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1. Inledning

Finanspolisen tillhör kriminalunderrättelsetjänsten vid Rikskriminalpolisen och är nationellt ansvarig
för penningtvätt och ekonomisk underrättelsetjänst, även innefattande kortbedrägerier samt penning-
förfalskning.

Finanspolisen insamlar, bearbetar och analyserar information för att tidigt uppmärksamma indikatio-
ner inom nämnda brottsområden samt utgör ett stöd för den utredande verksamheten.

Målet för verksamheten är att avvärja och avslöja bakomliggande brottslighet inom ovan nämnda om-
råden och om det föreligger skälig misstanke om brott överlämna ärendet till polis- och åklagarmyn-
dighet för inledande av förundersökning.

Finanspolisen är exklusiv mottagare av transaktioner som skäligen kan antas utgöra penningtvätt från
rapporteringsskyldiga företag; banker, kreditmarknads- och värdepappersbolag, växlingskontor, för-
säkringsmäklare, betalningsöverföringsföretag samt livförsäkringsbolag. Arbetet regleras av penning-
tvättslagen och styrs främst av den information som de rapporteringsskyldiga företagen anmäler när de
misstänker penningtvätt. När det gäller kasinon finns det ett särskilt regeringsbeslut om rapporterings-
skyldighet.

Vidare kan Finanspolisen begära information av den som bedriver yrkesmässig handel med antikvite-
ter, konst, ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel samt även de som bedriver lotteri- och spel-
verksamhet.

Den 1 juli år 2002 kom en ny lag, förbud mot finansiering av särskilt allvarlig brottslighet, innebäran-
de att de institut som omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt skall, i enlighet med bestämmel-
serna i lagen, granska och rapportera alla transaktioner till Finanspolisen som skäligen kan  misstänkas
avse tillgångar som är föremål för brott. Denna lag är kopplad till Sveriges tillträde till Förenta Natio-
nernas internationella konvention om bekämpande av terrorism och påverkar Finanspolisens arbete.

Finanspolisen deltar aktivt i nationella och internationella arbetsgrupper vars syfte är att samordna och
effektivisera bekämpningen av penningtvätt, ekonomisk brottslighet och penningförfalskning samt
andra falska betalningsmedel.

2. Personal och organisation

2.1 Personal

Personalresursen har under år 2002 varit 17 poliser och 3 administrativa, varav en polis varit barnledig
större delen av året. Sammantaget har personalstyrkan varit oförändrad under år 2002 jämfört med
föregående år. I slutet av år 2001 uppstod två vakanser, som tillsatts under året.

Årsarbetskrafterna har fördelats enligt följande; penningtvätt (9 poliser), penningförfalskning och
andra falska betalningsmedel (2 poliser), ekonomisk underrättelsetjänst (1 polis), skatteexpert och stöd
i operativa och strategiska frågor (1 polis), analytiker (1 polis), administration (3 assistenter) och två
resurser på ledning.
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2.2 Organisation

3. Kompetensutveckling och samverkan

3.1 Nationellt

Finanspolisen har under året deltagit i ett antal seminarier, arbetsgrupper, utbildningar och projekt.
Personal vid enheten har genomfört utbildning på Polishögskolan för poliser och handläggare på skat-
tebrottsenheterna. Därutöver har utbildning skett för personal vid Ekobrottsmyndigheten. Föreläsning-
ar om kortbedrägerier har hållits runt om i landet för bl.a. åklagare. Finanspolisen har även medverkat
till framtagandet av Ekobrottsmyndighetens hotbildsrapport. I samband med att Cosmopol öppnar ett
nytt kasino i Stockholm under våren 2003, har under hösten 2002 genomförts ett antal informations-
möten för personalen.

Ett årligt informations- och utvärderingsmöte har anordnats för banker.

Ett nära samarbete har bedrivits med Ekobrottsmyndigheten, Skattemyndigheten, Finans- och Justitie-
departementen, Finansinspektionen samt Patent- och registreringsverket.

Finanspolisen har deltagit i EKO-rådets arbetsgrupp och i EU-bedrägerirådet.

Under året har delar av personalen efter behov och önskemål genomgått språkutbildning (engelska,
franska och spanska) och datautbildning.

Chef

Expedition

Operativ chef

Strategiska frågor
Brottstrender
Utgivande av rapporter
Early Warnings
Projekt och remisser

Anmälningsmottagning
Ärendeberedning
Diarium/register
Databaser Handläggning
Uppföljning Finansiell utredning

Ärendehantering
Operativa rapporter

Beredning
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Finanspolisen har aktivt deltagit i medierna för att varna för s.k. Nigeriabrev, annons- och fakturabe-
drägerier. En informationskampanj inom dessa områden har även genomförts tillsammans med
Svenskt Näringsliv.

3.2 Internationellt

Finanspolisen har medverkat i ca 20 konferenser och utbildningar om penningtvätt, penningförfalsk-
ning och kortbedrägerier arrangerade av bl.a. Europol och Interpol.

