilken gör att analyser 
av transaktioner blir mer komplex och 
transaktionskedjor svårare att överblicka. 
Tillvägagångssättet går ut på att sprida ut 
virtuell valuta, likt ett spindelnät, för att 
sedan återsamlas i plånböcker som används 
för att skicka till en virtuell valutaväxlare 
utan att väcka misstanke.  
 
FI granskar företag som handlar med 
virtuella tillgångar 
Finansinspektionen, 2021-10-21 
Handel med virtuella valutor, innebär hög 
risk för penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Finansinspektionen har därför 
valt att granska hur de marknadsledande 
företagen i Sverige följer 
penningtvättsregelverken 
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/202
1/fi-granskar-foretag-som-handlar-med-
kryptotillgangar/ 
Kommentar: Tillsyn inom sektorn för 
virtuella tillgångar är viktigt då 
innovationstakten är hög och antalet 
användare ökar. Det finns ett stort antal 
tjänster för att växla virtuella tillgångar som 
inte är licensierade. Därtill finns en stor 
privat marknad för växling direkt mellan 
individer.  

FATF plenarmöte, 19–21 oktober 2021 
FATF, 2021-10-21 
Den 21 oktober presenterades resultatet av 
FATF:s plenarmöte. Under mötet arbetade 
delegaterna med att uppdatera vägled-
ningen för ett riskbaserat förhållningssätt 
för virtuella tillgångar: Även listan över de 
jurisdiktioner som uppvisar strategiska 
brister avseende sina system för 
bekämpning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism uppdaterades och 
man diskuterade utvecklingen i 
Afghanistan.  
http://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfgeneral/documents
/outcomes-fatf-plenary-october-2021.html 
Kommentar: Efter varje plenarmöte 
publicerar FATF bland annat ett skriftligt 
uttalande där jurisdiktioner som uppvisar 
allvarliga strategiska brister i sina system för 
bekämpning av penningtvätt och finansiering 
av terrorism lyfts fram. Jordanien, Mali och 
Turkiet lades till listan av jurisdiktioner 
under särskild övervakning och Botswana 
samt Mauritius plockades bort från 
densamma. Ingen förändring skedde på den 
”svarta listan”.  
 
”Pandora Papers” - Världsledare och 
miljardärer avslöjas  
ICIJ, 2021-10-03 
En ICIJ-analys av de miljontals hemliga 
dokumenten från ”Pandora Papers”- läckan 
har lett till att 956 företag med kopplingar 
till skatteparadis, 35 nuvarande och före 
detta världsledare, till mer än 330 politiker 
och offentliga tjänstemän i 91 länder samt 
till en samling bedragare och mördare som 
kunnat identifieras. Läckorna avslöjar att 
många av de makthavare som skulle kunna 
hjälpa till att få ett slut på offshore-systemet 
i stället drar nytta av det. 
https://www.icij.org/investigations/pandora
-papers/global-investigation-tax-havens-
offshore/ 
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Nyheter 
Terrorfinansiering 
 
Medborgare från Nederländerna åtalas för 
terrorfinansiering 
DOJ, 2021-10-29 
Enligt åtalet ska den 38-åriga kvinnan varit 
involverad i en grupp bestående av kvinnor 
från mer än ett dussin länder runt om i 
världen som tillsammans drivit en 
insamlingsring för ekonomiskt stöd till al-
Shabaab. Med hjälp av penningförmedlare 
kanaliserades kontanta medel genom Kenya 
och Somalia till medlemmar av 
terroristorganisationen. Insamlingen i 
Nederländerna genomfördes under falsk 
förespegling om att donationerna skulle 
användas för att finansiera byggandet av 
skolor till föräldralösa barn.  
https://www.justice.gov/opa/pr/dutch-
national-faces-charges-participation-terror-
financing-ring 
Kommentar: Insamling till 
terrororganisationer från europeiska källor 
sker exempelvis genom insamlingskampanjer 
där givaren av donationen inte behöver vara 
medveten om att deras gåva finansierar 
terrorism.  
 
