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Abstract: 
 
In the start of 2018 almost about everybody had heard about explosive rise of cryptocurrency. 

These new digital coins that had made a lot of people millionaires almost over night, would 

be the start of a new era where international payment would become cheaper and more simple: 

be your own bank! was the new saying. Although the rise of value only lasted a couple of 

months until the price of these cryptocurrencies was back to where it was a year earlier, 

cryptocurrency had received such media attention, that the discussions of its utility and future 

have been ongoing ever since. Opinions were divided, some argued that it would solve a lot 

of problems with the current rigid solutions, while other pointed to its criminal history. There 

is no doubt that cryptocurrency has been and still is being used for criminal purposes, e.g. 

money launder and other criminal services. This is why recent development of regulation in 

most countries has been restrictive with the purpose to reduce the risk of money launder with 

virtual assets. EU’s fifth money laundering directive, AMLD 5, is an example hereof. The 

purpose of this thesis is to examine whether Denmark’s implementation of AMLD 5 has any 

effect on the risk of money launder with virtual currencies. Firstly the specifics of the contents 

in the new regulation regarding virtual currency exchanges and storing is inspected with the 

view to complete a legal analysis on the matter. Afterwards the incentives and economical 

implications of virtual currency and the new regulation is reviewed and compared with 

externality theory. Lastly, the thesis discusses whether the restrictive regulation on virtual 

currency exchanges and custodian wallet providers is as effective as intended.  
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Kapitel 1: Metoden 
 
Indledning 
 
Det er efterhånden nærmest blevet en almindelighed, at vi i nyhederne læser om 

hvidvasksager, og det kan endda virke som, at noget der for det meste foregik i andre mindre 

civiliserede lande, nu har fundet sit sted i Danmark - Hvem har ikke hørt om alle milliarderne, 

der har strømmet gennem en af Danske Banks filialer1. Hvidvask har formodentlig eksisteret 

i mange tusinder af år, da penge og kriminalitet ikke er nye opfindelser. Alligevel kan det 

synes som, at vi hyppigere læser om hvidvasksagerne og om landes nye indsatser imod 

hvidvask og lignende kriminalitet. Det er også forståeligt, da det alt andet lige må antages, at 

med en skærpet indsats og moderniseret lovregulering vil være lettere at håndhæve og 

forhindre kriminalitet forbundet med hvidvask. Kort sagt er hvidvask den aktivitet, der 

omskaber udbyttet fra kriminalitet (fx svindel, narkohandel, mm.) til penge, som fremstår 

lovlige og siden kan anvendes som alle andre lovlige betalingsmidler – pengene omdannes 

fra ”sorte penge” til ”hvide penge” 2. Hvidvaskaktivitet er altså central for yderligere 

kriminalitet, hvilket også er en årsag til at Europa Unionen (EU) har øget deres indsats imod 

hvidvask – specielt siden terrorangrebene i de seneste år i Europa3. Nævnte øgede indsatser 

har bl.a. medført to af EU’s større reguleringsindsatser imod hvidvask, henholdsvis det 4. og 

5. hvidvaskdirektiv.  

 

Danmark implementerede i 2017 EU’s 4. hvidvaskdirektiv (AMLD 4), direktiv 2015/849/EU, 

i form af ændring af Hvidvaskloven, jf. Lov nr. 262 af 16. marts 2016. Siden 

implementeringen af AMLD 4 har det vist sig, at den mere og mere udbredte teknologi og 

betalingsmiddel ”virtuel valuta” anvendes i forbindelse med kriminalitet og hvidvask. Derfor 

vedtog EU i 2018 deres 5. Hvidvaskdirektiv (AMLD 5), Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om 

forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge 

eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU, der 

senest skulle implementeres af EU’s medlemsstater i januar 2020. Med implementeringen 

                                                   
1 Bruun & Hjejle (2018), Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial, s. 1 
2 H. Fogtdal, P. Schradieck, P. Bang (2020), s. 78 
3 AMLD 5, pr.1-2.  
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AMLD 5 blev hvidvasklovens anvendelsesområde udvidet. Fra bl.a. at finde anvendelse på 

finansielle virksomheder, advokater og revisorer, ville kunsthandlere og udbydere af visse 

tjenester forbundet med virtuelle valutaer blive omfattede. Sidstnævnte udbydere, herunder 

vekslere af virtuelle valutaer og almindelige betalingsmidler samt udbydere af digitale 

tegnebøger til virtuelle valutaer er netop objektet for nærværende afhandling. Udvidelsen af 

anvendelsesområdet af reglerne sker med henblik på at sikre, at disse relativt nyere 

betalingsmetoder ikke misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering, da disse aktører nu vil 

være omfattet af bl.a. pligterne om kundekendskab og oplysningspligt.  

 

Idet der kommer flere og flere aktører der tilbyder tjenester forbundet med virtuel valuta har 

nærværende afhandling til formål at undersøge den skærpede regulering, herunder hvordan 

den forebygger ulovlig brug af virtuelle valutaer. Helt store aktører som f.eks. Facebook, har 

meldt ud, at virksomheden er i gang med at udvikle et nyt betalingsmiddel baseret på samme 

teknologi, som de fleste kendte virtuelle valutaer bruger4. Facebooks Libra skal efter planen 

være klar i 2020 og vil inkorporeres i de fleste af Facebooks applikationer, hvilket vil betyde 

at flere millioner mennesker vil få en nem adgang til dette betalingsmiddel. Om brugen af 

Facebooks Libra vil være omfattet af de ovenfornævnte hvidvaskregulering eller ikke kan 

selvfølgeligt være svært at vurdere uden den fornødne kendskab til Libras specifikationer. På 

trods heraf må det alligevel vurderes, at nærværende afhandling omhandler et højaktuelt 

emne, idet der i de nedenstående kapitler ses nærmere på lovbestemmelserne i hvidvaskloven 

og de økonomiske muligheder og implikationer med virtuelle valutaer, herunder 

incitamenterne til ulovlig anvendelse. Der er ingen tvivl om, at udviklingen af teknologien 

bag virtuelle valutaer vil fortsætte med tiden, og spørgsmålet er derfor om Danmark og de 

andre lande formår at sikre moderniseringen og effektiviseringen af deres lovregulering.  

 

 
  

                                                   
4 Facebook Libra (2019), s. 1 
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Problemformulering 
I forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 

om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af 

det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af 

direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (herefter nævnt 5. Hvidvaskdirektiv eller AMLD 5),  

der som nævnt ovenfor bl.a. skærper de gældende regler for brugen og veksling af virtuelle 

valutaer, ses der i de følgende kapitler nærmere på, hvorledes Danmarks implementering af 

direktivet ved LOV nr. 553 af 07/05/2019 (Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om 

finansiel virksomhed - Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv) yderligere styrker landets 

indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. Idet ovenfornævnte direktiv er en udvidelse af 

anvendelsesområdet for de gældende regler, der senest blev ændret ved implementeringen af 

EU’s 4. hvidvaskdirektiv, vil nærværende analyse dertil omfatte visse regelændringer medført 

af de tidligere hvidvaskdirektiv. Afhandlingens overordnede problemformulering kan således 

formuleres som følgende:  

 

”Hvorvidt vil implementeringen af EU’s 5. hvidvaskdirektiv ændre incitamenterne 

forbundet med anvendelsen af virtuelle valutaer til hvidvask?” 

 

Undersøgelsen af ovenstående problemformulering findes ved at bruge enkelte 

underspørgsmål i både det juridiske og økonomiske undersøgelsesfelt. Afslutningsvis stilles 

et underspørgsmål, der integrerer henholdsvis den juridiske og økonomiske delkonklusion 

med henblik på yderligere og endelig besvarelse af problemformuleringen. 

 

Juridisk underspørgsmål 
Skærpelsen medfulgt af EU’s 5. Hvidvaskdirektiv gør det aktuelt at undersøge, hvordan 

gældende ret er ændret og hvordan de skærpede bestemmelser sikrer at anvendelsen af virtuel 

valuta gøres mere gennemsigtig. Derfor stilles det juridiske underspørgsmål:  

 

”Hvorledes sikrer den nye regulering, at udbydere af tjenester til brugen af virtuelle valuta 

ikke anvendes i forbindelse med ulovlige formål?” 
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Økonomisk underspørgsmål 
Da den juridiske baggrund er lagt til grund i kapitel 1, vil det efterfølgende være relevant at 

undersøge, hvorvidt udvidet brug af virtuel valuta muligvis kan betyde flere overtrædelser af 

den danske hvidvasklovgivning. Dette gøres ved en strategisk og økonomisk analyse af de 

muligheder og incitamenter der foreligger ved anvendelsen af virtuelle valutaer. Derudover 

undersøges de økonomiske implikationer af den nye regulering, og hvordan den forebygger 

hvidvask. Førnævnte undersøges ved at stille følgende underspørgsmål:  

 

”Hvilke økonomiske incitamenter er gældende ved anvendelsen af virtuelle valutaer til 

hvidvaskning, og hvordan er implementeringen af AMLD 5 en forebyggelse heraf?” 

 

Integreret underspørgsmål 
Tilsvarende den juridiske analyses indledende betydning for den økonomiske analyse, vil den 

økonomiske delkonklusion sammen med den juridiske delkonklusion introducere den 

integrerede analyse.  

 

I det 4. kapitel undersøges hvorvidt det skærpede regelsæt, analyseret i de forrige kapitler, er 

en samfundsefficient lovændring. Derfor stilles det integrerede underspørgsmål:  

 

”Hvorvidt er implementeringen af 5. Hvidvaskdirektiv egnet i forhold til dets formål, og er 

det en samfundsefficient lovændring?” 

 
 
Struktur 
Som det fremgår ovenfor er hele afhandlingen delt op i kapitler med delspørgsmål, nærmere 

beskrevet består hele afhandlingen af 6 kapitler. Af de 6 kapitler er det hovedsageligt de første 

4 kapitler, der har betydning for afhandlingens analyserende indhold. I den nedenstående figur 

belyses strukturen, hvis formål er at bevare en rød tråd gennem hele afhandlingen, samtidigt 

som der gives en fyldestgørende konklusion på problemformuleringen og 

underspørgsmålene.  
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Synsvinkel 
Som udgangspunkt vil der i de følgende analyser anvendes en såkaldt virksomhedssynsvinkel, 

hvilket betyder, at der i den juridiske analyse undersøges hvordan det nye regelsæt påvirker 

de omfattede aktører, hvis arbejde har en forbindelse til virtuelle valutaer, herunder udbydere 

af veksling af virtuelle valutaer og opbevaring af disse virtuelle valutaer gennem digitale 

tegnebøger. Det vil sige, at det er de nye juridiske krav for bl.a. virksomheder, der er er emnet 

for analysen, og dermed ikke juridiske krav for individuelle personer, der ejer eller handler 

med virtuelle valutaer. I den økonomiske analyse anvendes ligeledes en 

virksomhedssynsvinkel, da der ses nærmere på de (ulovlige) økonomiske muligheder og 

Kapitel 1: Metoden 
I dette kapitel introduceres emnet og problemformuleringen, hvorefter den anvendte juridiske- og 

økonomiske metode belyses.  

Kapitel 2: Den juridiske analyse 
Ved at undersøge gældende ret relateret til brugen af virtuelle valuta, herunder bl.a. hvidvasklovens 

bestemmelser samt AMLD 5, belyses Danmarks anti-hvidvask indsats i forbindelse med virtuelle valutaer. 
 

Kapitel 3: Den økonomiske analyse 
Den økonomiske analyse ser nærmere de potentiele risici ved voksende brug af virtuel valuta, og hvorfor 

det er nødvendigt med de juridiske rammer analyseret i kapitel 1.  

Kapitel 4: Integreret analyse 
Hvorvidt hvidvasklovens skærpede regler relateret til virtuel valuta udgør en efficient lovændring set med 

en samfundssynsvinkel undersøges ved brug af spilteori. 

 

Kapitel 5 og 6: Konklusion og litteraturlisten 
Afslutningsvis sammenføres alle delkonklusionerne i de forrige kapitler, så de danner en fyldestgørende 

konklusion på afhandlingens problemformulering. Derefter oplistes al litteratur, der er anvendt for at finde 
frem til konklusionen. 
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incitamenter ved brugen af virtuelle valutaer, hvilket må antages at være årsagen til de nye 

krav til virksomhederne.   

 

I det efterfølgende kapitel, hvori den integrerede analyse foretages, vil der dog anvendes en 

samfundsøkonomisk synsvinkel, hvilket betyder, at analysen hovedsageligt ser på effekten på 

de enkelte aktører i forhold til den samfundsmæssige fordel der opnås. Det vil også sige, at 

det er samfundsefficiensen af det 5. Hvidvaskdirektiv, der ønskes undersøgt.  

 
Afgrænsning 
I de ovenstående afsnit er der skrevet, at afhandlingens hovedsagelige udgangspunkt er EU’s 

5. hvidvaskdirektiv, men konkret er der kun visse dele af direktivet der egentligt er omfattede 

af afhandlingens analyser. Desuden er det egentligt den danske implementering af direktivet, 

der vil være objektet for analysen, hvilket betyder at den juridiske analyse ser nærmere på 

LOV nr. 553 af 07/05/2019 (Hvidvaskloven). Da det alene er udvalgte dele af kravene i 

Hvidvaskloven og direktivet der er relevante, betyder det derved at afhandlingen er afgrænset 

fra de dele, der ikke er relateret til virtuelle valutaer. For eksempel er der som følge af 

implementering af direktivet også skærpede krav til kunsthandel, jf. direktivets art. 1, litra c 

og hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 22. Ligeledes ses der ikke nærmere på de nye krav om 

bankernes registreringer for anonyme bankkonti, jf. art. 6. Disse regler har ikke relevans for 

nærværende afhandling.  

 

Formålet med afhandlingen er at undersøge effektiviteten af reguleringen for virtuelle 

valutaer. Der lægges dog i analysen ikke vægt på visse lovkrav, der ikke anses som direkte 

forbundet med hvidvaskforebyggelse. Det vil sige, at ansøgningskrav om tilladelse til 

valutaveksling mv. ikke spiller en central rolle i afhandlingen – Det antages at de relevante 

aktører allerede er i besiddelse af de nødvendige tilladelser og opfylder alle andre lignende 

krav, der måtte være. Der er således hovedsageligt afgrænset fra bestemmelserne om tilladelse 

for valutavekslingsvirksomhed i hvidvasklovens kapitel 10.  
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Den juridiske metode 
For at finde et kvalificeret svar til den juridiske problemformulering, hvorefter den gældende 

regulering undersøges i forhold til dennes indsats mod ulovligheder i forbindelse virtuelle 

valuta, anvendes den retsdogmatiske metode eller ”fortolkning”. Ved brug af den 

retsdogmatiske fortolkning undersøges og fastlægges den danske gældende ret (de lege lata). 

Idet det er den retsdogmatiske fortolkning der anvendes i hele det danske juridiske system, 

betyder det ligeledes at korrekt anvendelse af metoden vil i teorien føre til samme konklusion, 

som enhver dansk domstol ville finde frem til, da begge benytter samme 

undersøgelsesmetode. Da denne retsdogmatiske metode anvendes, betyder det at de relevante 

retskilder gennemføres i en bestemt rækkefølge, således at der i det juridiske analyse kapitel 

først gennemgås regulering, dernæst retspraksis, fulgt af henholdsvis retssædvaner og 

forholdets natur. Det er dog vigtigt at notere sig, at den bestemte rækkefølge ikke 

nødvendigvis gør en forskel i deres betydning eller vægt i den efterfølgende konklusion. Det 

vil sige, at der er en rækkefølge men altså ikke en rangorden.  

 

Herefter er det relevant at redegøre for retskildelæren5, da forståelse af denne er nødvendig i 

forbindelse med anvendelsen af den retsdogmatiske fortolkning. Retskildelæren er læren om 

en rangorden i selve retskilderne, hvilket bl.a. kan være lex superior-princippet. Dette betyder, 

at f.eks. i retskilden regulering har visse love forrang for andre love, herunder et nu 

grundloven som har forrang for andre danske love. Dette hierarki har betydning for den 

nærværende juridiske analyse i den forstand, at der ses nærmere på hvidvaskloven og dennes 

samspil med anden dansk regulering. Ligeledes vil der også inddrages EU-retlige aspekter, 

idet den danske lovgivning skal fortolkes EU konformt - det vil sige at de danske myndigheder 

og domstole skal anvende den nationale ret således, at der tages højde for de EU-retlige formål 

og forpligtelser. EU-retten har altså en betydelig indvirkning på, hvorledes de danske regler 

er sat op6. 

 

Som nævnt ovenfor er det nødvendigt at undersøge alle relevante retskilder for at udlede den 

danske gældende ret i forbindelse med brugen af virtuel valuta. Dette betyder dog ikke, at der 

                                                   
5 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 35  

6 H. Fogtdal, P. Schradieck, P. Bang (2020), s. 89 
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nødvendigvis findes relevante retskilder i alle ”former”, da nyere regulering oftest ikke har 

megen tilhørende retspraksis eller retssædvaner. Dertil skal det afslutningsvis nævnes, at 

anvendelsen af ovenstående juridiske metode bidrager også til den retspolitiske analyse i 

kapitel 4.  

 

Idet der i den juridiske analyse i kapitel 1 anvendes flere retskilder såvel danske som 

europæiske, vil der nedenstående kort redegøres for disse. 

 

Dansk regulering 

Som nævnt tidligere tager nærværende juridiske analyse udgangspunkt i den danske 

hvidvasklovgivning, nærmere bestemt de bestemmelser der finder anvendelse på brugen af 

virtuel valuta. Det vil sige at det er LBKG 2020-04-02 nr. 380 om forebyggende 

foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (herefter kun ”Hvidvaskloven”), 

der ved implementering af AMLD 5 er ændret af Lov 2019-05-07 nr. 553 om ændring af 

hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. I forbindelse med anvendelsen af 

Hvidvaskloven og enhver anden regulering vil der selvfølgeligt ses nærmere på de tilhørende 

lovforarbejder, herunder lovforslag, betænkninger mv. Der er delte meninger om brugen af 

forarbejdere ved udledelsen af gældende ret7, argumenterne for og imod hænger ofte sammen 

med ens holdninger til subjektiv og objektiv lovfortolkning. Der ses dog i de senere år en 

udvikling, hvor anvendelsen af forarbejdere i lovfortolkning er blevet mere normalt8. Idet 

Hvidvasklovens forarbejdere mere eller mindre hænger sammen med EU-retlige forarbejdere, 

vil disse også benyttes i den juridiske analyse af hvidvaskloven – Dog ikke sagt, at der lægges 

større eller mindre vægt på de danske lovkommentarer end de EU-retlige.  

