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Abstract  

This master’s thesis will analyze both the German and the Danish definition of the 
customer concept and the transaction concept, and what this means for the Danish 
banks. 
First the Danish and the German definition of the customer concept and the transaction 
concept will be analyzed, and there after they will be compared, in order to evaluate how 
these definitions, affect the Danish banks with branches in Germany. The master thesis 
will be using the Danish anti money laundering law, bill L41 and the Danish Financial 
Supervisory Authority’s guidance as well as the German anti money laundering law 
GwG, the German bill GwG-entwurf and the German anti money laundering guidance. 
The thesis concludes that there is a big difference between the Danish and the German 
definitions. These big differences between two countries’ definitions means that the 
Danish banks, with branches in Germany, have a hard time knowing, when they perform 
customer due diligence, and when they commit an offense. 
The transaction costs connected to the customer due diligence, of the Danish banks, 
with branches in Germany, will be analyzed next, as well as which incentives these 
transaction costs give the Danish banks. The transaction cost analysis is used to 
analyze the different transaction costs that are connected to the customer due diligence. 
It was concluded that the customer due diligence, as one big transaction cost, is the 
most profitable, if performed internally in the bank. Furthermore, the probability function 
will be used to shine some light upon the incentives the Danish banks have connected 
to the transaction cost. 
In the last chapter, the legal and the economic analyst are connected in an integrated 
law and economy analysis. There will be an analysis of which incentives at the Danish 
banks that are the most community efficient. In this analysis the project will be using the 
Gary S. Becker’s theory on the society’s total damage. The thesis came to the 
conclusion that the most community efficient incentive, is to perform the customer due 
diligence. In addition, two solutions were found, in order to change the other two 
incentives; not to perform the due diligence and to overcomply the due diligence. The 
solutions are to raise the level of fines as well as the German definitions needs to be 
more detailed. 
Therefore, the thesis concludes that the big difference between the Danish and the 
German definitions of the customer concept and transaction concept, have several 
incentives connected to the customer due diligence, and by looking at the society’s 
welfare, the most community efficient incentive at the Danish banks, is to perform the 
customer due diligence.  
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Kapitel 1 

Indledning  
EU har i de seneste par år, haft stor bevågenhed på, at videreudvikle lovreguleringen 
på Hvidvaskområdet. Dette skyldes blandt andet, at der dukker flere og flere sager op 
rundt om i Europa, hvor der er mistanke om hvidvaskning af penge. I Danmark har der 
i de seneste par år, været stor opmærksomhed på henholdsvis Danske Bank hvor der 
angiveligt er blevet hvidvasket 14 mia. kr. samt Nordea hvor der er blevet hvidvasket for 
en kvart mia. kr.1 Det er alt denne medieopmærksomhed der vækkede interesse for, at 
skrive inden for dette område i afhandlingen.  
 
EU’s formål med, at lovregulerer inden for Hvidvaskområdet er blandt andet for, at skabe 
en så ens lovgivning som muligt, så det er nemmere for medlemslandene at hjælpe 
hinanden. Dette er nok en af de vigtigste redskaber inden for hvidvaskområdet, da 
hvidvaskning af penge ofte er grænseoverskridende kriminalitet.2  
 
Selvom EU forsøger, at følge med den kriminelle verden, og lovregulere flere værktøjer 
til EU’s medlemsstater for, at stoppe hvidvaskning af penge, er EU’s Hvidvaskdirektiv et 
minimumsdirektiv.3 Dette betyder at medlemsstaterne kan vælge at lovregulerer 
strammere end Hvidvaskdirektivet, hvorfor lovgivningen inden for hvidvaskområdet kan 
variere, fra medlemsland til medlemsland. Medlemslandene har blandt andet mulighed 
for, at definere hvad en kunde er, mere detaljeret end direktivet, hvilket ifølge advokat 
Anne Birgitte Gammeljord er en af problemer ved at implementerer Hvidvaskdirektivet. 
Anne Birgitte Gammeljord har udtalt;  
 

“Det første problem er, at vi skal kende vore kunder. Gråzonen ligger ved at forstå 
kundens forretning. Hvor havde kunden disse penge fra?”4 

 
Dette er en række spørgsmål som skabte interessen i, at går i dybden med hvilken 
betydning det har, at et direktiv er et minimumsdirektiv.  
 
 

                                                
1 https://www.berlingske.dk/virksomheder/hvidvaskede-milliarder-fossede-gennem-danske-banker 
2 https://www.eu.dk/samling/20131/kommissionsforslag/KOM(2013)0045/bilag/1/1234757.pdf - s. 6 
3 https://www.eu.dk/samling/20131/kommissionsforslag/KOM(2013)0045/bilag/1/1234757.pdf - s. 7 
4 https://www.fyens.dk/indland/Advokat-Danmark-halter-efter-med-regler-mod-hvidvask/artikel/3149990 
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Problemstilling 
EU udarbejdet i 2015 det 4. Hvidvaskdirektiv og Danmark har efterfølgende udformet 
en ny Hvidvasklov, som trådte i kraft d. 26. juni 2017. Hvidvaskloven 
minimumsharmoniser det 4. Hvidvaskdirektiv, hvilket betyder at medlemslande kan 
fastsætte strengere krav hvis det ønskes. Danmark har blandt andet gennemført en 
strammere implementering, af grænsen for legitimation af lejlighedskunder, end hvad 
Hvidvaskdirektivet foreslår.5 Der vil dermed ikke være en total ensartede regulering, til 
at bekæmpe hvidvaskning, og finansiering af terrorisme i EU.  

Problemformulering 
Denne afhandling vil analysere følgende problemstillinger: 

- Juridisk: Hvordan defineres en “kunde” og en “transaktion” i dansk og tysk 
lovgivning, og hvilke forskelle er der mellem de to lande? Hvordan påvirker dette, 
de danske banker med filialer i Tyskland? 

- Økonomisk: Hvilke transaktionsomkostninger har de danske banker, når de skal 
opretholde kundekendskabsproceduren, og hvilke incitamenter giver disse 
transaktionsomkostninger bankerne?  

- Integreret: Hvilket incitament hos de danske banker er det mest 
samfundsefficiente, og hvordan ændres incitamenterne, så de alle er det mest 
samfundsefficiente incitament?  

Synsvinkel  
Afhandlingen vil belyse ovenstående problemstillinger, ud fra de danske bankers 
synsvinkel. Mere specifikt så er det synsvinklen for de danske banker, der har filialer i 
Tyskland. Begrundelsen for denne synsvinkel skyldes, at formålet med afhandlingen er 
at undersøge, hvilke konsekvenser og incitamenter en minimumsharmonisering, har og 
giver de danske banker, som har filialer i et andet EU-land, og i denne afhandling som 
sagt, filialer i Tyskland.  

                                                
5 https://www.eu.dk/samling/20131/kommissionsforslag/KOM(2013)0045/bilag/1/1234757.pdf - side 7 
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Afgrænsning  
Hvidvaskdirektivets anvendelsesområde og hermed også Hvidvasklovens 
anvendelsesområde, omfatter flere forskellige virksomheder og institutioner. Der 
afgrænses i denne afhandling fra alle andre vinkler inden for anvendelsesområdet, på 
nær de danske banker med filialer i Tyskland, da problemstillingerne kun vil analysere 
disse banker. Hvidvaskloven regulerer ud over hvidvaskning af penge også finansiering 
af terrorisme, som afhandlingen afgrænser sig fra, da dette ikke er relevant i forhold til 
problemstillingerne.  
 
Den juridiske analyse afgrænser afhandlingen fra flere af bestemmelserne, som kunne 
være relevante at kigge på. Risikovurdering og Risikostyring i kapitel 2 i Hvidvaskloven, 
vil ikke blive analyseret i afhandlingen, da bestemmelserne i dette kapitel fastsætter, at 
virksomheder omfattet af loven skal identificere, og vurdere risikoen i virksomheden for 
at mindske, at virksomheden misbruges til hvidvask. Bestemmelserne i kapitel 4 i 
Hvidvaskloven, regulerer bistand fra tredjemand, hvor virksomheder omfattet af loven 
kan overlade en tredjemand, at indhente oplysninger om virksomhedens kunder. 
Afhandlingen afgrænser sig fra disse bestemmelserne i kapitel 4, da dette ikke vedrører 
afhandlingens problemformulering. Undersøgelsespligten og oplysningspligten i kapitel 
5 i Hvidvaskloven, vil ikke blive analyseret i forhold til definitionen af en “kunde” og en 
“transaktion”, da disse pligter først bliver nærliggende, når der er opstået en mistanke, 
hvilket afhandlingens problemstilling ikke omhandler. Kapitel 6 om 
grænseoverskridende virksomhed i Hvidvaskloven, fastlægger bestemmelserne, at 
virksomheder omfattet af loven, som driver virksomhed i et andet land skal sikre, at de 
nationale bestemmelser overholdes jf. Hvidvasklovens § 31. Disse bestemmelser 
afgrænses herved fra afhandlingen, da problemformulering ikke diskuterer dette. 
Regulering af ansatte i kapitel 7 i Hvidvaskloven, vil derudover også afgrænses fra 
afhandlingen, fordi bestemmelserne regulerer ansattes mulighed, og beskyttelse for, at 
indberette overtrædelser af hvidvaskloven. Tavshedspligt og ansvar i kapitel 8 i 
Hvidvaskloven, regulerer blandt andet, at virksomheder og personer der underretter de 
danske myndigheder om hvidvask af penge, ikke kan stå til ansvar og det vil ikke anses 
som et brud på en tavshedspligt. Afhandlingen vil herved afgrænse sig fra kapitel 8 i 
Hvidvaskloven, da problemformulering ikke omhandler virksomheders ansvar og 
tavshedspligt. Afhandlingen afgrænses fra kapitel 10 i Hvidvaskloven, der omhandler 
valutavekselvirksomhed, da synsvinklen i afhandlingen kun vedrører danske banker. 
Kapitel 11 om tilsyn vil ikke blive anvendt, da afhandlingen ikke fokusere på de 
forskellige tilsyn der er inden for hvidvasklovens, som Finanstilsynet og 
Erhvervsstyrelsen. Hvidvasklovens kapitel 12, 13 og 14 om henholdsvis kommunikation 
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mellem tilsyn, og virksomheder omfattet af loven, klagebestemmelser og strafudmåling 
ved lovovertrædelse, vil ikke blive belyst i afhandlingen, da disse reguleringer ikke 
vedrører afhandlingens problemformulering.  
Afhandlingen afgrænser sig også fra alt, der har med spillevirksomheder at gøre, da 
dette ikke vedrører afhandlingens synsvinkel.  
Afhandlingen vil desuden afgrænse sig fra lignende bestemmelser, af ovenstående liste, 
som vil kunne findes i den tyske hvidvasklov Geldwäschegesetz og i Hvidvaskdirektivet, 
samt i den danske vejledning fra Finanstilsynet, og i den tyske vejledning Auslegungs 
Und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz. 
  
I den økonomiske analyse vil afhandlingen afgrænse sig fra, at vurdere økonomiske 
konsekvenser, hos tyske banker med filialer i Danmark, da problemstillingen ikke vil 
belyse denne vinkel. Derudover vil den økonomiske analyse ikke arbejde med andre 
virksomhedsformer, der er omfattet af hvidvaskloven, heriblandt 
valutavekselsvirksomheder, da disse ikke indgår i afhandlingens synsvinkel. 
Afhandlingen afgrænser sig i den økonomiske analyse fra, eventuelle økonomiske 
konsekvenser for det danske samfund, og den danske regering herunder 
bagmandspolitiet. Andre økonomiske transaktioner og konsekvenser forbundet med, at 
opretholde hvidvaskloven og andre love, vil heller ikke blive analyseret i afhandlingen. 
Heri ligger omkostninger ved indberetning af mistanke om hvidvask til de offentlige 
myndigheder, og ved at opdatere interne systemer ved nye lovreguleringer og direktiver.  
Afhandlingen afgrænser sig fra den induktive metode, da den økonomiske analyse ikke 
indsamler empiri for at udlede en generel teori.  
 
Afhandlingen vil i den integreret analyse afgrænse sig fra, at vurderer den danske samt 
den tyske regerings incitamenter og hvordan det, at opnå det mest samfundsefficiente, 
vil påvirke den danske og den tyske regering. Den integrerede analyse vil desuden 
afgrænse sig fra, dele af både John E. Calfee og Richard Craswell’s artikel “incentives 
to comply with uncertain legal standards”6, og Gary S. Beckers teori om skade på 
samfundet.7  

                                                
6 E. Calfee, John og Richard Craswell: Incentives to comply with uncertain legal standards, Bureau of 
economics federal trade commission Washington, DC nr. 123, April 1985.  
7 Becker, Gary S. & Landes, William M., Essays in the Economics of Crime and Punishment, NBER 
forlag, 1. udgave, 1947 
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Metode  

Juridisk metode  
Den juridiske del af afhandlingen vil anvende den retsdogmatiske metode, som er et 
hjælpeværktøj, der anvendes for at løse juridiske problemer. Den retsdogmatiske 
metode, er nærmere en sammenfattende betegnelse for retskilde- og fortolkningslæren. 
At udlede gældende ret gennem systematisering, beskrivelse, analyse og fortolkning af 
retskilderne, er formålet ved den juridiske metode. Retskildelæren fastsætter, at der 
inden for de juridiske retskilder ingen rangorden er, når det gælder gyldighed. Derfor 
anses alle former for retskilder værende lige vigtige. Retskilderne analyseres dog efter 
en bestemt rækkefølge, der starter med regulering, retspraksis, derefter sædvane og til 
sidst forholdets natur.8 Nærmere vil en komparativ analyse blive anvendt i afhandlingen. 
Komparativ ret findes anvendt hvor, afhandlingen sammenligner dansk regulering, med 
fremmede regulering for, at undersøge, hvordan et juridisk problem kan løses.9 
Endvidere er det den analytiske metode der anvendes, hvor der analyseres på tværs af 
de to lande, i relationen til den juridiske problemstilling, som en statisk fremstilling, hvor 
der ses på retstilstanden som den er i dag.10  
 
Afhandlingen vil først og fremmest anvende national regulering, og mere præcist er det 
den danske Hvidvasklov11 (HVL), og den tyske hvidvasklov Geldwäschegesetz12 (GwG) 
der bliver behandlet. Herunder er det bestemmelserne som omhandler den finansielle 
sektor. Den danske og tyske Hvidvasklov er en privatretlig ret der regulerer forholdet 
mellem virksomheder eller privatpersoner. Der vil derudover også blive anvendt 
forarbejder og bemærkninger i afhandlingen, der har til formål at samle mest mulig 
forståelse for reguleringen. Det er det danske Lovforslag L41 samt det tyske lovforslag 
der hedder Gesetzentwurf (GwG-entwurf)13. Dette kaldes en subjektiv fortolkning af 
loven.14 Den primære regulering i afhandlingen er den danske Hvidvasklov, og den tyske 
hvidvasklov Geldwäschegesetz.  
 

                                                
8 Retskilder og retsteorier, s. 30 
9 Retskilder og retsteorier, s. 32 - Lando s. 200  

10 Kort indføring i komparativ ret s. 207  

11 Lov nr 651 af 08/06/2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af 
terrorisme 
12 Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102) geändert worden ist  
13Gesetzentwurf der Bundesregierung. Drucksache 18/11555. 
14 Retskilder og retsteorier, s. 93 og 94 
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Afhandlingen vil i den juridiske del, udarbejde en dybdegående analyse af flere af 
Hvidvasklovens bestemmelser, som består af en ordlyds- og formålsfortolkning. 
Formålet med disse fortolkninger er at afdække ordenes juridiske mening, og formål ved 
den respektive bestemmelse.15 
 
Udover lovreguleringer vil afhandlingen også anvende Finanstilsynets vejledning af 
Hvidvaskloven. Vejledningen er et fortolkningsbidrag, der uddyber reguleringen, og 
giver vejledende retningslinjer til virksomhederne, der er omfattet af Hvidvasklovens 
anvendelsesområde. En vejledning er ikke juridisk bindende regulering dog skal en 
vejlednings indhold ligge inden for lovens grænser. Hvorfor virksomheder, som følger 
vejledningen, ligeledes handler inden for Hvidvasklovens rammer.16 Tyskland har 
udover deres Hvidvasklov også en vejledning. Vejledningen Auslegungs Und 
Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz17 (AzG) er i modsætning til den danske 
vejledning bindende for de tyske virksomheder.18  
 
EU-retskilder  
Ved Danmarks indtræden i det Europæiske Unions samarbejde i 1973, har Danmark 
være underlagt EU’s retskilder, herunder EU’s direktiver og forordninger, som der 
kategoriseres som den EU-retlige sekundærregulering.19 Danmark har hermed afgivet 
suverænitet til EU, hvorfor EU’s 4. Hvidvaskdirektiv20 er gældende for Danmark.  
 
Forrangsprincippet findes anvendt når der opstår en strid mellem national regulering og 
EU-retten, hvilket også vil være gældende i afhandlingen.21 Forrangsprincippet 
fastlægger, at EU-retten altid har forrang over national ret jf. sag C-6/64, Costa mod 
ENEL.22 Hvorfor formålet med forrangsprincippet er, at skabe effektivitet, og ensartede 
anvendelse i EU’s medlemsstater. Derudover vil afhandlingen have forståelse for EU-
konform fortolkning, som pålægger den danske instans til i videst muligt omfang, at søge 
at skabe normharmoni mellem EU-retten og national ret. Hvilket sikre effektiv virkning, 

                                                
15 Retskilder og retsteorier, s. 233 og 240 
16 https://www.finanstilsynet.dk/Om-os/Finanstilsynets-opgaver/Information-om-vejledninger 
17 Auslegungs- und  Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz. Dezember 2018. 
18 https://www.regulationtomorrow.com/de/germany-bafin-guidance-notes-on-the-german-anti-money-
laundering-act/  
19 Retskilder og retsteorier, s. 119 
20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849 af 20 maj 2015 
21 Retskilder og retsteorier, s. 148 og 149  
22 Sag C-6/64, Costa mod ENEL, EU-Domstolen fastslår at forrangsprincippet forklares, som hvor EU-
retten er en ny særlig retsorden, hvor EU-medlemslandene har begrænset suverænitet og derfor ikke set 
som en folkeret.  
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og ensartede anvendelse af EU-retten.23 EU-domstolen har henvist pligten til EU-
konform fortolkning til legalitetsprincippet i TEU art. 4, stk. 3 samt TEUF art. 288, stk. 3. 
Direktivernes forpligtelse over for EU’s medlemsstater er hermed slået fast ved TEUF 
art. 288, stk. 3.24   

Økonomisk metode  
Afhandlingen vil i den økonomiske analyse først og fremmest anvende den deduktive 
metode, hvor analysen vil tage udgangspunkt i økonomiske teorier og antagelser. Mere 
præcis er det transaktionsomkostningsteorien som vil blive anvendt i afhandlingen.  
Økonomen Oliver Williamson betragtes som en af hovedforskerne inden for 
transaktionsomkostningsteorien men, det er dog Ronald Coase der ses som den første 
teoretiker til at udforske transaktionsomkostningsteorien.25 Williamson interesseret sig 
meget for hvorfor visse transaktioner omlægges fra at være markedstransaktioner til at 
være internt organiserede. Det var denne fascination der var baggrunden for hans bog 
“Markets and Hierarchies”. Transaktionsomkostningsteorien adskiller sig fra den 
neoklassiske teori og klassificeres som en nyinstitutionel retning, blandt andet på at gå 
fra stabile ligevægtstilstand, til systemer med koordinationssvigt.26 
Transaktionsomkostningsteorien vil som sagt blive anvendt i afhandlingen for, at kunne 
lave en transaktionsanalyse.  
 
Derudover vil afhandlingen anvende principal-agent teori, der bygger på en traditionel 
“ligevægts- og maksimeringsmodel” analogt, med det neoklassiske 
forskningsprogram.27 Principal-agent teorien har fokus på de situationer hvor der er 
asymmetrisk information, og virksomheder der er profitmaksimerende forsøger, at 
udarbejde optimale eller incitamentsforenelige kontrakter.28 Principal-agent teorien 
bliver klassisk anvendt hvor der udarbejdes et aflønningssystem, for at øge agentens 
incitament til at yde sit bedste. Afhandlingen vil dog anvende teorien, til at belyse hvilke 
incitamenter, der skabes hos de danske banker ved, at udføre 
kundekendskabsproceduren i Hvidvaskloven.  
 