Att förstå sambandet mellan brott och 
terrorism 
Global Financial Integrity, 2021-10-04 
I artikeln analyseras sambanden mellan 
brott och terrorism i Latinamerika och 
Mellanöstern för att bättre förstå hur dessa 
kriminella verksamheter fungerar. 
Terroristorganisationer kräver ekonomiska 
resurser för att finansiera sin verksamhet 
och utöka sitt inflytande. Dessa grupper tar 
ofta till kriminella aktiviteter, som 
undergräver den politiska stabiliteten och 
utkonkurrerar legitima företag.  
https://gfintegrity.org/understanding-the-
crime-terror-nexus-of-ideologically-driven-
terrorist-organizations/ 

Kommentar: Terrororganisationer strävar 
efter en stabil inkomst för att finansiera sin 
verksamhet och en mängd olika kriminella 
aktiviteter används för finansiering. Till 
exempel identitetsstöld följt av 
kreditkortsbedrägerier, bankrån, försäkrings- 
och lånebedrägerier, smuggling av varor, 
skattebrott och narkotikahandel.  
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Rapporter 
Penningtvätt  
 
Rapportera misstänkt penningtvätt och 
finansiering av terrorism 
Polisen, 2021-11-17 
Den nya vägledningen Rapportera misstänkt 
penningtvätt och finansiering av terrorism till 
Finanspolisen ska öka kunskapen hos 
företagare om penningtvätt och finansiering 
av terrorism samt öka rapporteringen till 
Finanspolisen. Vägledningen vänder sig främst 
till de som driver en verksamhet som omfattas 
av penningtvättslagen och som står under 
länsstyrelsens tillsyn. Finns på svenska och 
engelska. 
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/nove
mber/rapportera-misstankt-penningtvatt-och-
finansiering-av-terrorism/ 
 
Europols IOCTA har släppts 
 Europol 2021-11-11 
Europol har släppt den årliga strategiska 
rapporten The Internet Organised Crime 
Threat Assessment (IOCTA) som återger 
den europeiska polismyndighetens 
bedömning av föränderliga hot och 
betydande utvecklingar inom området 
cyberbrottslighet. Årets upplaga lyfter bland 
annat fram ransomwares, online shopping 
och skadlig kod riktad mot mobila enheter. 
https://www.europol.europa.eu/activities-
services/main-reports/internet-organised-
crime-threat-assessment-iocta-2021 
 
UNODC – Analys av brottmål gällande grov 
gränsöverskridande brottslighet 
UNODC, 2021-11-07 
United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) har analyserat och sammanställt 
brottmål som kan relateras till Förenta 
nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet. Rapporten representerar den 
första och mest omfattande studien av den 

praktiska användningen av konventionens 
bestämmelser om internationellt samarbete. 
I materialet analyseras penningtvätt kopplat 
till handel med narkotika, bedrägeri och 
korruption. 
https://www.unodc.org/documents/organiz
ed-
crime/tools_and_publications/Digest_Cases
_International_Cooperation_UNTOC_Legal
_Basis.pdf 
 
Nya penningtvättsföreskrifter 
Revisorsinspektionen, 2021-11-03 
Revisorsinspektionens nya föreskrifter (RIFS 
2021:1) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism innehåller före-
skrifter för auktoriserade och godkända 
revisorer samt revisionsföretag. Före-
skrifterna är till sitt innehåll helt nya och 
kompletterar och förtydligar be-
stämmelserna i penningtvättslagen. 1 januari 
2022 träder föreskrifterna träder i kraft.  
https://www.revisorsinspektionen.se/publik
ationer/nyheter/2021/nya-
penningtvattsforeskrifter/ 
 