 

Ud over hvidvaskloven vil der ligeledes ses nærmere på betalingsloven, jf. LOV nr. 662 af 8. 

juni 2017, senest ændret ved lov nr. 552 af 7. maj 2019 (Herefter kun Betalingsloven eller 

BL). Betalingsloven er relevant i forbindelse af klarlæggelsen af hvilke betalingsmidler er 

omfattet af den juridiske betegnelse virtuel valuta. 

 

 

                                                   
7 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 259 
8 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 260 
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Dansk retspraksis 

Såfremt der findes relevant retspraksis, der kan bidrage til fortolkningen af implementeringen 

af AMLD 5, vil denne inddrages i den juridiske analyse. Præjudikatvirkningen af eventuel 

retspraksis er ikke alene afhængig af, hvorvidt denne er udstedt af en dansk domstol eller en 

administrativ offentlig myndighed. Det har tillige betydning om en foregående afgørelse 

danner mønster for fremtidige afgørelser9. På baggrund heraf vil der så vidt muligt 

frembringes relevante afgørelser i analysen i kapitel 2.   

 

Der er ikke anvendt retlige sædvaner eller forholdets natur i nedenstående analyse, da disse 

endnu ikke findes grundet reguleringens korte levetid i forhold til virtuelle valutaer. 

 

EU-retlig regulering og retskilder 

Som en medlemsstat af EU er Danmark forpligtet til at fortolke sin nationale ret i 

overensstemmelse med EU-retlige principper og praksis. Dette er gældende for både 

domstolene og de administrative myndigheder10. EU-konform fortolkning er stedfæstet i flere 

af EU-domstolens afgørelser, herunder f.eks. Costa mod ENEL i 196411, hvilket betyder 

konkret at udformningen af implementeringen af et givent direktiv ikke skal stride imod EU’s 

målsætning med det givne direktiv - I vores tilfælde er der tale om 4. og 5. hvidvaskdirektiv. 

Pligten til den EU-konforme fortolkning indtræder så snart fristen for gennemførelsen af 

direktivet er udløbet, hvorfor Danmark skal fortolke hvidvaskloven EU-konformt. Af denne 

årsag vil det i den nærværende juridiske analyse flere gange være relevant at sammenholde 

EU’s direktiver imod indholdet af hvidvaskloven.  

 

Direktiver og forordninger 

Direktiver og forordninger er to af EU’s værktøjer til at regulere inden for unionens område. 

De to væsentlige forskelle mellem disse er, at udstedte direktiver skal implementeres af selve 

medlemsstaten. Det er overladt til den nationale lovgiver at vælge omfang af de konkrete 

lovregler så længe de er i overensstemmelse med målsætningen bag direktivet, jf. TEUF art. 

288. I så fald AMLD 5 var en forordning ville denne være direkte gældende i Danmark, og 

en implementering eller ændring af hvidvaskloven ville i teorien være unødvendig. Idet 

                                                   
9  C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 178 
10 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 226 
11 Flaminio Costa v E.N.E.L, sag 6/64 
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direktiver ikke er direkte forbindende for EU’s medlemsstater, kaldes de også 

”minimumsdirektiver”, hvilket er en hentydning til, at indholdet af direktiverne udgør en 

minimumsnorm. Såfremt en medlemsstat ønsker, kan implementeringen af en bestemmelse 

fra et direktiv udformes hårdere end det oprindelige indhold i direktivet. Det stilles dog et 

krav om, at udformningen af implementeringen uanset er i overensstemmelse og proportionel 

med direktivets formål.   

 

Primær- og sekundærretten 
Ud over sondringen mellem forordninger og direktiver opdeles EU-retten derudover mellem 

primærretten og sekundærregulering.  Primærretten består af EU’s traktater, de 

grundlæggende rettigheder og de almindelige retsprincipper.12 Primærretten og EU’s 

traktatgrundlag, herunder EU-traktaten og EUF-traktaten, lægger rammen for udformningen 

af den bindende sekundærreguleringen, der består af forordninger, direktiver, afgørelser og 

henstillinger. Det vil sige, at ved at analysere implementeringen af EU’s 5. hvidvaskdirektiv, 

undersøges EU’s sekundærregulering. 

 

Soft law  

Den ikke-bindende del af EU-retten kaldes ofte Soft Law. Denne del af EU-retten omfattet de 

ikke-bindende henstillinger og udtalelser, hvor EU via bl.a. EU-kommissionen kan 

offentliggøre visse fortolkninger af regler i udstedte direktiver. Der er ikke fundet relevant 

soft law, der kan bidrage til fortolkningen af det 5. hvidvaskdirektiv. Fortolkningen heraf er 

derfor som udgangspunkt baserest på selve indholdet i direktivet, herunder betragtningerne i 

i direktivets præambel.  

 

Komparativ retsanalyse 

Som en afsluttende og perspektiverende del af den juridiske analyse, foretages der 

sammenligning mellem Danmarks implementering af hvidvaskdirektivet både i forhold til 

indholdet af selve direktivet, men også i forhold til reguleringen af virtuelle valutaer i 

Schweiz, der ikke er medlem af EU. Anvendelsen af komparativ juridisk metode er aktuel 

med henblik på at undersøge og sikre harmonisering af nationale regler.13 Idet EU i form af 

                                                   
12 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 135 
13 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 506 
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direktiver ikke pålægger sine medlemsstater at implementere reglerne i en eksakt udformning, 

kan der opstå forskelligheder i de forskellige medlemsstaters implementering. Det er dog ikke 

nødvendigvis et kriterie for en komparativ analyse at finde forskelligheder i de nationale 

retter, da den komparative analyse ligeledes kan danne et grundlag for forståelsen af hvordan 

andre lande løser deres juridiske problemer.14 Såfremt Danmarks og andre landes regulering 

kan sammenlignes kan det også betyde, at reguleringen er vel egnet med henblik til 

hovedformålet. 

 

Økonomisk metode  
For at finde svaret på det økonomiske underspørgsmål, er der taget udgangspunkt i den 

neoklassiske økonomiske teori, hvorefter aktørerne der er påvirkede af en given regulering 

betragtes som en virksomhed, der er en fuldt rationel beslutningsenhed.15 Virksomhedernes 

rationalitet medfører, at de ønsker at profitmaksimere og sikre den størst mulige nytte ved et 

givent scenarie. De centrale begreber er redegjort nærmere i den økonomiske analyse.  

 

Strategisk analyse af muligheder og incitamenter ved virtuelle valutaer 

Den økonomiske analyse indledes med en analyse af, hvilke forhold gør at virtuelle valutaer 

er egnet til brug i forbindelse med hvidvask, og hvilke egenskaber bidrager til valget af virtuel 

valuta frem for andre muligheder, herunder kontanter og finansielle instrumenter. Der ses 

således nærmere på de gældende incitamenter for virtuel valuta og hvidvask. Derudover 

betragtes hvidvask i et økonomisk perspektiv, herunder hvordan hvidvaskcyklusen bidrager 

til yderligere kriminalitet. 

 

Eksternalitets-teori 

Den anden del af den økonomiske analyse er baseret på Buchanan og Stubblebines teori om 

eksternaliteter, hvilket er en central del af den neoklassiske teori.16 Ved at anvende denne 

teori er det muligt af vurdere, hvorledes en given regulering påvirker markedet, og hvorvidt 

reguleringen påvirker dem, der er årsagen til at nye regelsæt er nødvendigt. I forbindelse med 

at sammenholde eksternalitets-teorien sammen med den nye regulering af virtuel 

                                                   
14 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 76 
15 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 486 
16 J. M. Buchanan, W. C. Stubblebine (1962), s. 371 
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valutavekslere og udbydere af tegnebøger, inddrages tillige K. J. Roses undersøgelser af EU’s 

4. hvidvaskdirektiv.  

 

Integreret metode 
Den integrerede analyse er en retspolitisk undersøgelse af, hvorvidt implementeringen af 5. 

hvidvaskdirektiv er egnet i forhold til sit formål. Dette undersøges både ved udgangspunkt i 

selve indholdet af direktivet, hvori formålet fremgår, men også ved at anvende spilteori og 

udvalgte efficiens-kriterier. En retspolitisk analyse kan danne fundament for, hvordan en 

regulering bør udformes17, hvorfor der ud fra en vurdering af reguleringens efficiens gives et 

bud på, hvorvidt reguleringen bør ændres yderligere.  

 

Spilteori 

Spilteori har sin oprindelse fra 1944, da J. von Neuman og Oskar Morgenstern først kom med 

en model om adfærd hos individer, der har flere valgmuligheder. Spilteorien ser netop 

nærmere på, hvordan aktører vælger deres strategi ud fra en vurdering af den potentielle 

gevinst. Spilteori er således en meget abstrakt metode, der kan bidrage til vurderingen af, 

hvorvidt ændringen af en forudsætning har den ønskede effekt.18  

 

Efficiens 

Efter anvendelsen af spilteori til vurdering af lovændringens effekt på de relevante aktører, 

inkorporeres økonomiske efficiens-kriterier, herunder Pareto og Kaldor-Hicks-kriterierne. 

Disse kan anvendes for at forstå effekten som illustreret ved spilteorien. Det vil sige, at 

spilteorien illustrerer forskellen mellem adfærden før og efter implementeringen af det 5. 

hvidvaskdirektiv, hvorefter de anvendte efficiens-kriterier efterfølgende bruges til at vurdere, 

om denne effekt på aktørernes adfærd er effektiv i forhold til det ønskede resultat. De konkrete 

aspekter ved hvert kriterie uddybes nærmere i den integrerede analyse.  

 

Kildekritik 
Afhandlingen er udfærdiget på baggrund af teoretiske antagelser, hvilket betyder at der er 

ikke inkluderet empirisk data i forbindelse med undersøgelsen af problemformuleringen. 

                                                   
17 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 501 
18 M. J. Osborne (1994), s. 1 
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Årsagen til den teoretiske tilgang er delvist, at det i den første halvdel af 2020 har været 

begrænsede kontaktmuligheder med de relativt små danske virtuelle valutavekslere, herunder 

Copenhagen Bitcoin. De manglende empiriske data betyder dog ikke, at de følgende analyser 

ikke har en værdi, da den bl.a. trods alt er baseret på anerkendt økonomisk teori. Det betyder 

dog, at der flere steder er anvendt sækunderkilder, hvilket kan være en ulempe. Derudover er 

der på nuværende tidpunkt ikke fundet dansk retspraksis, der omhandler brud på 

hvidvaskloven og virtuelle valutavekslere eller udbydere af virtuelle tegnebøger. 

 

 

Kapitel 2: Den juridiske analyse  
Som nævnt indledningsvis samt i beskrivelsen af problemformuleringen ovenfor er formålet 

med nærværende juridiske analyse at undersøge de gældende juridiske rammer for brug og 

veksling af virtuelle valutaer. Med henblik på at give læseren det nødvendige overblik 

indledes den juridiske analyse med en beskrivelse af hvidvasklovgivningens udvikling de 

seneste år. Derudover beskrives kort udviklingen af virtuelle valutaers relativt korte historie 

inden den juridiske analyse påbegyndes.  

 

Historisk udvikling af bekæmpelse af hvidvask: 
De seneste år har udviklingen af en ajour og effektiv regulering af hvidvask fået mere fokus. 

Alene ved at se på de senere år, har der været en række terrorangreb i Europa, afsløringen af 

Panama Papers samt Danske Banks involvering i en større hvidvasksag i Estland. Da der ses 

en direkte sammenhæng med anden kriminalitet og hvidvask, er en skærpet 

hvidvaskregulering ikke alene nødvendig for bekæmpelsen af hvidvask i sig selv, men 

ligeledes et værktøj for at forhindre anden kriminalitet, f.eks. terrorangreb der i stor grad 

benytter hvidvaskning i forbindelse med finansieringen af terror. Et af de nyere eksempler for 

denne sammenhæng er en beslaglæggelse i Italien af hårde stoffer med en anslået 

markedsværdi på 7,5 milliarder danske kroner. Stofferne kom fra terrorgruppen IS, som 

bruger kriminalitet, herunder salg af stoffer og hvidvask, som del af deres finansiering af 

terror. Det vil sige at bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering har en væsentlig 

forbindelse, hvilket også er nævnt både i præmisserne til AMLD 5 og i forarbejderne til 

hvidvaskloven, jf. s. 10 i Bemærkningerne til lovforslaget.  
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Idet hvidvask og finansiering af terror ofte foregår i et internationalt regi er det nødvendigt 

med en vis grad af harmoni af reguleringen, således de forskelligheder der måtte være i de 

forskellige lande ikke kan misbruges til fordel for de kriminelle. Dertil er det nødvendigt med 

vedvarende bevågenhed i forbindelse med hvidvaskbekæmpelse, idet området konstant 

udfordres af kriminelle, der finder nye metoder og veje til hvidvaskning af deres ulovlige 

midler19. Dette må også antages at være en af årsagerne til, at EU har ønsket en fælles 

regulativ front imod hvidvask, jf. AMLD 5, præmis 1 og 4. Hovedsageligt er det i dag den 

gældende hvidvasklov der udgør denne front i Danmark, dog ses indsatsen imod hvidvask 

også i andre retskilder, herunder f.eks. straffeloven, toldloven samt et par andre 

bekendtgørelser. Ses der helt historisk på udviklingen af forebyggelsen og retsforfølgelsen af 

hvidvask, kan man gå helt tilbage til 1990, hvor der i Strasbourgkonventionen20 blev krævet 

at hvidvask af udbytte fra alle strafbare forhold blev kriminaliseret, jf. Strasbourg, 8.XI.1990 

art. 2, nr. 1. Siden 90’erne er der flere gange udstedt internationale direktiver og anbefalinger, 

der i 1993 medførte implementeringen af den første danske hvidvasklov, L 1993-06-09 nr. 

348, som bl.a. medbragte en underretningspligt for finansielle virksomheder ved mistanke om 

ulovlige pengemidler, jf. daværende hvidvasklovs § 10 og § 10a. Den danske hvidvasklov er 

ligeledes udvidet og skærpet flere gange siden 1993, herunder er relevant at nævne ændringen 

i 2002, hvorefter lovens anvendelsesområde blev udvidet til at omfatte finansiering af 

terrorisme, uagtet der i det konkrete tilfælde var tale om lovlige midler21. Samtidigt betød 

ændringen i 2002 også, at det ikke længere alene var finansielle virksomheder, der var 

omfattede af reglerne i loven, men at andre personer og virksomheder også indgik i lovens 

anvendelsesområde.  

 

Da nærværende analyse ser nærmere på implementeringen af EU’s 5. Hvidvaskdirektiv, er 

det indlysende at der har været et par direktiver inden det femte er udstedt. I 2005 udarbejdede 

EU sit 3. hvidvaskdirektiv, hvorefter den gamle hvidvasklov blev afløst af ”Lov om 

foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme” af 27. februar 2006.22 

Her fra stammer forpligtelserne om overvågning af ens kunder og deres transaktioner, jf. L 

2006-02-27 nr. 117 § 6. Implementeringen i 2017 af EU’s efterfølgende direktiv, AMLD 4, 

                                                   
19 Forarbejderne til AMLD 5, s. 10.  
20 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime 
21 H. Fogtdal, P. Schradieck, P. Bang (2020), s. 83. 
22 H. Fogtdal, P. Schradieck, P. Bang (2020), s. 83.  
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medførte ligeledes foranstaltninger der skulle sikre yderligere gennemsigtighed i Unionen, da 

der i EU’s medlemslande bl.a. skulle oprettes et centralt register med oplysninger om 

virksomheders reelle ejere, jf. AMLD 4 art. 30, nr. 3. Derudover medførte ændringen af 

hvidvaskloven i 2017, at retstillingen ændredes fra primært at være regelbaseret til at blive 

mere risikobaseret23, mere herom i analysen nedenfor. Efterfølgende blev AMLD 5 

udarbejdet i 2016 som en ændring til AMLD 4, hvis hovedsagelige formål er at sikre 

yderligere gennemsigtighed og forbedre bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Med 

AMLD 5, der trådte i kraft den 10. januar 2020, var der hovedsagelig implementeret en 

udvidelse af anvendelsesområdet af den tidligere regulering, således at bl.a. veksling af 

virtuelle valutaer og leverandører af digitale tegnebøger nu også var forpligtede enheder i 

henhold til direktivet – På lige fod med andre finansielle virksomheder. Generelt kan det kort 

konkluderes, at en vedvarende udvikling og styrkelse af indsatsen imod hvidvask vil være 

nødvendig så længe der opfindes nye metoder for hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Udviklingen i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering har de seneste år haft karakter 

af øget gennemsigtighed og skærpede håndhævelsesmuligheder, hvilket må antages fortsat at 

være nødvendigt i fremtiden, da behovet formodentligt ikke bliver mindre med den evige 

teknologiske udvikling samt et voksende fokus på denne form for kriminalitet i 

nyhedsmedierne. Et eksempel på disse nye muligheder og nye metoder, der er forårsaget af 

teknologiske udvikling, er virtuelle valutaer. Virtuelle valutaer er ifølge flere nyhedsartikler 

både brugt i forbindelse med terror i Asien24 og i forbindelse med norsk kidnapning25. Med 

brugen af virtuelle valutaer kan kriminelle altså sikre et udbytte af deres kriminalitet og 

efterfølgende veksle den virtuelle valuta til mere accepteret og anvendelig valuta, eller vælge 

at bruge den virtuelle valuta i terrorfinansiering.  

 

Historisk udvikling af virtuel valuta 
Uden at gå direkte ind en juridisk definition af hvad virtuelle valutaer er, og hvilke 

elektroniske betalingsmidler ikke er omfattet af den nye hvidvaskregulering, er virtuelle 

valutaer oftest ligestillet med den såkaldte virtuel kryptovaluta (herefter kun ”kryptovaluta). 