Finanspolisen har deltagit i möten inom ramen för FATF (Financial Action Task Force), som bildades
av G7-länderna i Paris 1989 för att understödja och samordna internationella åtgärder mot penning-
tvätt. Arbetet har ägnats åt framtagande av åtta specialrekommendationer om finansiering av terrorism
och revidering av FATF:s 40 rekommendationer samt icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. Finanspoli-
sen har deltagit i det årliga typologimötet, där medlemsstaterna utbyter erfarenheter av det operativa
arbetet med att bekämpa penningtvätt och terroristfinansiering. Vår huvuduppgift var förutom framta-
gande av statistik att presentera ett typexempel på ärende, där man kan se kopplingen mellan pen-
ningtvätt och skattebrott. Finanspolisen har vidare deltagit i utvärdering av Ryssland för eventuell
avlistning från FATF:s s.k. svartlista. Inom ramen för FATF har Sverige deltagit i sex möten. Den
svenska delegationen leds av Finansdepartementet med biträde av Justitiedepartementet, Finansin-
spektionen, Riksbanken och Finanspolisen. Mer om detta arbete finns att läsa på www.fatf-gafi.org.

Finanspolisen har tillsammans med Säkerhetspolisen deltagit i fyra möten på Europol med särskild
inriktning om finansiering av terrorism.

Finanspolisen har medverkat vid möten i EGMONT Group, som bildades vid ett möte i Bryssel den 9
juni 1995. Arbetsgruppen består för närvarande av 69 länder och olika internationella organisationer.
En styrgrupp har under året bildats med uppgift att samordna internationella aktiviteter mot penning-
tvätt. Det finns tre olika arbetsgrupper:

•  Legal Working Group
•  Training Working Group
•  Outreach Working Group

Det har under varit året tre möten i Training Working Group där man under året bl.a. arbetat med en
uppdatering av den tidigare utgivna fallbeskrivningar om penningtvätt. Användandet av olika databa-
ser har även diskuterats.

Många länder är uppkopplade mot EGMONT Secure Web, däribland Finanspolisen. Här finns möjlig-
het att ta emot och lämna information om nya modus operandi, lagstiftning och utbildning.

I Östersjösamarbetet har Finanspolisen deltagit i en expertgrupp inom Operativa Kommittén (OPC)  i
den del som berör penningtvätt och finansiering av terrorism. Mötena arrangeras och administreras av
Finland, som är ansvarig för penningtvätt inom OPC.

I ett samarbete med vår norska motsvarighet har Finanspolisen föreläst på deras årliga penningtvätts-
möte med deltagare från myndigheter och banker. En polis har praktiserat hos vår norska motsvarig-
het.

4. Projekt

Sedan september år 2001 bedrivs en försöksverksamhet i projektform tillsammans med Ekobrotts-
myndighetens Östra avdelning, innebärande att efter prövning överlämnas anmälningar och tips till
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Finanspolisen för bearbetning, analys och återkoppling. En utvärdering av arbetet har skett under hös-
ten och arbetet fortgår, men ska ånyo utvärderas år 2003.
Finanspolisen har deltagit i ett livsmedelsprojekt som initierats av Ekobrottsmyndighetens Södra av-
delning. Det rör sig om livsmedel, läsk och hygienartiklar som förs in till Sverige från andra EU-
länder utan att vare sig förvärvsbeskattas vid införseln eller att den påföljande omsättningen i Sverige
redovisas i skattedeklarationer till skattemyndigheten (SKM). Moms på livsmedel i Sverige är 11%
och hygienartiklar 25%. Uppgifter om import till  Sverige kommer SKM tillhanda från det s.k. VIES-
systemet, där bolag i EU-länder lämnar uppgifter om export inom EU. Vid export lämnas endast upp-
gifter om köparens VAT-nummer. Uppgifter från VIES-systemet har en fördröjning på ca tre månader,
vilket gör att upptäckten av import med påföljande oredovisad omsättning fördröjs. Denna typ av
brottslighet är svår att upptäcka och är till största delen kontantbaserad.
Projektet har avslutats under sommaren och Finanspolisen har sammanställt sin del av arbetet i en
rapport som överlämnats till Ekobrottsmyndigheten. Arbetet har bestått i att bearbeta, analysera och
delge information från en databas som byggts upp hos Finanspolisen och som har bidragit till att tio
förundersökningar påbörjats, sex revisioner i företag samt ytterligare åtgärder förväntas.