EBM:s lägesbild om ekonomisk brottslighet i 
Sverige  
EBM, 2021-10-28 
Ekobrottsmyndighetens rapport EBM:s 
lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige 
visar att den ekonomiska brottsligheten i 
Sverige årligen kostar det svenska samhället 
summor i miljardnivåer. I takt med att 
samhället allt snabbare digitaliseras skapas 
också nya möjligheter för den organiserade 
ekonomiska brottsligheten. Penningtvätt är 
ett exempel på en brottstyp som har gynnats 
av den digitala utvecklingen. 
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/lage
sbild/ 
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Uppdaterade vägledningar för riskbaserat 
förhållningssätt för aktörer inom handel 
med virtuella tillgångar 
FATF, 2021-10-28 
Vägledningarna fokuserar på sex 
huvudområden: Förtydligande av 
definitioner, vägledning om hur FATF-
standarderna tillämpas på stablecoins. 
Vägledning om risker samt verktyg för att 
hantera risker för penningtvätt och 
finansiering av terrorism för peer-to-peer-
transaktioner. Uppdaterad vägledning om 
licensiering och registrering av 
verksamheter. Ytterligare vägledning för 
den offentliga och privata sektorn om 
genomförandet av "reseregeln", och 
principer för informationsdelning och 
samarbete mellan tillsynsmyndigheter. 
https://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfrecommendations/
documents/guidance-rba-virtual-assets-
2021.html 

 
Myndighetsgemensam lägesbild – 
Organiserad brottslighet 2021  
Polisen, 2021-10-20 
Rapporten Myndighetsgemensam lägesbild 
organiserad brottslighet 2021 framtagen av 12 
svenska myndigheter visar att kriminella allt 
oftare startar företag för att utnyttja de 
svenska välfärdssystemen. Ekonomisk 
vinning är en av de viktigaste drivkrafterna 
för organiserad brottslighet och kriminella 
rör sig ofta i en gråzon mellan illegal och 
legal verksamhet. Svarta löner har delvis 
övergått i låga vita löner och det 
förekommer exploatering av människor, 
identitetsutnyttjande och falska 
inkomstuppgifter. 
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/okt
ober/kriminella-foretag-utnyttjar-svenska-
valfardssystem/ 
 
 
 

Penningtvätt på internet - Tjänster, modus 
och fallstudier 
Recorded Future, 2021-09-28 
Recorded Future har släppt en rapport som 
beskriver de tjänster och forum på internet 
som används för penningtvätt av kriminella 
samt de tillvägagångsätt som identifierats i 
fallstudierna. 
https://go.recordedfuture.com/hubfs/report
s/cta-2021-0928.pdf 
 
Journalistguide för att utreda  
organiserad brottslighet  
GIJN, 2021-11-01 
Nätverket Global Investigative Journalism 
Network (GIJN), har publicerat en guide där 
ledande kriminaljournalister beskriver 
komplexa områden relaterad till organiserad 
brottslighet och ger råd om hur dessa kan 
utredas. I kapitel 1 avhandlas penningtvätt 
och finansiell brottslighet.  
https://gijn.org/organized-crime-
introduction-toc/  
Kommentar: De senaste årens storskaliga 
avslöjanden avseende korruption, skatteflykt 
och penningtvätt har sin bakgrund i en 
samverkan mellan journalister runt om i 
världen. Journalister kan fritt verka över 
landsgränser och utbyta information, vilket 
många gånger är nödvändigt för att nå 
framgång i komplexa brottsutredningar. 
 
Finansiering av extremhögerterrorism 
Egmont Group, 2021-10-27 
I rapporten FIUs capabilities and 
involvement in the fight against the financing 
of extreme right-wing terrorism: State of play 
and perspectives presenterar the Egmont 
Group, viktiga lärdomar och representativa 
fallstudier för att bidra till att stärka 
kampen mot finansiering av 
extremhögerterrorism. 
https://egmontgroup.org/sites/default/files/
filedepot/IEWG%20-%20ERWTF%20-
%20public%20bulletin2.pdf 
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Sanktionsbeslut 
Penningtvätt 
 