Sandsynligheds- og forventningsteori vil også blive anvendt i den økonomiske analyse. 
Sandsynlighedsfunktionen skal bruges til, at beregne den forventede nytte hos de 

                                                
23 Retskilder og retsteorier, s. 148 
24 Retskilder og retsteorier, s. 150 
25 Økonomisk Metodologi Bind 2 s. 208-209 

26 Økonomisk Metodologi Bind 2 s. 210 

27 Økonomisk Metodologi Bind 2 s. 171 
28 Økonomisk Metodologi Bind 2 s. 171 
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danske banker, for at give en forståelse af, hvad de danske banker kan forvente af nytte 
ved at udføre kundekendskabsproceduren, kontra ikke at udføre proceduren. Ud fra 
denne funktion kan der derefter diskuteres, hvilke incitamenter dette giver de danske 
banker.29 For at det er muligt, at anvende sandsynlighedsfunktionen skal afhandlingen 
anvende spilteori. I spilteori har agenten en grundlæggende adfærdsteoretisk 
antagelse, da agenten rationelt ved dens forventninger til, hvad principalen gør. Der vil 
være komplet men imperfekt viden i spillet, da agenten kender sin egen og principalens 
payoff men ved ikke, hvilken strategi principalen i sidste ende vælger.30 
 

Integreret metode  
Afhandlingen vil i den integreret del anvende den retsvidenskabelige disciplin, 
retsøkonomiske metode. Dette er en selvstændig økonomisk teori som ved hjælp af 
økonomiske metoder, samt analyseværktøjer analyserer et konkret juridisk problem. 
Retsøkonomisk metode er hermed med til at afklare en regulerings påvirkning på 
markedets aktører.31 Afhandlingen anvender altså retsøkonomisk metode til at foretage 
en samfundsøkonomisk analyse til, at vurdere hvorvidt incitamenterne forbundet med 
kundekendskabsproceduren hos de danske banker, er det mest samfundsefficiente.  
 
Artiklen “incentives to comply with uncertain legal standards”32 der er skrevet af John E. 
Calfee og Richard Craswell vil blive anvendt i afhandlingen, til at analyser de danske 
bankers incitamenter, ved en upræcis lovgivning. Derudover vil der i den integreret 
analyse blive brugt Gary S. Becker´s teori, der anvendes til at finde frem til det, mest 
samfundsefficiente ved en lovovertrædelse.  
 

Struktur 
Kapitel 1 indeholder problemstilling og -formulering, synsvinkel, afgræsning samt alle 
de anvendte metoder. Kapitel 2 udgør den juridiske analyse som består af, en 
dybdegående analyse af hvordan et kundebegreb og en “transaktion” defineres i 
Danmark og Tyskland. Kapitel 3 består af den økonomiske analyse, som finder frem til 
de konsekvenser, de danske banker har forbundet med kundekendskabsproceduren. 

                                                
29 Strategies and games s. 422  
30 Økonomisk Metodologi Bind 2 s. 90 
31 Retskilder og retsteorier, s. 484 - 485 

32 https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/incentives-comply-uncertain-legal-
standards/wp123.pdf  
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begrundelsen for denne rækkefølge af jura og økonomi er, at afhandlingen først vil 
belyse hvilke forskelle der er mellem dansk og tysk lovgivning, og derefter hvilke 
konsekvenser de danske banker får. Kapitel 4 udgør den integreret analysedel, som ud 
fra de to tidligere analyser, nu ser på hvad der er mest samfundsefficiente af de danske 
bankers incitamenter. Afhandlingens 5. del er konklusionen, der samler de foregående 
juridiske, økonomiske og integrerede analyser. 
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Kapitel 2 - Juridisk analyse  

Definition af hvidvaskning 

EU’s 4. Hvidvaskdirektiv33 art. 1, stk. 3 har defineret handlemåder der anses som 
hvidvaskning af penge og er delt op i 4 punkter.  

1. EU anser konvertering, eller overførsel af formuegoder, velvidende dens 
kriminelle baggrund med det formål, at fortie eller tilsløre formuegodets ulovlige 
oprindelse, som hvidvaskning af penge.  

2. Fortielse eller tilsløring af formuegoders sande karakter, oprindelse, lokalisering, 
disposition eller bevægelser ses også som hvidvaskning af penge.  

3. Erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, ser EU som 
hvidvaskning.  

4. Til sidst fastslår EU’s 4 Hvidvaskdirektiv, at medvirken til, samarbejde eller forsøg 
på, at begå en af de handlinger nævnt ovenfor er hvidvaskning af penge. 

Både den danske og den tyske definition af hvidvaskningsbegrebet stammer fra EU’s 
Hvidvaskdirektiv.   
 
Ordet “hvidvask” bliver desuden defineret, i den danske Hvidvasklovs § 3 som lyder;  

 
“Ved hvidvask forstås i denne lov: 

1) Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller 
midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse. 

2) Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden 
måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en 

strafbar lovovertrædelse. 
3) Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner. 

Stk. 2. Stk. 1 omfatter også dispositioner foretaget af den, der har begået den 
strafbare lovovertrædelse, som udbyttet eller midlerne hidrører fra.” 

 
I modsætning til den danske Hvidvasklov, definerer den tyske hvidvasklov ikke direkte 
hvad “hvidvask” er. Den tyske hvidvasklov GwG § 1, stk. 1 fastsætter at hvidvaskning i 
henhold til denne lov, er en strafbar handling jf. den tyske straffelov Strafgesetzbuch 
(StGB).34 StGB definere derimod “hvidvask” som enhver der skjuler aktiver som følge af 

                                                
33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849 af 20 maj 2015 
34 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. november 1998 (BGBl. I S. 3322), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2019 (BGBl. I S. 350) geändert worden ist 



14 

en ulovlig handling, skjuler dens oprindelse eller afværger undersøgelsen af 
oprindelsen. Derudover defineres, enhver der enten opbevare, transportere eller sikre 
et sådan aktiv som “hvidvask”.  

Harmonisering 
Både Danmark og Tyskland er medlem af EU, hvilket betyder, at man skal vurdere 
kompetencefordelingen mellem EU og medlemslandene. Medlemslandene har 
overgivet visse beføjelser til EU men disse beføjelser er underlagt 3 principper, som EU 
skal overholde. Først og fremmest, skal EU overholde princippet om 
kompetencefordeling jf. TEU art, 5. EU kan dermed kun lovgive inden for rammerne af 
beføjelserne. Subsidiaritetsprincippet jf. TEU art. 5, stk. 1 og stk. 3 fastsætter, at EU kun 
må lovgive på et område, hvis det ikke findes tilstrækkeligt, at regulere på nationalt 
niveau. Til sidst, skal proportionalitetsprincippet være opfyldt, hvilket betyder, at EU kun 
skal lovgive i det omfang det er nødvendigt.35  
 
Direktiver udgør en af de beføjelser man tildeler EU, hvilket betyder, at direktiver udstedt 
fra EU er bindende for enhver medlemsstat jf. TEUF art. 288 men overlader, til de 
nationale myndigheder, at bestemme form og midler for gennemførelsen af direktivet i 
national ret. Dog stiller EU-retten krav om, at direktiver som hovedregel skal opfyldes 
ved lovgivning eller administrative forskrifter.36 Direktiver vedtaget af EU implementeres 
i national lovgivning på en af to måder. Enten er et direktiv udtryk for 
minimumsharmonisering, hvor direktivet anses som et mindstekrav, der skal opfyldes i 
alle medlemslandene. Minimumsharmonisering giver dermed medlemslandene 
mulighed for, at fastsætte strengere krav der går ud over direktivets rammer. 
Modsætningsvis kan et direktiv være udtryk for totalharmonisering, hvor 
medlemslandene hverken kan tillægge eller fravælge noget fra direktivet. Direktivet skal 
altså implementeres i sin fulde form i national lovgivning.37 Uanset om der er tale om 
minimumsharmonisering eller totalharmonisering, så er der en national pligt til at sørge 
for, at direktivet implementeres på en klar og præcis måde i dets fulde udstrækning.38 
EU’s 4. Hvidvaskdirektiv er et minimumsdirektiv.39 

  

                                                
35 Retskilder og retsteorier, s. 135-136 
36 Retskilder og retsteorier, s. 151 
37 Retskilder og retsteorier, s. 142 
38 Retskilder og retsteorier, s. 158 
39  https://www.eu.dk/samling/20131/kommissionsforslag/KOM(2013)0045/bilag/1/1234757.pdf - s. 7 
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Analyse af kundebegrebet 

Danske regler  

Dansk Hvidvasklov 

I 1993 blev den første danske hvidvasklov indført, som Lov nr. 348 af 9 juni 1993 om 
forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Loven blev indført på 
baggrund af Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991, om forebyggende 
foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. 
Dengang var lovens formål allerede klart. Loven skulle give Danmark flere redskaber til, 
at bekæmpe hvidvaskning af penge inden for EU’s grænser. Loven er efterfølgende 
blevet ændret flere gange gennem årene og den nuværende Hvidvasklov, om 
forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, 
trådte i kraft 26. juni 2017, som Lov nr. 651 af 8 juni 2017 på baggrund af EU’s 4 
Hvidvaskdirektiv Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849 af 20 maj 2015.  
 
Hvidvasklovens § 10 regulerer, at virksomheder og personer omfattet af loven, skal 
gennemføre kundekendskabsprocedureren når en række betingelser gør sig gældende. 
Dette er ifølge Hvidvaskloven § 10, stk.1, nr. 1, når der etableres en 
forretningsforbindelse, når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig og i øvrigt 
på passende tidspunkter. Derudover skal der gennemføres en 
kundekendskabsprocedure, hvis der udføres en enkeltstående transaktion jf. 
Hvidvaskloven § 10, stk. 1, nr. 2. Men hvordan definerer loven egentlig et 
“kundeforhold”, som vil resultere i gennemførelse af kundekendskabsprocedureren? 
Dette vil afhandlingen forsøge, at analysere nærmere.   
 
HVL § 2, stk. 1, nr. 5 definerer et kundeforhold, som:  

“en forretningsforbindelse med en kunde eller udførelse af en enkeltstående 
transaktion for en kunde (...)”.  

 
Der er i denne lovtekst to forhold, som definerer hvad en kunde er. Kundebegrebet i 
dansk lovgivning er altså, når der først og fremmest sker en forretningsforbindelse. Men 
hvornår sker der en forretningsforbindelse?  
 
Hvidvasklovens § 2, stk. 1, nr. 3 lyder:  
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“Et kundeforhold, som etableres af virksomheden eller personen omfattet af loven, der 
på etableringstidspunktet forventes at blive af en vis varighed, og som kan omfatte 

oprettelse af kundekonto, kundedepot, iværksættelse af transaktioner og andre 
aktiviteter, herunder rådgivningsopgaver, for kunden.”  

 
Dermed præciserer Hvidvaskloven § 2 nærmere, hvad der defineres som en 
forretningsforbindelse. Lovteksten bruger ordet “andre aktivitet” og hvad indebærer 
dette? Hvor bredt skal det fortolkes? Er det når en privatperson eller virksomhed ønsker, 
at have en aktieportefølje igennem banken eller hvis man opretter forsikringer gennem 
sin bank? Dette er spørgsmål som lovteksten ikke besvarer på. Lovteksten beskriver 
derudover en forretningsforbindelse som rådgivningsopgaver. Banker der tilbyder 
forsikringer, er det som regel gennem et forsikringsselskab. Hvem er privatpersonen 
eller virksomheden, der tegner en forsikring, kunde hos? Er man kunde hos banken eller 
direkte hos forsikringsvirksomheden, og benyttes banken kun som mellemmand? Vil 
rådgivning om for eksempel huslån eller billån, der i sidste ende ikke bliver oprettet i det 
pågældende bank, være et kundeforhold og dermed udgør kundebegrebet? Endnu 
engang besvare lovteksten ikke på disse spørgsmål, hvorfor afhandlingen vil forsøge at 
svare på disse spørgsmål ved hjælp af enten Lovforslaget L41 eller Finanstilsynets 
vejledning.  
 
Lovteksten i HVL § 2, stk. 1, nr. 5 definerer, for det andet, også et kundeforhold når der 
sker en udførelse, af en enkeltstående transaktion for kunden. En transaktion er i den 
danske lovgivning defineret, som “en eller flere handlinger, hvorved et eller flere aktiver 
overføres eller overdrages” jf. Hvidvaskloven § 2, stk. 1, nr. 10. Der er i denne lovtekst 
tale om en kunde, hvis en bank enten overfører eller overdrager aktiver, for enten en 
privatperson eller virksomhed. Der må ud fra ordet “aktiver” være tale om en bredere 
definition, end penge fra en konto til en anden.  
 

Dansk lovforslag L41  

Lovforslaget L41 er forslaget på en ny hvidvasklov som implementerer EU’s 4 
Hvidvaskdirektiv. Dette er forslaget som endte med, at blive vedtaget i 2017. 
Afhandlingen vil her kigge nærmere på bemærkningerne til Lovforslag L 41, for at give 
en mere detaljeret definition på et kundebegreb.  
 
Der er som tidligere nævnt, flere spørgsmål til denne lovtekst af Hvidvasklovens § 2, 
stk. 1, nr. 5. Bemærkningerne til denne bestemmelse, kan være med til at give en større 
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forståelse for hvad der er ment med bestemmelsen. Bemærkningerne40 til 
Hvidvaskloven § 2, stk. 1, nr. 5 forklare at begrebet “kundeforhold” indebærer alle 
relationer med kunder, hvor der enten: 

- etableres en forretningsforbindelse jf. Hvidvaskloven § 10, nr. 1,  
- udføres en enkeltstående transaktion jf. Hvidvaskloven § 10, nr. 2, og  
- ved udbud af spil jf. Hvidvaskloven § 10, nr. 3.  

 
Da afhandlingen har afgrænset sig fra spillevirksomheder vil der ikke blive analyseret 
dybere i denne del af bestemmelsen. Der er i denne forklaring tre spørgsmål som opstår 
for, at få et mere præcist kundebegreb:  

- Hvad er en forretningsforbindelse?  
- Hvornår kan der vurderes, at være etableret en forretningsforbindelse og  
- hvad kategoriserer en enkeltstående transaktion?  

 
Bemærkningerne41 til § 2, stk. 1, nr. 3 uddyber en definitionen på, hvad en 
forretningsforbindelse er. Bemærkningerne nævner at begrebet omfatter ethvert 
forretningsmæssigt, erhvervsmæssigt eller kommercielt forhold, som er knyttet til en 
virksomhed eller persons erhvervsvirksomhed, der på tidspunktet for etableringen 
forventes at være af en vis varighed. Der er hermed kommet en mere præcis definition 
på, hvad en forretningsforbindelse er, og dermed også en mere detaljeret beskrivelse 
af kundebegrebet.  
 
Lovteksten i Hvidvaskloven § 2, stk. 1, nr. 5 bruger desuden ordet “etableret 
forretningsforbindelse”. Derfor skal det præciseres nærmere hvornår der etableres 
forretningsforbindelse, og dermed også spørgsmålet om hvornår en privatperson eller 
virksomhed bliver kunder. Bemærkningerne42 til § 10, stk. 1, nr. 1 og § 2, stk. 1, nr. 3 
definere nærmere, hvornår der etableres en forretningsforbindelse. Etableringen sker 
for eksempel ved, at virksomheden indgår aftale med en privatperson eller virksomhed 
om udførelse af en aktivitet, for eksempel åbning af en konto vedrørende udlån, indlån 
mv, pengeoverførsel, valutaveksling, køb eller salg af værdipapirer, 
rådgivningsopgaver, formidlingsopgaver som salg af fast ejendom mv. Etableringen af 
en forretningsforbindelse, er dermed tidspunktet hvor en privatperson eller virksomhed, 
kontakter banken med ønsket om, at banken skal udføre en af de ovenstående 
aktiviteter. 

                                                
40 Lovforslag nr. L41 - s. 97 
41 Lovforslag nr. L41 - s. 74 
42 Lovforslag nr. L41 - s. 94-95 
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For at kunne definere kundebegrebet mere præcist skal “enkeltstående transaktioner” 
også defineres. Hvidvaskloven § 2, stk. 1, nr. 10 lyder:  
 

“Transaktion: En eller flere handlinger, hvorved et eller flere aktiver overføres eller 
overdrages.” 

 
Bemærkningerne43 til § 2, stk. 1, nr. 10 giver en nærmere definition på hvad en 
transaktion er. En transaktion er, hvor aktiver typisk overføres, eller overdrages fra et 
retssubjekt, til et andet. Dette indebærer også overførsel uden ejerskifte, for eksempel 
overførsel af værdipapirer, fra et depot til et andet, hvor depotindehaver er den samme 
person. Veksling af midler er også omfattet af begrebet, samt overdragelse til sikkerhed 
(pantsætning). Det skal dog huskes at lovteksten i Hvidvaskloven § 2, stk. 1, nr. 5 bruger 
ordet “enkeltstående transaktioner”. Bemærkningerne44 til § 10, stk. 1, nr. 2 beskriver 
enkeltstående transaktioner som, hvis der ikke etableres en forretningsforbindelse. 
Derudover fastslår bemærkningerne til § 10, stk. 1, nr. 2 at “der er ikke tale om en 
enkeltstående transaktion, hvis der i øvrigt i forvejen eller samtidig etableres en 
forretningsforbindelse på grund af andre ydelser, som virksomheden har stillet til 
rådighed for eller skal stille til rådighed for kunden”.  
 

Dansk vejledning  

Den danske vejledning der er udarbejdet af Finanstilsynet er ikke juridisk bindende, men 
vejledningens indhold skal være inden for Hvidvasklovens grænser. De danske banker 
der følger vejledning, handler dermed inden for Hvidvasklovens rammer. Lovteksten i 
Hvidvaskloven og teksten i Lovforslaget L41 har en definition på kundebegrebet inden 
for hvidvaskområdet, men afhandlingen analyserer Finanstilsynets vejledning for at få 
en mere præcis definition af kundebegrebet.  
 
Finanstilsynets vejledning fastslår først og fremmest, at kundebegrebet dækker over 
både fysiske og juridiske personer. Vejledningen definerer kunden som “(...) den fysiske 
eller juridiske person, som virksomheden indgår et aftaleforhold med, eller på hvis vegne 
virksomheden gennemfører en transaktion eller aktivitet.”45 “Virksomheden” i denne 

                                                
43 Lovforslag nr. L41 - s. 81 
44 Lovforslag nr. L41 - s. 95 
45 Finanstilsynets vejledning - s. 47 
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tekst refererer til, de virksomheder der er omfattet af loven, heri blandt de danske 
banker.  
 
Vejledningen giver yderligere 12 eksempler på, hvad der kan defineres som et 
kundeforhold, og dermed præcisere definitionen på kundebegrebet. Afhandlingen vil 
analysere de kundeforhold som vedrører de danske banker. Kundebegrebet er ifølge 
Finanstilsynets vejledning, for eksempel ved værgemål, hvor det er værgen der handler 
på vegne af kunden. Dette betyder at det er den, umyndige person, der er under 
værgemål, der er kunden. Kundebegrebet kan også være ved en børneopsparing, hvor 
det er barnet, der er kunden, hvor opretteren af børneopsparingen, handler på vegne af 
kunden. Finanstilsynets vejledning definerer desuden en kautionist for en fordring som 
kunden. Dette skyldes at ved indgåelse af lånet, har kautionisten indgået en aftale med 
pengeinstituttet og dermed etableret en forretningsforbindelse. Hvis der oprettes en 
konto i forbindelse med tredjemandspant, vil der i følge vejledningen altid være tale om 
etablering, af en forretningsforbindelse. Ved værdipapirhandel betragter finanstilsynets 
vejledning kunden, som den fysiske eller juridiske person, virksomheden indgår aftale 
med. Dermed besvarer vejledningen på flere af de spørgsmål som afhandlingen stillede 
oppe i Hvidvasklovens lovtekst og hermed kan vurderes at være mere præciserende 
end lovteksten.  
 
Finanstilsynets vejledning giver desuden, en række kriterier for at fastlægge hvornår der 
er tale om en forretningsforbindelse. Virksomhederne der er omfattet af loven, skal 
vurdere antallet af gange, kunden benytter sig af virksomheden. Tidsintervallet mellem 
to transaktioner, samt antallet af transaktioner. Dette betyder ikke det store for 
præciseringen af kundebegrebet, da Hvidvaskloven § 2, stk.1, nr. 5 beskriver et 
kundeforhold hvor der enten etableres en forretningsforbindelse, eller udførelse af en 
enkelstående transaktion. Hermed er der tale om en kunde, uanset om der er etableret 
en forretningsforbindelse, eller der sker en udførelse af en enkeltstående transaktion.  
 