5. Penningtvätt, Support- och KUR-ärenden

5.1 Penningtvättsanmälningar

Under året har Finanspolisen mottagit 8 080 penningtvättsanmälningar. Det är en ökning med 95 % i
jämförelse med år 2001 (4 155), vilket innebär 673 anmälningar i snitt per månad. Ökningen av an-
mälningar sedan händelsen den 11 september fortsätter och så även internationellt. Trots detta har
anmälningarna från banker gått ner från 777 anmälningar år 2001 till 614 det gångna året. Internatio-
nellt sett går Sverige mot strömmen i detta avseende. Orsaken kan bl.a. vara att man i Sverige utnyttjar
bankernas Internettjänster i större omfattning än tidigare, vilket innebär allt fler ”anonyma transaktio-
ner", dvs. färre transaktioner som sker genom kontakt mellan kund och bankpersonal. En annan anled-
ning kan vara att bankerna i allt mindre omfattning erbjuder sina kunder köp och försäljning av valuta.
De hänvisar istället till växlingskontor, som dessutom erbjuder betalningsöverföring inom landet och
till utlandet. Det kan noteras att anmälningarna från växlingskontoren har ökat med drygt 120% , från
3 227  år 2001 till 7 346 anmälningar år 2002.
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Anmälningar har fördelat sig enligt följande:

Penningtvättstanmälningar år 2002.
Fördelning av  rapporteringsskyldiga

7338

236 10611
92 V äx lingskontor

Betalnings-
överföringsföretag
Banker

Utländsk f örf rågan

Svensk polis

Övriga (inkl 8 f rån
cas ino)

5.2 Transaktionssätt

I en penningtvättsanmälan uppges ett belopp, som sedan kan öka i det enskilda ärendet. Under år 2002
uppgick den sammanräknade ingångssumman i anmälningarna till 3 176,6 miljoner SEK, en ökning
med drygt 10% jämfört med år 2001. Innebärande att, genomsnittsbeloppet för varje anmälan har gått
ned. Totala beloppet för kontoöverföring har minskat med drygt 40% vilket kan förklaras med att pen-
ningtvättsanmälningarna från banker gått ned i antal. Samma förhållande gäller för postväxlar, men
det bör här tilläggas att vi ser en ökning av postväxlar som betalningsmedel vid köp av valuta. När det
gäller valutaväxling kan det totala beloppet förklaras med ökningen av penningtvättsanmälningar från
växlingskontor.

Transaktionssätt under året i miljoner SEK vid anmälningstillfället

Trans-
aktions-

sätt

Betal-
nings-

förmed-
ling

Check Internet
företag&

privat

Post-
giro

Bank-
giro

Kon-
tanter

Konto-
över-
föring

Post-
växel

Valuta-
växling

Övrigt Totalt Milj. SEK

Jan 5,3 3,0 10,8 17,6 5,4 26,4 182,4 6,2 102,2 2,6 362,0
Feb 7,5 0,0 5,8 17,1 1,8 5,5 33,1 1,0 170,1 3,4 245,4
Mar 5,1 0,3 23,2 29,5 0,0 5,2 2,1 1,3 128,9 4,7 200,1
Apr 4,6 3,0 1,8 28,2 3,5 8,2 8,4 3,5 146,1 21,0 228,3
Maj 4,3 0,7 15,9 22,8 6,4 7,9 11,2 1,8 138,6 1,0 210,4
Jun 1,9 0,0 4,0 16,0 0,0 5,4 264,2 1,7 70,7 4,5 368,3
Jul 9,0 0,0 6,5 15,0 3,6 255,5 2,4 4,1 226,8 100,4 623,2

Aug 1,9 0,2 1,5 18,5 10,4 10,3 0,5 6,6 115,5 0,0 165,4
Sep 1,9 0,1 6,6 34,1 0,0 12,7 1,9 0,2 94,3 0,5 152,2
Okt 4,5 2,1 0,7 22,5 0,0 4,5 2,2 0,3 153,1 0,5 190,2
Nov 8,0 0,0 1,1 1,6 14,7 13,6 0,0 7,5 129,9 0,0 176,4
Dec 10,8 0,0 3,2 27,8 3,7 5,2 122,7 1,1 78,9 1,2 254,6

Totalt 64,8 9,3 81,0 250,6 49,5 360,4 631,1 35,2 1555,0 139,7 3176,6
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Transaktionernas storlek:

Summa Antal ärenden 2002
Mindre än 200 000 kr. 5023
200 000-400 000 kr. 2054
400 000-600 000 kr. 396
600 000-1 miljon kr. 259
1-5 miljoner kr. 229
5-10 miljoner kr. 11
10-50 miljoner kr. 10
50-100 miljoner kr. 2
100-500 miljoner kr. 3
Över 500 miljoner kr. 0

5.3 Valutaväxling - penningtvättsanmälningar

Den största delen av anmälningarna (7 346) kommer från växlingsföretag. Den totalt växlade beloppet
för dessa anmälningar är 1 550 miljoner SEK vilken är en ökning med drygt 100% i jämförelse med år
2001. Detta är naturligt med tanke på den stora ökningen av penningtvättsanmälningar som skett under
året. Euron är av förklarliga skäl den störst växlade valutan, men intressant är att SEK växlats i samma
omfattning som ÙSD, vilket är förändring i jämförelse med året innan.
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2000
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2000 17940027 47121468 339067139 75951904