Länsstyrelsen beslutar om sanktionsavgift 
Länsstyrelsen Stockholm, 2021-12-01 
Länsstyrelsens utredning visar efter 
genomförd granskning att ett bolag som 
bedriver verksamhet inom skrot och metall 
brustit när det gäller nästan samtliga delar 
av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar 
en adekvat och verksamhetsanpassad 
allmän riskbedömning som kunnat läggas 
till grund för verksamhetens rutiner, 
riktlinjer och övriga åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Länsstyrelsen har även kunnat konstatera 
att bolaget genomfört transaktioner i direkt 
strid med penningtvättslagens förbud. 
Länsstyrelsen bedömer att bolagets 
överträdelser av penningtvättsregelverket 
till i väsentliga delar varit av synnerligen 
allvarlig art. Bolaget ska betala en 
sanktionsavgift om 1,6 miljoner kronor. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7
4bb1bce17ce9bbba5943466/1639140748315/B
eslut%20om%20sanktionsavgift%2018%20K
%20Lule%C3%A5%20AB.pdf  
 
Länsstyrelsen beslutar om sanktionsavgift 
Länsstyrelsen Stockholm, 2021-11-23 
Länsstyrelsens har genomfört en granskning 
av ett bolag som bedriver verksamhet inom 
bilförsäljning. Länsstyrelsens bedömning är 
att bolagets överträdelser av 
penningtvättsregelverket har medfört en 
ökad risk för att verksamheten kan bli 
utnyttjad för penningtvätt och finansiering 
av terrorism. Bolaget har inte haft en 
adekvat och verksamhetsanpassad allmän 
riskbedömning och tillräckliga rutiner och 
riktlinjer för att förhindra att verksamheten 
utnyttjas för penningtvätt och finansiering 
av terrorism. Bolaget har heller inte beaktat 
förbud om att genomföra enstaka 
transaktioner. Överträdelserna av 

penningtvättsregelverket är enligt 
Länsstyrelsens bedömning i flera delar av 
synnerligen allvarlig art. Bolaget ska betala 
en sanktionsavgift om 1,3 miljoner kronor. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.11
bea54017ce98c9ce63b142/1638439379171/269
22-
2020%20Beslut%20om%20sanktionsavgift%
20Azets%20Insight%20AB.pdf 
 
Revisorsinspektionen ger auktoriserad 
revisor en varning 
Revisorsinspektionen, 2021-10-29 
Revisorsinspektionen ger auktoriserad 
revisor en varning med anledning av bland 
annat brister i åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Genom att 
inte vidta tillräckliga åtgärder för att skaffa 
sig kundkännedom har revisorn brustit i 
sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.  
https://www.revisorsinspektionen.se/global
assets/praxissok/2020/dnr-2020-485.pdf 
 
Danske Bank får föreläggande att göra 
rättelse 
Finansinspektionen, 2021-10-20 
Danske Bank har inte i tillräckligt stor 
utsträckning bedömt risken för hur bankens 
produkter och tjänster i Sverige kan 
utnyttjas för penningtvätt och finansiering 
av terrorism. Danske Bank ska därför 
åtgärda denna brist senast den 30 juni 2022.  
https://www.fi.se/sv/publicerat/sanktioner/
finansiella-foretag/2021/danske-bank-far-
forelaggande-att-gora-rattelse/  
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Länsstyrelsen beslutar om sanktionsavgift 
Länsstyrelsen Stockholm, 2021-10-20 
Länsstyrelsens bedömning efter genomförd 
granskning är att ett bolags överträdelser av 
penningtvättsregelverket har medfört en 
avsevärd ökning av risken för att 
verksamheten kan bli utnyttjad för 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Bolaget har inte haft en adekvat allmän 
riskbedömning samt bristfälliga rutiner och 
riktlinjer. Länsstyrelsen bedömer att 
bolagets överträdelser av penningtvätts-
regelverket till övervägande del är av 
synnerligen allvarlig art och att 
överträdelserna har pågått under hela den 
tidsperiod som Länsstyrelsen granskat 
bolaget. Sanktionsavgiften är 120 000 kr. 
Beslut om sanktionsavgift 
 
