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- og underretninger til hvidvasksekretariatet
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Statsautoriseret revisor, inspicio, apr. 2018 -

Tilsynschef Erhvervsstyrelsen, 2015-marts 2018
Praktiserende revisor, 2000-2015 + 2019 -

Ekstern lektor, CBS (revision)
Kvalitetsudvalget, FSR

Hvidvaskarbejdsgruppen, FSR
Forfatter:

”Revisorloven med kommentarer, 5 udg.” (2018)
”Revision i praksis” (2012 & 2019)

”Årsrapport og virks. analyse – i prak. persp.” (2005)



www.inspicio.dk
www.antihvidvask.dk



Revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant
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Revisors erklæringer – hvad er forskellen? 
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Offentlighedens tillidsrepræsentant (fortsat)
• Revisorloven:

• § 16. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor skal
udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed,
som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise
professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og
fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.

• Afgrænses til at vedrøre situationen, hvor revisor underskriver en erklæring ”med sikkerhed”, eksempelvis
en revisionspåtegning på et årsregnskab.

• Revisor er således ikke offentlighedens tillidsrepræsentant og kan derfor ikke optræde som sådan, når
revisor afgiver erklæringer uden sikkerhed, eller hvis revisor i konkurrence med andre erhvervsgrupper
f.eks. byder ind på en rådgivnings- eller konsulentopgave.

• At revisor er »offentlighedens tillidsrepræsentant«, vil sige, at revisor ved udførelsen af revision eller
afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed – der er egnet til fremvisning over for offentligheden eller
kræves efter lovgivningen – også skal varetage hensynet til virksomhedens omverden såsom myndigheder,
medarbejdere, kreditorer og investorer, som kan have modstående interesser i forhold til virksomhedens
ledelse. 6



Offentlighedens tillidsrepræsentant (fortsat)
• Dog – fundamentalt for revisors virke at bemærke for bruger af revisors ydelser:

• Revisor repræsenterer ikke bestemte interesser, heller ikke hvervgivers (uafhængighed!).

• Samtidig har revisor ikke været og skal ikke fremover anses som myndighedernes »forlængede
arm«, hvilket ville skade revisors tillidsforhold til kunderne og begrænse mulighederne for at
indhente nødvendige oplysninger og derved gennemføre en effektiv revision.

• Revisor skal derfor heller ikke være »det offentliges« tillidsrepræsentant.

• I kraft af sin uddannelse og sagkundskab repræsenterer revisor som udgangspunkt »kun« sig selv.
Det er i den egenskab, revisor har udfyldt sin funktion i samfundet.

• Der ses dog en tendens til, at lovgiver i stigende grad pålægger revisor oplysnings- og
underretningspligter, jf. f.eks. pligterne efter hvidvaskloven.
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Hvidvaskloven – underretningspligt
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Hvidvaskloven – underretningspligt (fortsat)
• Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn
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Hvidvaskloven – underretningspligt (fortsat)
• Undersøgelses- noterings, underretnings – og opbevaringspligten

• Virksomheder skal undersøge baggrunden for og formålet med alle transaktioner og aktiviteter, der:
• Er komplekse,
• er usædvanligt store,
• foretages i et usædvanligt mønster eller
• ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.

• Såfremt en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, skal virksomheden undersøge baggrunden for og
formålet med transaktionen.

• Formålet med undersøgelsen er at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at
transaktionerne eller aktiviteterne har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af
terrorisme.

• Bemærk – noteringspligten!

• Bemærk – opbevaringspligten!
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Hvidvaskloven – underretningspligt (fortsat)
• Underretningspligten

• Der skal ske underretning til Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden er:
• Vidende om,
• har mistanke om eller,
• rimelig grund til at formode,
at en transaktion, midler eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af
terrorisme.

• Hvidvasksekretariatet skal underrettes omgående.

• Mistanken skal afkræftes helt, førend der kan undlades underretning.

• Underretningspligten gælder også i forbindelse med forsøg på at foretage en transaktion eller ved en
henvendelse fra en potentiel kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.