Dansk definition af kundebegrebet / Delkonklusion 

Den danske Hvidvasklov definerer kundebegrebet, som en privatperson eller 
virksomhed, der etablerer en forretningsforbindelse ved enten, at oprette en 
kundekonto, kundedepot, iværksættelse af transaktioner, andre aktiviteter og 
rådgivningsopgaver. Derudover defineres kundebegrebet, som når en privatperson eller 
virksomhed, enten ved en eller flere handlinger, hvorved et eller flere aktiver overføres 
eller overdrages.  
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Lovforslaget præciserer dog, at kundebegrebet opstår i øjeblikket, hvor en privatperson 
eller virksomhed, kontakter en bank med formålet om at åbne en konto, foretage en 
transaktion hvor aktiver overføres eller overdrages, fra et retssubjekt til et andet, eller 
overførelse eller overdragelse, af aktiver fra et depot til et andet, hvor det er samme 
depotejer. Derudover opstår kundebegrebet hvor der sker valutaveksling, køb og salg 
af værdipapir, eller ved en rådgivningsopgave. Kundebegrebet indebærer desuden hvor 
en privatperson eller virksomhed, udfører transaktioner, hvor der ikke etableres en 
forretningsforbindelse med de danske banker. Dette er definitionen på enkeltstående 
transaktioner.   
 
Finanstilsynets vejledning definerer yderligere at kundebegrebet indebærer umyndige 
personer i et værgemål, børn hvis forældre har oprettet en børneopsparing, oprettelse 
af konto i forbindelse med tredjemandspant, kautionister i et kautionsforhold samt 
privatpersoner og virksomheder der handler med værdipapir.  
 

Tyske regler  

Tysk Hvidvasklov GwG 

Tyskland indførte ligesom Danmark, den første hvidvasklov “Gesetz über das Aufspüren 
von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)” som afhandlingen 
oversætter til “Lov om påvisning af overskud fra alvorlige forbrydelser (hvidvaskloven - 
AML)” fra 25. oktober 1993. Der sker gennem årene flere ændringer i Hvidvaskloven i 
takt med, at EU udsteder nye Hvidvaskdirektiver. Den seneste ændring i tysk lovgivning, 
er i forbindelse med EU’s 4 Hvidvaskdirektiv. Tyskland vedtager Hvidvaskloven 
“Geldwäschegesetz (GwG) vom 23 juni 2017 (BGBl. I S. 1822)” som trådte i kraft d. 26. 
juni 2017 og er den gældende lovgivning i Tyskland på hvidvaskområdet.  
 
Den tyske Hvidvasklov GwG, har ikke defineret et kundebegreb direkte i lovgivningen. 
For at kunne definere en kunde i tysk lovgivning, må der kigges på nogle af de andre 
definitioner, i den tyske Hvidvasklov GwG.  
 
Hvidvaskloven GwG § 1, stk. 4 definerer en “forretningsforbindelse”, som virksomheder 
og personer omfattet af loven, skal overholde, heri blandt banker i Tyskland jf. 
Hvidvaskloven GwG § 2, stk. 1, nr. 1.  
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Hvidvaskloven GwG § 1, stk. 4, kan oversættes til: 
 

“Forretningsforbindelse i henhold til denne lov er ethvert forhold, der er direkte 
relateret til den forpligtede parts kommercielle eller erhvervsmæssige aktiviteter og 

antages at have en vis varighed på det tidspunkt, hvor kontakten er etableret.”  
 
Lovteksten fastsætter, at for der kan opstå en forretningsforbindelse skal virksomheden, 
der er omfattet af loven, have et erhvervsmæssigt formål for øje. Der kan argumenteres 
for, at den tyske lovtekst er åben og fleksibel. Der er altså tale om en lovtekst der er 
vejledende. Dette giver bankerne i Tyskland et større fortolkningsrum, i forhold til deres 
aktiviteter og vurdere hvornår de mener, at der er tale om en kommerciel eller 
erhvervsmæssig aktivitet. Dette fortolkningsrum er formentligt også større end normalt, 
da der ikke foreligger nogen retspraksis til at besvare disse spørgsmål. Dette betyder 
dog også at bankerne i Tyskland, har en større risiko for at blive dømt for ikke at 
opretholde loven, hvis de tyske domstole mener, at alle deres aktiviteter er 
erhvervsmæssige. Der kan hermed argumenteres for, at lovteksten kan vurderes at 
være meget bred og upræcis. Hvor bredt skal “erhvervsmæssig aktivitet” fortolkes? Er 
det alle virksomheder der er profitmaksimerende, som går under kommerciel og 
erhvervsmæssig aktivitet? Er alle aktiviteter i en profitmaksimerende virksomhed 
erhvervsmæssige aktiviteter? Dette er en række spørgsmål som lovteksten ikke 
besvare, hvorfor afhandlingen vil kigge nærmere på spørgsmålene, i både det tyske 
Lovforslag GwG-entwurf og i den tyske vejledning AzG. 
 

Tysk lovforslag GwG-entwurf 

Lovforslag GwG-entwurf implementerer EU’s 4. Hvidvaskdirektiv. Der vil blive 
analyseret på bemærkningerne med henblik på at definere det tyske kundebegreb mere 
præcist.  
 
Lovtekst af Hvidvaskloven GwG § 1, stk. 4 er som tidligere nævnt meget bred og 
upræcis. Den tyske lovgivning har som tidligere sagt, ikke en direkte definition på et 
kundebegreb, og skal derfor vurdere, hvordan loven indirekte definerer kundebegrebet. 
Bemærkningerne46 til Hvidvaskloven GwG § 1, stk. 4 er ikke selv meget mere 
præciserende end lovteksten. Det tyske Lovforslag GwG-entwurf slår fast, at 
bestemmelsen gennemfører art. 3, stk. 13 i fjerde hvidvaskningsdirektiv samt, at 
forholdet strækker sig ud over mere end en enkelt transaktion, og har typisk en vis 
                                                
46 Lovforslag GwG-entwurf - s. 101 
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varighed samt, at det er placeret i en erhvervsmæssig eller kommerciel sammenhæng. 
Fra konkretiseringen i lovforslaget er der dog to spørgsmål. Hvornår er der tale om 
etablering af kontakt, og hvilke aktiviteter anses som erhvervsmæssige? Dette er 
spørgsmål som lovforslaget ikke besvarer, hvorfor afhandlingen kigger nærmere på den 
tyske vejledning AzG.  
 

Tysk vejledning AzG 

Vejledningen Auslegungs Und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AzG) er 
i modsætning til den danske vejledning bindende for de tyske virksomheder.47 Den tyske 
vejledning er udarbejdet af Ba-Fin, som er det tyske finanstilsyn.  
 
Den tyske vejledning AzG definerer kundebegrebet48 som en fysisk, eller juridisk person, 
der indgår et forretningsforhold. Dette er første gang, at den tyske regering giver en 
definition på kundebegrebet. Yderligere beskriver vejledningen, at et kundeforhold også 
opstår, hvor en transaktion udføres uden for et forretningsforhold. Den tyske vejledning 
AzG præciserer her, at definitionen af en kunde opstår, både ved etablering af 
forretningsforbindelse, samt ved en enkeltstående transaktion. Vejledningen AzG 
præciserer hermed en smule mere end lovteksten i Hvidvaskloven GwG og Lovforslaget 
GwG-entwurf, hvor enkeltstående transaktioner, ikke er en del af definitionen. Den tyske 
vejledning fastslår desuden, at det afgørende ved et kundeforhold, er kontraktforholdet 
der ligger til grund for forretningsforholdet, eller den enkeltstående transaktion. Det er 
altså aftalen, mellem en privatperson eller virksomhed, med en virksomhed der er 
omfattet af loven, som er det afgørende for definitionen af kundebegrebet, i den tyske 
vejledning AzG. Hvor specifik, denne aftale skal vurderes, bliver ikke nærmere 
beskrevet i vejledningen. 
 
Den tyske vejledning AzG giver en række eksempler på en kunde. Afhandlingen vil her 
kun kigge på de relevante eksempler for banker i Tyskland. Ifølge den tyske vejledning 
kan en kunde være den kontraherende part i giro- og kontoaftaler. Hvis der bliver udstedt 
et kreditkort er modtageren kunde. Modtager af en overførelse ses også som værende 
en kunde. Dermed er den tyske vejledning AzG med til, at præcisere den tyske definition 
af kundebegrebet. 
 

                                                
47 https://www.regulationtomorrow.com/de/germany-bafin-guidance-notes-on-the-german-anti-money-
laundering-act/  
48 Tyske vejledning AzG - s. 31-32 
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Tysk definition af kundebegrebet / delkonklusion 

Definitionen på en forretningsforbindelse må indirekte være med til, at definere hvad en 
kunde er. Kundebegrebet defineres altså i den tyske Hvidvasklov, som en privatperson 
eller virksomhed, der indgår ethvert forhold med virksomheder, der har en 
erhvervsmæssig aktivitet som formål.  
 
Kundebegrebet bliver yderligere defineret, efter det tyske Lovforslag GwG-entwurf, som 
en privatperson eller virksomhed der etablerer ethvert forhold, med en virksomhed 
omfattet af loven, som strækker sig ud over mere end en enkelt transaktion, der har en 
kommerciel eller erhvervsmæssig sammenhæng, der dermed typisk har en vis varighed.  
 
Den tyske vejledning AzG præcisere kundebegrebet yderligere ved, at definere en 
kunde som værende, en privatperson eller virksomhed, der opretter en konto i en bank 
i Tyskland eller laver en giroaftale. Derudover betragter den tyske vejledning AzG 
indehaveren af et kreditkort, for værende en kunde. Den tyske vejledning AzG går 
desuden et skridt videre, end den tyske Hvidvasklov GwG og det tyske Lovforslag GwG-
entwurf, ved at slå fast, at der også er tale om en kunde ved enkeltstående transaktioner.  
 

Sammenligne Dansk vs. tysk kundebegreb  
Afhandlingen har nu analyseret sig frem til, en dansk definition af kundebegrebet, samt 
en tysk definition af kundebegrebet. Hvor stor en forskel der er mellem de to definitioner, 
og hvilken betydning, dette har for de danske banker med filialer i Tyskland, vil 
afhandlingen diskutere nærmere. De to definitioner vil derfor blevet sammenlignet med 
hinanden.  
 
Den danske Hvidvasklov og den tyske Hvidvasklov GwG er fra starten meget forskellige. 
Den danske hvidvasklov har en paragraf, hvor loven definere hvad et kundeforhold er. 
Den danske Hvidvasklov definerer altså et kundeforhold, som enten en 
forretningsforbindelse med en kunde eller, udførelse af en enkeltstående transaktion. 
Derudover definerer den danske Hvidvasklov desuden hvad en forretningsforbindelse 
er, samt en definition på en transaktion. Hvidvaskloven giver altså som udgangspunkt 
et godt indblik i, hvordan kundebegrebet skal defineres i dansk lov.  
Derimod har den tyske Hvidvasklov GwG ikke en direkte definition på et kundeforhold, 
derfor må begrebet defineres indirekte ved hjælp af definitionen af en 
forretningsforbindelse. Den tyske Hvidvasklov GwG definerer altså kundebegrebet 
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indirekte som en privatperson eller virksomhed, der indgår ethvert forhold med 
virksomheder, der har en erhvervsmæssig aktivitet som formål.  
Den danske Hvidvasklov er altså en del nemmere at gå til og forstå, mens den tyske 
Hvidvasklov GwG skal der lidt mere arbejde til, at finde frem til en mulig definition af 
kundebegrebet. Forskellen mellem den danske definition, og den tyske definition af 
kundebegrebet er allerede synlig. Begge Hvidvasklov slår fast, at kundebegrebet 
indebærer en forretningsforbindelse mellem bankerne og en kunde, men dette er så 
også det eneste, de to Hvidvasklove har til fælles. Den tyske Hvidvasklov går nemlig 
ikke videre i sin definition af kundebegrebet. Den danske Hvidvasklov har som sagt, 
både en definition på hvad en forretningsforbindelse indebærer, og hvordan en 
transaktion bliver defineret. Den danske Hvidvasklovs samlede definition af 
kundebegrebet er, en privatperson eller virksomhed, der etablerer en 
forretningsforbindelse ved enten, at oprette en kundekonto, kundedepot, iværksættelse 
af transaktioner, andre aktiviteter og rådgivningsopgaver. Derudover defineres 
kundebegrebet, som når en privatperson eller virksomhed, enten ved en eller flere 
handlinger, hvorved et eller flere aktiver overføres eller overdrages. Der er dog 
spørgsmål til både den danske Hvidvasklov, som til den tyske Hvidvasklov GwG, hvilket 
er grunden til, at afhandlingen har kigget på det danske Lovforslag L41 og det tyske 
Lovforslag GwG-entwurf.  
 
Det danske Lovforslag L41 præciserer definitionen af kundebegrebet. Lovforslaget L41 
giver en definition på hvad en forretningsforbindelse er, hvornår en 
forretningsforbindelse etableres, samt hvad der kategoriserer en enkeltstående 
transaktion. Det danske Lovforslag L41 definerer altså kundebegrebet som en 
privatperson eller virksomhed, der kontakter en bank med formålet om, at åbne en 
konto, foretage en transaktion hvor aktiver overføres eller overdrages, fra enten et 
retssubjekt til et andet, samt hvor der ikke sker ejerskifte. kundebegrebet indebærer 
desuden hvor der sker valutaveksling, køb og salg af værdipapir, ved en 
rådgivningsopgave eller hvor bankerne udfører transaktioner, hvor der ikke etableres en 
forretningsforbindelse.  
Det tyske Lovforslag GwG-entwurf har ikke givet den sammen dybdegående definition 
af kundebegrebet. Det tyske Lovforslag GwG-entwurf har lagt mere vægt på at fastslå, 
at kundebegrebet defineres som en forretningsforbindelse der har en erhvervsmæssige, 
eller kommerciel aktivitet med en vis varighed.  
Der er, altså stadig stor forskel på den danske definition, og den tyske definition af 
kundebegrebet. Det er nok mere forskel på de to definitioner nu, end der er ved 
definitionerne, i den danske og tyske Hvidvasklov.  
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Den danske Finanstilsyns vejledning giver en række eksempler på hvem der er kunden 
i et kundeforhold, og dermed tillægger en yderligere definition på kundebegrebet. Ifølge 
Finanstilsynets vejledning indebærer kundebegrebet umyndige personer i et værgemål, 
børn hvis forældre har oprettet en børneopsparing, oprettelse af konto i forbindelse med 
tredjemandspant, kautionister i et kautionsforhold, samt privatpersoner og virksomheder 
der handler med værdipapir. 
Den tyske vejledning AzG præciserer desuden også den tyske definition af 
kundebegrebet. Kundebegrebet bliver defineret som en privatperson eller virksomhed, 
der enten opretter en konto i en bank i Tyskland, laver en giroaftale samt indehaveren 
af et kreditkort. Den tyske vejledning AzG går desuden skridtet videre, end den tyske 
Hvidvasklov GwG og det tyske Lovforslag GwG-entwurf, ved at slå fast, at der også er 
tale om en kunde ved enkeltstående transaktioner.  
Der er altså stadig store forskel mellem præciseringen af kundebegrebet, mellem den 
danske og tyske definition. Hvilke betydninger denne store forskel mellem definitioner 
har, på danske banker med filialer i Tyskland, er det næste spørgsmål som afhandlingen 
vil forsøge at svare på.  
 
Først og fremmest må det kunne konkluderes, at den samlede danske definition af 
kundebegrebet er meget detaljeret. De danske banker får en masse spørgsmål 
besvaret, jo mere i dybden man går, med meningen bag lovteksten. Den tyske definition 
bliver også mere detaljeret, jo mere i dybden man går, dog aldrig nær så detaljeret som 
den danske definition. I den tyske definition er der altså stadig en del spørgsmål 
ubesvaret. Som for eksempel; hvornår er der tale om etablering af en 
forretningsforbindelse? Hvor bredt skal “erhvervsmæssig aktivitet” fortolkes? Er det 
banken der skal have en erhvervsmæssig aktivitet eller er det kunden? Hvornår er der 
tale om en transaktion?  
 
Denne store forskel på præciseringen af kundebegrebet, har flere konsekvenser for 
danske banker der har, eller ønsker at have filialer i Tyskland. De danske banker vil først 
og fremmest, formentlig udarbejde en procedure, der tager udgangspunkt i dansk 
lovgivning og finanstilsynets vejledning. De danske banker får altså en rimelig detaljeret 
beskrivelse af, hvornår der er tale om en kunde, og kan derfor uddanne deres personale 
meget specifikt, og udarbejde it-systemer der støtter op om definitionen af 
kundebegrebet. Denne procedure kan de danske banker vælge at benytte i deres tyske 
filialer, og “håbe” på, at det er nok til at opretholde den tyske lovgivning, da der er et 
fortolkningsrum overladt til bankerne, da de tyske domstole endnu ikke har “lukket” dette 
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fortolkningsrum med retspraksis. Hvis de danske banker vælger denne løsning, kan de 
oprette én afdeling der varetager at bekæmpe hvidvaskning af penge for hele Europa. 
Den anden mulighed for de danske banker er, at gennemlæse den tyske lovgivning og 
den tyske vejledning, og derudfra udarbejde procedure der kun er gældende for de tyske 
filialer. Hvis de danske banker vælger denne løsning, skal bankerne have en afdeling, i 
alle de lande de danske banker har filialer i, for at kunne bekæmpe hvidvaskning af 
penge i hvert enkelt land. 
 
Der er kan altså godt opstå flere konsekvenser for de danske banker, når EU’s 
medlemslande skal implementere et minimumsdirektiv.  Hvorvidt de danske banker, skal 
vælge det ene frem for det andet skal, vurderes ud fra flere forskellige faktorer. Blandt 
andet hvor risikoneutral banken er, og hvor dyrt det er at opretholde lovgivning, modsat 
hvor stor sandsynligheden er, for at få en bøde, for ikke at have opretholdt lovgivning. 
Desuden skal banken vurdere hvor meget det vil koste dem, at deres kunder vil miste 
tilliden til deres bank, hvis de ikke bekæmper hvidvaskning af penge. Disse er alle vigtige 
vinkler, på hvilket valg bankerne skal tage, men vinkler som denne afhandling ikke vil 
komme nærmere ind på.  
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Analyse af Transaktionsbegrebet  

Danske regler  

Dansk Hvidvasklov 

Hvidvaskloven § 25, stk. 1, skriver:  
 
“Virksomheder og personer omfattet af denne lov, skal undersøge baggrunden for, og 

formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner, samt alle 
usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller 

påviseligt lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig 
grund til at formode, at disse har eller har haft, tilknytning til hvidvask eller finansiering 

af terrorisme.” 
 
Lovteksten skriver, at virksomheder omfattet af loven, heri blandt de danske banker, 
skal undersøge formålet med alle komplekse, og usædvanlige store transaktioner, samt 
usædvanlige transaktionsmønstre. Hvidvaskloven giver hermed de danske banker en 
forpligtelse, men hvordan defineres en transaktion, og hvornår er der tale om 
“komplekse” og “usædvanlig store” transaktioner? Afhandlingen vil i det næste, 
analysere definitionen på transaktioner.  
 
Hvidvaskloven §2, stk. 1, nr. 10 definerer en transaktion som:  
 

“en eller flere handlinger, hvorved et eller flere aktiver overføres eller overdrages.”  
 

Hvidvaskloven giver hermed en definition på en transaktion, som ved første vurdering, 
kan anses som værende præcis og detaljeret. Der er tale om en transaktion når et eller 
flere aktiver overføres eller overdrages. Lovteksten præcisere dog ikke om der skal 
være tale om en overdragelse, eller overførsel mellem to parter, eller om der også er 
tale om en transaktion, når der ikke sker ejerskifte. Lovteksten forklarer desuden heller 
ikke hvad “aktiver” indebærer. Der dukker derudover også et spørgsmål op, når de 
danske banker skal vurdere, om en transaktion er “kompleks” eller “usædvanlig stor”. 
Dette defineres ikke direkte i Hvidvaskloven. Hvidvaskloven § 25, stk. 1, fastslår at alle 
store, og usædvanlige transaktioner og transaktionsmønstre skal undersøges, hvis der 
ikke er et klart økonomisk, eller påviseligt lovligt formål med transaktionen. Loven giver 
hermed ikke en definition, men fastslår at store og usædvanlige transaktioner, skal have 
et klart økonomisk eller lovligt formål, for at der kan udelukkes hvidvaskning af penge.  
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Når loven ikke definerer hvad der menes med “komplekse” eller “usædvanlig store” 
transaktioner, kan loven vurderes at være upræcis inden for dette område. Dette skyldes 
at ordenen er tillægsord, som de danske banker kan have svært ved at definere, og 
dermed bruge det i praksis. Bankerne skal nemlig kunne svare på, hvornår noget er 
komplekst og usædvanligt. Dette kan hurtigt blive et holdningsspørgsmål, da dette kan 
variere fra person til person, og dermed også fra personale til personale i de danske 
banker. Hvornår er der tale om “usædvanlig store” transaktioner? Skal banken fastsætte 
en beløbsgrænse som gælder for alle bankens kunder, både ved de private og 
virksomheder, eller skal banken oprette kundegrupper der har forskellige 
beløbsgrænser ud fra deres risikoniveau? Bliver det usædvanligt stor når transaktionen, 
er af en vis procentdel af de privates indtægter, eller virksomhedernes omsætning? 
Disse spørgsmål stiller de danske banker formentlig sig selv, når de kigger på 
lovteksten. Afhandlingen vil derfor undersøges transaktionsbegrebet, yderligere ved at 
kigge på lovforslaget L41 samt finanstilsynets vejledning.  
 