I de seneste år er der i nyhederne flere gange fremkommet opsigtvækkende historier om 

                                                   
23 H. Fogtdal, P. Schradieck, P. Bang (2020), s. 77.  
 
24 The Diplomat (2020): How Terrorists Use Cryptocurrency in Southeast Asia 
25 Danmarks Radio (2019): Ekspert om norsk kidnapning - Kryptovaluta er forbrydernes foretrukne 
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gevinster og tab forbundet med kryptovaluta, samtidigt som kryptovaluta har været debatteret 

heftigt blandt økonomer og finansielle eksperter. Debatten har omhandlet virtuelle valutaers 

anvendelighed og fremtid, herunder hvorvidt de offentlige myndigheder alment skal acceptere 

det nye betalingsmiddel. En af den mest kendte og udbredte kryptovalutaer er Bitcoin, hvis 

oprindelse i 2009 medbragte samtidigt Blockchain-teknologien med sig. Den nye teknologi 

og valuta, som var en reaktion på finanskrisen i 200826, skulle ifølge den ukendte opfinder 

være et uafhængigt pengesystem der skulle bidrage til at gøre bankerne unødvendige i 

fremtiden. Hvor bankerne og lignende finansielle virksomheder i almindelighed agerede som 

en tredjemand, når der skule overføres midler fra en part til en anden part, blev det med 

Bitcoin muligt at overføre betalingsmidlet direkte mellem to parter uden at en bank var 

involveret27. Transaktionen af værdierne krævede nu alene to parter. Det andet aspekt af den 

nye opfindelse har særdeles stor betydning for behovet for lovreguleringen forbundet med 

brugen af virtuelle valuta, da Bitcoins og elektroniske tegnebøger dertil gjorde helt anonyme 

overførsler mulige. Som belyst ovenfor har det igennem hele den historiske udvikling af 

hvidvaskreguleringen været centralt at sikre øget gennemsigtighed. Det er altså formodet at 

øget gennemsigtighed forhindrer muligheden for hvidvask, hvilket også modsætningsvis kan 

betyde at øget anonymitet betyder mere hvidvask og kriminalitet. Siden Bitcoins udvikling i 

2009 har kryptovaluta-miljøet de efterfølgende år oplevet spektakulære begivenheder med 

bedrageri og hacking, herunder f.eks. afsløringen af Mt. Gox, der var den størtste kryptovaluta 

handelsplads indtil 2014. Handelspladsen havde siden 2011 løbende mistet bitcoins til en 

værdi af 450 millioner US dollars. Efterfølgende forsvandt alle internetspor af Mt. Gox.28 

Derudover kommer man ikke udenom, at Bitcoin spillede en stor rolle i det ulovlige 

markedsplads på det ”mørke net”, Silk Road. På den nu lukkede hjemmeside kunne man 

relativt nemt bestille bl.a. ulovlige euforiserende stoffer, stjålne kreditkort eller våben. Det 

eneste godkendte betalingsmiddel var Bitcoin.29  

 

                                                   
26 M. Kühn Pedersen (2018), s. 1  

27 S. Nakamoto (2008), s. 1 
28 M. Kühn Pedersen (2018), s. 2 

29 S. Kethineni, Y. Cao, C. Dodge (2017), s. 145 
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Figur 1: Markedsværdi for alle kryptovalutaer ml. jan. 2017 til juni 2020.  

 

 

Sidenhen er der sket stor udvikling i kryptovaluta- og blockchain-miljøet, både prismæssigt i 

forhold til markedets samlede værdi, men også har flere etablerede virksomheder og 

myndigheder talt positivt om den bagvedliggende teknologi, Blockchain, og at den muligvis 

har andre anvendelsesformål end som den bagvedliggende teknologi til et betalingsmiddel 

som tit er forbundet med kriminalitet. Ifølge den mest anvendte kursmåler 

CoinMarketCap.com eksisterer der omkring 5.800 forskellige virtuelle valutaer30, hvor de 

fleste har forskellige karakteristika og formål. Antallet af valutaer ændres hver dag, og dermed 

må det antages at være begrænset hvor meget de mindst udbredte valutaer i realiteten bliver 

anvendt med et egentligt formål. En af de seneste store nyheder er, at Facebook er i gang med 

at udvikle en valuta, der er inspireret af Bitcoins bagvedliggende teknologi.  

 

Hvad er hvidvask og finansiering af terror?  
I forbindelse med at forstå hvordan hvidvasklovens bestemmelser relateret til virtuel valuta, 

er det ligeledes nødvendigt at forstå de helt grundlæggende og centrale begreber i 

hvidvaskloven, herunder hvilke akter er karakteriseret som hvidvask og finansiering af terror, 

og hvordan den juridiske definition er.  

 

 

                                                   
30 Ifølge CoinMarketCap findes pr. 3. august 2020 5.889 forskellige valutaer: 
https://coinmarketcap.com/all/views/all/ 
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Hvidvask 

Generelt kan hvidvask beskrives som en handling, der gør udbytte fra kriminalitet til penge, 

der kan bruges og investeres som almindelige lovligt tjente penge. Den juridiske definition af 

hvidvask findes i hvidvasklovens §3, stk. 1, som beskriver hvidvask som følgende:  

 

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. 

Ovenstående definition er senest ændret ved implementeringen af AMLD 4 og dennes art. 1, 

stk. 3, hvori der tillige konkret nævnes at ”fortielse” i forbindelse med formuegoders sande 

karakter ligeledes er omfattet – Altså en mere præcis og mere konkret beskrivelse af 

hvidvasklovens § 3, stk. 1, nr. 2, hvori “ […] på anden måde efterfølgende virke til at sikre 

det økonomiske udbytte” må vurderes at omfatte samme handling. I beskrivelserne af 

hvidvask kan det således udledes, at det ikke er afgørende hvorvidt den kriminelle akt, der er 

selve kilden til udbyttet der hvidvaskes, er begået af samme person, der udfører hvidvask 

proceduren. Den kriminelle akt, der er kilden til udbyttet, er ikke reguleret af hvidvaskloven, 

og dermed ses der i henhold til HVL ikke nærmere på, hvorvidt den kriminelle aktivitet er 

foregået i Danmark eller i et internationalt regi. I henhold til Finanstilsynets vejledning til 

hvidvaskloven er der ingen bagatelgrænse for, hvornår et forhold er omfattet af definitionen 

af hvidvask31. Det vil sige, at der stilles f.eks. ikke en beløbsgrænse for, hvornår noget i 

realiteten er hvidvask af kriminelt udbytte. Derudover fremgår det af bemærkningerne32 til 

HVL § 3, at det er ikke et krav, at processen skal være særligt kompliceret, og i mange tilfælde 

kan kunden alene have deltaget i en mindre del af processen33. Dermed er det nok, at en person 

kortvarigt har tilladt at en anden part at deponere penge på sin konto, altså hvor kontoejeren 

alene er en del i et kort og enkelt led af hvidvaskprocessen.  

                                                   
31 Hvidvaskvejledningen, s. 17. 
32 LFF 2016-10-13 nr. 41 
33 LFF 2016-10-13 nr. 41, s. 62 
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Hvidvasklovens definition af hvidvask skal derudover fortolkes i overensstemmelse med 

straffelovens § 290, der omhandler hæleri, og § 290a om hvidvask. 

 

Ses der mere konkret på selve hvidvaskmetoden, som ifølge ovenfornævnte kan være både 

en simpel handling eller en mere kompleks metode, kan hvidvaskprocessen i nærværende 

afsnit kort beskrives og opdeles i tre faser34:  

 

Anbringelse: 

Den første fase af hvidvasken er at bringe de såkaldte ”sorte penge” i det finansielle 

system, hvis formål er todelt. Dels at mindske opbevaringen af store kontantbeholdninger, 

men dels også at få pengene i det finansielle system, så de efter hvidvasken kan bruges 

som almindelige pengebeholdninger (f.eks. med betalingskort). 

 

Sløring:  

Den næste fase er den, de fleste tænker på når der tales om hvidvask. Sammenhængen 

mellem pengene og kriminalitet skal brydes, hvorfor de anbragte penge f.eks. deles op i 

mange små indbetalinger, indbetalinger hos banker i udlandet mv. Formålet er altså at 

sløre revisionssporet og sikre anonymitet.  

 

Integration: 

Til sidst skal de anbragte penge gøres anvendelige for den kriminelle uden at dette 

tiltrækker opmærksomhed fra eventuelle håndhævelsesinstanser – midlerne skal altså 

fremstå lovlige, heraf begrebet”hvide penge”. Der findes er flere metoder for 

ovenstående, og et par eksempler fremgår i nedenstående figur. Køb af kryptovaluta er 

blevet en mere almindelig metode for at gøre de ulovlige midler mere anvendelige35. 

 

For at danne et overblik af ovenfornænvte faser har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk 

og International Kriminalitet (SØIK) udfærdiget nedenstående oversigt:  

 

                                                   
34 H. Fogtdal, P. Schradieck, P. Bang (2020), s. 79. 
35 H. Fogtdal, P. Schradieck, P. Bang (2020), s. 81 
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Figur 2: SØIK 

 

Finansiering af terrorisme 

Udover hvidvask af penge er den anden overtrædelse af hvidvaskloven finansiering af terror, 

som i henhold til HVL § 4 skal fortolkes i overensstemmelse med den juridiske definition af 

terror i straffelovens § 114. Den tilhørende bestemmelse, straffelovens § 114 b, er den der 

kriminaliserer den, der direkte eller indirekte giver økonomisk støtte til, der har begået eller 

har til hensigt til at begå terrorisme efter den forudgående bestemmelse. Hvidvasklovens 

bestemmelse om finansiering af terrorisme er en implementering af AMLD 4, der definerer 

finansiering af terrorisme som følgende:  

 

“[..]levering eller indsamling af midler på en hvilken som helst måde, både direkte og indirekte, med den 
hensigt at anvende dem eller med viden om, at de vil blive anvendt, helt eller delvis, til at gennemføre en 
af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA (1).”36 

                                                   
36 jf. AMLD 4, art. 1, stk. 5.  
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Selve definitionen af terrorisme fremgår af straffelovens § 114, hvorefter den handling der 

”med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske 

eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage 

eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en 

international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller 

samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af de følgende handlinger, når handlingen i 

kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en 

international organisation alvorlig skade” omfattes og skal kriminaliseres som terrorisme. 

 

I det følgende vil der ikke ses nærmere på, hvorvidt en overtrædelse konkret er hvidvask eller 

finansiering af terrorisme. Disse vil i fællesskab blive betragtet som overtrædelser af 

hvidvaskloven, da formålet med analysen er at se nærmere på hvordan bestemmelserne i 

hvidvaskloven mm. relateret til virtuelle valuta forhindrer overtrædelser af loven. 

 

Centrale aktører i hvidvaskbekæmpelsen 
Ud over en forståelse af ovenstående begreber er et overblik for visse aktørers og 

myndigheders roller i forbindelse med håndhævelsen af hvidvaskloven nødvendig. Dette 

gælder både for de nationale myndigheder, der fører tilsyn i Danmark, og de internationale 

aktører, der bl.a. udsteder anbefalinger. 

 

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen 

I henhold til hvidvasklovens § 47, stk. 1, er det Finanstilsynet der påser, at virksomheder og 

personer omfattet af bestemmelserne i loven vedrørende virtuelle valuta overholder disse. 

Finanstilsynet beskriver på deres hjemmeside at deres opgaver og ansvar i medfør af det 

resterende indhold i HVL §§ 47 – 56a, kan hovedsageligt deles i tre områder: 

Tilsynsvirksomhed, lovgivningsarbejde og information37. Som en uafhængig styrelse under 

Erhvervsministeriet fører Finanstilsynet tilsyn med, at de finansielle virksomheder og andre 

forpligtede enheder under hvidvaskloven overholder den gældende ret, herunder 

hvidvaskloven og anden finansiel lovgivning. Dernæst medvirker Finanstilsynet til 

                                                   
37 https://www.finanstilsynet.dk/Om-os/Finanstilsynets-opgaver 
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udformningen af den finansielle lovgivning ved bl.a. at udstede bekendtgørelser på området 

og ved deltagelse i internationale samarbejder forbundet til hvidvaskbekæmpelse. 

Finanstilsynets informative opgave består i, at Finanstilsynet indsamler og formidler statistik 

og nøgletal for den finansielle sektor, ligesom de også udarbejder vejledninger til de af 

tilsynets omfattede regulering, herunder den tidligere nævnte vejledning til den danske 

hvidvasklov. Derudover er det relevant at nævne, at Finanstilsynet har mulighed for at 

overgive sager videre til politimæssig efterforskning eller strafferetlig forfølgning, jf. HVL § 

47, stk. 2 og § 345, stk. 12, nr. 6 i lov om finansiel virksomhed. 

 

SØIK og Hvidvasksekretariatet 

Ved implementeringen af AMLD 4 skulle medlemsstaterne oprette og udpege en såkaldt 

”FIU” (Financial Intelligence Unit), der havde til opgave at forebygge, opdage og effektivt 

bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, jf. AMLD 4 art. 32. Denne funktion var allerede 

tilstede i Danmark, og Hvidvasksekretariatet, der hører under Statsadvokaten for Særlig 

Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), blev valgt til at være den danske FIU. Det 

er således SØIK, herunder Hvidvasksekretariatet, der står for både den nationale og 

internationale forebyggelse af overtrædelser af hvidvasklovgivningen. Konkret er det ikke 

alene behandling af sager om særlig økonomisk kriminalitet, men også analysering af 

modtagne underrettelser om potentiel hvidvask og videregiver disse til den relevante 

politikreds at undersøge nærmere. Det vil sige, at Finanstilsynet kan overlevere en sag eller 

underretning til SØIK, og efter en analyser heraf, kan SØIK vælge at videregive behandlingen 

af sagen til den politikreds, der har ansvaret for det geografiske område, hvor kriminaliteten 

foregår. SØIK kan både modtage sager fra nationale og internationale myndigheder. SØIK 

kan herefter bistå politiets efterforskning, selvom det egentlige ansvar af sagen er videregivet.  

 

Private personer og virksomheder kan tillige underrette SØIK om mistanke om overtrædelse 

af hvidvaskloven. Såfremt den enkelte virksomhed eller private person ved nærmere 

undersøgelse ikke kan afkræfte, at f.eks. en kunde overtræder hvidvasklovgivningen, har 

virksomheden i medfør af HVL § 26 pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet. Herefter kan 

SØIK indlede en videre undersøgelse af sagen.  

 

 



 27 

Anklagemyndigheden 

Når der af SØIK eller en politikreds har konkluderet, at der foregår en overtrædelse af 

hvidvasklovgivningen, er det Anklagemyndighedens opgave at sørge for, at den kriminelle 

person eller virksomhed bliver retsforfulgt. Anklagemyndigheden består af Danmarks 12 

politikredse samt de regionale statsadvokaturer, som henholdsvis møder i byretten og 

landsretten, når disse skal håndhæve bestemmelserne i hvidvaskloven. Hovedformålet med 

anklagemyndigheden er således at skabe retssikkerhed og sikre, at strafbare forhold bliver 

retsforfulgt på en retfærdig måde.38 

 

FATF 

Ovenfor er der redegjort for de nationale myndigheder på hvidvaskområdet. Da 

hvidvaskområdet, som nævnt tidligere, ofte sker på internationalt plan, er det ligeledes 

nødvendigt med et overblik over de centrale internationale aktører, der agerer i forbindelse 

med bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror. Implementeringen af EU-retlige regler, 

AMLD 4 og 5, er også tegn på vedvarende harmonisering på hvidvaskområdet, hvorfor 

forståelse af de internationale aspekter er af væsentlig betydning.  

 

Financial Action Task Force (FATF) er et internationalt organ, som Danmark sammen med 

andre lande er medlem af. Medlemmerne af det mellemstatslige samarbejde har forpligtet sig 

til at efterleve de anbefalinger og rapporter FATF udsteder. FATF’s hovedformål er at 

fastsætte anbefalinger for udvikling af den nationale regulering, således den kan udformes 

effektivt i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Dernæst evaluerer FATF 

medlemslandendes implementering af ovenfornævnte anbefalinger. Implementeringen af 

EU’s seneste hvidvaskdirektiver er en indirekte implementering af anbefalingerne fra FATF, 

da EU-kommissionen er medlem af FATF. Det betyder derudover, at de EU-lande, der ikke 

er medlem af FATF er indirekte forpligtet gennem AMLD 4 og 5 at efterleve anbefalingerne 

FATF udsteder. Allersidst kan nævnes, at FATF udover at udstede anbefalinger og 

evalueringer, undersøger udviklingen i hvidvaskområdet og terrorfinansieringsområdet, 

således de nyeste metoder, der anvendes i forbindelse med denne kriminalitet, ikke ”flyver 

under radaren”. I 2014 udfærdigede FATF en rapport om de potentielle risici med virtuelle 

valuta, hvori brugen af virtuelle valutaer sammenholdes med en betydelig risiko for hvidvask 

                                                   
38 https://anklagemyndigheden.dk/da/om-anklagemyndigheden 
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og finansiering af terror. 39 Særligt sættes der fokus på anonymiteten og decentraliseringen 

som karakteriserer de moderne virtuelle valutaer. I den seneste fulde rapport af Danmarks 

effektivitet imod hvidvask og terrorfinansiering har FATF i 2017 vurderet, at der i Danmark, 

Grønland og på Færøerne årligt hvidvaskes for omkring 20 mia. DKK40.  

 

Forpligtede enheder:  

Da baggrunden for håndhævelsen og tilsynet af hvidvaskområdet er gennemgået, er det 

hermed relevant af undersøge, hvem der egentligt er omfattet af bestemmelserne i 

hvidvaskloven, herunder nærmere de regler, der gælder i forbindelse med anvendelsen af 

virtuelle valutaer.  

 

I HVL § 1 findes anvendelsesområdet for hele hvidvaskloven. Heri oplistes de virksomheder 

og juridiske personer, som alle er forpligtede at overholde bl.a. regler og pligter om 

underretning, undersøgelse og kundekendskabsprocedurer. I denne juridiske analyse er fokus 

på, som nævnt i afgrænsningen i kapitel 1, virksomheder der i sin forretning anvender virtuelle 

valutaer. Det er selvfølgelig muligt for alle virksomheder at anvende virtuelle valutaer, men 

nærværendes analyses fokus er på de to typer af juridiske personer / virksomheder, der som 

følge af AMLD 5, er omfattet af hvidvaskloven. Disse er Udbydere af veksling mellem 

virtuelle valutaer og fiatvaluater (1) og Udbydere af virtuelle tegnebøger (2), jf. HVL § 1, 

stk. 1, nr. 23-24. Bestemmelsen gennemfører AMLD 5 art. 1, stk. 1, litra c. Det er ikke et 

krav, at virksomhedens hovedaktivitet er forbundet med f.eks. veksling eller opbevaring af 

virtuelle valutaer for at virksomheden er omfattet af hvidvaskloven. Det er ligeledes nok at 

en mindre del af en virksomhed beskæftiger sig med området for at virksomheden er omfattet 

af hvidvasklovens regler for den aktivitetstype. Nedenfor redegøres for den juridiske 

definition af de to enheder, men i den efterfølgende analyse vil de betegnes med fælles 

betegnelsen ”de forpligtede enheder”.  

 

Udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer 

Ses der først nærmere på definitionen af den førstnævnte aktør, er det alle fysiske og juridiske 

personer, der tilbyder veksling af virtuelle valutaer, det vil sige de handelspladser, online eller 

                                                   
39 FATF (2014), s. 9 
40 FATF, Executive Summary (2017), s. 5 
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i fysisk form, hvor der for ejere af virtuelle valutaer er muligt at veksle sin beholdning til 

fiatvaluta. Dette kan enten ske direkte gennem veksleren, handelsplatformen, eller hvor 

handelsplatformen agerer som mellemmand mellem køber og sælger. Sidstnævnte ses konkret 

i det format, at handelsplatformen fremstår som en slag børs, hvor der kan handles mellem 

alle mulige typer af virtuelle valutaer imens veksling til fiatvaluta også tilbydes. Det er ikke 

et krav, at en bruger skal have vekslet for et fastsat beløb eller et antal omgange, før veksleren 

er omfattet og defineret som i HVL § 1, stk. 1, nr. 23, dermed hellere ikke sagt, at veksleren 

med det samme er forpligtet til at at gennemføre kundekendskabsprocedurer med alle kunder. 