2001 71386094 105812484 469430343 90406347

2002 188709263 195188919 66370232 104957999 20769514 14356811 18422235

SEK USD DEM EURO DKK GBP Övriga
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5.4 Geografisk fördelning av anmälningar

Penningtvättsanmälningarna fördelar sig på de sju olika åklagardistrikten i landet enligt följande:
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5.5 Support- och KUR-ärenden

Antalet supportärenden år 2002 är 428, vilket är en ökning med ca 35 % i jämförelse med år 2001
(318). De mest förekommande brotten i dessa ärenden är bedrägerier, narkotikabrott, skattebrott. I
kriminalunderrättelsregistret (KUR), dokumenthanteringssystem, har 242 ärenden handlagts under
året, vilket är liten ökning jämfört med föregående år.(221)
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6. Penningförfalskning och andra falska betalningsmedel

6.1 Penningförfalskning

Finanspolisen har fått tillstånd till ett nationellt kriminalunderrättelseregister för falska betalningsme-
del. Arbetet med att bygga upp registret bedrivs tillsammans med utvecklings- och strategienheten vid
RPS. Registret är ett nödvändigt verktyg för att fullgöra de krav som ställs i bl.a. 1929 års konvention
om falska betalningsmedel och Europolkonventionen. En särskild undersökning (SUR) som upprätta-
des under 2001 kommer i och med nya registret att avvecklas. Hittills har 373 ärenden registrerats i
SUR.

Den 1 januari 2002 introducerades den gemensam valutan Euron inom EU. Utav de 15 medlemssta-
terna valde Sverige, Danmark och UK att inte konvertera sina valutor till Euron. Övergången gick
mycket bra och det har under året påträffats färre euroförfalskningar än man hade räknat med. En bi-
dragande orsak är sannolikt eurons goda säkerhetsdetaljer. I Sverige har drygt 20 ärenden med falska
euro påträffats.

De mest förfalskade sedlarna under år 2002:

SEK   1980 st.
USD    310 st.
EUR      22 st.
GBP      20 st.

SEK: Jämfört med år 2001 (2 390) har det totala antalet förfalskningar minskat. Sedlar fram-
ställda i färgskrivare har minskat med ca 35% medan sedlar tillverkade i s.k. offset tek-
nik har ökat markant. Ökningen av offset sedlar beror på ett stort penningförfalsknings-
ärende i södra Sverige som fick stor massmedialt uppmärksamhet. Ägaren till ett tryck-
eri tillverkade tillsammans med några kumpaner falska tusenkronorssedlar varav några
kom ut i handeln. Merparten av sedlarna beslagtogs dock. Finanspolisen arbetade initi-
alt med ärendet och kunde knyta ihop olika underrättelser som sedan ledde till det
misstänkta tryckeriet.

USD: Antalet falska dollarsedlar ligger konstant. Det är offsettillverkade dollarsedlar som
förekommer mest, trots att de minskat något jämfört med förra året. Färgkopiorna har
istället ökat med det dubbla, men det är fortfarande inga större mängder totalt.

EUR: För första gången får vi ta med en helt ny valuta i statistiken. Intressant att konstatera är
att falska Euron  inte påträffats i någon större omfattning. Färgkopior dominerar och
endast ett fåtal offsettillverkade sedlar har påträffats i Sverige. Trenden är i stort sett li-
kadan i Europa.

GBP: Det totala antalet falska pundsedlar har minskat marginellt. Offsettillverkade sedlar har
ökat en aning medan färgkopiorna har minskat med hälften.
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Valuta Valör Totalt
antal

Värde
totalt

Valutaförklaring

CNY 100 1 100 Kinesiska yen

DEM 100 2 200 Tyska mark
DEM 1 000 4 4 000
DEM 500 8 4 000

SUMMA 14 8 200
DKK 500 1 500 Danska kronor

ESP 5 000 6 30 000 Spanska pesetas

EUR 100 1 100 Euro
EUR 20 1 20
EUR 50 20 1 000

SUMMA 22 1 120
FRF 100 1 100 Franska franc
FRF 20 2 40
FRF 200 1 200
FRF 50 2 100
FRF 500 1 500

SUMMA 7 940
GBP 10 3 30 Brittiska pund
GBP 20 8 160
GBP 5 7 35
GBP 50 2 100

SUMMA 20 325
IEP 20 1 20 Irländska pund

ITL 10 000 1 10 000 Italienska lire
ITL 100 000 1 100 000

SUMMA 2 110 000
LVL 100 1 100 Lettiska lat

NLG 50 1 50 Nederländska gulden

NOK 100 3 300 Norska kronor
NOK 1 000 5 5 000
NOK 200 9 1 800

SUMMA 17 7 100
PEN 100 1 100 Peruanska soles

SEK 100 448 44 700 Svenska kronor
SEK 1 000 525 525 000
SEK 20 75 1 500
SEK 50 191 9 550
SEK 500 741 370 500