Dansk lovforslag L41  

Lovforslaget L41 beskriver først og fremmest transaktionsbegrebet ligesom 
Hvidvaskloven, hvor det fastslås at en transaktion er en handling hvor en eller flere 
aktiver enten overføres eller overdrages. Denne definition rejser som sagt spørgsmålet; 
hvad er et “aktiv”. Lovforslaget giver en mere detaljeret definitionen af Hvidvasklovens 
§ 2, stk. 1, nr. 10. Lovforslaget uddyber at “aktiver” der overføres eller overdrages typisk 
sker mellem et retssubjekt til et andet. Lovforslaget fastslår yderligere at et aktiv kan 
også enten overføres eller overdrages uden ejerskifte, ved for eksempel, overførelse af 
værdipapir fra et depot til er andet hvor det er samme depotejer. Lovforslaget besvarer 
hermed en af de spørgsmål, som lovteksten i Hvidvaskloven ikke gjorde.  Til sidst 
forklarer Lovforslaget, at veksling af midler også er omfattet af transaktionsbegrebet. 
Hermed giver Lovforslaget en lidt mere detaljeret beskrivelse af transaktionsbegrebet 
men der er stadig spørgsmål vedrørende definitionen, som endnu ikke er besvaret i 
dansk lovgivning.  
 

Dansk vejledning  

Den danske vejledning som er udarbejdet af Finanstilsynet, er som tidligere sagt ikke 
bindende for de danske virksomheder, der er omfattet af Hvidvaskloven. Den danske 
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vejledning skal dog være inden for Hvidvasklovens grænser, hvormed de virksomheder 
der følger vejledningen, vil handle inden for hvidvasklovens rammer.  
 
Lovteksten i Hvidvaskloven bruger ordene “kompleks” og “usædvanlig” for at beskrive 
transaktioner, som de danske banker skal have fokus på. Den danske vejledning 
forklarer mere dybdegående hvad der forstås ved ordene “kompleksitet” og 
“usædvanlig”. Kompleksitet forstås i vejledningen, som transaktioner hvor flere parter 
eller jurisdiktioner er involveret. Hvor transaktionerne giver kunderne mulighed for, at 
modtage betaling fra en ukendt eller ikke-associeret tredjemand. Derudover er 
kompleksitet også hvor der kan foretages ekstraordinære betalinger, som ikke beror på 
et fast mønster.49  
 
Den danske vejledning giver yderligere, en række kriterier for hvordan “usædvanlige 
transaktioner” skal vurderes. De danske banker skal vurdere: 

- størrelsen af transaktionerne,  
- hyppighed af transaktionerne,  
- hvem afsender og modtager er,  
- hvorvidt transaktionerne sker gennem komplicerede selskabskonstruktioner,  
- om det sker gennem mange led,  
- om transaktionerne sker gennem led, der ikke virker naturlige for den 

pågældende transaktion og,  
- hvorvidt transaktionerne foretages i valutaer, der ikke er sædvanlige for den 

pågældende kunde.50  
 
Den danske vejledning giver hermed, en langt mere detaljeret, og præcis definitionen af 
transaktionsbegrebet.  
 

Dansk definition af transaktionsbegrebet / Delkonklusion 

Den danske definition af en transaktion kan samlet set af Hvidvaskloven, Lovforslaget 
L41 og Finanstilsynets vejledning hermed konkluderes som:  
 
En transaktion er én eller flere handlinger, hvorved et eller flere aktiver overføres eller 
overdrages. En transaktion opstår enten, hvor der overføres eller overdrages et aktiv, 

                                                
49 Finanstilsynets vejledning - s. 25 
50 Finanstilsynets vejledning - s. 89 
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mellem et retssubjekt til et andet, eller hvor der overføres eller overdrages et aktiv, uden 
der sker ejerskifte.  
 
Hvad der er mere spændende i definitionen af en transaktion, er at de danske banker 
skal undersøge transaktioner der fremstår “komplekse” eller usædvanlig store” eller har 
et usædvanligt transaktionsmønster der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt 
lovligt formål. Det kan altså konkluderes ud fra ovenstående analyse at en “kompleks” 
transaktion, opstår hvor flere parter, eller jurisdiktioner er involveret. Desuden er en 
“kompleks” transaktion, hvor en transaktion giver en kunde mulighed for at modtage, 
betaling fra en ukendt eller ikke-associeret tredjemand, samt hvor der kan foretages 
ekstraordinære betalinger, som ikke beror på et fast mønster. 
 
Det kan derudover også konkluderes, at “usædvanlige transaktioner” skal vurderes ud 
fra transaktionens størrelse, hyppigheden af transaktioner, hvem afsender og modtager 
er, hvorvidt transaktionerne sker gennem komplicerede selskabskonstruktioner, om 
transaktionen sker gennem mange led, og om transaktionerne sker gennem led, der 
ikke virker naturlige, for den pågældende transaktion. Til sidst skal en transaktion 
vurderes ud fra, hvorvidt transaktionerne foretages i valutaer, der er usædvanlige for 
den pågældende kunde. 
 

Tyske regler  

Tysk Hvidvasklov GwG 

Den tyske Hvidvasklov GwG §8 regulerer optagelses- og opbevaringsforpligtelserne. 
Nærmere bestemmer §8, at den forpligtede part skal, optage og opbevare oplysninger 
og dokumenter, der er indsamlet i forbindelse med kundekendskabsproceduren. GwG 
§ 8, stk. 1, nr. b oversættes til:  

 
“om forretningsforbindelser og transaktioner, især transaktionsdokumenter, for så vidt 

som de måtte være nødvendige, for undersøgelse af transaktioner.” 
 
Den tyske hvidvasklov fastslår altså, at banker i Tyskland skal indsamle og opbevare 
alle oplysninger og dokumenter omhandlende transaktioner, hvis det findes nødvendigt 
for undersøgelse af transaktioner. Det skal desuden præciseres at den tyske 
Hvidvasklov GwG § 10 fastslår, at formålet med at optage, og opbevare dokumenter 
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vedrørende transaktioner, er at sikre der ikke sker hvidvaskning af penge. Hvordan den 
tyske lovgivning definerer en transaktion, vil afhandlingen analysere nærmere.  
 
Den tyske Hvidvasklov GwG § 1, stk. 5 definerer en transaktion som afhandlingen har 
oversat til:  
 

“En transaktion i henhold til denne lov er en eller, for så vidt der er en sammenhæng 
mellem dem, en række handlinger, der har til formål eller virkning af en monetær 

bevægelse eller anden overførsel af aktiver.” 
 
En transaktion kan altså defineres som en eller flere handlinger, der har til formål eller 
virkning af en finansiel overførelse eller overdragelse, samt anden overførsel af aktiver 
jf. tysk Hvidvasklov GwG § 1, stk. 5.  
 
Der er dog et par spørgsmål til definitionen af en transaktion. Er der tale om en 
transaktion når der ikke sker ejerskifte, og hvad indebærer ordet “aktiver”? Samt hvornår 
anses det for at være nødvendigt, at optage og opbevare dokumenter omhandlende 
transaktioner jf. Hvidvaskloven GwG § 8. Dette er spørgsmål som den tyske Hvidvasklov 
GwG ikke besvare, hvorfor afhandlingen vil kigge nærmere på lovforslaget til 
Hvidvaskloven.  
 

Tysk lovforslag GwG-entwurf 

Det tyske lovforslag GwG-entwurf giver ikke dybere definition af, hvad en transaktion 
indebærer, hverken til § 8 eller § 1, stk. 5.  
 
Det eneste som lovforslaget, tillægger definitionen af en transaktion er, at transaktioner 
også kan finde sted uden for en forretningsforbindelse51. Lovforslaget slår desuden fast, 
at flere transaktioner der er under tærskelværdierne, tilsammen kan ses som 
transaktioner der bør undersøges.52  
 

Tysk vejledning AzG 

Den tyske vejledning giver en dybere definition på hvad en transaktion er. Den tyske 
vejledning fastslår at et “aktiv” enten kan være fast ejendom, materielle eller immaterielle 

                                                
51 Lovforslag GwG-entwurf - s. 101 
52 Lovforslag GwG-entwurf - s. 101 
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aktiver, titel og dokumenter i enhver form, herunder elektroniske og digitale ejerskab, 
eller andre rettigheder.  Desuden definerer vejledningen, en transaktion som både, at 
omfatte kontante transaktioner, hvor en afgift eller kontanter accepteres, samt 
transaktioner i andre objekter som salg af ædelsten. Vejledningen præciserer yderligere, 
at flere handlinger betragtes som én transaktion, for så vidt der menes, at der er en 
forbindelse mellem dem.53  
 

Tysk definition af transaktionsbegrebet / Delkonklusion 

Den tyske definition af en transaktion kan ved at samle hvidvaskloven GwG, lovforslaget 
GwG-entwurf, og den tyske vejledning konkluderes, at være som følgende:  
 
En transaktion er en eller flere handlinger, der har til formål eller virkning af en finansiel 
bevægelse, samt anden overførsel af aktiver. En transaktion kan godt finde sted uden 
for forretningsforbindelsen, og flere handlinger betragtes som én transaktion, for så vidt 
der menes at der er en forbindelse mellem dem. Overførsel af anden aktiver, kan enten 
være fast ejendom, materielle eller immaterielle aktiver, titel og dokumenter i enhver 
form, herunder elektroniske og digitale ejerskab eller andre rettigheder. Til sidst opstår 
der en transaktion, hvor en afgift eller kontanter accepteres, samt hvor der sker salg af 
andre objekter som ædelsten. 
 

Sammenligne dansk vs. tysk transaktionsbegreb 
Afhandlingen har nu analyseret sig frem til, en dansk definition af en transaktion, og en 
tysk definition af en transaktion. Hvor meget disse to definitioner ligner hinanden, og 
hvad det betyder, hvis der er forskel på definitionen af en transaktion er spørgsmål som 
afhandlingen kigger nærmere på. Afhandlingen vil derfor sammenligne de to definitioner 
med hinanden.  
 
Definitionen af en transaktion af den danske Hvidvasklov, og den tyske Hvidvasklov 
GwG vurderes, at være meget ens jf. Hvidvasklovens §2, stk. 1, nr. 10 og Hvidvaskloven 
GwG § 1, stk. 5. Begge definitioner fastslår at en transaktion er en eller flere handlinger, 
hvor et eller flere aktiver overføres eller overdrages. Dette er til gengæld også det eneste 
sted, hvor de to lovtekster ligner hinanden. Den danske Hvidvasklov lægger nemlig stor 
vægt på undersøgelsespligten, i Hvidvasklovens § 25, hvor man fastslår at, de danske 

                                                
53 Den tyske vejledning AzG - s. 28 
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banker skal undersøge alle transaktioner, der vurderes at være “komplekse” eller 
“usædvanlige store” eller hvor der er “usædvanlige transaktionsmønstre”. Den tyske 
Hvidvasklov GwG har ikke anvendt disse tillægsord, til at beskrive, hvornår banker i 
Tyskland skal undersøge transaktioner. Den tyske Hvidvasklov GwG § 10 lægger 
derimod vægt på, at formålet med at indsamle oplysninger, og dokumenter omkring 
transaktioner, hvor det findes nødvendigt, er for at sikre der ikke sker hvidvaskning af 
penge. Formålet er egentlig det samme, at hindre hvidvaskning af penge. Dog er der en 
stor forskel mellem den danske lovtekst, og den tyske lovtekst.  
Den danske lovtekst lægger stor vægt på give en definition af hvad det er de danske 
banker skal holde øje med. Nærmere præciserer både Lovforslaget L41 og 
Finanstilsynets vejledning, hvad der forstås med ordene “kompleks” og usædvanlige 
transaktioner”. Det eneste spørgsmål som den danske lovgivning herunder loven, 
lovforslaget og vejledningen ikke får beskrevet, er hvordan “usædvanlige store” 
transaktioner defineres. Den danske lovgivning har altså samlet set en rimelig detaljeret 
definition af, hvad en transaktion er, samt hvornår disse transaktioner skal undersøges 
for, at kunne be- eller afkræfte mistanke om hvidvaskning af penge.  
Den tyske lovtekst lægger som sagt derimod mere vægt på blot, at give banker i 
Tyskland en pligt til, at undersøge og opbevare alle dokumenter, og oplysninger der 
findes nødvendigt vedrørende transaktioner. Det tyske Lovforslag GwG-entwurf og den 
tyske vejledning giver desuden ikke nogen dybere definition på, hvornår det er 
nødvendigt at undersøge transaktioner, blot at der skal undersøges, når der er mistanke 
om hvidvaskning af penge.  
Det kan altså dermed slås fast, at selv om både den danske, og den tyske Hvidvasklov 
har minimumsharmoniseret EU’s 4 hvidvaskdirektiv, er der stor forskel på dele af 
definitionen af en transaktion. Denne forskel kan formentlig have en stor betydning for 
danske banker, der har filialer i Tyskland. Udgangspunktet for at EU udsteder direktiver 
der skal harmoniseres, i alle medlemslandene er for, at skabe en så ens lovgivning som 
muligt. Hvilket ikke lykkedes med denne minimumsharmonisering af 
transaktionsbegrebet.  
 
Når de danske banker ønsker, at overholde Hvidvasklov, skal de selvfølgelig læse 
lovteksten. Derudover vælger de fleste danske banker formentlig også at læse 
Finanstilsynets vejledning, da dette giver et godt indblik i hvad der menes i lovteksten. 
Det antages altså derfor at de danske banker vil uddanne deres personale, og opbygge 
systemer der tager udgangspunkt i Hvidvaskloven, og Finanstilsynets vejledning. Dette 
betyder at danske banker vil have en procedure, hvor personalet skal vurdere om nogen 
transaktioner anses for at værende “komplekse”, eller “usædvanlige store”, eller har et 
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“usædvanligt transaktionsmønster”. Dette kan løses dels ved at uddanne sit personale, 
og dels ved at oprette it-systemer der kan advare personalet, når noget skal undersøges 
yderligere.  
Hvis de danske banker derefter oprette filialer i Tyskland, kan de danske banker vælge 
to løsninger. Enten oprette samme it-systemer, og uddanne det tyske personale på 
samme måde som i Danmark. Dette kan betyde at de danske banker håber, at det er 
“nok” til at opretholde lovgivningen i Tyskland. Konsekvenserne af dette er dog at de 
danske filialer, ikke kun opretholde tysk lovgivning, de gør formentlig også langt mere 
end den tyske lovgivning, forlanger af banker i Tyskland. Den anden løsning er, at 
bankerne sætter sig ind i den tyske Hvidvasklov GwG og den tyske vejledning og ud fra 
disse udarbejder en procedure, der udelukkende gælder for de filialer der er i Tyskland. 
De danske banker vil opdage, at den tyske lovgivning kun fastslår at transaktioner skal 
undersøges hvor det findes nødvendigt. Hvornår det så er “nødvendigt”, beskriver den 
tyske lovgivning ikke yderligere. De danske banker med filialer i Tyskland, vil altså finde 
dem selv, med en lovgivning der ikke er nem at opretholde i praksis.   
 
Forskellen mellem den danske og tyske lovgivning, giver altså en del konsekvenser for 
danske banker med filialer i Tyskland. Skal de danske banker vælge at have en afdeling 
der står for at bekæmpe hvidvask i hele Europa, eller skal de danske banker oprette 
afdelinger, i alle de lande de har filialer i, for at sikre at de opretholde de respektive 
Hvidvasklove i hvert land. Dette er spørgsmål, som hver dansk bank der ønsker at 
oprette en filial i, Tyskland skal stille sig selv. Hvorvidt de danske banker skal tage den 
ene løsning, frem for den anden, skal vurderes ud fra flere faktorer. Hvor risikoneutral 
er banken, og hvor dyrt er det for bankerne, at opretholde lovgivning vs. 
sandsynligheden for at få en bøde for, ikke at opretholde lovgivning. Dette er faktorer 
som går langt ud over afhandlingen, hvorfor dette ikke vil blive diskuteret yderligere.  
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Konklusion på juridisk analyse 
Det kan i den juridiske analyse konkluderes, at den samlede danske definition af 
kundebegrebet, er hvor en privatperson eller virksomhed, kontakter en bank med 
formålet om, at åbne en konto, foretage en eller flere transaktioner hvor aktiver 
overføres eller overdrages, fra et retssubjekt til et andet, overførelse eller overdragelse, 
af aktiver fra et depot til et andet, hvor der ikke sker ejerskifte, eller hvor der sker 
valutaveksling, køb og salg af værdipapir, eller ved en rådgivningsopgave. Yderligere er 
umyndige personer i et værgemål, børn hvis forældre har oprettet en børneopsparing, 
oprettelse af konto i forbindelse med tredjemandspant, kautionister i et kautionsforhold, 
samt privatpersoner og virksomheder der handler med værdipapirer, er kunder i den 
danske definition.  
Det kan yderligere konkluderes, at den tyske definition af kundebegrebet, er en 
privatperson eller virksomhed, der indgår ethvert forhold med virksomheder, der har en 
erhvervsmæssig aktivitet som formål, herunder oprettelse af en konto eller giroaftale. 
kundebegrebet defineres yderligere som en forretningsforbindelse der enten har en vis 
varighed, eller hvor der en enkelstående transaktion. 
 
Det kan i den juridiske analyse også konkluderes, at den danske definition af 
transaktionsbegrebet er én eller flere handlinger, hvorved et eller flere aktiver overføres 
eller overdrages, mellem to retssubjekter samt hvor der ikke sker ejerskifte. Den danske 
definition, beskriver desuden, at en “kompleks” transaktion opstår enten, hvor flere 
parter eller jurisdiktioner er involveret, hvor en transaktion giver en kunde mulighed for, 
at modtage betaling fra en ukendt eller ikke-associeret tredjemand, samt hvor der kan 
foretages ekstraordinære betalinger. Transaktionsbegrebet definerer desuden, at 
“usædvanlige transaktioner” skal vurderes ud fra transaktionens størrelse, hyppigheden 
af transaktioner, hvem afsender og modtager er, hvorvidt transaktionerne sker gennem 
komplicerede selskabskonstruktioner, om transaktionen sker gennem mange led, og om 
transaktionerne sker gennem led, der ikke virker naturlige, for den pågældende 
transaktion.  
Det konkluderes derudover, at den samlede tyske definition af transaktionsbegrebet er 
en eller flere handlinger, der har til formål eller er virkning af en finansiel bevægelse, 
samt anden overførsel af aktiver. En transaktion kan finde sted uden for en 
forretningsforbindelse, og flere handlinger betragtes som én transaktion, for så vidt der 
menes, at der er en forbindelse mellem dem. Transaktionsbegrebet defineres yderligere 
som hvor fast ejendom, materielle eller immaterielle aktiver, titel og dokumenter i enhver 
form, herunder elektroniske og digitale ejerskab, eller andre rettigheder overføres. Til 
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sidst fastslå den tyske definition, at der opstår en transaktion, hvor en afgift eller 
kontanter accepteres, samt hvor der sker salg af andre objekter som ædelsten. 
 
Det konkluderes desuden i den juridiske analyse, at forskellen mellem den danske og 
tyske definition af kundebegrebet og transaktionsbegrebet er, at den danske definition 
er mere detaljeret, end den tyske definition. Dette betyder for de danske banker med 
filialer i Tyskland, at de enten skal vælge, at have en afdeling der står for at bekæmpe 
hvidvask i hele Europa, eller skal de danske banker oprette afdelinger, i alle de lande 
de har filialer i, for at sikre at de opretholde de respektive Hvidvasklove i hvert land. 
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Kapitel 3 - Økonomisk analyse 

Transaktionsomkostningsteorien 
Når en privatperson, eller virksomhed første gang bliver kategoriseret som en kunde i 
en bank, træder en række bestemmelser i kraft.54 Disse bestemmelser pålægger ifølge 
Hvidvaskloven bankerne, at udføre en kundekendskabsprocedure. Denne procedurer 
er de danske banker underlagt at overholde. Hvorved der er forbundet flere 
omkostninger med, at udføre kundekendskabsproceduren. Det er her 
transaktionsomkostningsteorien skal analysere, hvad disse omkostninger, betyder 
økonomisk for banker i Danmark. 
 