Dog ses det på de fleste store handelspladser, at disse procedurer foretages, når en kunde 

opretter sig som bruger. Hvornår kundekendskabsprocedurer skal foretages undersøges 

nærmere senere, men kravene findes i HVL § 10.  

 

Udbydere af virtuelle tegnebøger 

Ved udbydere af virtuelle tegnebøger forstås en virksomhed eller anden juridisk person, der 

leverer tjenester til at beskytte private kryptografiske nøgler på vegne af sine kunder med 

henblik på at opbevare, lagre og overføre virtuelle valutaer, jf. HVL § 2, stk. 1, nr. 15. Efter 

høring af Nordic Blockchain Association41 ved implementering af AMLD 5 blev 

præciseringen af og definitionen af kryptografiske nøgler tilføjet lovforslagets bemærkning, 

hvoraf det fremgår, at en privat kryptografisk nøgle skal i denne sammenhæng forstås som en 

adgang til at disponere over en virtuel valuta på en given placering. Hvis en privat 

kryptografisk nøgle mistes, mistes adgangen dermed til at disponere over den virtuelle 

valuta42. 

 

I virkeligheden vil de to ovenfornævnte aktører oftest være samme virksomhed, da de 

almindelige og anerkendte online handelsplatforme for virtuelle valuter både tilbyder 

veksling og opbevaring, hvilket er årsagen til, at afhandlingen sætter fokus på begge enheder. 

Et eksempel på en aktør, der både veksler og opbevarer virtuelle valutaer, er Blockchain.com 

og Coinbase.com, som ifølge flere medier43 er de mest populære løsninger i forhold til antal 

brugere. Som der gennemgås nærmere nedenfor, vil det fremgå, at de forpligtede enheder er 

omfattet af de samme bestemmelser i hvidvaskloven. Forskellen er dog, at udbydere af 

                                                   
41 Høringsnotatet til LFF 2019-03-13 nr. 204, s. 15 
42 Forarbejderne til AMLD 5, s. 13 
43 Bitcoin.com (2019): The Number of Cryptocurrency Wallet Users Keeps Rising  
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virtuelle tegnebøger skal foretage kundekendskabsproceduren straks når en 

forretningsforbindelse anses for at være etableret, jf. HVL § 10, stk. 1, nr. 1. Det vil sige, at 

der f.eks. foretages en kundekendskabsprocedure, når en bruger eller konto oprettes hos 

udbyderen.  

 

Virtuelle valuta – Den juridiske definition 
Hele afhandlingens fokusområde er de virtuelle valutaer. Som nævnt i den historiske 

baggrund ovenfor, så findes der mange typer af virtuelle valutaer, hvorfor den juridiske 

definition i hvidvaskloven med god grund en generel definition, således de fleste 

kryptovalutaer er omfattede af loven. Hvidvasklovens § 2, stk. 1, nr. 16 definerer virtuelle 

valutaer som følgende:  

 
”Et digitalt udtryk for værdi, som ikke er udstedt eller garanteret af en centralbank eller en 

offentlig myndighed, ikke nødvendigvis er bundet til en lovligt oprettet valuta og ikke har 
samme retsstatus som valuta eller penge, men som accepteres af fysiske og juridiske 
personer som vekslingsmiddel, som kan overføres, lagres og handles elektronisk.” 

 

Af ordlyden af bestemmelsen, der er en direkte implementering fra AMLD 5 og EU’s første 

juridiske definition af virtuelle valutaer, er der forskellige karakteristika eller krav, der gøres 

gældende før der er tale om virutelle valutaer. Disse specifikke krav sættes, så virtuelle 

valutaer ikke skal forveksles med elektroniske penge, som er defineret i betalingsloven. Første 

krav i hvidvasklovens definition er, at den virtuelle valuta ikke er udstedt eller garanteret af 

en centralbank eller en offentlig myndighed i modsætning til, hvis der var tale om almindelige 

danske kroner, der er garanteret af den danske stat. Det vil sige, at virtuelle valutaer er 

”decentraliserede” og er dermed f.eks. ikke direkte påvirket af et lands pengeinflation. Så 

længe valutaen er decentraliseret og accepteres af fysiske og juridiske personer som 

vekslingsmiddel eller betalingsmiddel, og som kan overføres og lagres elektronisk, er der tale 

om en virtuelle valuta.  

 

Af præmis (10) AMLD 5 fremgår det derudover, at selv om virtuelle valutaer ofte anvendes 

som et almindeligt betalingsmiddel, er definitionen ikke begrænset hertil. Virtuelle valutaer 

kan de også anvendes til andre formål og finde bredere anvendelser. Af præmisserne i AMLD 

5 fremfår det, at virtuelle valutaer kan anvendes som investeringsformål, som 
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værdilagringsprodukter eller til online kasinoer. Det vil således sige, at alle 

anvendelsesmuligheder er omfattet af definitionen. 

 

Ses der nærmere på praksis, så findes der administrativ praksis, der vedrører brugen og 

gevinster af virtuelle valutaer. Af TfS 2019, 239, Værdiansættelse af virtuel valuta, fremgår 

det, at SKAT i deres vurdering af virtuelle valutaer lægger vægt på, at valutaen er baseret på 

en teknologi der er baseret på et decentraliseret peer-to-peer netværk. Det vil sige, at der ikke 

er noget centralt mellemled mellem overdrager/sælger og erhverver/køber, ligesom der heller 

ikke er nogen national finansiel institution eller anden offentlig myndighed involveret i købs- 

og salgstransaktionerne44. 

  

Selv om ovenstående definitioner af virtuelle valutaer er begrænsende, må de anses som 

værende brede, hvilket også er nødvendigt i forbindelse med område der er i konstant hurtig 

udvikling. Ulempen med alle brede definitioner er, at der kan forekomme misforståelser eller 

forvekslinger med andre lignende enheder. Derfor er det nødvendigt med henblik på forståelse 

af virtuelle valutaer, at der redegøres for sondringen mellem de valutaer, der kan forveksles 

med virtuelle valuta, da deres karakteristika kan minde om hinandens. Denne redegørelse 

foretages nedenfor. 

 

Fiat-valuta  

I hvidvasklovens § 2, stk. 1, nr. 2 defineres fiatvaluta som et lovligt betalingsmiddel, der er 

udstedt af en centralbank. Dermed sondres der mellem fiatvalutaer, der er centraliseret og 

virtuelle valutaer, der er decentraliserede. Den danske krone eller euro er eksempler på 

fiatvalutaer, da disse er udstedt eller garanteret af offentlige myndigheder. I præmisserne i 

AMLD 5 defineres fiatvaluta som et lands mønter og sedler, der har status af lovlige 

betalingsmidler, samt elektroniske penge, accepteret som omsætningsmiddel i det udstedende 

land45. Den danske ordlyd må således anses at være fortolket EU-konformt.  

 

                                                   
44 TfS 2019, 239: Værdiansættelse af virtuel valuta, s. 1. 
45 jf. AMLD 5, pr. 8 
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Elektroniske penge 

I lov om betalinger, betalingsloven46, findes den juridiske definition af elektroniske penge. 

Både forarbejderne til den danske hvidvasklov samt AMLD 5 påminder om, at virtuelle 

valutaer ikke skal forveksles med elektroniske penge, hvilket ikke er omfattet af 

hvidvasklovens bestemmelser om virtuelle valutaer. Elektroniske penge er i henhold til 

betalingsloven § 7, stk. 1, nr. 6 en elektronisk eller magnetisk lagret pengeværdi, der 

repræsenterer et krav mod udstederen, som udstedes ved modtagelse af betaling, og som 

accepteres af andre end udstederen af elektroniske penge. I bemærkningerne til betalingsloven 

fremgår det bl.a. at elektroniske penge kan eksempelvis være udstedte e-penge, f.eks. i form 

af et gavekort, der kan bruges hos andre end selve udstederen, herunder fysiske steder eller 

på internettet. Butikken der modtager e-pengene som betalingsmiddel kan efter modtagelse 

indløse disse hos udstederen, da der ved anvendelse af e-pengene sker en overdragelse af 

fordringen der var til stede mellem betaleren og e-penge udstederen. Uden at gå tilgå en hel 

ny juridisk analyse af, hvordan e-penge defineres, er sondringen mellem e-penge og virtuelle 

valutaer bl.a. at e-penge repræsenterer et krav mod udstederen, og er således ikke en 

decentraliseret mønt, der hverken direkte eller indirekte er bundet til en fiatvaluta. I det 

indledende kapitel af afhandlingen blev Facebooks plan om udstedelse af en ny kryptovaluta 

nævnt som et eksempel på den fortsatte udvikling inden for virutelle valuta området. Det 

interessante er dog, om Facebooks Libra omfattes af betalingsloven eller hvidvaskloven. 

Selvom Libra er baseret på den bagvedliggende teknologi, som andre virtuelle valutaer 

anvender, så kan Libra muligvis kategoriseres som e-penge, såfremt disse alene kan bruges 

hos forhandlere inde på Facebooks egne platform. Dertil er det nævnt i præsentationen af 

Libra, at valutaen vil være bundet til flere centraliserede fiatvalutaer. På nuværende tidspunkt 

er det dog ikke muligt at endeligt afgøre, hvorvidt Libra vil være e-penge eller en virtuel 

valuta, da disse endnu ikke er udkommet. Af samme årsag er der ligeledes ingen relevant 

national retspraksis eller administrativ praksis om sondringen mellem virtuel valuta og e-

penge. Det fremgår dog af en EU-dom fra 2015, David Hedqvist Sag C-264/14, at 

virtuelle valutaer adskiller sig fra elektroniske penge, således som disse er defineret i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009, så vidt som midler 

i virtuelle valutaer i modsætning til midler i elektroniske penge ikke bliver angivet i en 

                                                   
46 Lovbekendtgørelse 2019-10-03 nr. 1024 om betalinger (Betalingsloven) 
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traditionel beregningsenhed, såsom EUR, men i en virtuel beregningsenhed, såsom 

»bitcoin«47. Altså der lægges igen vægt på, at e-penge er bundet til en centraliseret fiatvaluta, 

imens virtuelle valutaer er decentraliserede. Som et eksempel på et internationalt og anerkendt 

betalingssystem, der baseres på elektroniske penge, der er lagres på en server, kan der nævnes 

PayPal. 

 
In-gamevaluta 

Udover elektroniske penge, skal virtuelle valutaer ikke forveksles med in-gamevalutaer, der 

udelukkende anvendes inden for en specifikt spillemiljø. Altså kravet om en bred anvendelse 

skal være opfyldt før der er tale om virtuel valuta. Sammenholdes der igen med Facebook 

Libra løsning, vil det være tvivlsomt om, hvorvidt alle Facebooks platforme kan anses som 

værende et specifikt spillemiljø, da Facebook har over 1,6 mia. brugere delt over flere under-

platforme.  

 

Lokale valutaer 

I præmisserne til AMLD 5 fremgår det, at lokale valutaer, også kendt som supplerende 

valutaer, som anvendes i meget begrænsede netværk, f.eks. en enkelt by eller region, og 

dermed af et begrænset antal burgere, bør ikke betragtes som virtuelle valutaer48.  

 

Risikobaseret udvikling  
I det ovenstående er anvendelsesområdet og definitionerne for så vidt angår virtuelle valutaer 

i henhold til hvidvaskloven analyseret, hvorfor det nu er muligt at undersøge de nærmere 

forpligtelser de forpligtede enheder har i medfør af hvidvaskloven. Disse forpligtelser er 

essentielt værktøjerne der skal forebygge de kriminelles muligheder for overtrædelse af loven, 

altså hvidvaske eller finansiere terror.  

 

Ved implementeringen af AMLD 4 i 2017 lagde EU op til en mere risikobaseret tilgang til 

reguleringen i modsætning til en regelbaseret lovgivning. Heri ligger det, at reguleringen 

ændredes til at være mere målrettet og fleksibel, der giver de forpligtede enheder mulighed 

for at vurdere hvor fokus skal sættes i deres virksomhed i forbindelse med 

                                                   
47 Sag C-264/14 David Hedqvist Dom af 22. oktober 2015 
48 jf. AMLD 5, pr. 11 
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hvidvaskbekæmpelse. Hvorvidt et specifikt kundeforhold skulle anses som almindeligt eller 

risikofyldt blev overladt til de individuelle virksomheder, så disse kunne prioritere deres eget 

ressourceforbrug til hvidvaskbekæmpelse. Formålet med ændringen til den risikobaserede 

vurdering var også, at risikostyring i forhold til hvidvask skulle blive en almindelig del af 

virksomhedens styring49.  

 

For anvendelsen af virtuelle valutaer, herunder veksling og opbevaring hos udbydere, betyder 

implementeringen af AMLD 5 at de forpligtede enheder skal overholde bestemmelserne i 

hvidvasklovens kapitel 2 om risikovurdering og risikostyring, herunder HVL §§ 7-9. 

 

Vurdering af risikoen forbundet til virksomhedens aktivitet – HVL §§ 7-8 
I henhold til HVL § 7, stk. 1, skal de forpligtede enheder identificere og vurdere risikoen for, 

at virksomheden eller personen kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af 

terrorisme. Risikovurderingen skal tage udgangspunkt i de forpligtede enheders aktiviteter, 

forretningsmodel og analysere de risikofaktorer, der gør sig gældende ved aktiviteten. Det vil 

sige, at for vekslere af virtuelle valuta samt udbydere af digitale tegnebøger skal nu efter 

implementeringen af AMLD 5 være særligt opmærksomme på eventuelle risikofaktorer 

forbundet med virtuelle valutaer og transaktionerne heraf. Da et af formålet ved virtuelle 

valutaer er at være et internationalt betalingsmiddel, der uden besvær kan krydse 

landegrænser, skal de forpligtede enheder ligeledes vurdere leveringskanalerne og hvilke 

geografiske områder kunden har aktivitet. Endeligt skal de forpligtede enheder løbende 

dokumentere og opdatere deres risikovurdering. Det er virksomheden selv der afgør, hvornår 

risikovurderingen skal opdateres, men denne bør som udgangspunkt opdateres en gang årligt. 

Såfremt forretningsmodellen ændres væsentligt, skal risikovurderingen også opdateres50.  

 

Da mulighederne forbundet med virtuelle valutaer og deres anonymitet gør det lettere at 

kanalisere udbytte af ulovlig aktivitet, og at EU vurderer virtuelle valutaer som et særligt 

risikofyldt område, vil de forpligtede enheders risikovurdering antageligt konkludere, at der 

er en øget risiko for hvidvask. I henhold til HVL § 7, stk. 2, skal de forpligtede enheder udpege 

en ansat, som er medlem af bestyrelsen, og dermed har fuldmagt til at træffe beslutninger for 

                                                   
49 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 18 
50 Hvidvaskvejledningen, s. 30 
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virksomhedens forpligtelser i medfør af HVL § 8, stk. 2, § 18, stk. 3, og 19, stk. 1, nr. 3., der 

omhandler virksomheder politikker, forretningsgange eller oprettelse af visse 

forretningsforbindelser. Den udpegede person skal uddannes, således denne har det 

nødvendige kendskab til virksomhedens risici for hvidvask, og dermed kan træffe 

beslutninger på et tilstrækkeligt grundlag, jf. HVL § 7, stk. 2 (2. pkt.) samt HVL § 8, stk. 6. 

 

I henhold til Finanstilsynets vejledning for hvidvaskloven skal risikovurderingen konkret 

indeholde en klarlæggelse af hvilke forretningsområder i virksomheden, der er eksponeret for 

hvidvask- og/eller terrorfinansieringsrisici, hvor store disse risici er, og hvordan de kan 

manifestere sig51. I denne forbindelse skal de forpligtede enheder konkret se nærmere på 

følgende 6 punkter: (1) kundetyper, som virksomheden har, (2) de produkter, tjenesteydelser 

og transaktioner, som virksomheden tilbyder, (3) virksomhedens leveringskanaler, (4) lande 

eller geografiske områder hvor forretningsaktiviteterne udøves, (5) virksomhedens 

organisation og (6) virksomhedens koncernstruktur. Indholdet af risikovurderingen danner 

grundlaget for den risikobaserede tilgang til hvidvaskforanstaltninger, således de forpligtede 

enheder ved hvilke områder kræver et større fokus og ressourceforbrug.  

 

I lovforarbejderne til HVL § 7 fremgår det, at de forpligtede enheder skal i deres 

risikovurdering inddrage nationale og supranationale risikovurderinger, herunder forstået 

EU-kommissionens risikovurdering og Hvidvasksekretariatets vurderinger. I den seneste 

nationale vurdering fremgår det, at anvendelsen af virtuelle valutaer er særligt forbundet med 

ulovlig handel via sociale medier og Dark Web52, men at det på nuværende tidspunkt endnu 

ikke ses i mange hvidvask sager i Danmark, at hvidvaskmetoden involverer virtuel valuta53. 

Det bemærkes dog efterfølgende i samme risikovurdering, at der er en risiko for, at der 

fremadrettet vil blive mere attraktivt at bruge virtuelle valutaer til hvidvask af udbytte fra 

kriminalitet. EU’s supranationale risikovurdering fra 2019 fastholder, at der bør holdes nøje 

øje med de aktører, der er særligt eksponerede for hvidvask, herunder de forpligtede enheder 

efter implementeringen af AMLD 554. I bemærkningerne til HVL § 7 fremgår det derudover, 

                                                   
51 Hvidvaskvejledningen, s. 21 
52 Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2018, s. 19 
53 Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2018, s. 24 
54 FATF, Supranational Risk Assessment 2019, s. 18 
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at information fra FATF bør om muligt inddrages55. Idet FATF har som udgangspunkt 

vurderet, at virksomhed forbundet med virtuelle valutaer har en høj risiko for hvidvask og 

terrorfinansiering56, må det det vurderes at de forpligtede enheder skal bruge flere resurser på 

hvidvaskforanstaltninger end andre virksomheder i andre sektorer.  

 

Risikovurderingen i medfør af HVL § 7, er altså en overordnet holistisk vurdering af den 

iboende risiko for, at virksomheder og personer kan blive misbrugt til hvidvask og 

finansiering af terrorisme57. Risikovurderingen behøver ikke være kompleks, men skal 

afspejle alle dele af forretningsmodellen58.  