SUMMA 1 980 951 250
THB 500 1 500 Thailändska bat

USD 10 5 50 Amerikanska dollar
USD 100 232 23 200
USD 20 56 1 120
USD 50 17 850

SUMMA 310 25 220
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6.2 Andra falska betalningsmedel

Betal- och kreditkort har ägnats särskild uppmärksamhet åt när det gäller s.k.  ”skimmingrelaterade”
brott, som har ökat. Jämfört med år 2001 har Finanspolisen noterat att antalet platser där kort kopierats
- CPP, common point purchase - ökat från ca 10 till drygt 100 platser. För att kartlägga denna proble-
matik om s.k.  ”skimming”- när informationen på kortets magnetremsa kopierats och överförts  till ett
annat kort, som sedan används för betalning av varor och tjänster -  har ett arbete inletts med kortutgi-
vande banker. Problemet tycks vara störst i storstäderna och har dessutom en anknytning till den inter-
nationella organiserade brottsligheten.

Finanspolisen har också bidragit med information som resulterat i förundersökningar när det gäller
”skimmade kort”. Vid ett tillfälle kunde en man gripas då han steg av finlandsfärjan i Stockholm.
Mannen hade gjort ett flertal bedrägliga köp med skimmade kort och polisen kunde beslagta inte bara
skimmingutrustningen utan även mycket av saker som inköpts med kortet.

7. Resultat

7.1 Operativa rapporter

Finanspolisen har producerat 132 operativa rapporter varav 67 har resulterat i inledande av förunder-
sökning. Av de totalt 132 operativa rapporterna har 71 gått till Ekobrottsmyndighetens Östra avdel-
ning, 9 till Västra avdelningen och 12 till Södra avdelningen. Övriga (40) operativa rapporter har för-
delats på bedrägeri- och narkotikarotlar samt övriga till Ekorotlar i landet. Av detta framgår en klar
överrepresentation av skattebrott, vilket sannolikt inte anger ett  korrekt förhållande till vad som kan
kopplas till penningtvätt.

7.2 Sammanställning över operativa insatser under året

Operativa insatser under 2002
                          Månad   Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Strategiska rapporter 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Värdefull INFO 2 2 9 3 6 8 3 10 6 4 18 4 75
Penningförfalskning 11 7 4 16 5 5 7 32 9 11 13 14 134
KUR-ärenden 41 16 6 15 11 25 27 19 29 21 15 18 300
Supportärenden 49 41 40 36 37 55 36 23 15 30 36 30 428

Vad avser värdefull information, som Finanspolisen gett under året, har denna ökat från 31 år 2001 till
75 informationer för år 2002. Med värdefull information avses åtgärd som tillfört en pågående förun-
dersökning i landet sådana uppgifter som väsentligt påverkat ärendets utveckling.

7.3 Remisser

Finanspolisen har besvarat 22 remisser från Finans- och Justitiedepartementen samt från Rikspolis-
styrelsens rättssekretariat.
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7.4 Betalningssäkring/beslag

Medel har betalningssäkrats, alternativt tagits i beslag till ett värde av 16,5 miljoner SEK i 7 ärenden.
Antal ärenden där pengar säkrats har minskat från 17 ärenden (år 2001) till 7 ärenden år 2002.
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7.5 Inledda förundersökningar

Av de totalt 67 inledda förundersökningarna härrör 63 från penningtvättsanmälningar och övriga från
ekonomiska underrättelser.
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7.6 Brottstyper

Brottstyper i förundersökning
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7.7 Domar och påföljder

I de ärenden där förundersökning inletts till följd av en operativ rapport har 18 domar avkunnats under
året, omfattande 56 personer som sammantaget dömts till 109 år och 2 månaders fängelse. I tolv fall
har skyddstillsyn, villkorlig dom och dagsböter utdömts. I en del fall har domarna överklagats och är
föremål för prövning i högre instans. Domarna som avkunnats under året kan komma från förunder-
sökningar som inletts före år 2002.

Sedan straffbestämmelsen om penninghäleri trädde i kraft den 1 juli 1998, har 20 personer dömts för
detta brott.

8. Ärenden

8.1 Allmänt

Åtgärder mot penningtvätt avser även transaktioner där bakomliggande brottet utgörs av skatte-
brott. En stor mängd av de penningtvättsanmälningar som rapporteras till Finanspolisen har
kopplingar till skattebrott och då särskilt organiserad handel med svart arbetskraft. Anledningen
till varför finansiella företag i så stor utsträckning anmäler den här typen av transaktioner kan
sannolikt förklaras av att:

1) Den organiserade handeln med svart arbetskraft har vuxit kraftigt och dragit till sig även
annan typ av grov kriminalitet (ex. våldsbrott, narkotikahandel). Som exempel kan nämnas
att omfattningen av svarta löner inom byggbranschen uppskattas av Skattemyndigheten till
mellan 2,5 och 3 miljarder SEK årligen. Svenska staten förlorar 85 % av de svarta lönerna i
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uteblivna arbetsgivaravgifter, anställdas skatter och moms, dvs. årligen mellan 2 och 2,5
miljarder SEK.