Transaktionsomkostningsteorien forsøger ifølge Coase's artikel “The nature of the 
Firm”, at finde svar på hvornår virksomheder, finder det mest profitmaksimerende, at 
løse en opgave selv, samt hvornår det er mest profitmaksimerende, at outsource 
opgaven til anden virksomhed på markedet.55 Coase forudsatte altså, at 
virksomhederne udelukkende etableres med formålet, at indtjene et så stort payoff som 
muligt. Transaktionsomkostningsteoriens væsentligste motiv er derudfra, at den 
administrative koordinering, hvor virksomheden selv løser transaktionen, er billigere end 
markedskoordinering, hvor virksomheden har outsourcet opgaven.56 
Transaktionsomkostninger kan enten være ex-ante omkostninger, som afholdes før 
kontraktindgåelsen, eller ex-post omkostninger, hvor omkostninger opstår i den videre 
gennemførelse af kontrakten.57 Ex-ante, altså før kontraktindgåelsen, vil i denne 
afhandling, være omkostninger hos de danske banker forbundet med før etableringen 
af en forretningsforbindelse. Ex-post vil i afhandlingen være alle de 
transaktionsomkostninger der finder sted efter etableringen, af en forretningsforbindelse 
med en kunde. Det skal derudover slås fast, at “kunder” i denne analyse, indebærer alle 
kunder hos de danske banker, altså både privatpersoner og virksomheder.  
 
Williamson beskriver i “ Markets and Hierarchies” om to grundlæggende antagelser for, 
at transaktionsomkostningsteorien kan eksistere58:  

1. Økonomiske agenter er begrænset rationelle. 

                                                
54 Hvidvasklovens §10  
55 Økonomisk Metodologi Bind 2 - s. 206 
56 Økonomisk Metodologi Bind 2 - s. 208-209 
57 Økonomisk Metodologi Bind 2 - s. 224 
58 Økonomisk Metodologi Bind 2 - s. 213 
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2. Økonomiske agenter er opportunistiske. 
 
Antagelserne omhandler altså adfærden af de økonomiske aktører på markedet.59 De 
økonomiske aktører i afhandlingen er de danske banker, kunderne, samt den danske 
regering. 
 
Den først antagelse er, at de økonomiske aktører på markedet har en begrænset 
rationalitet hvor aktørerne antages, at forfølge sine mål på en logisk og konsistent måde, 
men samtidig oplever begrænsninger i evnen til at modtage, lagre og behandle de 
informationer der er nødvendige for at opnå målet.60 Dette er beskrivelsen af bankernes, 
og regeringens adfærd i afhandlingen.  
 
For det andet antager Williamson, at de økonomiske aktører agerer opportunistisk61. 
Den opportunistiske adfærd er, hvor de økonomiske aktører forfølger selviske mål uden 
skyld, hvilket anses som en videreudvikling af Williamson’s tidligere teorier.62 Dette 
betyder i afhandlingen, at både bankerne og regeringen vil forsøge, at optimere deres 
egen payoff, og derudfra vil deres adfærd, samt handlinger være på baggrund af en 
vurdering af, hvad der skaber den største payoff for dem selv. Denne opportunistiske 
adfærd hvor de økonomiske aktører ikke føler nogen skyld, vil kunne antages, at det 
formentlig har en negativ påvirkning på andre virksomheders payoff.  
 
Transaktionsomkostningsteorien har ifølge Williamson, ud over de to antagelser, 
desuden tre dimensioner af en transaktion63: 

1. Frekvensen hvormed en transaktion gentages 
2. Graden af usikkerhed 
3. Graden af aktivspecificitet 

 
Det er ved hjælp af disse tre dimensioner af en transaktion, at en økonomisk aktør, som 
i afhandlingen er bankerne, skal vurdere om det er mest profitmaksimerende for dem, 
at løse opgaven selv eller outsource opgaven, til en virksomhed på markedet.64 
 

                                                
59 Økonomisk Metodologi Bind 2 - s. 213 
60 Økonomisk Metodologi Bind 2 - s. 213 
61 Økonomisk Metodologi Bind 2 - s. 213 
62 Økonomisk Metodologi Bind 2 - s. 213 
63 Økonomisk Metodologi Bind 2 - s. 215 
64 Økonomisk Metodologi Bind 2 - s. 214-2015 
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Den først dimension er frekvensen hvormed en transaktion gentages. Hvis der er en lav 
gentagelse af, at løse en given opgave, vil der dels ikke kunne foregå en læreproces, 
og dels vil det ikke kunne betale sig selv, at organisere og overvåge transaktionerne. 
Det er dermed mest profitmaksimerende, at outsource opgaven til en anden virksomhed 
på markedet.65 Modsætningsvis kan der argumenteres for, at når der er tale om en høj 
gentagelse af transaktionen, vil det mest profitmaksimerende være, at organisere og 
overvåge transaktioner internt i banken.   
 
Den anden dimension er graden af usikkerhed, af de omgivelser, som en transaktion 
gennemføres under.  Der er tale om to forskellige former for usikkerhed. Den primære 
usikkerhed, opstår ved naturens forudsigelighed, samt de uforudsigelige ændringer i 
forbrugernes præferencer. Den sekundære usikkerhed er den adfærdsmæssige 
usikkerhed. Dette er her hvor de økonomiske aktører ikke kan forudsige, hvordan de 
andre aktører på markedet vil agere.66  
 
Den sidste dimension, som desuden anses for at være den vigtigste til, at forklare skiftet 
fra markedstransaktioner til interne transaktioner, er graden af aktivspecificitet. Dette er 
værdiforskellen mellem den bedste, og næstbedste transaktions. Hvis 
aktivspecificiteten er høj, kræver det investeringer i både menneskelige, såvel som 
materielle ressourcer. Dette betyder at jo mere specifikke aktiverne er, jo mere 
specifikke investeringer kræver det, og de økonomiske aktører, heri bankerne, vil oftere 
selv organisere og overvåge transaktionerne.  
 

Delkonklusion af transaktionsomkostningsteorien 

Det kan hermed konkluderes at, transaktionsomkostningsteorien består af to 
antagelser. Disse to antagelser udgør, at de økonomiske aktører har en begrænset 
rationalitet, og de har en opportunistisk adfærd. Afhandlingen slår fast at de økonomiske 
aktører er de danske banker, kunderne og den danske regering. Derudover fastslår 
transaktionsomkostningsteorien, at for at kunne analysere transaktioner, så skal der 
analyseres på tre dimensioner, nemlig frekvensen hvormed en transaktion gentages, 
graden af usikkerhed, og graden af aktivspecificitet. Det konkluderes altså, for at kunne 
gennemføre en transaktionsanalyse, skal afhandlingen anvende disse antagelser og 
dimensioner.  
 
                                                
65 Økonomisk Metodologi Bind 2 - s. 215 
66 Transaction Cost Economics; How it works: Where it is headed- s. 143 - 144  
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Transaktionsanalysen 
Afhandlingen, vil nu ud fra transaktionsomkostningsteorien, analysere hvilke 
transaktionsomkostninger de danske banker har ved Hvidvasklovens § 10 med 
kundekendskabsproceduren.  

Kundekendskabsproceduren som flere transaktioner 
kundekendskabsproceduren omfatter følgende bestemmelser:  

1. Identifikation af kunden. 
2. Kontrol af kundens identitet ved hjælp af dokumenter, data eller oplysninger 

indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde. 
3. Identifikation af den reelle ejer, og gennemførelse af rimelige foranstaltninger for 

at kontrollere dennes identitet.  
4. Vurdering og eventuelt indhentning af oplysninger, om forretningsforbindelsens 

formål og tilsigtede beskaffenhed.  
5. Løbende overvågning af en etableret forretningsforbindelse. 
6. Overvågning af transaktioner, der gennemføres som et led i 

forretningsforbindelsen. 
7. Ved nødvendighed, indhente viden om midlernes oprindelse. 
8. Ajourføring af dokumenter, data eller oplysninger.67  

 
Denne liste vil i nedenstående analyse, blive analyseret som flere transaktioner, som 
bankerne i dag selv udføre.  
 

Identifikation af kunden 

Det første som bliver pålagt bankerne er at identificere kunden. Dette betyder at hver 
gang, der er en ny kunde i banken, skal der indhentes oplysninger. Men er det mest 
profitmaksimerende for banken at løse opgaven internt eller, at outsource opgaven? 
Identificering af bankens kunder, anses for at være en transaktion der gentages hyppigt, 
da dette er en transaktion, banken som altid skal foretage hver gang, der kommer en ny 
kunde. Det er dog også en transaktion, som kun foretages en gang per kunde, hvorfor 
frekvensen af gentagelse af transaktionen, må samlet set, ses som værende middel. 
Graden af usikkerhed, hvorunder transaktionen udføres, ses som værende lav. Dette 
skyldes, da transaktionens størrelse ikke er så stor, og dermed ikke blive påvirket i lige 
så høj grad, af andre økonomiske aktørers adfærd, eller naturens uforudsigeligheder. 
                                                
67 Hvidvasklovens § 11 
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Banken skal som udgangspunkt kun indhente navn og cvr. nr. på personen, der ønsker 
at være kunde.68 Graden af aktivspecificitet er desuden også lav. Banken benytter sig 
ikke af højteknologiske ressourcer, og uddannelse af de ansatte er også minimal, for at 
kunne organisere og løse transaktionen. Som helhed, hvor graden af aktivspecificitet 
vægter mest, kan det konkluderes at transaktionen, banken foretager, ikke er høj. 
Dermed ville det mest profitmaksimerende for banken være, at outsource denne 
transaktionen til anden virksomhed på markedet.  
 

Kontrol af kundens identitet 

Bankerne skal kontrollere kundens identitet ved, at indhente oplysningerne fra en 
pålidelig og uafhængig kilde. Dette betyder, at oplysningerne, ikke skal komme fra 
kunden selv. Dette kan blandt andet ske gennem, Det centrale Personregister, 
skatteforvaltningen eller offentlige udstedte legitimationsdokumenter, som pas og 
kørekort.69 Igen vil transaktionen, hvor banken er nødsaget til, at indhente oplysningerne 
fra en uafhængig kilde, have en høj frekvens af gentagelser. Dette er en transaktion, 
som skal ske hver gang der en ny kunde. Dog skal det præciseres, at der er tale om en 
transaktion, som kun sker en gang per kunde, hvorfor gentagelsen af transaktionen som 
helhed, må kategoriseres som værende middel. Usikkerheden hvor transaktionen 
udføres kan argumenteres for, at være lav. Hvor det er muligt at vise billedlegitimation 
er der en meget lav usikkerhed, mens hvor det ikke er muligt at skaffe billedlegitimation, 
er der en smule højere usikkerhed, men må stadig ses som værende lav i sin helhed. 
Graden af aktivspecificitet er desuden også lav. Dette skylde at der ikke indgår særlige 
specifikke it-systemer, og uddannelse af de ansatte også er minimal, for at kunne 
organisere og løse transaktionen. Det kan konkluderes at transaktionen, som helhed er 
lav, og det er hermed også mest profitmaksimerende, ifølge 
transaktionsomkostningsteorien, for banken at skifte fra intern transaktion til en 
markedstransaktion.  
 

Identifikation af den reelle ejer 

Virksomheder der ønsker at være kunde i en bank, kategoriseres også som værende 
en kunde. Bankerne skal ligeledes, hvor virksomheder ønsker at være kunde, indhente 
oplysninger. Bankerne skal her identificere den reelle ejer, og gennemføre rimelige 
foranstaltninger for, at kontrollere dennes identitet. Frekvensen hvormed denne 

                                                
68 Finanstilsynets vejledning - s. 56  
69 Finanstilsynets vejledning - s. 57 
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transaktion gentages, må også ses som værende middel, da det er en transaktion som 
skal ske hver gang der er virksomhed der ønsker, at være kunde i banken. 
Begrundelsen for at denne transaktion så er middel er, at der er tale om en transaktion 
som kun sker én gang per kunde. Graden af usikkerhed hvor transaktionen udføres er 
lav. Dette skyldes da det, at fastslå den reelle ejer kan ske ved, at søge i Det centrale 
Virksomhedsregister eller skatteforvaltningen. Kopi af stiftelsesdokumenter og 
vedtægter kan også være en løsning.70 Graden af aktivspecificitet må desuden også 
ses som værende lav. Igen benyttes der ikke nogen former for specifikke teknologiske 
ressourcer, og uddannelser af de ansatte er minimale for, at organisere og løse 
transaktionen. Det kan konkluderes, at denne transaktion er lav hvilket betyder at, det 
mest profitmaksimerende for banken er, at outsource transaktionen til en anden 
virksomhed på markedet.  
 

Forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed 

Bankerne skal som det næste vurdere, og indhente oplysninger om 
forretningsforbindelsens formål, og tilsigtede beskaffenhed. Oplysningerne om 
forretningsforbindelsens formål, og tilsigtede beskaffenhed er med til at vurdere, om 
kunden har et legitimt formål med forretningsforbindelsen og så bankerne får en dybere 
indsigt i forretningsforbindelsens samlede risikoprofil.71 Transaktionens gentagelse hvor 
disse oplysningerne skal indhentes, anses som værende hyppige, da transaktionen skal 
finde sted hver gang banken skal oprette en ny kunde. Transaktionen skal på den anden 
side også kun foretages én gang per kunde, hvorfor der er tale om en gentagelse der 
samlet set vurderes at være middel. Graden af usikkerhed ved transaktionens udførelse 
vil ses som værende en lille smule høj. Første del af transaktionen kan argumenteres 
for, at være lav, da indhentningen af forretningsforbindelsens formål, ofte er fastlagt i 
produkttypen kunden ønsker. For eksempel at kunden ønsker en indlånskonto til 
udbetaling af løn.72 Grunden til, at transaktionen vurderes til at være en lille smule høj, 
er den på grund af, den anden del af transaktionen. Her skal banken finde oplysninger 
om forretningsforbindelsens tilsigtede beskaffenhed. Først og fremmest er 
transaktionens opgave, større end de tidligere transaktioner, hvilket også betyder en 
større grad af usikkerhed. Banken skal indhente oplysninger, hvis kunden er en juridisk 
person, om kundens konkrete forretningsmodel. Derudover skal banken, viden noget 
om kundens indtægts- og formueforhold, samt hvordan kunden har påtænkt sig at 
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71 Finanstilsynets vejledning - s. 67  
72 Finanstilsynets vejledning - s. 67 
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anvende midlerne.73 Alle disse oplysninger, øger som sagt usikkerheden, da banken 
må antage, at kunden har en opportunistisk adfærd ifølge 
transaktionsomkostningsteorien. Graden af aktivspecificitet må desuden ses som 
værende lav, dog højere end de tidligere transaktioner. Dette skyldes at bankerne her 
er nødt til, at uddanne deres personale for at de kan finde de relevante oplysninger, og 
ved hvordan disse skal inddrives. De teknologiske investeringer er stadig minimale, 
hvorfor aktivspecifiteten kan kategoriseres som værende lav. Transaktionen samlet set 
kan altså argumenteres for at værende lav, da aktivspecificitet blandt andet vægtes 
tungest i transaktionsomkostningsteorien. Dette betyder at selv om gentagelsen af 
transaktionen er middel, og usikkerheden er højere end de tidligere transaktioner, vil 
transaktionen være mest profitmaksimerende for banken, hvis det er en 
markedstransaktion.  
 

Løbende overvågning af en etableret forretningsforbindelse 

Bankerne skal løbende overvåge en etableret forretningsforbindelse. Kravet gælder 
heri, at bankerne skal overvåge de transaktioner som kunden foretager. Derudover 
indebærer kravet, at banken skal overføre kundens aktiviteter samt adfærd. Det er 
denne overvågning af kundens aktiviteter, og adfærd som transaktionen skal løse. 
Formålet med at overvåge kunden er, at afdække hvorvidt adfærden er i 
overensstemmelse med bankens forretnings- og risikoprofil af kunden.74 
Transaktionens gentagelse kan argumenteres for, at værende meget høj. Dette er ikke 
kun en engangs transaktion ved hver kunde, men en gentagne transaktion hos alle 
etableret, samt nye kunder indtil forretningsforbindelsen ophør. Graden af usikkerhed 
hvori transaktionen udføres, kan anses som værende middel. Transaktionens størrelse 
er en del større, end de tidligere transaktioner, hvilket også øger usikkerheden. 
Kunderne skal ses som opportunistiske aktører på markedet der ønsker, at fremme sin 
egen profit, også hvis det betyder at kunderne skal skjule deres reelle adfærd. Graden 
af aktivspecificitet kan argumenteres for at være høj. Uddannelse af personalet er en 
nødvendighed for, at banken kan være sikker på, at de relevante oplysninger indhentes, 
og at det er et fagligt stærkt personale, der kan gennemskue alle information. Personalet 
skal desuden hele tiden vurdere den enkelte kundes forhold, og løbende justere 
risikoprofilen af kunden. Bankerne skal altså dermed investere i specifikke 
menneskelige ressourcer for, at kunne organisere, og løse transaktionen. 

                                                
73 Finanstilsynets vejledning - s. 67-68 
74 Finanstilsynets vejledning - s. 68  
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Transaktionen som helhed må konkluderes for at være høj, hvorfor det anbefales 
bankerne, at en intern transaktion er det mest profitmaksimerende.  
 

Overvågning af transaktioner 

Bankerne bliver desuden pålagt at overvåge alle transaktioner, der gennemføres som 
et led i forretningsforbindelsen. Bankerne skal ved overvågningen af alle transaktioner, 
hele tiden vurdere om, der er tale om noget usædvanligt der skal undersøges 
yderligere.75 Transaktionens hyppighed ses som værende høj, da alle transaktioner skal 
overvåges af banken. Graden af usikkerhed, hvori transaktionen udføres kan desuden 
argumenteres for, at være høj. Dette skyldes transaktionens størrelse er stor, da banken 
har mange transaktioner der skal overvåges, og der skal hele tiden tages en vurdering 
om, hvorvidt en transaktion er usædvanlig for hver forretningsforbindelse. Graden af 
aktivspecificitet vurderes også til at være høj. Banken skal uddanne sit personale til, at 
kunne vurdere hvorvidt en transaktion er usædvanlig, og derfor kræver at undersøges 
den nærmere. Banken kan desuden vælge at investere i et specificerede it-system, hvor 
systemet gennemgår alle transaktioner, og udpeger de transaktioner som systemet, er 
sat op til at vurdere som usædvanlig. Banken kan derfor sætte deres kunder i 
risikogrupper hvor, hvis en af transaktionerne i denne gruppe, overstiger et bestemt 
beløb, skal systemet informere personalet. Det kan konkluderes at transaktionen som 
helhed anses som høj, hvorfor det er mest profitmaksimerende for banken at udføre 
transaktionen internt i banken.  
 

Indhente viden om midlernes oprindelse 

Bankerne skal ud over at, overvåge alle transaktioner, også ved nødvendighed, 
indhente viden om midlernes oprindelse som der indgår i transaktionen. Bankerne skal 
altså ud fra en vurdering, indhente oplysninger om midlernes oprindelse, hvis en 
transaktion anses som værende usædvanlig, i forhold til kundens risikoprofil og historik. 
Oplysningerne som banken skal indhente er informationer om kundens formue, hvilke 
midler der indgår i transaktionen, samt hvilke midler der er en del af 
forretningsforbindelsen, mellem kunden og banken.76 Gentagelse af transaktionen kan 
argumenteres for, at være høj. Banken skal hver gang, noget ser usædvanlig ud, 
undersøge midlernes oprindelse, for at kunne be- eller afkræfte om noget er 
mistænksomt, og skal undersøges yderligere for hvidvaskning af penge. Graden af 
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usikkerhed hvori transaktionen udføres, ses som værende høj. Dette skyldes, at 
transaktionens størrelse er stor, da det er mange af oplysningerne der skal skaffes, for 
at kunne finde baggrunden for den usædvanlige transaktion. Graden af aktivspecificitet 
vurderes til at være høj i denne form for transaktioner. Det er nødvendigt for banken, at 
uddanne sit personale, for at de kan indhente oplysninger om midlernes oprindelse, og 
vurdere om der skal ske yderligere undersøgelser, med henblik på mistanke om 
hvidvaskning af penge. Banken investerer ikke i specifikke it-systemer ved denne form 
for transaktion, da det er nødt til at være en menneskelig vurdering om det er noget 
mistænksomt. Transaktionen som helhed kan konkluderes at værende høj, og dermed 
også mest profitmaksimerende for banken at udføre transaktionen internt i banken.  
 