 

Finanstilsynet har i et bilag til deres hvidvaskvejledning udfærdiget et eksempel på en proces 

til udarbejdelse af en risikovurdering. Ud over de punkter nævnt ovenfor, fremgår det, at 

virksomheder kan ved vurdering af de iboende risici anvende deres egne fastsatte skala, f.eks. 

ved brug af 3 niveauer: begrænset, mellem eller høj risiko. Virksomheden kan dog vælge at 

bruge sin egen skala, så længe virksomheder kan afgøre hvor risikoen for hvidvask er størst59. 

 

Som en del af risikostyringen af de forpligtede enheders virksomhed, skal der herudover også 

udfærdiges skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, der skal sikre en effektiv 

overholdelse af forebyggelsen og begrænsningen af hvidvaskmulighederne gennem de 

forpligtede enheder, jf. HVL § 8. Indholdet heri skal som minimum omfatte politikker og 

procedurer for risikostyringen, kundekendskabsproceduren, undersøgelses-, noterings- og 

underretningspligterne, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere samt intern 

kontrol, jf. HVL § 8, stk. 1 (2. pkt). Den førnævnte udpegede person i medfør af HVL § 7, 

stk. 2 skal godkende de skriftlige dokumenter. Disse skriftlige dele af risikostyringen bidrager 

dermed også til udmøntningen af den kundekendskabsprocedure, der skal foretages i henhold 

til HVL § 10, jf. HVL § 11, stk. 3.  

 

                                                   
55 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 64 
56 FATF Guidance for a Risk-based approach – Virtual Assets and Virtual Asset Service Provider, s. 11 
57 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 64 
58 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 65 
59 Hvidvaskvejledningen, bilag 1, s. 144 
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Ovenstående forpligtelser om risikovurdering og risikostyring er en implementering af 

AMLD 4 art. 3, nr. 12, og art. 8, stk. 1 og 2.  

 

Opsummering af risikostyringen 

Efter implementeringen af AMLD 5 og dermed udvidelsen af hvidvasklovens 

anvendelsesområde, er vekslere af virtuelle valutaer og udbydere af virtuelle tegnebøger nu 

forpligtede til at udarbejde en risikovurdering, der bygger på deres konkrete forretningsmodel. 

På baggrund af denne risikovurdering, de skriftlige politikker og kontroller skal de forpligtede 

enheder sikre, at der bruges tilstrækkelige ressourcer på de områder i virksomheden der er 

forbundet med en høj risiko for hvidvask og finansiering af terror. Omfanget af 

risikovurderingen skal altså være proportional med virksomhedens risikofaktorer, 

virksomhedens størrelse og forretningsomfang60.  

Kundekendskabsproceduren – HVL § 10  
Den anden væsentlige ændring for virksomheder, der veksler virtuelle valutaer eller tilbyder 

opbevaring igennem virtuelle tegnebøger, er kravet om at gennemføre 

kundekendskabsproceduren i henhold til hvidvasklovens kapitel 3. 

Kundekendskabsproceduren blev indført i hvidvaskloven, da AMLD 4 blev implementeret i 

medfør af lov 262 af 16. marts 2016. Det overordnede formål med 

kundekendskabsproceduren er, at forebygge hvidvask og finansiering af terror ved, at de 

forpligtede enheder ved, hvem deres kunder er, og hvad deres formål med 

forretningsforbindelsen eller transaktionen er. Kendskab til sine kunder er et grundlæggende 

krav for hvidvasklovgivningen61. Denne kundekendskabsprocedure skal tage udgangspunkt i 

virksomhedens risikovurdering62, som redegjort for tidligere, og udføres når der etableres en 

forretningsforbindelse eller når det udføreres en enkeltstående transaktion på 500 euro eller 

derover ved veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer, jf. HVL § 10, stk. 1, nr. 1 og 

nr. 2, litra c: 

 

                                                   
60 Hvidvaskvejledningen, s. 21 
61 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 70 
62 Forarbejderne til hvidvaskloven, s 73 
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”Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal gennemføre 

kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, når 

 

1) de etablerer en forretningsforbindelse, en kundes relevante omstændigheder ændrer 

sig, og i øvrigt på passende tidspunkter, herunder når virksomheden eller personen i 

løbet af det relevante kalenderår er juridisk forpligtet til at kontakte kunden med 

henblik på at undersøge enhver relevant oplysning vedrørende den eller de reelle ejere, 

2) de udfører en enkeltstående transaktion på  

      […] 

c. 500 euro eller derover ved valutaveksling, hvad enten transaktionen sker på én 

gang eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes 

forbundet.” 

 

Ovenstående bestemmelse lægger indledende op til til to spørgsmål: Hvornår er der tale om 

etablering af en forretningsforbindelse, og hvornår er der tale om flere transaktioner, som er 

forbundet således de samlet udgør en transaktion på over 500 euro. Disse to spørgsmål er 

afgørende for, hvorvidt og hvornår de forpligtede enheder skal indlede deres 

kundekendskabsprocedurer. I det følgende afsnit ses der nærmere på disse to begreber, før 

indholdet og kravene til selve kundeproceduren undersøges.  

 

Etablering af en forretningsforbindelse  

Særligt for de forpligtede enheder, der tilbyder opbevaring af virtuelle valutaer via deres 

virtuelle tegnebøger, er det væsentligt at klarlægge, hvornår de etablerer en 

forretningsforbindelse med en kunde, da det er her virksomheden skal gennemføre deres 

kundekendskabsprocedure.  

 

Selve begrebet forretningsforbindelse er defineret i HVL § 2, nr. 3, hvorefter en 

forretningsforbindelse defineres som et kundeforhold, der etables af den forpligtede enhed, 

der på etableringstidspunktet forventes at være af en vis varighed. Dette kan eksempelvis 

omfatte oprettelse af kundekonto, kundedepot, iværksættelse af transaktioner og andre 

aktiviteter. I bemærkningerne til HVL § 10 er det videre specificeret, at en oprettelse af en 

konto, der er forbundet med fremtidig valutaveksling, skal anses som værende oprettelse af 



 39 

en forretningsforbindelse63. I denne forbindelse vil en kunde være enhver art, fysisk såvel 

som juridisk person, herunder selskaber og offentlige myndigheder. Effekten af 

bestemmelsen vil være, at udbydere af virtuelle tegnebøger til brug i forbindelse med virtuelle 

valutaer ikke længere må oprette anonyme konti til deres kunder eller konti under falske 

navne.  

 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at udbydere af virtuelle tegnebøger altid 

skal gennemføre kundekendskabsproceduren ved oprettelsen af en tegnebog / konto. Såfremt 

der alene er tale om en valutaveksler, der ikke tilbyder opbevaring, men alene veksling 

mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer, skal valutaveksleren ligeledes gennemføre 

kundekendskabsproceduren ved oprettelse af en konto, der kan af kunden bruges fremadrettet.  

 

Enkeltstående transaktioner 

Det andet udslagsgivende tidspunkt for de forpligtede enheders gennemførelse af en 

kundekendskabsprocedure er, når der i forbindelse med en veksling af virtuelle valutaer til 

fiatvalutaer sker en enkeltstående transaktion på eller over en værdi af 500 euro. For at 

transaktionen skal betragtes som enkeltstående, skal der ved transaktionen ikke forventes, at 

relationen mellem den forpligtede enhed og kunden har en vis varighed, så den omfattes af 

definitionen af en forretningsforbindelse64. Såfremt en kunde forventes at vende tilbage med 

jævne mellemrum med samme formål, skal transaktionen ikke betragtes som enkeltstående 

men som flere transaktioner, der er indbyrdes forbundet. I så fald kan den forpligtede enhed 

ikke undlade kundekendskabsproceduren. I Finanstilsynets hvidvaskvejledning foreslås, at de 

forpligtede enheder fastlægger kriterier for, hvornår der er tale om enkeltstående transaktioner 

eller ej, f.eks. ved observering af antal eller tidsinterval mellem transaktioner. Videre anføres 

eksempler på, hvornår en transaktion ikke bør betragtes som enkeltstående, f.eks. når en 

kunde veksler flere dage i træk, og det kumulerede beløb af vekslingen er over 500 euro. Det 

vil dog bero på en konkret vurdering af virtuel valutaveksleren.65 

 

                                                   
63 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 70. 
64 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 70 
65 Hvidvaskvejledningen, s. 51-52. 
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Der findes endnu ikke dansk retspraksis, hvor en virtuel valutaveklser er dømt for undgåelse 

af gennemførelse af kundekendskabsproceduren, men i TfK 2015.111066 blev tiltalte dømt 

for overtrædelse af den daværende hvidvasklov, da han bl.a. ikke havde tilstrækkeligt 

undersøgt formålet med flere valutatransaktioner, hverken ved etablering af kundeforholdet 

eller senere. I denne forbindelse lagde retten vægt på, at der ikke var udfærdiget interne regler 

for undersøgelsesprocessen, selvom tiltalte påstod at disse var udfærdiget men ikke printet 

ud. De kunne dog ikke forevises ved et kontrolbesøg. Heraf kan betydningen af 

kundekendskabsproceduren udledes, ligesom betydningen af interne politikker og regler i 

henhold til HVL § 8 fremstår.  

 

Såfremt der ved risikovurderingen er vurderet, at der er tale om en begrænset risiko for 

hvidvask eller finansiering af terror, kan den forpligtede enhed nøjes med at udføre den 

lempede kundekendskabsprocedure, heri forstået, at proceduren ikke nødvendigvis skal 

gennemføres ved oprettelse af en kunde, men først efterfølgende, når en beløbsgrænse er 

opnået, jf. HVL § 21.  

 

Opdatering af informationer indhentet ved kundekendskabsproceduren 
Ud over gennemførelsen af kundekendskabsproceduren ved de to ovenfornævnte tidspunkter, 

skal de forpligtede enheder også gennemføre kundekendskabsproceduren, når en kundes 

relevante omstændigheder ændrer sig, f.eks. ved ændrede ejer- og kontrolstrukturer67. I 

henhold til HVL § 10, stk. 1, nr. 5, skal kundekendskabsproceduren gennemføres igen, hvis 

der er tvivl om, hvorvidt de tidligere indhentede informationer er korrekte. Ifølge 

hvidvaskvejledningen kan dette f.eks. være hvis den forpligtede enhed får oplysninger, der 

medfører at risikovurderingen af kunden bør ændres68.  Derudover skal de forpligtede enheder 

ved passende intervaller gennemføre en ny kundekendskabsprocedure, således der på denne 

måde også sikres, at de indhentede oplysninger er korrekte og tilstrækkelige69. 

 

                                                   
66 TfK 2015.1110: ”Bøde på 1 mio. kr. til ApS og på 100.000 kr. til direktøren for en række 
overtrædelser af hvidvaskloven i forbindelse med valutaveksling, herunder undgåelse af 
kundekendskabsproceduren og mangle skriftlige interne regler herfor”.  
67 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 70 
68 Hvidvaskvejlendningen, s. 53 
69 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 70 
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Såfremt der er mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, skal den forpligtede enhed altid 

gennemføre en kundekendskabsprocedure, uagtet om ovenfornævnte scenarier er opfyldte, jf. 

HVL § 10, stk. 1, nr. 4.  

 

Den almindelige kundekendskabsprocedure 
Efter afklaring af, hvornår de forpligtede enheder skal gennemføre proceduren for 

kundekendskab, er det aktuelt at undersøge hvad der skal indhentes, og hvilke krav gælder 

for indholdet af proceduren – Som nævnt tidligere afhænger omfanget af 

kundekendskabsproceduren af risikovurderingen, altså om der er vurderet henholdsvis 

begrænset risiko eller øget risiko for hvidvask. De specifikke indholdskrav fremgår som 

udgangspunkt af HVL § 11, som er en implementering af AMLD 4 art. 13. Kravene for 

proceduren følger desuden FATF’s anbefalinger på hvidvaskområdet, herunder anbefalinger 

om kunde-due-diligence i forhold til tjenester forbundet med virtuelle valutaer70. 

Indholdskravene til den almindelige kundekendskabsprocedure kan hovedsageligt deles i to: 

(1) indhentning af identitetsoplysninger og (2) kontrol af de indhentede oplysninger71. I de 

følgende afsnit deles analysen heraf ligeledes i to.  

 

Indhentning af kundeoplysninger 

Det følger af HVL § 11, stk. 1, nr. 1, at den forpligtede enhed skal tage højde for, om det er 

fysisk person, der ønsker at veksle virtuelle valuta, eller om det er en juridisk person, herunder 

f.eks. et selskab med et cvr-nummer. Det er ikke et krav, at kundens oplysninger skal 

indhentes ved et fysisk fremmøde. Indhentningen kan ligeledes ske ved skriftlig 

korrespondance, ved telefonsamtale eller via den forpligtede enheds it-systemer, herunder 

evt. online platform for oprettelse af virtuelle tegnebøger72.  

 

Når der er tale om fysiske personer, der f.eks. ønsker at etablere en forretningsforbindelse, 

skal der i henhold til HVL § 10, stk. 1, litra a, indhentes kundes fulde navn og cpr-nummer. 

Hvis pågældende ikke har et cpr-nummer eller lignende unikt og varigt tal, skal der indhentes 

                                                   
70 FATF Guidance for a Risk-based approach – Virtual Assets and Virtual Asset Service Provider 
71 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 73 
72 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 73 
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fødselsdato. Det vil sige, at fødselsdatoen bør kun indhentes, såfremt der ikke kan indhentes 

andre mere unikke og anvendelige oplysninger.  

 

Hvis kunden er en juridisk person, skal de indhentede oplysninger i henhold til HVL § 11, 

stk. 1, nr. 1, litra b, omfatte selskabets navn og CVR-nr. eller lignende identifikations-tal, 

f.eks. en anden form for registreringsnummer for udenlandske virksomheder. Såfremt dette 

ikke er muligt at indhente eller bekræfte ved kontrol, skal oplysninger om virksomhedens 

juridiske type eller virksomhedsform noteres73.   

 

Kontrol af de indhentede identitetsoplysninger 

Efter de relevante identitetsoplysninger er indhentede af den forpligtede enhed, skal disse 

kontrolleres ved dokumenter, data eller oplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde, jf. 

HVL § 11, stk. 1, nr. 2. Kontrollen er den anden del af kundekendskabsproceduren, og skal 

gennemføres både ved fysiske og juridiske personer.  

 

Ved kontrol af en fysisk persons identitetsoplysninger kan kontrollen bestå af, at den 

forpligtede enhed kontrollerer oplysningerne via CPR-registeret, kørekort, dåbs eller 

navneattest74. Det er ikke et krav, at kilden er en offentlig myndighed, men der skal dog være 

en vis grad af pålidelighed over kilden, således at ikke alle kilder kan anvendes. Derudover 

er det væsentligt, at kontrolkilden er aktuel og ajour. I bemærkningerne til HVL § 11 fremgår 

det, at kilden kan være en privat ekstern aktør, f.eks. telefonbøger eller udbydere af de 

relevante oplysninger75. Det beror igen på en konkret risikovurdering, hvor meget 

dokumentation kræves for, at der er tale om tilstrækkelig kontrol af de indhentede 

oplysninger. Såfremt det er vurderet, at kunden er forbundet med en øget risiko for hvidvask, 

kan de forpligtede enheder kræve yderligere oplysninger end de ovenfornævnte, f.eks. kræve 

at første transaktion sker til en bankkonto i kundens egne navn. Formålet herfor er, at de 

forpligtede enheder derved kan sikre, at kunden er den, denne udgiver sig for at være76.  

 

                                                   
73 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 74 
74 Hvidvaskvejledningen, s. 57 
75 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 73 
76 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 74 
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Som nævnt tidligere, er det ikke et krav, at kunden møder fysisk op hos den forpligtede enhed 

for at etablere en forretningsforbindelse. Ved fysiske fremmøder vil det være lettere at 

bekræfte en overensstemmelse mellem kunden og de indhentede oplysninger, end når 

forretningsforbindelsen etableres uden at kunden er til stede. Såfremt der er tale om et 

distanceforhold, kan de forpligtede enheder vælge at benytte digitale løsninger, der giver 

muligheder for at se kunden imens denne fremviser sin billedlegitimation77. Denne løsning 

ses også brugt hos flere valutavekslings udbydere, da der ved oprettelse af en konto skal 

fremsendes kopi af kørekort eller pas, samtidigt som du igennem oprettelsessiden skal bruge 

webkameraet til et fremsendelse af et billede78. Det vil sige, at der ikke kan sendes ældre 

billeder.   

 

Hvis kunden er en juridisk person, kan de indhentede oplysninger, herunder CVR-nummer 

og virksomhedens navn kontrolleres, lige som kundens virksomhedsform og eksistens skal 

kontrolleres. For virksomheder i Danmark kan kontrollen bestå af opslag i Erhvervsstyrelsens 

Centrale Virksomhedsregister, eller kopi af årsopgørelse eller stiftelsesdokumenter79.  

 

Kontrol af de reelle ejere 

Herudover skal de forpligtede enheder, når disse gennemfører kontrollen af fysiske og 

juridiske personers identitetsoplysninger, også kontrollere og identificere den eller de reelle 

ejere af disse, jf. HVL § 11, stk. 1, nr. 3. 

 

Definitionen af den reelle ejer skal sammenholdes med den definition, der fremgår af 

selskabsloven (SEL), da begge disse har deres baggrund i AMLD 4. I HVL § 2, stk. 1, nr. 9, 

fremgår det, at den reelle ejer er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller 

kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer, på hvis vegne en transaktion eller 

aktivitet gennemføres. Sammenholdes dette med definitionen af en reel ejer i SEL § 5, stk. 1, 

nr. 25, er det en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer 

en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed. Den reelle 

ejer er af denne årsag altid en fysisk person. 
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Der sondres altså igen mellem fysiske og juridiske personer. Ved kontrol af ens fysisk persons 

reelle ejer, skal den forpligtede enhed indhente identitetsoplysninger om den reelle ejer, 

såfremt der efter risikovurderingen er tvivl om, kunden handler på egne vegne.  

Kontrollen af juridiske personers reelle ejere skal sikre, at der er udført rimelige 

foranstaltninger for at kontrollere de oplysninger indhentet om den juridiske persons reelle 

ejer, lige som ejer- og kontrolstrukturen skal klarlægges, jf. HVL § 11, stk. 1, nr. 3. Herefter 

skal der ikke foreligge omstændigheder, der giver anledning til tvivl om oplysningernes 

korrekthed80. Hvor der ved en risikovurdering er vurderet, at er tale om øget risiko for 

hvidvask, skal oplysninger om en reel ejer altid kontrolleres ved flere uafhængige og 

pålidelige kilder. Hvis det ikke er muligt med sikkerhed at identificere en person, som 

kundens reelle ejer, skal den daglige ledelse, jf. HVL § 2, nr. 1, udpeges som den reelle ejer. 