2) Betalningar till den svarta arbetskraften görs huvudsakligen med kontanta medel. Behovet
av att ta ut kontanter från konto är därför mycket stort vilket uppmärksammas av de finansi-
ella företagen.

De metoder som de kriminella använder för att försvåra för finansiella företag och myndigheter
att upptäcka och utreda svart arbetskraft påminner till stor del om de metoder som förekommer i
övriga penningtvättsärenden såsom att:

•  bulvaner och målvakter förekommer systematiskt i bolagens styrelser och dessa byts regel-
bundet ut

•  företagen har kort livslängd och verksamheten lyfts över till ett nytt företag
•  det förekommer osanna handlingar
•  man agerar via utländska företag
•  man utnyttjar elektroniska inbetalningar
•  uttagen från bolagens konton görs vid flera tillfällen med postväxlar eller kontantuttag, och

ofta med hjälp av fullmakter
•  man delar upp kontantuttagen på flera banker och växlingskontor

Skillnaden mellan anmälningar där det bakomliggande brottet är skattebrott och övriga pen-
ningtvättsanmälningar är att skattebrotten anmäls därför att uttagen är ovanliga eller onormala.
Det är sällan man anmäler insättningarna som misstänkt penningtvätt.

8.2 Domar

Fall 1

I ett ärende avseende svart arbetskraft och osanna fakturor i byggbranschen i Stockholmsområ-
det, dömdes tolv personer och en advokat av Stockholms tingsrätt till grovt skattebrott och grovt
bokföringsbrott samt medhjälp därtill, till fängelse i som högst 4 år och minst 1 år. Utredningen
inleddes med att Finanspolisen fick anmälningar om misstänkt penningtvätt om stora kontant-
uttag från bland annat advokatens klientmedelskonto.

Vid utredningen framkom att två byggbolag hade stora beställningar och utförde omfattande ar-
beten. I bolagen fanns både personer som arbetade helt svart och personer som delvis hade svart
lön. För att täcka upp den svarta ersättningen anlitade man en rad underentreprenörer. Dessa
ställde dock inte upp med någon arbetskraft utan istället tillhandahöll man osanna fakturor. Ge-
nom att bokföra underentreprenörsfakturorna slapp byggbolagen att betala skatter och avgifter
för de personer som utförde arbetet. Dessutom kunde byggbolagen göra avdrag för ingående
moms med 25 % på fakturabeloppen.

Beträffande betalningsströmmarna kunde man se olika tillvägagångssätt där advokaten använ-
des som en mellanhand.

Det vanligaste var att de två byggbolagen betalade fakturorna och överförde pengarna till un-
derentreprenörernas bankkonton. Dessa återförde pengarna till byggbolagen mot provision för
att ha skrivit fakturorna. Pengarna gick dock först till advokatens klientmedelskonto där man i
nära anslutning till insättningarna tog ut pengarna i kontanter. Kontanterna kunde sedan använ-
das för att betala svarta löner och för egna uttag till byggbolagens företrädare.

I en del fall överfördes aldrig pengar till underentreprenörernas bankkonton utan istället tvättade
man pengarna på följande sätt:
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Byggbolagets kunder betalade in pengar på bolagets konto. Från kontot tog man ut pengar och
köpte postväxlar. Dessa löstes in och pengarna sattes in på bolagets konto i en annan bank. Där-
efter överfördes pengarna till advokatens klientmedelskonto varefter dessa togs ut i kontanter.

Slutligen fanns det exempel på att byggbolagens kunder betalade till ett factoringbolag som där-
efter utfärdade checkar på motsvarande belopp. Checkarna överlämnades till advokaten som
satte in pengarna på klientmedelskontot och i nära anslutning tog ut dessa i kontanter.

Utredningen visar att företrädarna för byggbolagen är medvetna om risken för att transaktioner-
na skall anmälas som misstänkt penningtvätt. För att undvika upptäckt använder man sig av fle-
ra olika beprövade metoder såsom:

•  att transferera pengarna i flera led
•  att använda sig av advokaters klientmedelskonto
•  att använda sig av factoringbolag
•  att uttag görs genom postväxlar, checkar eller kontantuttag

Fall 2

Den 30 augusti 2001 blev ett bankkontor i Stockholm utsatt för ett grovt bedrägeri genom att en okänd
person med ett falskt ID-kort överförde i olika poster sammanlagt 10 miljoner SEK från en förmögen
persons konto till en advokats företagskonto i en annan bank.

Nästa dag överfördes beloppet om 10 miljoner SEK från advokatens konto till en svensk persons
bankkonto i Schweiz. Svensken försökte ta ut hela beloppet i kontanter men den schweiziska banken
tillät endast ett uttag på 100.000 US dollar.