Länsstyrelsen beslutar om sanktionsavgift 
Länsstyrelsen Stockholm, 2021-10-15 
Länsstyrelsens har granskat ett bolag som 
bedriver verksamhet inom redovisning och 
bokföring. Länsstyrelsens bedömning är att 
aktiebolagets överträdelser av 
penningtvättsregelverket har medfört en 
ökad risk för att verksamheten kan bli 
utnyttjad för penningtvätt och finansiering 
av terrorism. Bolaget har saknat en adekvat 
och verksamhetsanpassad allmän 
riskbedömning samt de rutiner och 
riktlinjer som krävs enligt penningtvätts-
regelverket. Överträdelserna av 
penningtvättsregelverket är enligt 
Länsstyrelsens bedömning i flera delar av 
synnerligen allvarlig art. Bolaget ska betala 
en sanktionsavgift om 6,5 miljoner kronor. 
Lansstyrelsens beslut om sanktionsavgift  
 
 
 
 
 
 
 

Länsstyrelsen beslutar om sanktionsavgift 
Länsstyrelsen Stockholm, 2021-10-15 
Länsstyrelsens bedömning efter genomförd 
granskning är att ett bolags överträdelser av 
penningtvättsregelverket har medfört en 
avsevärd ökning av risken för att 
verksamheten kan bli utnyttjad för 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Bolaget saknar allmän riskbedömning och 
har brustit avseende samtliga delar av 
penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen 
bedömer att bolagets överträdelser av 
penningtvättsregelverket till övervägande 
del är av synnerligen allvarlig art och att 
överträdelserna har pågått under hela den 
tidsperiod som Länsstyrelsen granskat 
bolaget. Bolaget ska betala en 
sanktionsavgift om 7 000 kronor. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1
38bab1c17cbcc62eef2fa2/1635411420001/Beslu
t%20om%20sanktionsavgift%20Barnkompet
ens.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgöranden i allmänna 
domstolar 
Penningtvätt  
 
Grovt bokföringsbrott m.m. 
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Avgöranden i allmänna 
domstolar 
Penningtvätt  
 
Grovt bokföringsbrott m.m.  
Hovrätten (B 1427–20), 2021-12-01 
De tilltalade har medverkat till att 
provskrivare fuskat på högskoleprovet. 
Verksamheten har bedrivits yrkesmässigt 
med ett vinstsyfte, men ingen bokföring har 
funnits. I domen ingår flera fall av 
penningtvättsbrott där betydande summor 
hanterats kontant. Enligt domen har 
kontanta medel satts in på bankkonton och 
det har beställts varor på internet mot 
postförskott som sedan betalats kontant vid 
utlämning. Varorna har sedan återlämnats 
varpå pengarna återbetalats till bankkonto. 
Brottsvinster har även tvättats genom fiktiva 
försäljningar på auktionssajten Tradera.  
 

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism 
Förvaltningsrätten Stockholm (12266–21), 
2021-11-29 
Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat 
att ett bolag med verksamhet inom 
bilförsäljning ska betala en sanktionsavgift 
om 1,6 miljoner kr på grund av överträdelser 
av penningtvättsregelverket: Detta har 
överklagats av bolaget. Förvaltningsrätten 
bedömer att bolaget brustit i dess 
grundläggande skyldigheter enligt 
penningtvättsregelverket genom att inte ha 
gjort en allmän riskbedömning enligt 2 kap. 
1 § PTL. Bolagets rutiner och riktlinjer har 
också varit bristfälliga i förhållande till 
regelverkets krav, eller saknats helt, i så gott  
som samtliga avseenden. Det saknas också 
dokumentation som styrker att de rutiner 
och riktlinjer som finns har utvärderats och, 
vid behov, uppdaterats. Avsaknaden av 
riskbedömning och bristerna i bolagets 
rutiner och riktlinjer utgör sammantaget 
allvarliga överträdelser av 

penningtvättsregelverket. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet, 
men sänker sanktionsavgiften till 1,5 
miljoner kronor. 
 