Det er en forudsætning for denne udpegning, at det dokumenteres at alle kontrolmuligheder 

er forsøgt brugte, og at dette ikke har givet anledning til mistanke om hvidvask.  

Uden at indgå en helt ny juridisk analyse af selve begrebet reelle ejer og kontrolkriterierne 

herfor, fremgår det af de almindelige bemærkninger til implementeringen af kravet om 

registrering af reelle ejere i AMLD 4, jf. LFF nr. L 94 af 16. dec. 2015, at begrebet dækker 

alle former for ejerskab, herunder kontrol igennem direkte og indirekte ejerskab, f.eks. ved 

ejeraftaler, tegningsretter, pantsætningsaftaler.81 Det vil sige, at den reelle ejer kan være den 

fysiske person bag et holdingselskab, der ejer aktier eller har anden indvirkning i den 

virksomhed, der ønsker at indgå i en forretningsforbindelse med den forpligtede enhed.  

Selvom visse juridiske personer ikke er forpligtede til at registrere sine reelle ejere i det 

centrale register, gælder denne undtagelse ikke for hvidvasklovens krav, hvilket betyder at de 

forpligtede enheder uanset skal indhente, kontrollere og klarlægge ejerforholdene ved et 

potentiel kunde. I AMLD 5 er det præciseret, at begrebet juridisk person skal forstås bredt. 

 

Opsummerende, kan det siges, at på baggrund af den risikovurdering, der altid er krævet af 

den forpligtede enhed, skal den forpligtede enhed altid vurdere kundens forretningsformål, 

uanset som det er nødvendigt at indhente oplysninger fra selve kunden, jf. HVL § 1, stk. 1, 

                                                   
80 Forarbejderne til hvidvaskloven, s. 74, spalte 2.  
81 LFF 2015 94, s .23  
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nr. 4. I et konkret scenarie skal vekslere af virtuel valuta dermed altid vurdere formålet med 

hver enkelt veksling og risikoen forbundet hermed. Denne vurdering og den etablerede 

forretningsforbindelse skal siden løbende overvåges, således det sikres, at f.eks. hver veksling 

er i overensstemmelse med den forpligtede enheds vurdering, jf. HVL § 1, stk. 1, nr. 5. Hvor 

der er vurderet en øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering, skal den forpligtede enhed 

gennemføre en skærpet kundekendskabsprocedure i henhold til HVL § 17, hvoraf det 

fremgår, at der bl.a. skal indhentes yderligere oplysninger om kunden og de reelle ejere, 

oplysninger om midlernes oprindelse og kilden til kundens formue, årsagen til hver enkelt 

transaktion. Derudover skal den løbende overvågning skærpes ved øgning af kontroller. Når 

den forpligtede enhed har vurderet, at der skal gennemføres den skærpede 

kundekendskabsprocedure, skal den ovenfornævnte udpegede person i henhold til HVL § 7, 

stk. 2, godkende forretningsforbindelsen med kunden. Risikofaktorer, der skal indgå i 

risikovurderingen ved vurdering af en højrisikokunde fremgår af hvidvasklovens bilag 3. 

Såfremt en af disse risikofaktorer foreligger, kan en forretningsforbindelse indebære en øget 

risiko. Højrisikofaktorer omfatter bl.a. kundens geografiske bopæl, kontantbaserede 

virksomheder, selskaber med usædvanlig ejerstruktur, leveringkanaler, mv.  

I modsætning til de skærpede krav til kundekendskabsproceduren, findes der lempelser til 

denne, hvor den forpligtede enhed har vurderet, at der er en begrænset risiko for hvidvask. 

Dette beror igen på en konkret vurdering af hver enkelt kunde, og vurderingen skal omfatte 

lavrisikofaktorerne i hvidvasklovens bilag 2, før det afgøres, at der udføres en lempet 

kundekendskabsprocedure. Heri forstås, at de ovenfornævnt krav til den almindelige 

kundekendskabsprocedure ikke behøves gennemført med det samme, og at der alene 

anvendes en enkelt uafhængig og pålidelig kilde til kontrol af de indhentede oplysninger, jf. 

HVL § 21.82  

 

Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og 

opbevaringspligt 
I foregående afsnit er der undersøgt, hvilke forpligtelser en veksler af virtuelle valutaer og 

udbydere af virtuelle tegnebøger skal overholde, da de ønsker at etablere en 

forretningsforbindelse med en kunde. Her var der tale om procedurer, der har et direkte 
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forbindelse mellem den forpligtede enhed og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. 

I det nærværende afsnit undersøges hvilke forpligtelser foreligger, når risikovurderingen og 

kundekendskabsproceduren giver anledning til mistanke.  

 

Hvis der foreligger mistanke om en overtrædelse af hvidvaskloven, skal den forpligtede enhed 

undersøge det usædvanlige forhold nærmere, herunder baggrund og formål med de 

usædvanlige transaktioner, og hvis det vurderes relevant udvide overvågningen af kunden, jf. 

HVL § 25, stk. 1 og 2. Hvis det efter denne undersøgelse afgøres, at der er tale om 

overtrædelser af hvidvaskloven, eller om alene selve kundens adfærd giver rimelige grund til 

at formode, at der er forbindelse til hvidvask, skal den forpligtede enhed foretage en 

underretning.83 I henhold til HVL § 26, stk. 1, er den relevante myndighed, der skal 

underrettes, Hvidvasksekretariatet (SØIK). Der foreligger ikke formkrav for underretningen, 

men Hvidvasksekretariatet har udfærdiget en standardformular via et indberetningssystem.84 

  

Af Hvidvaskvejledningen fremgår det, at indholdet af ovenfornævnte undersøgelse kan 

omfatte beskrivelser af 7 forhold, herunder bl.a. (1) hvem kunden er, (2) hvordan kunden 

fremstår, (3) hvad ønsker kunden udført, (7) hvorfor gør kunden således.85.  

 

Efter gennemførelse af en undersøgelse i henhold til HVL § 25, skal den forpligtede enhed 

underrette Hvidvasksekretariatet omgående, hvis undersøgelsen giver anledning hertil, jf. 

HVL § 26, stk. 3. Det bemærkes, at undersøgelses- og underretningspligten gælder også ved 

kunders forsøg på overtrædelse af hvidvaskloven. Det vil sige, at der foreligger ikke krav om 

fuldbyrdelse og en udbyder af en virtuel tegnebog, der med det samme har forhindret en 

potentielt ulovlig transaktion, skal undersøge og evt. efterfølgende underrette 

Hvidvasksekretariatet. Hvis der er mistanke om, at en ny kunde forsøger at overtræde 

hvidvaskloven ved veksling, kan den forpligtede enhed undlade at foretage 

kundekendskabsproceduren, hvis det vurderes, at kunden kan blive bekendt med, at denne vil 

underrettes til Hvidvasksekretariatet.86 Herudover skal den forpligtede enhed undgå at 
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fuldføre en transaktion før Hvidvasksekretariatet godkendelse, såfremt der er mistanke om 

hvidvask, jf. HVL § 26, stk. 3 og 4.  

 

Den sidste del af de i afsnittet omtalte forpligtelser er noterings- og opbevaringspligten. Det 

følger af HVL § 30, stk. 1, at resultaterne af den forpligtede enheds undersøgelse skal noteres 

og efterfølgende opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller efter 

gennemførelse af den enkelte transaktion. De opbevarende personoplysningerne skal dog 

slettes efter 5 år, jf. HVL § 30, stk. 2. 

 
Tilsyn og håndhævelse 
Som nævnt i overblikket af de centrale aktører inden for hvidvasklovens område, er det 

Finanstilsynet der påser, at de forpligtede enheder overholder loven, jf. HVL § 47. 

Finanstilsynet har et overblik over virksomheder og personer, der tilbyder veksling af virtuelle 

valutaer og virtuelle tegnebøger, da disse i henhold til HVL § 48, skal registrere sig hos 

Finanstilsynet. Manglende registrering er dertil strafbelagt, jf. HVL § 78, stk. 1.  

 

Finanstilsynet har forskellige muligheder i forbindelse med deres tilsyn, herunder udstedelse 

af påbud, påtaler eller indgåelse af aftaler om straksforbedring, jf. HVL §§ 51-55. Straffen for 

undladelse af at efterkomme påbud er bøde, jf. HVL § 79. FATF anbefaler, at sanktionerne 

skal være effektive, forholdsmæssige og forebyggende87.  Forudsat at de dansk rets 

almindelige strafferetlige betingelser er opfyldte, følger det af HVL § 78, stk. 2, at der ved 

særligt grove, gentagne eller forsætlige overtrædelser af kravene om 

kundekendskabsprocedurer, underretningspligt mv., kan idømmes op til 6 måneders fængsel.  

 

Hvidvaskloven og AMLD 5 i forhold til reguleringen i Schweiz  
Med henblik på at sammenligne og perspektivere Danmarks nye hvidvaskregulering af 

aktører, der agerer inden for virtuel valuta-området, undersøges hvordan andre lande, 

herunder Malta og Schweiz, sikrer at virtuelle valutaer ikke anvendes i forbindelse med 

hvidvaskning eller finansiering af terror.  
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Indledningsvis skal det nævnes, at EU’s tilgang og tilgangen til virtuelle valutaer i Schweiz 

minder om hinanden i forhold til de iværksatte hvidvaskbekæmpelsesprocedurer. Men der 

findes dog forskelle, både i procedurerne og i selve holdningen til de virtuelle valutaers 

fremtid. Dette er muligvis årsagen til, at Schweiz af mange betragtes som et af de førende 

lande i forhold til regulering og anvendelse af virtuelle valutaer88.  

 

En af forskellene mellem EU’s tilgang i form af AMLD 5 og reguleringen i Schweiz er selve 

definitionen af virtuelle valutaer. I AMLD 5 og hvidvaskloven er definitionen bred og har til 

formål at omfatte alle mulige varianter af den nye teknologi, i modsætning til 

hvidvaskreguleringen i Schweiz, der deler virtuel valuta begrebet op89, og omfatter ikke 

virtuelle valutaer, der er bundet til en anden fiatvaluta eller guld. I AMLD 5 art. 1, nr. 2, litra 

d, er dette ikke et krav. Der er dermed visse typer af virtuelle valutaer, der i sig selv ikke er 

omfattet af kravene i Schweiz’ hvidvaskregulering90. Hvorvidt en bred definition af virtuelle 

valutaer er mere effektiv er parterne formodningsvis uenige om, men det må vurderes, at en 

bred definition kræver mindre ajourføring med tiden samtidigt som en bred definition kan 

medføre tvivl i forhold til fortolkningen, da der f.eks. findes et utal af varianter af 

kryptovalutaer.  

 

Herudover findes der forskelle i kravene til kontantforbuddet og hvornår en 

kundekendskabsprocedure skal gennemføres. Virtuelle valutavekslere, når de veksler virtuel 

valuta til fiatvaluta, skal kun gennemføre kundekendskabsproceduren, hvis transaktionens 

værdi overstiger 5.000 CHF, hvilket pr. 3 august 2020 svarer til omkring 4.650 euro. Hvis der 

foreligger årsager til mistanke om forholdene, skal der dog udføres en 

kundekendskabsprocedure ved transaktioner for over 1.000 CHF (ca. 930 euro).91 Dette er en 

væsentlig forskel fra kravene i hvidvaskloven, der som belyst i afsnittene ovenfor, har 
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overimplementeret EU’s minimumskrav, således kundekendskabsproceduren skal 

gennemføres ved valutaveksling til 500 euro.  

 

Schweiz’ regulering omfattet dog virtuelle valutavekslere, selvom disse alene veksler fra 

virtuelle valuta til en anden virtuel valuta92. Disse er ikke omfattet af AMLD 5 og 

hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 23, hvorefter det er et krav at der veksles til fiatvaluta. Dette er 

muligvis er følge af, at EU og Danmark ikke betragter virtuelle valuta som et middel med 

samme retsstatus som fiatvaluta, og at det først er tale om reel hvidvask, når fiatvaluta 

involveres.   

 

Delkonklusion – Juridisk analyse  
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at ved implementeringen af AMLD 5 i 

hvidvaskloven, sikres det, at vekslere af virtuel- og fiatvaluta samt udbydere af virtuelle 

tegnebøger, skal gennemføre den risikobaserede tilgang i form af risikovurderinger og 

kundekendskabsprocedurer, når der skal etableres en forretningsforbindelse med en kunde 

eller udføres en enkeltstående transaktion. På baggrund af risikovurderingen kan der stilles 

skærpede krav til forebyggelsen af hvidvask eller terrorfinansiering, ligesom der kan være 

forhold der medfører lempelser til samme proces. Ved mistanke om risiko for hvidvask eller 

terrorfinansiering er de virtuelle valutavekslere og udbydere af virtuelle tegnebøger nu 

forpligtede til at undersøge og underrette de relevante offentlige myndigheder, således disse 

mere effektivt kan føre tilsyn med reguleringen. 

 

Overordnet sikres der gennem udvidelsen af hvidvasklovens anvendelsesområde, at den 

anonymitet, der som oftest er forbundet med virtuelle valutaer, reduceres, og at området gøres 

mere gennemsigtigt. Implementeringen af AMLD 5 vil ikke fuldstændigt løse problemet med 

virtuelle valutaer og hvidvask, men en stor del af det virtuelle valutamiljø vil forblive 

anonymt.93 Øget gennemsigtighed må dog, alt andet lige, være en effekt af AMLD 5, og dette 

kan være et afskrækkende middel.94 
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Kapitel 3: Den økonomiske analyse 
I den juridiske analyse i det foregående kapitel er der undersøgt, hvordan virtuel valuta-

området reguleres efter implementeringen af AMLD 5, således at mulighederne for at 

anvende virtuelle valutaer i forbindelse med hvidvask og finansiering af terror mindskes. Den 

overordnede struktur af nedenstående økonomiske analyse er formet som en strategisk 

analyse, hvori alle forhold, herunder incitamenter og eksternaliteter, der gør 

implementeringen af AMLD 5 nødvendig, indgår. Den anvendte teoretiske tilgang er baseret 

på eksternalitets-teori, der observerer den gældende hvidvaskregulering i forhold til hvordan 

de påvirker ”modtageren” Den økonomiske analyse er som nævnt tidligere foretaget med en 

virksomhedssynsvinkel, hermed forstået, at der ses nærmere på de økonomiske muligheder, 

der er forbundet med virtuelle valutas karakteristika, og effekten af AMLD 5 på individuelle 

aktører i hvidvaskprocessen. Indholdet i analysen er baseret på en række økonomiske analyser 

vedrørende emnet, samtidigt som sammenligninger af de nye danske forhold inddrages.  

 

Virtuelle valutaer og dennes kriminelle historik 
I den historiske gennemgang af virtuelle valutaers udvikling i kapitel 2 fremgår det, at 

virtuelle valutaer, herunder Bitcoin, i medierne tit er forbundet med kriminel aktivitet. Efter 

nedlæggelsen af det tidligere nævnte Silk Road, der var en online handelsplads, hvor brugere 

kunne købe forskellige ulovlige varer og tjenester, herunder hvidvaskning af penge, 

terrorfinansiering95, hælervarer, stoffer mv., blev der hurtigt oprettet nye lignende 

handelsplatforme, hvor virtuelle valutaer igen kunne anvendes som betalingsmiddel.96 

Sidenhen er lignende ulovlige markedsplader jævnligt dukket op på det mørke net, dog ikke 

i samme omfang. Fælles for alle markedspladserne er dog, at betalingen for varerne 

gennemføres ved brug af virtuelle valutaer, da der ved denne form for betaling foreligger et 

par forhold, der især gør virtuelle valutaer attraktive i forbindelse med ulovlige handler97:  

anonymitet og identitets fleksibilitet, da brugere altid kan oprette nye virtuelle tegnebøger, 

samt mangelfuld afskrækkende håndhævelse.98  

 

                                                   
95 S. Kethineni, Y. Cao, C. Dodge, (2017), s. 150 
96 S. Butler (2019), s. 334 
97 S. Kethineni, Y. Cao, C. Dodge, (2017), s. 153 
98 S. Kethineni, Y. Cao, C. Dodge, (2017), s. 152 
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Der er dog ikke alle der mener, at virtuelle valutaer udgør en større risiko for kriminalitet og 

hvidvask af penge, som fremstillet i medierne. Ved en undersøgelse af den kriminelle 

anvendelse af kryptovaluta, vurderer Simon Butler at debatten af virtuelle valutaers fremtid 

er skæv, idet andre betalingsmidler udgør en større risiko for hvidvask og anden kriminalitet, 

herunder kontante penge.99   

 

Bitcoins karakteristika 
Idet Bitcoin ifølge det ovenstående er den mest anvendte kryptografiske virtuelle valuta, både 

ved lovlig og ulovlig brug, ses der nærmere på Bitcoins konkrete egenskaber i modsætning 

til en juridisk analyse, hvor egenskaberne skulle sammenholdes med hvidvasklovens juridiske 

definition. 

 

Bitcoin dukkede op i 2008-2009, da en Satoshi Nakamoto udgav en artikel om sit nye 

betalingsmiddel, der i fremtiden skulle ændre måden vi udfører betalinger.100 Bitcoin er en 

”peer-til-peer” valuta, hvilket betyder at der gennem en kryptografisk algoritme og et netværk 

af computere, Blockchain, sikres, at der ikke er behov for en tredjepart, såsom en bank, for at 

gennemføre en transaktion101. Samtidigt sikredes der, at dobbelt-betaling ikke var mulig, 

f.eks. ved at den samme Bitcoin blev brugt to forskellige steder samtidigt. Ved at netværket 

af computere skal verificere hver transaktion og alle forrige transaktioner af Bitcoins i gennem 

såkaldte ”blokker”, betyder det samtidigt, at det er muligt at observere alle gennemføre 

transaktioner i Bitcoins historie – Altså en offentlig liste af alle transaktioner. Uden netværket 

af computere, der konstant anvender computerkraft og strøm for at verificere blokkerne, ville 

Bitcoin ikke være omsættelig. Af denne årsag udløses der af Blockchain-teknologien en 

belønning for alle blokker, der verificeres. Dermed gives der incitament til individuelle 

personer at tilbyde deres computer-ressourcer med henblik på verificering af transaktioner – 

Også kaldet mining. Af den offentlige liste af transaktioner fremgår dog ikke 

identitetsoplysninger for senderen eller modtageren af de Bitcoin der overføres, da der alene 

                                                   
99 S. Butler (2019), s. 340. 
100 N. Satoshi (2008) s. 1 

101 K. R. Choo (2015), s. 300 
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fremgår en internetadresse for hver enkelt aktør, samtidigt som selve transaktionen har et 

identitetsnummer, også kaldt Hashværdi.102 

 

Siden Bitcoins relative succes siden 2009, er der frembrudt flere alternative virtuelle valutaer, 

som alle er forskellige i deres design, herunder f.eks. Litecoin og Monero. Disse er bl.a. 

forskellige i forhold til transaktionstid, antal udbud, overførselsomkostninger og grad af 

anonymitet (Monero skjuler afsenders og modtagers internetadresser). I forbindelse med 

nedenstående analyse vil der dog alene tages udgangspunkt i fælles begrebet ”virtuelle 

valutaer” som baseres på den mest anvendte virtuelle valuta, Bitcoin. Det er således de 

ovenstående egenskaber der lægges til grund, når der ses nærmere på incitamenterne bag 

hvidvask relateret til virtuelle valutaer. Det antages, at en sondring mellem flere 

kryptovalutaer i nærværende analyse ville hovedsageligt give samme resultat.  