Den 5 september lät svensken återföra det som återstod, drygt 8,9 miljoner SEK till advokatens före-
tagskonto i Sverige. Två dagar senare överförde advokaten de 8,9 miljoner SEK till en annan advokat
och dennes klientmedelskonto.

Den 10 september köpte den andra advokaten två postväxlar om 4 miljoner SEK vardera. Postväxlarna
ställdes ut på två olika växlingsföretag. Samma dag användes postväxlarna för köp av utländsk valuta
på växlingskontor i Stockholm respektive Malmö. Större delen av pengarna från det plundrade bank-
kontot hade därmed omsatts och bortförts.

Det  belopp som återstod hos advokat nr 2 utnyttjades för olika betalningar, bl.a. till advokatarvode.

Det kan noteras att det var växlingsföretagen som inkom med anmälan om misstänkt penningtvätt till
Finanspolisen.

Tingsrätten konstaterade att ett bedrägeribrott av detta slag kräver en brottsplan med flera medverkan-
de där var och en gör vad som på den ankommer. Sålunda måste svensken med konto i Schweiz vara
beredd att lämna ifrån sig pengarna när de kommit in på hans konto och innan dess måste den första
advokaten har varit villig att ombesörja transfereringen.  Bedragaren eller bedragarna kan inte ha räk-
nat med att det problemfritt skulle ha gått att föra bort pengarna om inte aktörerna i transaktionskedjan
känt till något om att pengarna härrörde från ett brott.

Svensken med konto i Schweiz dömdes till 2 ½ års fängelse för penninghäleri och advokat nr 1 döm-
des till villkorlig dom för penninghäleriförseelse. En person som medverkade vid växlingarna dömdes
till 2 års fängelse för medhjälp till penninghäleri.  Advokat nr 2 dömdes för vårdslös rådgivning med
villkorlig dom som påföljd. Därutöver beslutade tingsrätten att de dömda personerna solidariskt skulle
utge skadestånd om ca 8,9 miljoner SEK till banken som blev utsatt för bedrägeriet.
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Fall 3

Den 22 november 2002 anmälde ett växlingskontor i Stockholm en man för misstänkt penningtvätt då
denne ville växla 5 miljoner SEK till Euro och USD, beloppet hade överförts från ett bankkonto till
växlingskontorets konto. Finanspolisen kunde konstatera att mannen dels var dömd för flera grova
brott dels hade ett flertal penningtvättsanmälningar på sig. Senare samma dag ringde växlingskontoret
och berättade att ytterligare en man ville växla till sig 2 miljoner SEK med pengar från samma bank-
konto. Finanspolisen tog kontakt med den aktuella banken och det visade sig att de två männen till-
sammans med en tredje man hade kommit över pengar som tillhörde en 90-årig man. Med hjälp av
stulna checkar från 90-åringen och vidarekopplingen av hans telefon genomförde de tre männen föl-
jande uttag:

Den 11 november tog misstänkte nr 1 ut sammanlagt 725 000 SEK genom att presentera två checkar
från 90-åringens konto på två olika bankkontor i Stockholm. Den misstänkte tog ut 25.000 SEK re-
spektive 20 000 SEK i kontanter och överförde resterande 680 000 SEK till två växlingskontor i
Stockholm. Senare samma dag tog han ut de 680 000 SEK i Euro och USD.

Den 12 november mottog banken på telefon ett uppdrag att sälja aktier för ca 2,4 miljoner SEK från
90-åringens depå.

Den 15 november sattes aktielikviden om 2,4 miljoner SEK in på 90-åringens konto. Senare samma
dag inlöste misstänkt nr 1 en check på 2 350.000 SEK på ett bankkontor i Stockholm. Förutom 25 000
SEK i kontanter överfördes resterande 2 325.000 SEK till misstänkte nr 2. Denne i sin tur överförde
omedelbart beloppet till två växlingskontor i Stockholm där han senare samma dag hämtade ut 2 320
000 SEK i Euro och USD.

Den 19 november fick banken ett nytt uppdrag av att sälja aktier för ca 7,5 miljoner SEK från 90-
åringens depå.

Den 22 november sattes 7,5 miljoner SEK in på 90-åringens konto. Samma dag presenterade miss-
tänkte nr 1 en check på 4 975.000 SEK för inlösen på ett bankkontor i Stockholm. Beloppet överfördes
till ett växlingskontor i Stockholm. Han gick sedan till växlingskontoret och hämtade ut 1 307 218
SEK i Euro och USD. Då han lämnade kontoret greps han av polis.

Samma dag presenterade misstänkte nr 3 en check på 2.000.000 SEK på ett bankkontor i Stockholm.
Denne begärde att 500 000 SEK skulle överföras till ett växlingskontor i Stockholm, 750 000 SEK till
ett växlingskontor i Göteborg och 750 000 SEK till ett växlingskontor i Malmö. Mannen lyckades i
Stockholm få ut de 500 000 SEK i Euro och USD. Därefter flög mannen till Göteborg där han upp-
sökte växlingskontoret. Där fick han beskedet att återkomma senare. När han lämnade kontoret greps
han av polisen.