Ajourføring af dokumenter, data eller oplysninger 

Det sidste kundekendskabsproceduren forpligter bankerne til at gøre, er at ajourføre 
dokumenter, data og oplysninger der er indhentet om bankens kunder. Dette er en del 
af kundekendskabsproceduren hvis formål er, at banken kan vurdere om 
forretningsforbindelsens risiko er ændret.77 Gentagelse af denne transaktion ses som 
værende høj. Banken skal løbende i forretningsforbindelsens periode ajourføre alle 
oplysninger banken har om hver kunde. Banken kan for eksempel vælge at inddele sine 
kunder i forskellige risikogrupper, hvor højrisikogruppernes oplysninger opdateres 
oftere. Der er derfor forskellige gentagelser af transaktionen i forhold til de forskellige 
risikogrupper. Derfor er gentagelsen af transaktionen samlet set vurderet som værende 
høj. Graden af usikkerhed anses som værende middel. Dette skyldes, at størrelsen af 
transaktionen er stor men usikkerheden afhænger ikke udelukkende af transaktionens 
størrelse. Banken skal ajourføre alle dokumenter, data og oplysninger der igennem 
forretningsforbindelsen tid er blevet indsamlet af banken. Dette er oplysninger banken 
allerede har indsamlet, hvorfor kundens adfærd ikke giver den samme usikkerhed ved 
denne transaktion. Det skal selvfølgelig nævnes, at hvis kunden kan se en 
profitmaksimerende fordel, vil den opportunistiske adfærd skabe en større usikkerhed 
for transaktionen. Graden af aktivspecificitet vil vurderes som værende høj. Dette 
skyldes at banken skal investere i et specifik it-system, der kan inddele 
forretningsforbindelserne i risikogrupper, og meddele bankens ansatte om hvilke af 
forretningsforbindelserne, der skal ajourføres. Derudover skal systemet kunne håndtere 
en masse dokumenter, data og oplysninger. Bankens ansatte skal desuden kunne 
indhente alle oplysninger, samt vurdere hvorvidt forretningsforbindelsens risikoniveau 
stadig er korrekt sat. Dette er grunden til, at graden af aktivspecificitet anses som 
                                                
77 Finanstilsynets vejledning - s. 69  
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værende høj, da banken skal investere i både it-systemer samt menneskelige 
ressourcer. Transaktionen samlet set vurderes som værende høj, hvorfor det mest 
profitmaksimerende for banken er, at udføre transaktionen internt.  

Kundekendskabsproceduren som én stor transaktion  
Kundekendskabsproceduren indeholder altså otte forskellige transaktioner der er pålagt 
bankerne at overholde. Hver for sig, er nogle af transaktioner mest profitmaksimerende 
for bankerne hvis de er markedstransaktioner. Dette er gældende for fire af 
transaktionerne: 

1. Identifikation af kunden. 
2. Kontrol af kundens identitet ved hjælp af dokumenter, data eller oplysninger 

indhentet fra en pålidelig, og uafhængig kilde. 
3. Identifikation af den reelle ejer, og gennemførelse af rimelige foranstaltninger for 

at kontrollere dennes identitet.  
4. Vurdering og eventuelt indhentning af oplysninger, om forretningsforbindelsens 

formål og tilsigtede beskaffenhed.  
 
Modsætningsvis er der fire transaktioner som vurderes, at være mest 
profitmaksimerende for banken, når transaktionerne er udført internt. De fire 
transaktioner er:  

1. Løbende overvågning af en etableret forretningsforbindelse. 
2. Overvågning af transaktioner, der gennemføres som et led i 

forretningsforbindelsen. 
3. Ved nødvendighed, indhente viden om midlernes oprindelse. 
4. Ajourføring af dokumenter, data eller oplysninger.  

 
Det kan altså ses at fire ud af de otte transaktioner vil gavne bankerne mest, hvis de er 
markedstransaktioner, mens de fire andre transaktioner helst skal udføres internt i 
bankerne. Der kan argumenteres for, at de fire “høje” transaktioner også er de mest 
vigtigste i, at forhindre hvidvaskning af penge. Derudover vægtes “høj” aktivspecificitet 
tungest, i transaktionsomkostningsteorien og da 4 ud af otte, har en høj aktivspecificitet, 
anbefales det at bankerne har alle otte transaktioner, som en samlet transaktion, udført 
internt i banken. Selvom der er analyseret frem til, at transaktionen ved at udføre 
kundekendskabsproceduren som en intern transaktion, er det mest profitmaksimerende 
for de danske banker, er transaktionen stadig en omkostning for bankerne. Hvilke 
incitamenter dette giver de danske banker vil afhandlingen kigge nærmere på.  
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Delkonklusion af transaktionsanalysen 
Det kan hermed konkluderes, at transaktionsanalysen kom frem til, at 
kundekendskabsproceduren har otte forskellige transaktioner, som hver for sig har givet 
forskellige resultater. De første fire transaktioner, identifikation af kunden, kontrollere 
kundens identitet, identifikation af den reelle ejer, samt vurderer 
forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, alle er transaktioner som er 
mest profitmaksimerende for de danske banker, hvis de er markedstransaktioner. 
Modsætningsvis er de fire andre transaktioner, løbende overvågning af en etableret 
forretningsforbindelse, overvågning af transaktioner, indhente viden om midlernes 
oprindelse, samt ajourføring af dokumenter, mest profitmaksimerende hvis de udføres 
internt i de danske banker. Det kan derudover konkluderes at samlet set, er de otte 
transaktioner mest profitmaksimerende for de danske banker, at udføre transaktionerne 
internt i bankerne. Til sidst konkluderes det, at selvom kundekendskabsproceduren, 
som en samlet transaktion er mest profitmaksimerende som en intern transaktion, er det 
stadig en omkostning for de danske banker.  
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Incitamenter 
Afhandlingen har indtil videre fået analysere sig frem til, at kundekendskabsproceduren, 
er en transaktionsomkostning, der er mest profitmaksimerende, som en intern 
transaktion. Dette betyder dog også, at de danske banker har en 
transaktionsomkostning. Hvad denne transaktionsomkostning betyder for de danske 
banker vil afhandlingen analysere, ved at vurderer hvilke incitamenter de danske banker 
har.  

Principal-agent teorien 
Som sagt har de danske banker, en intern transaktionsomkostning forbundet med 
Hvidvasklovens § 10 der forpligter kundekendskabsproceduren. Hvilke incitamenter 
denne transaktionsomkostning giver de danske banker, skal analyseres ud fra en 
principal-agent teori.  
 
Principal-agent teorien bygger på teorien om en relation mellem to parter.78 Den ene 
part er principalen, som i denne afhandling er den danske regering, som har udarbejdet 
den danske Hvidvaskloven. Den anden part er agenten, som karakteriserer de danske 
banker. Relationen mellem disse to parter, er Hvidvaskloven, da denne stiller en række 
krav og pligter til de danske banker. Hvidvaskloven udgør altså i et principal-agent teori 
en kontrakt mellem den danske regering og de danske banker. Årsagen til at det findes 
nødvendigt at lovregulerer på hvidvaskområdet er, at der eksisterer asymmetrisk 
information mellem de danske banker, og den danske regering. Den asymmetriske 
information mellem de to parter er, at de danske banker har tilgang til bevismateriale 
der kan have tilknytning til hvidvaskning af penge. De danske banker har nemlig, ud 
over informationer på alle dens kunder, også oplysninger på alle “komplekse” og 
“usædvanlige store” transaktioner, samt usædvanlige transaktionsmønstre. Formålet 
med principal-agent teorien er altså, at fokuserer på de situationer, hvor der opstår 
asymmetrisk information, og med profitmaksimerende aktører kan udvikles 
incitamentsforenelige kontrakter.79 
 
Asymmetrisk information kan opstå i to forskellige situationer i en kontrakt. Enten ved 
adverse selection, hvor der er asymmetrisk information før kontraktindgåelse mellem 
principalen og agenten.80 Den anden situation er moral hazard, hvor der eksisterer 

                                                
78 Økonomisk Metodologi Bind 2 s. 164 
79 Økonomisk Metodologi Bind 2 s. 168 
80 Økonomisk Metodologi Bind 2 s. 165 
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asymmetrisk information, omkring agents profitmaksimering efter kontraktens 
indgåelse. Mere præcist er moral hazard, hvor agenten vælger, at skjule sine handler 
velvidende, at på grund af den asymmetrisk information, vil principalen ikke vide at 
agenten har handlet i strid med kontrakten.81 
 
Det skal præciseres, at afhandlingen antager at både den danske regering og de danske 
banker, er risikoneutrale. Når begge parter i en principal-agent teori er risikoneutrale, vil 
alt risiko blive overført til agenten, som ikke behøver at kompenserer for den større 
risiko, da agenten selv som sagt er risikoneutral.82 Denne antagelse skyldes, at 
afhandlingen vil simplificere situationen mellem den danske regering, og de danske 
banker. Dette betyder, at der er en større fokus på de reelle incitamenter de danske 
banker har, ved en transaktionsomkostning. Det skal dog præciseres at denne 
simplificering betyder, at resultatet af denne analyse ikke vil være 100% realistisk, da 
de danske banker i virkeligheden er risikoaverse.  
 
Som tidligere nævnt83 er der to antagelser i transaktionsomkostningsteorien, at de 
økonomiske aktører på markedet agerer opportunistisk, og at de har en begrænset 
rationalitet, disse ses som stadig at være gældende.  
 

Bankernes incitamenter 
Som afhandlingen har fået analyseret sig frem til, ved hjælp af 
transaktionsomkostningsanalysen, er Hvidvasklovens § 10 mest profitmaksimerende 
som en intern transaktion. Hvidvasklovens § 10 forpligter som sagt de danske banker 
til, at udføre en kundekendskabsprocedure, hvor der er en række omkostninger 
forbundet med denne pligt. Dette er blandt andet omkostninger med, at uddanne 
personalet i banken til at finde oplysninger, og verificere disse oplysninger for alle deres 
kunder samt, at uddanne personalet til at kunne undersøge og vurdere transaktioner, 
der enten er “komplekse”, usædvanlig store” eller usædvanlige transaktionsmønstre. 
Derudover har de danske banker omkostninger forbundet med investeringer i it-
teknologiske ressourcer. De danske banker skal nemlig købe, eller selv udvikle, it-
systemer der blandt andet kan være med til at kategorisere kunder og transaktioner, 
samt opbevare alle de relevante oplysninger og data omkring alle bankens kunder, og 
alle transaktioner der foretages i banken. Disse omkostninger der er forbundet med 

                                                
81 Økonomisk Metodologi Bind 2 s. 167 
82 Økonomisk Metodologi Bind 2 s. 170 
83 Afhandlingen s. 37-38 
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transaktionen ved, at udføre kundekendskabsproceduren er altså omkostninger, der 
ikke resulterer i nogen form for indtjening til banken.  
 
Transaktionsomkostningen vil i sin egen natur, betyde at de danske banker ikke er 
interesseret i, at udføre transaktionen. Dette skyldes, at de danske banker er 
opportunistiske aktører, som kun har sin egen profitmaksimering for øje og ønsker 
derfor, at minimere alle omkostninger så meget som muligt. Bankernes incitament er 
altså ikke at udføre kundekendskabsproceduren. Konsekvensen af denne 
opportunistiske adfærd er, at kundekendskabsproceduren ikke bliver opretholdt, hvorfor 
formålet med Hvidvasklovens § 10, om at bekæmpe hvidvaskning af penge, ikke vil blive 
indfriet. Kundekendskabsproceduren står dog ikke alene, for Hvidvasklovens § 78 
regulerer en straf til alle dem, som foretager en lovovertrædelse af Hvidvaskloven, 
heriblandt ikke udfører kundekendskabsproceduren. Baggrunden for at den danske 
regering har valgt, at indsætte en straf i form af en bøde er, at påvirker de danske banker 
til, at ændre deres incitament fra, at droppe kundekendskabsproceduren da den er for 
dyr for banker til, at have incitament til, at udføre kundekendskabsproceduren. For at 
bankerne ændrer deres incitament fra ikke, at udføre kundekendskabsproceduren til, at 
udføre kundekendskabsproceduren, skal der analyseres, hvor dyr 
transaktionsomkostninger er, holdt op imod hvor stor sandsynligheden er, for at den 
danske regering, herunder Finanstilsynet84, vil opdage en lovovertrædelse, samt hvor 
stor en bøde eventuel vil være.  
 

Sandsynlighedsberegning 

Incitamenterne hos de danske banker, bliver som sagt analyseres ud fra en principal-
agent teori, hvor der eksisterer nogle usikkerheder. Disse usikkerheder er blandt andet;  

1. hvad vil det betyde for de danske banker, hvis de udføre 
kundekendskabsproceduren og, 

2. hvad vil det betyde for bankerne, hvis de ikke udføre 
kundekendskabsproceduren.  

 
Disse usikkerheder vil blive analyseret ved hjælp af sandsynlighedsfunktionen, da det 
ikke er sikkert at de danske banker vil blive opdaget, hvis de ikke opretholder 
kundekendskabsproceduren. Sandsynlighedsfunktionen skal opfylde to krav85: 

1. Sandsynligheden for Sample space skal tilsammen give 1 (1=100%) 

                                                
84 Hvidvasklovens § 47 
85 Strategies and Games s. 423 
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2. Sandsynligheden i Event space, ved to separate set E og F, være givet ved: 
p(E eller F) = p(E)+p(F) 

Spil med sandsynlighed 

For at finde frem til de danske bankers incitamenter skal der opstilles et simultant spil. 
Der skal i dette spil foretages nogle antagelser. Transaktionsomkostningen ved at 
udføre kundekendskabsproceduren, er som sagt tidligere i sin egen natur en 
omkostning, som den opportunistiske bank ikke ønsker at have, hvorfor de danske 
banker vælger ikke at udføre kundekendskabsproceduren. Afhandlingen antager at det 
vil koste de danske banker 3000 kr. at udføre kundekendskabsproceduren. Denne pris 
indebærer hvad det koster de danske banker at organiserer og løse 
kundekendskabsproceduren. Mere præcist så er det værdien af at uddanne sit 
personale, samt at indkøbe eller selv udvikle it-systemer til, at udføre proceduren. 
Desuden indebærer prisen, hvad det koster bankerne at ajourføre oplysningerne og 
overvåge alle transaktioner. Afhandlingen antager derudover, at de danske banker i 
gennemsnit har 50 transaktioner om måneden, hvor de udfører dele af eller hele 
kundekendskabsproceduren. Til sidst antager afhandlingen, at sandsynligheden for at 
den danske regering, herunder Finanstilsynet, opdager at de danske banker ikke 
opretholder kundekendskabsproceduren er på 20%. Denne antagelse er først og 
fremmest på Finanstilsynet procedure. Finanstilsynet har en procedure, hvor de føre 
tilsyn med de danske banker hvert fjerde år.86 Antagelsen bygger desuden på FATF’s 
kritik af, at Danmark ikke har et tilstrækkeligt tilsyn med den finansielle sektor.87  
 
Bødeniveauet for ikke at udføre kundekendskabsproceduren, tager udgangspunkt i 
Hvidvasklovens § 7888 om strafudmåling. Mere præcist i bemærkningerne til 
Hvidvasklovens §78 i Lovforslaget LSF 47.89 Bemærkningerne præciserer at, hvis de 
danske banker har en besparelse ved en lovovertrædelse, så er praksis, at 
bødeniveauet er det dobbelte af hvad banken havde af besparelser. Som skrevet i 
afsnittet ovenover, så vil det koste de danske banker 3000 kr. at udføre 
kundekendskabsproceduren, hvilket betyder at det de danske banker spare ved ikke at 
udføre proceduren, er de 3000 kr. pr. transaktion. Det antages at de danske banker har 
50 transaktioner om måneden, da ud over at oprette nye kunder, indebærer 
kundekendskabsproceduren at ajourføre alle oplysninger vedrørende alle dens kunder 

                                                
86 https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/Spoergsmaal-og-svar-
om-vurderinger 
87 FAFT’s recommendation - Denmark - s. 101-102 
88 Lov nr. 1535 af 18/12/2018 om Lov om ændring af hvidvaskloven 
89 Lovforslag LSF 47 - s. 70-71 
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og overvåge alle transaktioner. Afhandlingen vil vurdere prisen for at udføre 
kundekendskabsproceduren i en periode på et år og med 50 transaktioner om måneden, 
vil de danske banker have en besparelse på 1,8 mio. kr. om året.  

3000*50 = 150.000  
150.000*12 = 1.800.000  

 
Bødeniveauet vil altså være på 3,6 mio. kr. hvis de danske banker bliver taget i 
lovovertrædelse af kundekendskabsproceduren efter 1 år jf. Lovforslag LSF 47.  

1.800.000*2 = 3.600.000 
 
Dette stopper dog ikke her, for med Lovforslaget LSF 47, blev det vedtaget at 
bødeniveauet, desuden skal lægge vægt på de danske bankers årlige nettoomsætning 
på gerningstidspunktet.90  
 
Lovforslaget har udarbejdet dette skema for, at vise hvordan de forskellige 
virksomheder, omfattet af loven, skal inddeles91.  
 
 

 
Små 

virksomheder 
Mellemstore 

virksomheder 
Store 

virksomheder 
A 

Store 
virksomheder 

B 

Meget store 
virksomheder 

Nettoomsætning - 50 mio. kr. + 50 mio. kr. – 
100 mio. kr. 

+ 100 mio. kr. 
– 1 mia. kr. 

+ 1 mia. kr. – 
10 mia. kr. 

+ 10 mia. kr. 

Bødeniveau Intet tillæg  + 50% +100%  +300%  +700% 

 

Bødeniveau 
ved 
lovovertrædelse 

3.600.000 5.400.000 
(3.600.000+50

%) 

7.200.000 
(3.600.000+100

%) 

14.400.000 
(3.600.000+300

%) 

28.800.000 
(3.600.000+700

%) 

 
For at finde ud af hvilke incitamenter de danske banker har skal der, som sagt tidligere, 
først kigges på hvad det betyder for de danske banker, at udføre 
kundekendskabsproceduren sat op imod, hvad det betyder for de danske banker ikke 
at opretholde proceduren. Afhandlingen vil altså kun kigge på de danske banker og ikke 
                                                
90 Lovforslaget LSF 47 - s. 72 
91 Lovforslaget LSF 47 - s. 73 
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hvad det betyder for den danske regering. Det skal dog præciseres at dette ikke er det 
mest realistiske, da man i den virkelige verden vil vurdere det for begge parter. Desuden 
vil afhandlingen i det simultane spil, tage udgangspunkt i små virksomheder, hvor der 
ikke er tillæg på bødeniveauet. Afhandlingen vil så vende tilbage til, hvad det betyder 
for alle de andre virksomhedsstørrelser. Det simultane spil nedenfor er sat op, ud fra 
hvad det koster de danske banker i de to forskellige situationer.  
 

 Ssh. 80% Ssh. 20% 

De danske banker / Den danske regering Ingen tilsyn Tilsyn 

Kundekendskabsproceduren -1.800.000 ;  -1.800.000 ; 

Ikke kundekendskabsproceduren 0 ; 3.600.000 ; 

 
Forventningen af den ukendte variabel skriver således formelt: 

EX = Σwp(w)X(w)92 
 
Fra ovenstående formel, kan der udregnes hvad de danske banker har af payoff, ved at 
udføre kundekendskabsproceduren og dermed ikke risikerer en bøde:  

(0,80*-1.800.000) + (0,20*-1.800.000) = -1.800.000 kr. 
 
Dette betyder, at hvis de danske banker vælger, at udføre kundekendskabsproceduren 
har bankerne en omkostning på 1.8 mio. kr. for at udføre proceduren 50 gange om 
måneden i et år.   
 
Afhandlingen vil nu beregne, hvilket payoff de danske banker får, ved ikke at udføre 
kundekendskabsproceduren:  

(0,80*0) + (0,20*-3.600.000) = -720.000 kr. 
 
De danske bankerne vil altså have en forventede omkostning på 720.000 kr. ved ikke 
at udføre kundekendskabsproceduren.  
 
Ved sammenligning af de to omkostninger, kan det konstateres at de danske banker 
ikke vil udføre kundekendskabsproceduren, da bankerne har en opportunistisk adfærd, 
hvor det mest profitmaksimerende valg, er det de danske banker vil vælge. Det ikke at 

                                                
92 Strategies and Games s. 426 
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udføre kundekendskabsproceduren, er det mest profitmaksimerende, da dette udgør 
den laveste omkostning i modsætning til de 1,8 mio. kr. ved at udføre 
kundekendskabsproceduren.  
 