 

Bitcoin i forhold til kontante penge 
Som nævnt ovenfor er det ikke alle der mener, at virtuelle valutaer såsom Bitcoins udgør en 

så stor risiko for hvidvask og terrorfinansiering, som ofte fremstillet. Derfor ser der i det 

nedenstående nærmere på de væsentlige forskelle på Bitcoin og almindelige kontanter, for at 

udlede hvorvidt det er rimeligt at forbinde en risiko for hvidvask med virtuelle valutaer.  

 

Anonymitets-graden der følger med Bitcoin er hovedsageligt årsagen til, at muligheden for 

hvidvask foreligger. Ejerskabet af bitcoin-værdien bliver alene identificeret ved numerisk 

adresse i Bitcoins økosystem, i modsætning til, at der ved fiatvaluta i en bankkonto, registreres 

ejers og overførers fulde navn og andre identitetsoplysninger. Bitcoins anonymitet bør dog 

mere betragtes som pseudonymitet med hentydning til, at brugernes hashværdi registreres i 

blokkerne i Blockchain-teknologien.103 Pseudonymitet er dog ikke gældende ved anvendelse 

af kontanter, hvorfor brugen heraf må betragtes som helt anonym, så længe kontanterne ikke 

indgår i bankernes systemer. Ved en kontant betaling er betalingen gennemført så snart 

kontanterne er i modtagerens hænde, der er i lighed med Bitcoin som udgangspunkt ikke brug 

for en tredjeparts involvering. Dette betyder samtidigt, at der hverken ved Bitcoin- eller 

kontant-betaling kan hentes hjælp hos en bank, skulle der være gået noget galt med en 

                                                   
102 M. Kühn Pedersen (2018), s. 2 
103 S. Butler (2019), s. 331 
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transaktion. Dernæst har kontanter en fordel ved, at der i almindelighed ikke kan udledes af 

selve kontanterne, at midlerne stammer fra andre end selve ihændehaveren eller fra anden 

kriminalitet. Det vil f.eks. betyde, at stjålne kontanter i modsætning til stjålne Bitcoins kan 

som udgangspunkt ikke spores tilbage til den rette ejer.104 Det bør dog nævnes, at 

grundlæggende har Bitcoin og kontanter mange fælles egenskaber, herunder de 3 funktioner 

der er nødvendige med enhver valuta: (1) bredt accepteret som betalingsmiddel, (2) midlerne 

giver mulighed for at opbevare værdi og (3) en enhed, der kan prissætte andre goder.105  

 

Ovenfornævnte anonymitet ved kontantbetaling er uden tvivl årsagen til kontantforbuddet i 

hvidvaskloven, der forbyder alle virksomheder, også dem der ikke er omfattet af 

hvidvaskloven, at modtage kontantbetalinger over 50.000 kr. samt anvende 500-eurosedler. 

Den mindre grad af anonymitet ved virtuelle valutaer, er dog mere anonymitet end hvad andre 

elektroniske betalingsmidler tilbyder, hvorfor det må antages, at incitamentet og risikoen for 

hvidvask og terrorfinansiering er til stede. I fremtiden vil mulighederne for hvidvaskning ved 

Bitcoin formodningsvis vokse, da der ved nyere lovreguleringer også bliver sværere at 

udnytte de andre betalingsmidler til formålet.106 

 

Hvidvaskning i økonomisk forstand 
For at finde den økonomiske definition af hvidvask ses der nærmere på noget af den mest 

prominente økonomiske litteratur på området. Herimellem kan der nævnes Masciandaros 

definition, hvorefter hvidvask skal betragtes som to hovedsagelige egenskaber: (1) En generel 

kriminel egenskab, hvori der forudsættes at der er gennemført en foregående lovovertrædelse, 

der medfører et økonomisk udbytte, og en mere speciel egenskab i form af tilsløring, hvor 

formålet er at skjule kilden til værdien.107 Den førstenævnte egenskab præciseres ikke 

yderligere, da det i forhold til definitionen af hvidvask ikke har betydning, om det er udbytte 

af ulovlig udlejning, sort arbejde eller salg af stoffer. Den næste del er den essentielle 

økonomiske funktion ved hvidvaskning, der transformerer ulovlige midler til lovlige midler. 

Tilsløringsdelen af hvidvask er også beskrevet som en funktion, der transformerer potentiel 

                                                   
104 S. Butler (2019), s. 330 
105 S. Butler (2019), s. 331 
106 M. Kühn Pedersen (2018), s. 4 
107 D. Masciandaro (1999), s. 226 
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købekraft til reel købekraft, som kan konsumeres, investeres eller opspares.108  

 

 
Figur 3:Illustration af hvidvaskprocessen og hvidvaskregulering (Brenig et al., 2015) 

 

 

Udover de tre faser af hvidvask, som beskrevet i den juridiske analyse i kapitel 2, kan 

hvidvask endvidere sondres med mikroøkonomiske betegnelser: Efterspørgsel og udbud.109 

 

Udbredelsen af hvidvask er i henhold til mikroøkonomiske antagelser alene en reaktion på 

den efterspørgsel, der stammer fra individuelle kriminelle eller grupperinger om at få deres 

ulovlige udbytte ”renset”. Kriminelle aktiviteter, der har til formål at sikre et økonomisk og 

profitabelt udbytte med fremtidig anvendelse, kan være forbundet med en vis form for 

transaktions omkostninger110. Transaktionsomkostninger forbundet med kriminelle 

handlinger kan f.eks. være en betegnelse for risikoen for at blive fanget. Det vil sige, at højere 

transaktionsomkostninger påvirker det tilhørende incitament til kriminalitet, hvilket dermed 

også betyder at en effektiv hvidvaskbekæmpelse, øger transaktionsomkostninger og 

incitamentet til kriminalitet og hvidvask. Forstået således, at en mere effektiv lovregulering 

har en negativ påvirkning på incitamentet både til at begå kriminalitet og udføre hvidvaskning 

i medfør af øgning af de forbundne transaktionsomkostninger.  

 

                                                   
108 D. Masciandaro (1998), s. 49 
109 D. Masciandaro, R. Barone (2008), s. 3 
110 Transaction cost economics: Handlinger er forbundet med en nytte, f.eks. vil en højere mulighed for 
håndhævelse af hvidvask resultere i højere transaktions omkostninger 
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På baggrund af ovenstående mikroøkonomiske antagelser, kan det derudover udledes, at 

efterspørgslen efter hvidvaskning udgør en aktivering af yderligere kriminalitet, da 

hvidvaskfunktionen støtter op om muligheden for at realisere udbyttet af udført kriminalitet. 

Det vil sige, at hvidvaskning udgør en multiplikator-effekt111 på kriminalitet, da det også 

antages at en del af det hvidvaskede udbyttet fra kriminalitet anvendes på ny kriminel 

aktivitet. Denne effekt er illustreret af Masciandaro og Barone nedenfor.112   

 

 
Figur 4: Hvidvaskningscyklus og aktiverende effekt på yderligere kriminalitet 

 

 

Som det fremgår af ovenstående illustration, kan det udledes, at efter hvidvask af penge vil 

en del af de vaskede penge investeres i ulovlige projekter, selvom det egentlige formål må 

antages at være, at hvidvaskningsprocessen gennemføres med det formål, at pengene kan 

investeres lige som almindelige lovlige midler.  

 

Udbud af hvidvask 

I forhold til afhandlingens emne - de virtuelle valutaer og hvidvasklovgivningen - er det ifølge 

hvidvasklovens anvendelsesområde udbydere af tjenester forbundet med brugen af virtuelle 

valutaer, der er den udbydende aktør i betragtningen af hvidvask som forbundet med udbud 

                                                   
111 Multiplikator-effekten: F.eks. hvis en ændring af en variabel har en forstærkende indirekte effekt på 
en på en anden variabel 
112 D. Masciandaro, R. Barone (2008), s. 7 
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og efterspørgsel. Disse udbydere har igennem bl.a. Bitcoins egenskaber en mulighed for at 

anbringe og tilsløre kilden til midlerne, der hvidvaskes, således disse fremstår lovlige. En 

grundlæggende forståelse af det ovenstående sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel i 

forhold til hvidvask er nødvendig for at yderligere forstå hvilke incitamenter der er gældende 

ved hvidvask.  

 

Forebyggende regulering – Værktøjet 
Som nævnt tidligere i afhandlingen afhænger de økonomiske incitamenter for at gennemføre 

hvidvask delvist af den gældende regulering, der har til formål at opdage og håndhæve 

hvidvaskningen. Det vil sige, at jo mere effektiv kontrollen af hvidvask er, og dermed risikoen 

for håndhævelse, vil incitamenterne til at hvidvaske påvirkes der efter. Værktøjet, som 

lovgiver har for forebyggelse af hvidvask, er anti-hvidvask regulering – hvilket i Danmarks 

tilfælde er bl.a. hvidvasklovgivningen. Under forudsætningen at alle aktører træffer de 

rationelle valg, har en aktør, der skal hvidvaske, tre forskellige valg i forbindelse med at 

minimere risikoen forbundet til gennemførelse af hvidvaskprocessen: (1) Anvend en mere 

kompliceret hvidvaskmetode, således risikoen for opdagelse reduceres, f.eks. ved at 

hvidvaske i flere geografiske områder og derved udnytte en manglende retlige harmonisering 

i jurisdiktionerne. Da metoden gøres mere kompliceret, må det antages omkostningerne 

forbundet til metoden ligeledes øges. Såfremt der findes andre muligheder end hvidvask 

gennem virtuelle valutaer, kan en hvidvasker derudover vælge (2) at anvende andre 

instrumenter, der ikke er omfattet af en ligeså effektiv regulering, til hvidvaskningen. Det 

tredje og sidste valg en hvidvasker betragter, er (3) afholdelse fra hvidvask grundet en effektiv 

hvidvaskregulering.113 Det er det sidstnævnte valg, som en anti-hvidvaskregulering ved hver 

ajourføring og effektivisering ønsker at gøre mere attraktivt. Dette gøres f.eks. ved at sikre, 

at reguleringen er tids-effektiv, omkostnings-effektiv og klar til fremtidig teknologisk 

udvikling.114 I henhold til omkostnings-teori vil en hvidvasker vælge det tredje valg, når 

omkostningerne forbundet med en vellykket hvidvaskproces er højere end dennes 

nytteværdi115. 

 

                                                   
113 C. Brenig et. al. (2015), s. 4 
114 C. Brenig et. al. (2015), s. 5 
115 D. Masciandaro (1999), s. 232 
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Incitamenterne ved at bruge virtuelle valutaer i hvidvaskprocessen 
For at fastslå incitamenterne for at bruge virtuelle valutaer til hvidvask af ulovlige penge er 

der gennemgået en række undersøgelser på området, herunder både akademiske artikler der 

undersøger generelle incitamenter for hvidvaskområdet samt artikler, der omhandler 

incitamenter, der er særligt gældende ved anvendelsen af virtuelle valutaer. 

  

Ved begrebet ”incitament” skal der i den nedenstående gennemgang forstås som ethvert 

forhold der, direkte eller indirekte, påvirker en hvidvaskers beslutningsproces. Denne 

påvirkning kan enten være positiv eller negativ, kravet er alene at forholdet trækker i en 

bestemt retning i forhold til hvidvaskerens tre valgmuligheder: (1) Hvidvask med virtuel 

valuta, (2) hvidvask med andre instrumenter eller (3) afholde sig fra hvidvask. Et godt 

overblik af de gældende incitamenter er derudover grundlæggende for at kunne vælge en 

effektiv hvidvaskregulering.  

 

Anonymitet 

Det første forhold, der bør nævnes som et incitament, er det kendetegn som fleste husker, når 

virtuelle valutaer omtales. Det er nævnt et par gange tidligere i afhandlingen, og det er den 

anonymitet, eller rettere pseudonymitet, som virtuelle valutaer tilbyder. På trods af at alle 

gennemførte overførsler af Bitcoins i historien er registrerede og offentligt tilgængelige i 

Blockchain, er der ingen identificerende oplysninger ud over et par internetadresser og en 

overførselsidentitet. Ved pseudonymitet følger det, at uden andre oplysninger end 

internetadresserne er det umuligt at sætte internetadresserne i forbindelse med en fysisk 

person. Det vil sige, at så længe overførsler af midler alene foregår inden for de virtuelle 

valutaers økosystem, så vil de ikke være muligt at gennemføre en kundekendskabsprocedure. 

Først når de virtuelle valutaer veksels hos en virtuel valutaveksler vil det være muligt at 

indhente oplysninger fra den, der ønsker at veksle. Hermed kan det udledes, at 

pseudonymiteten kan potentielt påvirke en potentiel hvidvask i begge retninger, da det 

afhænger af, hvor effektiv kontrollen og opdagelsen af mistænkelige overførsler på 

Blockchain’en i det pågældende område. Hvis det vurderes, at den lovregulerede kontrol er 

ineffektiv med henblik på at sammenkoble internetadresser med den fysiske person, vil 

pseudonymiteten være et positivt incitament for hvidvaskeren, og vice versa hvis kontrollen 
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er effektiv.116 Idet registreringskravet hos Finanstilsynet først trådte i kraft 10. januar 2020, 

har det ikke været muligt at finde statistik for, om der sket en stigning antal underretninger til 

SØIK om mistænkelige overførsler. 

 

Anvendelighed 

Selvom der er flere og flere virksomheder, der tilbyder virtuelle valutaer som 

betalingsmulighed (enten direkte eller indirekte gennem øjeblikkelige vekslinger), vurderes 

det stadig til at være begrænset marked.117 Disse virksomheder som har valgt at tage imod 

virtuelle valutaer inkluderer hoteller, tøjbutikker, rejseselskaber mv, og de er ikke forpligtede 

at veksle de modtagne valutaer til fiatvalutaer. Selvom mulighederne er mange er virtuelle 

valutaer ikke nær så bredt accepteret som andre finansielle instrumenter, hvorfor det kan være 

en forhindring i hvidvaskprocessen. Den begrænsede anvendelighed i forhold til 

alternativerne må alt andet lige antages at være et negativt incitament til at anvende virtuelle 

valutaer til hvidvask. Det kan dog ikke benægtes, at der ses tendens til at virtuelle valutaer 

bliver mere og mere taget i brug, hvilket utvivlsomt er årsagen til at FATF har anbefalet tæt 

observation af nye hvidvaskningsmuligheder med virtuelle valutaer. Dermed kan det tyde på, 

at ovenstående incitament kan udvikles til at blive et mindre negativt incitament i fremtiden.   

 

Administration 

I modsætning til de fleste alternative økonomiske instrumenter, der anvendes i en 

hvidvaskningsproces, kræver brugen af virtuelle valutaer ingen tredjepart til at administrere 

og behandle brugen. Det vil sige, at der er ingen der skal oprette konti eller godkende bestemte 

overførsler, der bestiger en fastsat grænse. Al administrationen hviler på selve brugeren, 

hvorfor en med nemhed kan oprette flere konti til at sløre overførselsspor. Ligeledes er det 

kun de involverede parter, der kender til identifikationen af kontiene, hvilket må antages at 

være til fordel for hvidvaskeren. Såfremt hvidvaskningen gennemførtes via en bank, ville 

banken som udenforstående af hvidvaskningen kunne give eventuelle offentlige myndigheder 

adgang til yderligere inspektion af mistænkelige transaktioner. På baggrund af ovenstående, 

vurderes det, at den begrænsede eksterne administration er et positivt incitament til at anvende 

virtuelle valutaer til hvidvask.  

                                                   
116 C. Brenig et. al. (2015), s. 9 
117 S. Alzahrani, T. U. Daim (2019), s. 7 
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Uigenkaldelige overførsler 

I sammenligningen mellem kontanter og virtuelle valutaer ovenfor fremgik det, at overførsler 

af virtuelle valutaer ikke kan tilbagekaldes eller ophæves efter overførslen er bekræftet i 

Blockchain. I modsætning hertil kan transaktioner udført hos finansielle virksomheder oftest 

tilbagekaldes, f.eks. ved fejl eller manglende opfyldning af kontrakt. Denne uigenkaldelighed 

gør derudover, at en offentlig myndighed eller bank ikke kan kræve at midlerne tilbagebetales, 

hvis det ulovlige formål opdages. Denne egenskab bør gøre virtuelle valutaer mere attraktive 

i forhold til alternative instrumenter, hvorfor dette anses som et af de positive incitamenter.  

 

Kurs-volatilitet 

I december 2017 kunne man næsten ikke undgå at støde på en nyhedsartikel om Bitcoins 

eksplosive kursstigning. I Bitcoins bedste tid steg prisen for en Bitcoin fra 6.455,55 USD op 

til omkring 20.000 USD på mindre end en måned.118 Kort tid efter var prisen igen omkring 7-

8.000 USD. Siden har kursen på Bitcoin på haft flere lignende vilde udsving, der har fået flere 

at være skeptiske omkring Bitcoin egentlige fremtid.119 Før denne hypervolatilitet er 

stabiliseret, vil den være en hæmning for en bred anvendelse af virtuelle valutaer. Dette 

påvirker også hvidvaskere, da kursen på kryptovaluta kan falde voldsomt imens 

hvidvaskprocessen gennemføres, f.eks. imens det ulovlige udbytte overføres rundt for at 

tilsløre sporet. Anvendelsen af virtuel valuta vil derfor kræve, at hvidvaskeren har 

kompetencer til at følge kursmarkedet. Risikoen for, at midlerne imens de hvidvaskes mister 

mere værdi end forudsat udgør et negativt incitament.  

 

Fleksibilitet og omkostninger 

En af fordelene ved et digitalt medium er, at de ikke har en fysisk vægt i sig selv, og at det 

alene kræver en internetforbindelse for at få adgang. Dette er ligeledes gældende ved virtuelle 

valutaer, da de fleste digitale tegnebøger enten er ”online” på en telefonapplikation eller 

”offline” på en usb-nøgle (Der findes også hybrid versioner). Den digitale egenskab medfører, 

at man nemt kan transportere midlerne verden rundt med begrænsede omkostninger. Da 

tegnebøgerne ikke er forbundet til en bank, hvor internationale overførsler kan være en 

omstændighed, har virtuelle valutaer en betydelig fordel i forhold til fleksibilitet. Som nævnt 

                                                   
118 Historiske gennemsnitskurser via CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ 
119 M. Kühn Pedersen (2018), s. 2 
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tidligere i den juridiske analyse sker hvidvaskning ofte på den internationale plan for at 

udnytte potentielle forskelligheder i hvidvasklovgivning samtidigt som kontrollen af 

internationale transaktioner kræver en del mere arbejde af tilsynsmyndighederne. Derfor 

anses fleksibiliteten som attraktiv for hvidvaskere.  