Tingsrätten konstaterade att det under mindre än två veckor såldes aktier för ca 10 miljoner kr. från
90-åringens depå samt att 725 00 SEK togs ut från dennes konto. De tre männen ansågs skyldiga till
att ha medverkat i bedrägerierna och dömdes till grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund.
Tillsammans med andra mindre allvarliga brott bestämdes påföljden till fängelse i 4 år för misstänkte
nr 1 och till fängelse i 3 år för misstänkta nr 2 och nr 3.

Tack vare att Finanspolisen fick en penningtvättsanmälan från växlingskontoret och agerade snabbt
kunde förlusten begränsas till 3 575 000 SEK istället för drygt 10 miljoner SEK och att gärningsmän-
nen kunde gripas.
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Fall 4

I september 2001 inkom en penningtvättsanmälan till Finanspolisen från ett betalningsöverföringsfö-
retag om att en familj i Malmö hade sänt inte obetydliga belopp till Ungern. Under Finanspolisens
utredning framkom att familjen vid sex tillfällen under september och oktober 2001 skickat mellan 5
000 SEK och 50 000 SEK till släktingar i Ungern. Mot bakgrund av att familjen saknade inkomster
och delvis fick socialbidrag uppkom misstanke om att pengarna kunde härröra från brottslig verksam-
het överlämnades en rapport till kriminalunderrättelsetjänsten i Skåne.

Finanspolisens information var början till en förundersökning avseende misstanke om grovt narkoti-
kabrott. Med hjälp av framförallt telefonavlyssning och spaning under tiden januari till mars 2002
konstaterades att familjen bedrev en omfattande narkotikahandel från två av deras lägenheter i Malmö.

I maj 2002 väcktes åtal mot fem personer och i början av juli samma år avkunnades domen. Tingsrät-
ten i Malmö dömde fyra personer till grovt narkotikabrott alternativt narkotikabrott till fängelse mellan
1 ½ år och 3 ½ år. Tre av de fyra dömda personerna tillhörde den familj som hade skickat pengar via
betalaningsöverföringsföretaget till Ungern. Pengar som sannolikt kom från narkotikaaffärer.

9. Ny lagstiftning

Det EU-rådsdirektiv som antogs den 4 december 2001 i EU och som skulle trätt i kraft den 15 juni
2003 avseende rapporteringsskyldighet för revisorer, advokater, juridiska rådgivare, kasinon, fastig-
hetsmäklare, konsthandlare och juvelerare, har skjutits upp till januari 2004.

10. Metodutveckling

Genom ökad kunskap och utvärdering av verksamheten har bl.a. bättre rutiner för beredning av pen-
ningtvättsanmälningar uppnåtts och ett ökat antal operativa- och supportärenden handlagts. Detta har
resulterat i att 50 % fler ärenden har slutförts i jämförelse med förra året, trots oförändrade personalre-
surser. Vidare har rutiner utarbetats för att följa upp domar i ärenden som initierats hos Finanspolisen.
En manual har tagits fram för att förbättra och förenkla arbetet i samband med drivandet av projekt.
Ett arbete har inletts för att fånga upp fler brottstyper med tanke på överrepresentation som idag råder
när det gäller skattebrott kopplat till penningtvätt.

Nya rutiner har tagits fram för att förenkla diarieföring av ”Nigeriabreven”, vilket gjort att resurser
kunnat frigöras till andra uppgifter.

När det gäller området penningförfalskning och andra betalningsmedel har ett nytt register tagits fram.
(Se punkt 6 Penningförfalskning)

Ett arbete pågår tillsammans med bankerna för att de i framtiden skall kunna anmäla misstänkt pen-
ningtvätt elektroniskt dvs. över Internet. Vidare kommer Finanspolisens register att ses över för att
klara de förväntningar som finns, bl.a. utökade sökmöjligheter för såväl operativt som strategiskt ar-
bete

11. Slutkommentar

Sverige blir ordförandeland i FATF f o m 1 juli år 2003 och ett år framåt. Detta kommer att medföra
utökade arbetsuppgifter och penningtvätt kommer sannolikt att få en annan fokus under denna period.
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Antalet penningtvättsanmälningar fortsätter att öka och vi ser ingen avmattning under de kommande
åren, detta med tanke på det EU-rådsdirektiv som tog inom EU om utökning av antalet rapporterings-
skyldiga företag till att omfatta totalt ca 15 000 företag och institut.
Lagen om förbud mot finansiering av särskild allvarlig brottslighet som tillkom under året, är ett om-
råde som i framtiden kommer få ännu större betydelse för det internationella samarbetet.

Jochum Söderström
Chef för Finanspolisen