Det kan altså vurderes ud fra ovenstående, at hvis bødeniveauet er det dobbelte af 
besparelsen, og sandsynligheden for at blive opdaget i en lovovertrædelse er 20%, så 
vil de små danske banker have incitamentet til, ikke at udføre 
kundekendskabsproceduren. Det vil hermed sige, at transaktionsomkostningerne ved 
at udføre kundekendskabsproceduren giver bankerne incitamentet til, ikke at udføre 
proceduren overhoved, da sandsynligheden for at blive opdaget er så lille.  
 

Incitamenter hos de danske banker  

Som nævnt tidligere, er det simultane spil i afsnittet ovenover, set ud fra små 
virksomheder der har under 50 mio. kr. i omsætning. Afhandlingen vil nu analysere sig 
frem til hvornår bødeniveauet er højt nok, til at de danske banker har incitamenter til at 
udføre kundekendskabsproceduren. Bødeniveauet vil i denne udregning være den 
ukendte variable i ligningen. 

(0,2*x) = -1.800.000 
x = -1.800.000/0,2  

x = 9.000.000  
 
Det kan ud fra beregningen konstateres at, når sandsynligheden for at blive opdaget af 
en lovovertrædelse, er 20% og det koster de danske banker 1,8 mio. kr. at udføre 
kundekendskabsproceduren, så skal bødeniveauet være større end 9 mio. kr. før de 
danske banker vil ændre incitament til, at udføre kundekendskabsproceduren, da de 
danske banker som sagt er risikoneutrale.  
 
Dette betyder at små banker, mellemstore banker og store banker A, som har en årlig 
omsætning på helt op til 1 mia. kr. vil alle have incitament til, ikke at udføre 
kundekendskabsproceduren. Dette skyldes at de små banker “kun” får tildelt en bøde 
på 3,6 mio. kr., de mellemstore banker får en bøde på 5,4 mio. kr. og de store banker 
A’s bødeniveau vil være på 7,2 mio. kr. Alle disse bødeniveauer er alle under de 9 mio. 
kr. og da de danske banker som sagt er risikoneutrale, vil banken tage den 20% chance 
der er for at blive opdaget, i en lovovertrædelse af kundekendskabsproceduren. Det 
betyder at disse banker der går ind under denne gruppe, vil altså stadig have 



55 

incitamentet, som de havde i transaktionsomkostningsanalysen, nemlig ikke at udføre 
kundekendskabsproceduren, da dette er en for dyr, en omkostning for bankerne.  
Store banker B og meget store banker, der alle har en omsætning på 1 mia. kr. og der 
op efter, vil ændre sit incitament. De store banker B får en bøde på 14,4 mio. kr. ved 
ikke, at udføre kundekendskabsproceduren mens de meget store banker, får en bøde 
på 28,8 mio. kr. Disse bøder giver derimod, alle de banker der tilhører denne kategori, 
incitament til at opretholde kundekendskabsproceduren og dermed også have en 
omkostning på 1,8 mio. kr. årligt for at udføre 50 transaktioner, vedrørende 
kundekendskabsproceduren, om måneden.  
 
De danske bankers to forskellige incitamenter betyder, at den danske regering ikke har 
sat bødeniveauet højt nok, for de banker der har en omsætning på op til 1 mia. kr., for 
at være sikker på at de udføre kundekendskabsproceduren. Mere teoretisk set, så 
formår principalen i principal-agent teorien ikke, at give agenten incitament til at agerer 
til fordel for principalen. Dog har den danske regering fundet en løsning, hvorpå de store 
virksomheder fra 1 mia. kr. i omsætning og op efter, vil have det incitament som den 
danske regering ønsker, nemlig at udføre kundekendskabsproceduren.  
 
Fordelen ved bankernes incitament, ved ikke at udføre kundekendskabsproceduren, er 
at bankerne, ikke har nær så mange omkostninger forbundet med Hvidvaskloven. 
Dermed kan de danske banker bedre drive en overskudsvirksomhed. Der er på den 
anden side, også forbundet en række ulemper ved dette incitament hos bankerne. De 
danske banker vil konstant have en 20% risiko for, at blive taget i en lovovertrædelse af 
kundekendskabsproceduren. Hvis de danske banker bliver taget i ikke at udføre 
kundekendskabsproceduren, vil de danske banker få en bøde, der ligger mellem det 
dobbelte og 300% gange større, end det bankerne havde af besparelse, ved ikke, at 
udføre kundekendskabsproceduren. Det er dog ikke den eneste risiko som de danske 
banker løber. De danske banker risikerer også, at skade deres image, ved at blive 
opdaget i en lovovertrædelse af kundekendskabsproceduren. Image eller tillid til banken 
er en svær faktor at sætte en pris på. De danske banker vil ikke kun risikerer at miste 
eksisterende kunder, da deres kunder har mistet tilliden til sin bank, men de danske 
banker risikerer også, at potentielle nye kunder, vil vælge en anden bank, da bankens 
image ikke er tiltalende for disse potentiel nye kunder. Hvorvidt det betyder så meget 
for de danske banker i omsætning, at de vil ændre deres incitament, hvis de skader 
deres image, er som sagt svært at sige, da det er en pris der er svær at fastsætte. 
Afhandlingen vil her ikke gå mere i dybden for hvad det vil betyde for bankernes 
incitamenter, men synes det er en spændende vinkel, der er værd lige at nævne.  
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Delkonklusion 
Det konkluderes hermed ud fra sandsynlighedsfunktionen og et simultant spil, at de 
danske banker, har to forskellige incitamenter. Bemærkningerne til lovforslaget LSF 47, 
inddeler de danske banker i 5 forskellige grupper, hvor det er deres årlige omsætning 
der er målestoksforholdet. Det konkluderes altså, at de danske banker med en 
omsætning op til 1 mia. kr. årligt har incitamentet ikke, at udføre 
kundekendskabsproceduren, da kundekendskabsproceduren er en 
transaktionsomkostning, der er alt for dyr i forhold til hvor stor en chance der er for, at 
blive opdaget i en lovovertrædelse. De danske banker som har en omsætning på 1 mia. 
kr. og opefter, har incitament til at udføre kundekendskabsproceduren, da bødeniveauet 
ved en lovovertrædelse for disse banker er så stor, at det bedre kan svare sig, at have 
transaktionsomkostninger ved at udføre kundekendskabsproceduren.  
 

Konklusion på økonomisk analyse 

Det kan hermed konkluderes i den økonomiske analyse at, når de danske banker skal 
udføre kundekendskabsproceduren, er der otte transaktionsomkostninger. Fire af disse 
transaktionsomkostninger blev analyseret frem til, at være det mest profitmaksimerende 
for de danske banker, hvis disse er markedstransaktioner. De fire andre 
transaktionsomkostninger blev analyseret til, at skulle udføres internt i de danske 
banker, for at være det mest profitmaksimerende. Det kan desuden konkluderes, at 
disse otte transaktioner, set som én stor transaktion, hvor hele 
kundekendskabsproceduren bliver udført, er mest profitmaksimerende for de danske 
banker, som en intern transaktion. Det kan til sidst konkluderes, at 
transaktionsomkostningen forbundet med at udføre kundekendskabsproceduren, giver 
de danske banker 2 forskellige incitamenter. De danske banker, med en omsætning på 
op til 1 mia. kr. årligt har incitamentet til ikke, at udføre kundekendskabsproceduren, 
mens de danske banker, som har en omsætning på over 1 mia. kr., har incitament til at 
udføre kundekendskabsproceduren. 
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Kapitel 4 - Integreret analyse 
Den integreret analyse vil på baggrund af den juridiske, og den økonomiske analyse, 
finde ud af hvad de to forskellige definitioner af en “kunde” og en “transaktion”, mellem 
Danmark og Tyskland giver, af incitamenter til de danske banker. Derefter vil den 
integrerede analyse, finde ud af hvilken af disse incitamenter, hos de danske banker, 
der er det mest samfundsefficiente.  
 

Incitamenter hos de danske banker  
For at finde frem til hvilken incitament der er det mest samfundsefficiente, skal det 
analyseres hvilke incitamenter de danske banker har, i situationen hvor der er to 
forskellige definitioner af en “kunde” og en “transaktion” i kundekendskabsproceduren, 
samt hvilke incitamenter de danske banker har, når de har en transaktionsomkostning 
forbundet med kundekendskabsproceduren.  
 

Incitament ved forskellige definitioner 
Det kan som sagt slås fast fra den juridiske analyse, at den danske hvidvasklovgivning, 
herunder Hvidvaskloven, Lovforslaget L41 og Finanstilsynets vejledning, definerer en 
“kunde” og en “transaktion” i kundekendskabsproceduren, anderledes end den tyske 
hvidvasklovgivning. Denne forskel vil give de danske banker, med filialer i Tyskland, et 
incitament. Hvorvidt dette incitament er, at udføre kundekendskabsproceduren eller ej, 
vil nu blive analyseret.  
 
Forskellen mellem de danske og tyske definitioner betyder, at det kan være svært for 
danske banker, med filialer i Tyskland, og vurderer hvornår de opretholde 
kundekendskabsproceduren. Dette skyldes, som den juridiske analyse også 
konkluderet, at den tyske definition af en “kunde” og en “transaktion”, er mere upræcis. 
Det betyder for de danske banker med filialer i Tyskland, at de ikke ved hvornår de 
udfører kundekendskabsproceduren og dermed risikerer en bøde. Der er hermed en 
meget upræcis kontrakt mellem principalen, den tyske regering og agenten, de danske 
banker med filialer i Tyskland. Derudover er der også en strafbestemmelse, omfattende 
både den tyske og danske Hvidvasklov, som blev analyseret i den økonomiske analyse.  
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Artiklen “incentives to comply with uncertain legal standards” der er skrevet af John E. 
Calfee og Richard Craswell vil blive brugt til, at analyser de danske bankers incitament, 
hvor der er tale om en upræcis lovgivning. Denne artikel er altså relevant at kigge på, 
nu hvor det er konstateret at den tyske lovgivning er upræcis, og dermed skaber en 
usikkerhed hos de danske banker med filialer i Tyskland. Artiklen, “Incentives to comply 
with uncertain legal standards” vil ikke blive anvendt direkte i afhandlingen, men dens 
vinkel og resultat på hvordan en upræcis lovgivning, herunder loven, lovforslaget og 
vejledning, kan påvirke de danske bankers incitament, findes spændende at anvende i 
afhandlingen. Artiklen bruger betegnelsen “defendants”93 som i denne afhandling er de 
danske banker, da det er bankerne, som kan blive tiltalt for lovovertrædelse af 
kundekendskabsproceduren. Når der er tale om en upræcis lovgivning, betyder det, at 
det er svært for de parter der skal opretholde lovgivningen, at finde frem til om de enten, 
overtræder eller opretholder lovgivningen jf. artiklen.94 De danske banker med filialer i 
Tyskland, har altså svært ved at vurderer hvornår de overholder 
kundekendskabsproceduren, og hvornår de ikke gør nok. Dette betyder for de banker, 
der ønsker at opretholde kundekendskabsproceduren, vil formentlig indhente flere 
oplysninger om kunden end nødvendigt. Bankerne vil desuden overvåge flere, og langt 
mere hyppigt end hvad loven forlanger. Til sidst vil de danske banker med filialer i 
Tyskland, formentlig også opdaterer, og ajourføre alle deres data‘er hyppigere end 
nødvendigt. Disse sikkerhedsforanstaltninger som de danske banker har incitament til 
at foretage er en overopfyldelse af kundekendskabsproceduren. De danske banker vil 
udover at have transaktionsomkostninger forbundet med kundekendskabsproceduren, 
også have ekstra omkostninger forbundet med overopfyldelsen af 
kundekendskabsproceduren, som i sidste ende måske ikke er en nødvendighed. Den 
store forskel mellem den danske definition, og den tyske definition af en “kunde” og en 
“transaktion”, giver altså de danske banker med filialer i Tyskland, incitament til at 
overopfylde kundekendskabsproceduren.  
 
Overopfyldelse af kundekendskabsproceduren, kan på den ene side være en fordel, da 
de danske banker med filialer i Tyskland, er sikker på de ikke bliver tiltalt for 
lovovertrædelse af kundekendskabsproceduren, i Tyskland og dermed ikke bliver tildelt 
en bøde. Dette betyder at kundekendskabsprocedurens formål, med at mindske 
hvidvask af penge, bliver indfriet.  
 

                                                
93 Incentives to comply with uncertain legal standards - s. 3 
94 Incentives to comply with uncertain legal standards - side 10.  
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På den anden side er der også konsekvenser ved, at bankerne har incitament til, at 
overopfylde kundekendskabsproceduren. Bankerne vil som sagt tidligere have en del 
flere omkostninger forbundet med, at overopfylde kundekendskabsproceduren, hvilket 
er en af de konsekvenser, der er ved bankernes incitament til at overopfylde. Disse 
omkostninger, giver ingen indtjening hjem, hvorfor disse omkostninger vil påvirke 
bankens ressourcer, da dette skal tjenes ind, et andet sted i bankens forretning. Banken 
kan være nødsaget til, at flytte rundt på deres prioritering af deres ressourcer. Denne 
ressource allokering kan betyde, at de danske banker med filialer i Tyskland, nu ikke 
længer vil opretholde hvidvaskloven på et andet, punkt som for eksempel 
undersøgelsespligten jf. Hvidvasklovens § 25. De danske banker bliver altså hermed 
presset til, at forsømme andre pligter i enten Hvidvaskloven eller andre lovgivninger, der 
tillægger de danske banker pligter eller procedurer. En anden konsekvens ved, at de 
danske banker har incitament til, at overopfylde kundekendskabsproceduren, er at 
bankerne vælger at dække omkostningerne ved overopfyldelse ved, at sætte priserne 
op på deres tjenesteydelser og varer i banken. Dette kan betyde for de danske banker, 
at deres kunder bliver utilfredse med prisstigning, at de flytter til en bank der er billigere. 
Ud over eksisterende kunder, kan bankerne også risikerer, at miste potentielle nye 
kunder, da de også vil vælge det billigere valg, på baggrund af deres opportunistiske 
adfærd.95 Betydning af, at der er en upræcis definition i den tyske lovgivning, betyder 
altså for de danske banker med filialer i Tyskland, at de vil overopfylde 
kundekendskabsproceduren, og dermed have unødvendige omkostninger forbundet 
med denne overfyldning.  
 

Incitament ved transaktionsomkostninger 
De danske banker med filialer i Tyskland, skal ikke kun opretholde lovgivning i Tyskland, 
men også hjemme i Danmark. Hvilke incitamenter den danske definition af en “kunde” 
og en “transaktion”, giver de danske banker vil afhandlingen analysere nærmere. Den 
danske definition, herunder udarbejdet ved hjælp af Hvidvaskloven, Lovforslaget L41 og 
Finanstilsynets vejledning, af en “kunde” og en “transaktion” er begge blevet analyseret 
til at være en del mere præcis, og detaljeret end den tyske definition. Denne detaljeret 
definition, betyder at de danske banker har nemmere ved, at være sikker på at de udføre 
kundekendskabsproceduren, fyldestgørende ifølge lovgivning. Dermed er det ikke 
definitionerne som skaber et incitament hos de danske banker, men den 
transaktionsomkostning der er forbundet med at udføre kundekendskabsproceduren.  

                                                
95 Afhandlingen s. 37-38 
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Det kan på baggrund af den økonomiske analyse slås fast, at de danske banker har to 
incitamenter ved transaktionsomkostningerne når kundekendskabsproceduren 
udføres.96 Dette skyldes, at bemærkningerne til Hvidvasklovens § 78 inddeler de danske 
banker, op i 5 forskellige størrelser i forhold til deres omsætning. Jo større en omsætning 
de danske banker har årligt, jo større vil bødeniveauet være. Dette betyder at selvom 
de danske banker har den samme besparelse, som i den økonomiske analyse, der var 
på 1,8 mio. kr. så vil de danske banker få forskellige bøde størrelser afhængig af deres 
årlige omsætning.  
 
De danske banker med en årlig omsætning på op til 1 mia. kr. vil have incitamentet til 
ikke at udføre kundekendskabsproceduren97. Dette skyldes, som den økonomiske 
analyse også fandt frem til, at størrelsen på bøden, samt hvor stor en sandsynlighed der 
var for at blive taget, i en lovovertrædelse af kundekendskabsproceduren, ikke er stor 
nok i forhold til, hvor meget det koster disse banker, at udføre 
kundekendskabsproceduren, nemlig 1,8 mio. kr.  
 
De danske banker med en årlig omsætning på mere end 1 mia. kr. har derimod et andet 
incitament. Disse banker har nemlig incitament til at overholde 
kundekendskabsproceduren.98 Baggrunden for dette incitament er nemlig, at 
bødeniveauet er så stort, at selvom sandsynligheden for at blive opdaget i en 
lovovertrædelse af kundekendskabsproceduren er meget lille, vil det stadig være mere 
profitmaksimerende for de danske banker, at udføre kundekendskabsproceduren, end 
ved ikke at udføre proceduren. Dette betyder dog at de danske banker, har 
transaktionsomkostninger der ikke giver nogen indtjening. Konsekvensen af denne 
transaktionsomkostning er den samme som ved de danske banker med filialer i 
Tyskland, hvor bankerne vil forsøge at finde pengene et andet sted, og dermed flytte 
prioriteringen af deres ressourcer. Dermed er der en risiko for, at de danske banker med 
mere end 1 mia. kr. i omsætning årligt, ikke overholder andre vigtige pligter og 
procedurer. Derudover kan de danske banker vælge at hæve priserne på deres varer 
og tjenesteydelser, hvilket kan betyde at de vil miste nuværende og potentielle kunder. 
Forskellen på konsekvensen mellem de danske banker med filialer i Tyskland, der 
udfører kundekendskabsproceduren i Danmark og udføre kundekendskabsproceduren 
i Tyskland er, at i Tyskland har de danske banker incitament til at overopfylde 

                                                
96 Afhandlingen s. 55 
97 Afhandlingen s. 54 
98 Afhandlingen s. 55 
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kundekendskabsproceduren, hvilket giver dem en større omkostning, end når de 
danske banker udføre kundekendskabsproceduren i Danmark.  
 
Samlet set så giver disse to situationer, to forskellige incitamenter. Incitamentet ikke at 
udføre kundekendskabsproceduren, hos de “små” banker med en omsætning på op til 
1 mia. kr., betyder, at de danske banker ikke har denne omkostning, og dermed har 
nemmere ved at skabe et overskud i banken. Det er dog ikke kun en fordel for de danske 
banker, det vil også betyde at de hele tiden har risikoen for, at blive opdaget i en 
lovovertrædelse af kundekendskabsproceduren. Den økonomiske analyse99 antog at 
begge parter i principal-agent forholdet var risikoneutrale, hvor alt risiko blev lagt over 
på banken. Dette betyder at selvom der er en 20% sandsynlighed for, at blive opdaget 
og dermed tildelt en bøde, er det en risiko som banken ikke forholder sig til. Dette er 
som tidligere nævnt ikke 100% realistisk. Derfor diskuterer afhandlingen lidt hvad det vil 
betyde, for de danske banker med en omsætning på op til 1 mia. kr. hvis de nu er 
risikoaverse. De danske banker, vil enten have incitament til, at udføre 
kundekendskabsproceduren, hvis de fandt sandsynligheden forbundet med, at blive 
opdaget i en lovovertrædelse for stor, og dermed ikke turde tage den risiko, der var 
forbundet med ikke, at udføre kundekendskabsproceduren. Det andet incitament de 
danske banker med en omsætning på op til 1 mia. kr. har, er stadig ikke at udføre 
kundekendskabsproceduren, og dermed tage den risiko der er forbundet med dette 
valg. Disse banker vil formentlig, fordi de ikke længere er risikoneutral, gøre dem meget 
usikre og vil formentlig forsøge, at skjule at de foretager denne lovovertrædelse.  
 