• Det er ikke hensigten, at den underretningspligtige skal gå ind i en nærmere strafferetlig vurdering af
forholdet.
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Hvidvaskloven – underretningspligt (fortsat)
• Hvornår har en transaktion, midler eller aktivitet haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af

terrorisme, eller haft dette?

• Den velkendte…

• Ulovlige kapitalejerlån:

• Hvis en underretningspligtig konstaterer, at en kunde har udbetalt et ulovligt kapitalejerlån til
ledelsen, kapitalejer, eller nærtstående til ledelsen eller kapitalejer i den långivende virksomhed,
skal der ske underretning til Hvidvasksekretariatet.

• Underretning skal ske uanset størrelsen af det ulovlige kapitalejerlån, og uanset om lånet
efterfølgende er tilbagebetalt eller skattemæssigt berigtiget.
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Hvidvaskloven – underretningspligt (fortsat)
• Hvornår har en transaktion, midler eller aktivitet haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af

terrorisme, eller haft dette?

• Skatteunddragelse:

• Vigtigt område der af og til skaber tvivl hos revisor om pligt/ikke pligt og begrebet
”skatteunddragelse”.

• Hvis virksomheden bliver opmærksom på, at en klient har begået eller forsøgt at begå skatte- eller
afgiftsunddragelse, skal Hvidvasksekretariatet underrettes.

• Beslutning om underretning:
• Er det konstateret, at der ikke er betalt den rette/tilstrækkelig skat, moms, afgift mv.? 
• Er der tale om unddragelse? 
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Hvidvaskloven – underretningspligt (fortsat)
• Skatteunddragelse

• Fra FSR´s vejledning ”Hvidvaskreglerne – for revisorer”:

• Når revisor skal vurdere, hvorvidt der er tale om skatteunddragelse, som skal underrettes, eller rene
forglemmelser og undskyldelige misforståelser, skal revisor foretage en vurdering af særligt:

• Det involverede beløb og den skattemæssige effekt heraf.
• Omfang og systematik, herunder om der eventuelt er sket fejlkonteringer i bogføringen, og
hvilken skattemæssig konsekvens det kan have.

• Misforståelsens art, saglighed, omfang og systematik.
• Virksomhedens størrelse, herunder omsætning og ledelsens og ansattes kompetenceniveau.
• Kompleksiteten i de relevante regler.

• Det skal understreges, at det er den samlede vurdering, der er afgørende for, om Hvid-
vasksekretariatet skal underrettes.
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Hvidvaskloven – underretningspligt (fortsat)

Revisor - case:
Under din revision konstaterer du, at der ikke er sket korrekt indberetning af fri
bil for hovedaktionæren til SKAT.

Foretager du underretning til hvidvasksekretariatet?

15



Hvidvaskloven – underretningspligt (fortsat)
• Undtagelser fra underretningspligten – hvidvasklovens § 27

• Advokater undtaget i visse situationer, § 27, stk. 1.

• Fra Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven (HVL § 27, stk. 2 – 4):

• Visse virksomheder, herunder revisorer, er i særlige tilfælde undtaget fra underretningspligten.

• Undtagelsen gælder ikke, hvis virksomheden ved eller burde vide, at kunden søger bistand med henblik på
hvidvask eller finansiering af terrorisme.

• Revisionsvirksomheder og revisorer, som er godkendt i henhold til revisorlovgivningen, er undtaget fra
underretningspligten i forhold til oplysninger, som de modtager fra eller indhenter om en kunde (klient), når de
repræsenterer kunden i Landsskatteretten.

• Undtagelsen gælder, uanset om oplysningerne fra kunden modtages før, under eller efter sagen.

• Virksomheder som nævnt i hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 14-17, herunder bl.a. godkendte revisorer,
skatterådgivere og bogholdere, er undtaget fra pligten til at underrette i samme omfang som advokater, når
de bistår en advokat før, under og efter en retssag, eller bistår advokater med at fastslå advokatens klients
retsstilling.
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Afrunding og spørgsmål

+45 41 41 19 34

ms@inspicio.dk

Martin Samuelsen
Statsautoriseret revisor
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