Penningtvättsbrott 
Hovrätten (B 2820–21), 2021-11-23 
En gärningsperson har genom att utge sig 
för att var en bankanställd vilselett 
målsäganden och på så vis fått tillgång till 
dennes bankkonto och därifrån överfört ca 
85 000 kr till den tilltalades konto. Den 
tilltalade har därefter skickat vidare 
majoriteten av pengarna till två obekanta 
personer. En vecka före händelsen öppnade 
den tilltalade ett särskilt bankkonto till 
vilket pengarna på 85 000 kr överfördes. 
Den tilltalade bedöms ha haft uppsåt till att 
pengarna härrört från brottslig verksamhet.  
 
Grovt penningtvättsbrott m.m 
Hovrätten (B 2729–21), 2021-10-15 

Samtliga åtalspunkter som är aktuella avser 
penningtvättsbrott och bygger på ett 
förfarande där det varit fråga om 
mottagande, förvaring, överföring och 
konsumtion av pengar som härrört från 
fullbordade bedrägeribrott. Förbrotten har i 
samtliga fall utgjorts av en serie 
internationella bedrägerier där bedragare 
skapat falska hemsidor i riktiga 
företagsnamn och sedan ”sålt” varor till 
kunder i flera olika länder. Varor har aldrig 
levererats trots att betalning erlagts. Enligt 
åtalet har pengarna från bedrägerierna 
överförts i flera led. De personer som 
omfattas av åtalet är alla åtalade för att ha 
mottagit och hanterat pengar som betalats 
in på deras bankkonton direkt från de som 
utsatts för bedrägeribrott, d.v.s. som 
penningtvättare i första ledet. 

 

 
 
 



 

                                                                                                                                 

 
Förberedelse till mord m.m.  
Hovrätten (B 2345–21), 2021-10-05 

I ett ärende som också avser synnerligen 
grovt narkotikabrott samt grovt 
penningtvättsbrott framgår det att de 
tilltalade personerna tagit emot, förvarat 
samt växlat pengar på växlingskontor som 
härrör från brott eller brottslig verksamhet. 
Brotten är att bedöma som grova då de 
avsett betydande belopp och åtgärderna 
ingått som ett led i en verksamhet som 
utövats systematiskt eller i större 
omfattning. Bevisning i detta åtal består till 
viss del av meddelanden i Encrochat. 

 

 
 
 
 
 

  



 

                                                                                                                                 

Webbinarium 
 
Spot on! 
29 mars anordnar Samordningsfunktionen 
nästa Spot on! Anmälan tidigast 10 mars. 
Program annonseras senast 7 mars på 
Polisen.se/penningtvatt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsfunktionen 
Samordningsfunktionen är ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring och leds  
av Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder 
för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Samordningsfunktionen består av 17 
medlemmar. 
 
Medlemmar i Samordningsfunktionen: 
Bolagsverket 
Brottsförebyggande rådet 
Ekobrottsmyndigheten 
Fastighetsmäklarinspektionen 
Finansinspektionen 
Kronofogdemyndigheten 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Polismyndigheten 
Revisorsinspektionen 
Spelinspektionen 
Skatteverket 
Sveriges advokatsamfund 
Säkerhetspolisen 
Tullverket 
Åklagarmyndigheten 
 
Till Samordningsfunktionen hör ett kansli, som också är en egen grupp inom den Nationella 
operativa avdelningen på Polismyndigheten. Kansliet ansvarar för att driva arbetet i 
Samordningsfunktionen. Denna omvärldsbevakning är framtagen inom ramen för kansliets 
arbete och syftar till att bidra till informationsutbyte och kunskapsöverföring.  
 
För mer information:  
Samordningsfunktionens kansli 
E-post: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se 
Polisen.se/penningtvatt
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