Delkonklusion 
Det kan hermed konkluderes at de danske banker med filialer i Tyskland, har flere 
forskellige incitamenter. Forskellen er meget stor mellem den danske definition og den 
tysk definition, af en “kunde” og en “transaktion” i kundekendskabsproceduren, da den 
tyske definition er meget upræcis i forhold til, den danske, som er mere detaljeret 
defineret. De danske banker med filialer i Tyskland, har altså i Tyskland incitament til, 
at overopfylde kundekendskabsproceduren mens i Danmark har de danske banker to 
incitamenter. Dette skyldes at de danske banker, opdeles i forskellige grupper afhængig 
af deres årlige omsætning. De danske banker med en årlig omsætning på op 1 mia. kr. 
har incitamentet til ikke at udføre kundekendskabsproceduren, da 
transaktionsomkostningerne ved kundekendskabsproceduren er for dyre, i forhold til 

                                                
99 Afhandlingen s. 49 
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hvor stor en bøde de vil få idømt, ved en lovovertrædelse sammenholdt med 
sandsynligheden for, at blive opdaget i en lovovertrædelse af 
kundekendskabsproceduren. De danske banker der har en årlig omsætning på mere 
end 1 mia. kr. har incitament til, at udføre kundekendskabsproceduren, da bødeniveauet 
er så stor, at selvom sandsynligheden for at blive opdaget i en lovovertrædelse af 
kundekendskabsproceduren, vil de danske banker stadig have incitament til at udføre 
kundekendskabsproceduren, og dermed accepterer de transaktionsomkostninger, der 
er forbundet med kundekendskabsproceduren.  
 

Samfundsefficiens 
Afhandlingen har altså nu analyseret hvilke incitamenter de danske banker med filialer 
i Tyskland, har i både Tyskland og i Danmark. Hvilken en af disse incitamenter, der er 
den mest samfundsefficiente, vil afhandlingen nu forsøge at give et svar på.  
 
Der kan først og fremmest argumenteres for, at når de danske banker ikke udføre 
kundekendskabsproceduren, og dermed ikke opfylder kundekendskabsprocedurens 
formål, at mindske hvidvaskning af penge, er det til skade for samfundet. Dette skyldes, 
at hvidvaskning af penge er en kriminalitet, der aldrig vil være til gavn for samfundet. 
Der vil blive brugt ressourcer på politiet, hvis arbejde er, at stoppe kriminalitet og dermed 
også hvidvaskning af penge. Formålet med kundekendskabsproceduren og hele 
Hvidvaskloven, er altså at mindske hvidvaskning af penge, og hjælp politiet med at 
stoppe hvidvask.  
 
Derudover kan det konstateres at, når de danske banker med filialer i Tyskland, har 
incitament til, at overopfylde kundekendskabsproceduren er dette også til skade for 
samfundet. Overfyldning af kundekendskabsproceduren betyder som sagt tidligere, at 
de danske banker vil have en større omkostning forbundet med udførelsen af 
proceduren, end hvad der i realitet er nødvendigt. Disse omkostninger skal så 
finansieres et andet sted fra. De danske banker har som nævnt tidligere to muligheder, 
enten at finansierer disse meromkostninger internt i banken, og derfor flytte rundt på 
ressourcerne. Dette kan betyde at de danske banker ikke overholder andre love, og 
dermed foretager en anden lovovertrædelse i en anden lov eller i Hvidvaskloven. Igen 
er dette til skade for samfundet, da lovovertrædelser altid vil påvirke samfundet negativt, 
da der så vil blive brugt ressourcer på at anklage og føre sag, mod de banker der ikke 
overholde de danske love. Den anden mulighed de danske banker har for, at finansiere 
de meromkostninger der er forbundet med over opfyldning, er at hæve priserne på deres 
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varer og tjenesteydelser. Dette betyder først og fremmest at det bliver dyre for 
bankernes kunder, som igen skader samfundet som helhed. Derudover kan det have 
konsekvenser for de danske banker, der risikere at miste nuværende og potentielle 
kunder, da de med deres opportunistiske adfærd, vil finde de billigste banker.  
 
Til sidst kan det konstateres, at transaktionsomkostninger forbundet med, at udføre 
kundekendskabsproceduren også påvirker samfundet. De danske banker der har 
incitament til, at udføre kundekendskabsproceduren, har hermed en 
transaktionsomkostning. Denne vil altså også påvirke samfundet negativt, da de danske 
banker skal finde en måde at finansiere disse transaktionsomkostninger.  
 
Det kan altså konkluderes, at alle incitamenter de danske banker med filialer i Tyskland 
har, vil skade samfundet. Afhandlingen vil herefter finde ud af, hvilke af disse 
incitamenter der er det mest samfundsefficiente, og dermed også det incitament der 
skader samfundet mindst.  
 

Det mest samfundsefficiente incitament  
For at finde ud det mest samfundsefficiente incitament, skal der analyseres hvor meget 
de forskellige incitamenter skade samfundet. Den tiltalte vil altså være de danske 
banker, da det er bankerne der foretager en lovovertrædelse ved ikke at udføre 
kundekendskabsproceduren. Det skal dog præciseres at den anvendte teori af Gary S. 
Becker, skriver om skade på samfundet udelukkende ved en lovovertrædelse. 
Afhandlingen vil altså her gå lidt ud over teorien, da afhandlingen også analyserer 
skaden på samfundet ved at udføre kundekendskabsproceduren.   
 
Ifølge afsnittet “crime and punishment”100 fastslår Gary s. Becker, at samfundets 
samlede skade er, forskellen mellem skaden der bliver forvoldt af lovovertrædelsen af 
kundekendskabsproceduren, og den besparelse de danske banker vil have, hvis de ikke 
udføre kundekendskabsproceduren. Dette skrives som formel således;  

D(O) = H(O) — G(O).101 
 
I formlen er D den samlede skade på samfundet. H står for den skade de danske banker 
forvolder ved en lovovertrædelse, mens G er det, de danske banker sparer ved ikke, at 
udføre kundekendskabsproceduren. O er aktivitetsniveauet af lovovertrædelsen.  
                                                
100 Essays in the Economics of Crime and Punishment - s. 1 
101  Essays in the Economics of Crime and Punishment - s. 6 
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Incitament til ikke at udføre kundekendskabsproceduren 

Som det blev analyseret frem til tidligere, så er der en gruppe banker som har incitament 
til ikke, at udføre kundekendskabsproceduren, og dermed begå en lovovertrædelse. 
Dette incitament skyldes, at transaktionsomkostninger der er forbundet med 
kundekendskabsproceduren, er større end sandsynligheden for, at blive opdaget i en 
lovovertrædelse som, størrelsen på bøde. I denne situation antager afhandlingen, at en 
lovovertrædelse af kundekendskabsproceduren skader samfundet med 10.000 kr. for 
hver gang de danske banker med filialer i Tyskland, ikke udføre 
kundekendskabsproceduren. Dette skyldes, at når de danske banker, ikke udføre 
kundekendskabsproceduren, må det formodes at der vil ske hvidvaskning af penge. Det 
blev antaget i den økonomiske analyse, at de danske banker har en 
transaktionsomkostning forbundet med, 
 at udføre kundekendskabsproceduren på 3.000 kr. pr. transaktion. De 3000 kr. er den 
besparelse de danske banker har når de ikke udføre kundekendskabsproceduren. Dette 
kan nu sættes ind i formlen:  

D = 10.000 - 3.000  
D = 7.000 

 
Det kan ud fra denne beregning konstateres, at samfundet vil lide et tab på 7.000 kr. 
hvis de danske banker med filialer i Tyskland, ikke udføre kundekendskabsproceduren. 
Dette skal så ganges med 50 transaktioner om måneden i et år. Dette betyder at 
samfundet lider et tab på 4,2 mio. kr. årligt.  
 

Incitament til at udføre kundekendskabsproceduren 

Selvom Gary S. Becker, skriver om skade på samfundet ved en lovovertrædelse, vil 
denne teori også blive anvendt, hvor de danske banker udføre 
kundekendskabsproceduren, og dermed ikke begår nogen lovovertrædelse af 
kundekendskabsproceduren. Gray S. Becker’s teori bliver anvendt, da afhandlingen 
synes det kunne være spændende, at se hvordan omkostninger hos de danske banker 
påvirker samfundet.  
 
Det andet incitament, er hvor de danske banker med filialer i Tyskland, vælger at udføre 
kundekendskabsproceduren, selvom sandsynligheden for at blive opdaget i en 
overtrædelse kun er på 20%. Det er størrelsen på bødeniveauet der giver de danske 
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banker incitament til at udføre kundekendskabsproceduren. Dette incitament betyder, 
at de danske banker, har en transaktionsomkostning forbundet med udførelsen af 
kundekendskabsproceduren. Denne omkostning er som antaget i den økonomiske 
analyse på 3.000 kr. pr. transaktion. Afhandlingen antager at dette incitament skader 
samfundet med 4.000 kr. Baggrunden for denne pris, er at de danske banker skal 
finansierer deres transaktionsomkostninger, hvilket på den ene eller anden måde, vil 
koste samfundet. Der kan nu beregnes hvad dette betyder for samfundet:  

D = 4.000 - 3.000 
D = 1.000 

 
Det kan nu konstateres, at når de danske banker har incitament til at udføre 
kundekendskabsproceduren, så lider samfundet et tab på 1.000 kr. per. transaktion. 
Dette skal ganges med 50 transaktioner om måneden, forbundet med at udføre 
kundekendskabsproceduren. Samfundet lider altså et tab på 600.000 årligt.  
 

Incitament til at overopfylde kundekendskabsproceduren 

Det sidste incitament de danske banker med filialer i Tyskland har ved 
kundekendskabsproceduren, er at overopfylde proceduren. Dette er som nævnt 
tidligere, fordi den tyske definition af hvad en “kunde” og en “transaktion” er, er meget 
upræcis. Afhandlingen antager at de danske banker med filialer i Tyskland vil udover de 
3.000 kr. som det koster dem at udføre kundekendskabsproceduren også have en 
meromkostning på 2.000 kr. for at overopfylde kundekendskabsproceduren. Den 
samlede transaktionsomkostning hos de danske banker er 5.000 kr. Afhandlingen 
antager desuden at denne overopfyldning, vil koste samfundet 8.000 kr. Samfundets 
samlede skade kan beregnes:  

D = 8.000 - 5.000 kr. 
D = 3.000 kr.  

 
Det kan ud fra beregningen konkluderes at samfundet vil lide et tab på 3.000 kr. per. 
transaktion som de danske banker med filialer i Tyskland, overopfylder. Dette skal også 
ses som en årligt tab, hvor de danske banker overopfylder 50 transaktioner om 
måneden. Samfundet vil altså lide et tab på 1,8 mio. kr. om året.  
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Sammenligning af incitamenter 

Afhandlingen vil nu sammenligne de tre forskellige incitamenter og vurdere, hvilken én 
af dem der er den mest samfundsefficente. Derfor først et overblik af hvor meget skade 
samfundet lider ved de tre forskellige incitamenter:  

1. Udfører ikke kundekendskabsproceduren: 4,2 mio. kr. 
2. Udfører kundekendskabsproceduren: 600.000 kr. 
3. Overopfylder kundekendskabsproceduren: 1,8 mio. kr. 

 
Det mest samfundsefficiente valg, må antages at være der hvor samfundet lider mindst 
skade. Dette gør sig gældende, ved incitamentet hvor de danske banker med filialer i 
Tyskland, udfører kundekendskabsproceduren. Her lider samfundet kun et tab på 
600.000 kr. Dette er dog ikke incitamentet for alle danske banker. For at alle danske 
banker har incitament til at udføre kundekendskabsproceduren, skal der ændres på 
nogle ting.  
 
Først og fremmest for, at få alle dem der har incitament til ikke, at udføre 
kundekendskabsproceduren, skal bødeniveauet hæves for alle de danske banker, der 
har en omsætning på under 1 mia. kr. Dette skyldes at for disse banker er det dyre, at 
udføre kundekendskabsproceduren, end hvad bødeniveauet er med en sandsynlighed 
på 20%. Som det blev konstateret i den økonomiske analyse, så skal bødeniveauet 
være over 9 mio. kr. ved en sandsynlighed på 20%,102 før de danske banker vil have 
incitament til at udføre kundekendskabsproceduren. En anden løsning vil også være, at 
ændre på hvor stor en sandsynlighed det er, at blive opdaget i en lovovertrædelse. Dette 
vil afhandlingen dog ikke nærmere på.  
 
For at ændre incitamentet hos de danske banker med filialer i Tyskland, som 
overopfylde kundekendskabsproceduren, skal den tyske definitionen af en “kunde” og 
en “transaktion” ændres. Den tyske definition af en “kunde” og en “ transaktion” er, i den 
juridiske analyse blev analyseret frem til, at være en del mere upræcis end den danske 
definition103. Løsningen på at ændre incitamentet hos de danske banker med filialer i 
Tyskland er, at udforme en ny tysk definition af “en kunde” og en “transaktion” i 
kundekendskabsproceduren.  
 
Først og fremmest skal det nævnes, at den tyske Hvidvasklov har implementere EU’s 
Hvidvaskdirektiv som et minimumsdirektiv. Den tyske regering har valgt i deres 
                                                
102 Den økonomiske analyse - s. 54  
103 Afhandlingen s. 36 
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Hvidvasklov GwG, at oversætte Hvidvaskdirektivet mere eller mindre til tysk, og derefter 
sæt dette ind i loven. Den tyske Hvidvasklov GwG er ikke meget anderledes end 
direktivet, især i forhold til hvor lidt de præciserer de forskellige bestemmelser. Den 
danske definition af en “kunde og en “transaktion”, giver ikke de danske banker 
incitament til at overopfylde lovgivningen. Et område hvor der er stor forskel på den 
danske, og den tyske definition er på, hvordan en transaktion defineret. Som 
udgangspunkt er de to definitioner meget ens, men den danske definition, går skridtet 
videre og beskriver, at de danske banker skal have fokus på transaktioner der er 
“komplekse”, “usædvanlig store” eller har et usædvanligt transaktionsmønster. Dette 
præciserer den tyske definition slet ikke. Her slås der blot fast at der skal være fokus på 
de transaktioner, hvor det findes nødvendigt, med formålet om at bekæmpe 
hvidvaskning af penge. Det kunne altså være løsningen, at den tyske definition, var 
mere detaljeret ligesom den danske, end hvad Hvidvaskdirektivet forlanger som 
minimum. Dette vil betyde at de danske banker med filialer i Tyskland, nu ville kunne 
vide, hvornår de overholde kundekendskabsproceduren, og hvornår det de gør ikke er 
nok til at overholde proceduren. Dermed kan det konkluderes at hvis den tyske definition 
bliver mere detaljeret på kundebegrebet og transaktionsbegrebet, vil det ændre 
incitamenterne hos de danske banker med filialer i Tyskland, til at være det mest 
samfundsefficiente, nemlig at udføre kundekendskabsproceduren uden 
meromkostninger.  
 

Delkonklusion 
Det kan hermed konkluderes, at de danske banker har tre forskellige incitamenter, som 
alle påvirker samfundet. De tre incitamenter skader samfundet på henholdsvis, 600.000 
kr., 1,8 mio. kr. og 4,2 mio. kr. Derudover kan det konkluderes at alle tre incitamenter, 
er til skade for samfundet, men den der skader samfundet mindst og derfor også er det 
mest samfundsefficiente incitament er, at udføre kundekendskabsproceduren. Ved 
dette incitament lider samfundet kun et tab på 600.000 kr. årligt. Det konkluderes til sidst 
at, for at ændre de to andre incitamenter til at være lige så samfundsefficiente, skal 
bødeniveauet hæves hos de danske banker der har under 1 mia. kr. årligt i omsætning. 
Derudover skal den tyske definition af kundebegrebet og transaktionsbegrebet, gøres 
mere præcist og detaljeret, for at ændre incitamentet at overopfylde 
kundekendskabsproceduren.  
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Konklusion på integreret analyse 
Det kan hermed konkluderes i den integrerede analyse, at de danske banker med filialer 
i Tyskland, har tre forskellige incitamenter. De danske banker med filialer i Tyskland, 
har altså incitament til, at overopfylde den tyske kundekendskabsproceduren. De 
danske banker med en årlig omsætning på op til 1 mia. kr. har incitamentet til, ikke at 
udføre kundekendskabsproceduren. Til sidst har de danske banker, der har en årlig 
omsætning på mere end 1 mia. kr. incitament til, at udføre kundekendskabsproceduren. 
Det kan derudover konkluderes at mellem de tre incitamenter, er det mest 
samfundsefficiente incitament, at udføre kundekendskabsproceduren, da samfundet 
kun lider et tab på 600.000 kr. årligt. Til sidst kan det konkluderes, for at ændre de 
danske bankers incitament, til at være det mest samfundsefficiente skal der ske to 
ændringer. Bødeniveauet skal hæves hos de danske banker, der har under 1 mia. kr. 
årligt i omsætning, og hos de danske banker med filialer i Tyskland der overopfylder 
kundekendskabsproceduren, skal den tyske definition af kundebegrebet og 
transaktionsbegrebet gøres mere detaljeret.  
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Kapitel 5 - Samlet konklusion 
Formålet med denne afhandling, var at sammenligne den danske definition af 
kundebegrebet og transaktionsbegrebet, med den tyske definition af kundebegrebet og 
transaktionsbegrebet, samt hvad disse to definitioner vil betyde for de danske banker 
med filialer i Tyskland. Derudover ville afhandlingen undersøge hvilke 
transaktionsomkostninger, der er forbundet med kundekendskabsproceduren, og hvilke 
incitamenter disse transaktionsomkostninger giver de danske banker. Til sidst var 
formålet med denne afhandling, at undersøge hvilke af incitamenterne hos de danske 
banker med filialer i Tyskland, der er det mest samfundsefficiente, og hvordan disse 
incitamenter ændres, så de alle er det mest samfundsefficiente incitament.  
 
Afhandlingens juridiske del analyserede sig frem til, en samlede dansk definition af 
kundebegrebet og transaktionsbegrebet, ved hjælp af Hvidvaskloven, Lovforslaget L41 
og Finanstilsynets vejledning. Derudover blev der analyseret frem til, en samlede tysk 
definition, af Hvidvaskloven GwG, Lovforslaget GwG-entwurf samt den tyske vejledning 
AzG, af kundebegrebet og transaktionsbegrebet. Ud fra disse definitioner blev det 
konkluderet, at der er en stor forskel mellem de danske definitioner, og de tyske 
definitioner. Især omkring transaktionsbegrebet, er der en stor forskel. Som 
udgangspunkt er de to definitioner meget ens, men den danske definition, går skridtet 
videre og beskriver, at de danske banker skal have fokus på transaktioner der er 
“komplekse”, “usædvanlig store” eller har et usædvanligt transaktionsmønster. Dette 
præciserer den tyske definition slet ikke. Den tyske definition slår blot fast, at der skal 
være fokus på de transaktioner, hvor det findes nødvendigt. Til sidst konkluderet den 
juridiske analyse, at den store forskel mellem de danske definitioner, og de tyske 
definitioner er så store, at de danske banker med filialer i Tyskland har to muligheder. 
Enten skal de vælge at have én afdeling der står for, at bekæmpe hvidvask i hele 
Europa, og håbe på at de overholder alle Hvidvasklove, ellers skal de danske banker 
oprette afdelinger, i alle de lande de har filialer i, for at sikre at de opretholder de 
respektive Hvidvasklove. 
Derudover blev det analyserede frem til, at i den økonomiske analyse, hvor de danske 
banker skal udføre kundekendskabsproceduren, er der otte transaktionsomkostninger. 
Når disse otte transaktioner ses som én samlet transaktionsomkostninger, er den mest 
profitmaksimerende som en inter transaktion, hvor de danske banker selv udføre 
kundekendskabsproceduren. Den økonomiske del af afhandlingen konkluder desuden, 
at transaktionsomkostningen der er forbundet med, at udføre 
kundekendskabsproceduren, giver de danske banker 2 forskellige incitamenter. De 
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danske banker, med en omsætning på op til 1 mia. kr. årligt har incitamentet til ikke, at 
udføre kundekendskabsproceduren, mens de danske banker, som har en omsætning 
på over 1 mia. kr., har incitament til, at udføre kundekendskabsproceduren. 
På baggrund af den juridiske og økonomiske analyse, vurderer den integrerede analyse 
hvilke incitamenter, hos de danske banker med filialer i Tyskland, der er det mest 
efficiente for samfundet. Mellem de tre incitamenter som de danske banker har ved 
transaktionsomkostningen der er forbundet med at udføre kundekendskabsproceduren 
er det mest samfundsefficiente at udføre kundekendskabsproceduren. Til sidst analyser 
den integrerede analyse, at hvis de danske bankers incitamenter skal ændres, til at 
være det mest samfundsefficiente skal der foretages to ændringer. Bødeniveauet skal 
hæves hos de danske banker, der har under 1 mia. kr. årligt i omsætning, og hos de 
danske banker med filialer i Tyskland, der overopfylder kundekendskabsproceduren, 
skal den tyske definition af kundebegrebet og transaktionsbegrebet udformes mere 
detaljeret. 
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