 

Derudover er selve omkostningerne der er direkte forbundet til transaktionerne på nuværende 

tidspunkt betydeligt mindre.120 Ved internationale overførsler hos banker eller hos Western 

Union væsentligt højere, og hos sidstnævnte koster det 135 USD at overføre 5.000 USD fra 

Danmark til USA.121  

 

De ovenstående forhold vurderes alle at være positive incitamenter til at vælge virtuelle 

valutaer frem for andre instrumenter. Det er dog særligt omkostningerne forbundet med 

hvidvaskprocessen, sammenholdt med forbundne risiko, der overvejes i forbindelse med 

valget af det anvendte instrument.  

 

Opsummerende, kan det påpeges, at der er generelt flere positive incitamenter i forhold til 

negative, da en hvidvasker skal træffe afgørelse om, hvorvidt virtuelle valutaer skal anvendes 

i hvidvaskprocessen. Den store kursudsving og begrænsede anvendelighed udgør i dag de 

store negative incitamenter, men det må formodes, at dette kan ændres i fremtiden.  

 

Eksternaliteter 
På baggrund af ovenstående redegørelse af grundlæggende incitamenter der er gældende ved 

hvidvaskning gennem virtuelle valutaer, vil der i den resterende økonomiske analyse 

undersøges, om hvidvaskning udgør et eksternalitets problem forårsaget af de forpligtede 

enheder, herunder vekslere af virtuelle valutaer og udbydere af digitale tegnebøger. 

 

 

 

 

                                                   
120 www.ycharts.com: Prisen d. 3. august 2020 for en transaktion er omkr. 3 USD.  
121 https://www.westernunion.com/us/en/send-money/app/price-estimator - Prisvurdering på 
internationale transaktioner 
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Hvad er eksternaliteter 

En eksternalitet, også kaldet eksterne effekter, kan ved en simpel definition karakteriseres 

som en effekt af en handling, der påvirker en tredjeperson som ikke er involveret i selve 

handlingen. Et eksempel kan være, at en fabrik forurener luften og det påvirker hele 

nabolaget. Buchanan og Stubblebine har en mere økonomisk definition, der angiver at der 

foreligger en eksternalitet, når nytteværdien for en handling hos A afhænger delvist af B’s 

handlinger:122  

 

𝑢" = 𝑢"(𝑋&, 𝑋(, … , 	𝑋+	, 𝑌&,) 

 

I forhold til afhandlingens emne er spørgsmålet dermed, hvorledes ændringen af 

hvidvasklovgivningen udgør en eksternalitet, herunder positiv eller negativ. Derudover 

sondres der i lighed til den ovenstående mikroøkonomiske definition af hvidvask mellem 

eksternaliteter forbundet med udbud og efterspørgsel. 

 

Inden det kan fastslås, at der er tale om en eksternalitet, skal visse betingelser være opfyldte.123 

Den første af disse betingelser er, at (1) sammenhængen mellem A’s nytteværdi og B’s 

handlinger skal være utvivlsom, og om nytteværdien afhænger af flere end B’s handlinger, 

skal vurderingen af eksternalitets problemet omfatte både B’s og C’s handlinger. Derudover 

(2) skal selve handlingerne være tilsigtede handlinger af individer, dvs. at force majeure eller 

effekter af lignende aktiviteter, hvor der ikke er menneskelig involvering, ikke omfattes af 

eksternalitets begrebet. Efter det er afgjort, at der er tale om menneskelige handlinger, der 

påvirker en udenforstående tredjeperson, og at der ikke er tvivl om forbindelsen herimellem, 

skal det vurderes (3) om effekten er under en såkaldt bagatelgrænse, hvorefter effekten ikke 

bør betragtes som en eksternalitet. I betragtningen heraf bør det vurderes, om effekten af B’s 

handlinger medfører af A får et incitament til at ændre B’s handling. I så fald at effekten er af 

en grad, hvor A ikke ønsker at ændre B’s ageren, anses effekten værende som en irrelevant 

eksternalitet.124 Den sidste betingelse er, at (4) den samlede effekt af B’s handling skal tages 

i betragtning. En eksternalitet kan efter betingelse 3 i sig selv vurderes som værende 

                                                   
122 J. M. Buchanan, W. C. Stubblebine (1962), s. 139 
123 K. J. Rose (2019), s. 4 
124 K. J. Rose (2019), s. 4 
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irrelevant, men efter en vurdering af ”det større billede” og alle de påvirkede parter, kan den 

samlede effekt på alle aktørerne udgøre en relevant effekt, f.eks. hvor en ændring af 

hvidvaskloven påvirker A og lignende aktører med få omkostninger hver iser, men den 

samlede effekt er stor, da der er mange påvirkede.125  

 

Hvidvask som eksternalitet 

På baggrund af ovenstående redegørelse for eksternaliteter undersøges det nedenfor, hvorvidt 

hvidvask kan betragtes som en eksternalitet.  

 

I første omgang skal de fire ovenstående betingelser være opfyldte, før der kan være tale om 

en eksternalitet. I vurderingen heraf antages der, at der er tale om tre involverede parter, 

herunder kunden, der ønsker at få sine ulovlige midler hvidvaskede, virtuel valutaveksleren, 

der bidrager i hvidvaskprocessen, og til sidst samfundet som heldhed, som den part der bl.a. 

påvirkes af tabte skatteindtægter eller øget kriminalitet.  

 

Forbindelsen mellem hvidvask af penge og samfundets nytte kan betragtes ved, at hver gang 

ulovlige penge hvidvaskes øger det værdien af ulovlige penge, hvilket medfører at den 

samlede værdi af lovlige penge falder.126 Det vil sige, at B’s handlinger i form af hvidvask 

medfører at A’s velfærdsnytte reduceres.  

 

Det antages, at kunden der ønsker at tilsløre kilden til de ulovlige penge er opmærksom på 

formålet med hvidvasket. Det er derfor en handling, der gennemføres uden menneskelig viden 

eller igangsættelse. Det kan være tvivlsomt, om veksleren af de virtuelle valutaer er 

opmærksom på, at han bidrager til hvidvaskning af ulovlige penge, men uagtet om veksleren 

er vidende herom er vekslerens handlinger også en menneskelig aktivitet, der bidrager til 

hvidvaskningen. 

 

Hvorvidt hvidvask udgør en relevant eksternalitet, eller om effekterne af hvidvask er så små 

på de påvirkede aktører, at den falder under bagatelgrænsen, afhænger af hvorvidt de 

påvirkede aktører ønsker at ændre hvidvaskerens adfærd. Idet formålet med 

                                                   
125 K. J. Rose (2019), s. 5 
126 Masciandaro (1999), s. 236  
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hvidvaskreguleringen er at forebygge hvidvask af ulovligt udbytte, vurderes det, at 

implementeringen af AMLD 5 i Danmark udgør sådan en reaktion. Implementeringen af 

AMLD 5 er en reaktion på den øgede risiko for hvidvask ved brug af virtuelle valutaer, 

hvorfor en regulering der omfatter vekslere og udbydere af virtuelle tegnebøger betragtes som 

en reaktion imod den part, der muliggør hvidvask gennem virtuel valuta.  

 

Da hvidvask af udbytte fra kriminalitet udgjorde i 2009 fra 2-5% af hele verdens BNP ifølge 

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)127, vurderes det ligeledes at den fjerde 

betingelse om, at der et stort omfang af påvirkede og at alles forhold tages i betragtning ved 

reaktionen (implementeringen af AMLD 5). Ved vurdering af en eksternalitet skal det altså  

tages i betragtning, om den er pareto-relevant eller irrelevant.128    

 

Udover at alle 4 ovenforstående betingelser skal være opfyldte før der er tale om en 

eksternalitet, skal der tillige vurderes, om eksternaliteten er negativ eller positiv. Som nævnt 

ovenfor påvirker hvidvask den sociale velfærd, bl.a. ved tabte skatteindtægter. Derudover 

viste hvidvask-cyklussen ovenfor, at hvidvask er en katalysator for fortsat kriminalitet, da 

denne aktiverer udbyttet af kriminalitet. Det vurderes dermed, at hvidvask er en negativ 

eksternalitet, som af lovgiver ønskes fjernet.   

 

Produktions- og forbrugs-eksternaliteter 

I analysen af hvilke incitamenter foreligger ved anvendelsen af virtuelle valutaer og hvidvask 

fremgik det, at hvidvask kan betragtes med en udbuds-og efterspørgselsvinkel. I det følgende 

afsnit videreundersøges denne mikroøkonomiske betragtning af hvidvask, da der i det 

følgende sondres mellem produktions-eksternaliteter og forbrugs-eksternaliteter. Ved denne 

sondring kan eksternalitetens effekt nemt sættes i en simpel model, nærmere herom i det 

følgende.  

 

Hvidvask som produktions-eksternalitet 

Såfremt produktionen af et givent produkt påvirker en tredjemand, således at denne ønsker at 

ændre eller forhindre produktionen, kan en effekt betragtes som en produktions-

                                                   
127 UNODC (2011): https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2011/October/unodc-estimates-that-
criminals-may-have-laundered-usdollar-1.6-trillion-in-2009.html 
128 J. B. Buchanan, C. Stubblenine (1962), s. 371 
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eksternalitet.129 I forhold til afhandlingens aktuelle emne, så kan denne produktions-

eksternalitet findes ved, at hvidvask af ulovlige penge ved anvendelse af virtuelle valutaer er 

en produktion af et produkt (hvidvaskede penge), og produktionen heraf har en negativ effekt 

på tredjemand eller samfundet f.eks. i form af tabte skatteindtægter eller højere kriminalitets 

statistikker. Produktionens eksternalitet kan udledes af nedenstående model, udfærdiget af 

K.J. Rose, der betragter et marked med fuldkommen information:  

 

 

 
Figur 5: Negative Production Externality, K.J Rose (2019)  

 

 

Af ovenstående model fremgår det hvordan en negativ eksternalitet påvirker et ureguleret 

produktions marked, som i denne afhandling må være en marked, hvor virtuel valuta-vekslere 

og hvidvaskere er producenterne. Som nævnt tidligere, udgør en negativ eksternalitet en 

omkostning i den påvirkedes nyttefunktion, hvilket på modellen kan betragtes ved marginal 

omkostningen for samfundet (MSC), der har højere omkostninger end marginal 

omkostningerne for producenten (MPC). Hvis markedet var ureguleret og hvidvaskere havde 

frit spil, ville ligevægten for prisen (P) og produktionen (Q) ikke være på det optimale 

ligevægts punkt. Ved implementeringen af en skærpet regulering, herunder et større 

ressourceforbrug til administration og en større mulighed for håndhævelse, reduceres 

eksternalitetens (e) effekt, da disse tiltag øger omkostningerne forbundet med produktionen 

                                                   
129 K. J. Rose (2019) (2), s. 671 
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af hvidvask. Reduceringen af eksternalitetens effekt ville medføre at ligevægten faldt til det 

socialt optimale punkt, hvor Q* og P* mødes.  

 

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at et ureguleret marked for virtuelle valutaer 

udgør en negativ eksternalitet, der påvirker samfundets generelle nyttefunktion, da ureguleret 

brug af virtuelle valutaer må betragtes som en fordel for individer, der ønsker at benytte disse 

i deres hvidvaskproces.  

 

Hvidvask som forbrug-eksternalitet 

Den anden mikroøkonomiske betragtning af et eksternalitetsproblem er at betragte forbrug 

som årsagen til den negative eksternalitet. Et meget simplificeret eksempel på en forbrugs-

eksternalitet er overforbrug af usunde varer, der efterfølgende bidrager til en stigning i 

samfundets sundhedsomkostninger. Et mere relevant eksempel kan være anvendelsen af 

virtuelle valutaer, der i sig selv ikke udgør en eksternalitet. Så længe individuelle brugere ikke 

anvender virtuelle valutaer til ulovlige formål, f.eks. billigere internationale overførsler af 

værdier eller veksling af virtuelle valutaer i en økonomisk spekulation, udgør anvendelsen af 

virtuel valuta ikke en eksternalitet. Men så snart formålet med anvendelsen af virtuelle 

valutaer er relateret til hvidvask af ulovlige penge, vil dette udgøre en negativ eksternalitet. 

K. J. Rose har illustreret nedenstående effekt af en negativ forbrugs-eksternalitet.  

 

 
Figur 6: Negative Consumption Externality, K.J Rose (2019)  
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Af ovenstående model fremgår det, at samfundets nytte er bedre ved et mindre forbrug, altså 

mindre anvendelse af virtuel valuta. Det optimale forbrug er ifølge ovenstående model der, 

hvor marginalomkostningerne for samfundet krydser marginalproduktionsomkostningerne. 

Derfor er det optimalt at øge prisen på produktet, således kvantiteten, Q, falder til det 

optimale. Denne stigning i omkostningerne bør placeres hos forbrugeren og ikke producenten, 

idet eksternalitets problemet skyldes misbrug hos forbrugeren.  

 

Fælles for begge modeller, uagtet om det er en eksternalitet forårsaget af forbrug eller 

produktion, er at prisen skal øges og kvantiteten reduceres for at markedet er i 

ligevægtsoptimalet.130 Spørgsmålet er dog, om hvem der skal bære disse omkostninger. Det 

må antages at være den part, der er årsagen til den negative eksternalitet, der skal bære 

omkostningerne. 

 

I de to ovenstående modeller er det antaget, at der er tale om et marked med fuldkommen 

information, hvori lovgiver ved, hvem der anvender virtuelle valutaer til hvidvask og hvordan 

de gør det. Dette er dog ikke i overensstemmelse med den virkelige verden, hvor lovgiver 

alene har en idé om, hvordan hvidvasken foregår. Derfor er det tillige nødvendigt at 

undersøge, hvordan et marked med ufuldkommen information reagerer til regulering.  

 

Eksternaliteter ved ufuldkommen information 

Med henblik på at reducere den manglende information der er i markedet, kan lovgiveren bl.a. 

vælge at implementere krav eller forbud, således at markedet falder i den samfundsoptimale 

ligevægt.  

 

Implementeringen af AMLD 5 udgør netop et forsøg herpå, idet der stilles krav om bl.a. 

kundekendsskabprocedurer, kontroller og politikker. Det vil sige, at lovgiver stiller krav om 

en bestemt adfærd og samtidigt forbyder bestemte handlinger, f.eks. modtagelse af visse beløb 

(kontantforbuddet). Herudover får vekslere og udbydere af virtuelle valutaer pålagt en 

oplysning- og underretningspligt, der også bidrager til mere information til lovgiveren.  

Implementeringen af AMLD 5 er derfor et forsøg at eliminere en negativ eksternalitet.  

                                                   
130 K. J. Rose (2019) (2), s. 671 
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På baggrund af den juridiske analyse er det dog også muligt at se, at lovgiveren har ved 

implementering af AMLD 5 valgt at regulere produktions eksternaliteten, da kravene stilles 

til de forpligtede enheder, og ikke den der nødvendigvis ønsker at hvidvaske penge. Idet der 

stilles krav om interne politikker, skærpet kontrol mv., stiger omkostningerne hos vekslere og 

udbydere at virtuelle tegnebøger, uagtet om disse skulle være involveret i hvidvaskning.  

 

Den merinformation tilsynsmyndighederne opnår ved implementeringen af AMLD 5 

medfører, at tilsynet og håndhævelsen gøres mere effektiv. Derudover får lovgiveren og 

tilsynsmyndighederne også mere information om, hvilke instrumenter anvendes til hvidvask, 

således forebyggelsen i fremtiden kan være mere præcis, herunder f.eks. specifikke regler til 

visse virtuelle valutaer. 

 

Som det fremgår i det ovenstående er kravene implementeret ved AMLD 5 krav til de 

forpligtede enheder og ikke deres kunder. Det vil sige, at de skærpede regler for virksomheder 

i virtuel valuta miljøet ikke udgør er forsøg på at eliminere forbrugs-eksternaliteten. Kunderne 

hos f.eks. en virtuel valutaveksler er ikke forpligtet til at oplyse om interne politikker eller 

den eventuelle kilde til de midler, der ønskes vekslet. Ansvaret for at minimere den manglende 

information i markedet, og dermed reducere forbrugs-eksternaliteten, er af lovgiveren lagt på 

de forpligtede enheder, producenten.131  

 

På baggrund af det ovenstående kan det vurderes, at lovgiver ved implementering af AMLD 

5 ikke vælger at fokusere på begge sider af eksternaliteterne, da det alene stilles krav til 

produktionen, herunder vekslere af virtuel valuta og udbydere af tegnebøger. En forpligtelse 

om at oplyse sin kilde til sine egne midler ville være et eksempel på, at der blev fokuseret på 

begge eksternaliteter, men på nuværende tidspunkt er dette ikke gældende.    

 

 
 
 
 
 

                                                   
131 K. J. Rose (2019), s. 9 
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Delkonklusion 
I den netop afsluttede økonomiske analyse er det vist, at der er flere fordele ved anvendelsen 

af virtuel valuta i forhold til almindelige kontanter eller bankoverførsler. Disse egenskaber 

kan dog også udgøre incitamenter for at vælge at bruge virtuelle valutaer til hvidvask af 

ulovlige midler.  

 

Derudover fremgår det af analysen, at hvidvask muliggør ikke alene realiseringen af det 

ulovlige udbytte, men bidrager ligeledes til yderligere kriminalitet fremadrettet. Derfor er 

forebyggende lovregulering nødvendig.  

 

Ved at undersøge implementeringen af AMLD 5 som et værktøj imod de negative 

eksternaliteter, som hvidvask forårsager, kan det konkluderes, at udvidelsen af 

hvidvasklovens anvendelsesområde delvist er effektiv imod produktions-eksternaliteter, men 

at indsatsen imod forbrugs-eksternaliteterne mangler - Dette kan dog være et bevidst valg. 

Implementeringen af AMLD 5 har dog en forebyggende effekt, da den sikrer, at 

omkostningerne hos den producerende part stiger, samtidigt som informationen om 

hvidvaskere i markedet bedres. 

 

 

Kapitel 4: Den integrerede analyse  
I de to forrige kapitler er der redegjort for, hvordan Danmark ved lovregulering ønsker at 

forebygge misbrug af virtuelle valutaer. Ved at stille de samme krav om indhentning af 

oplysninger, kontroller samt underretning, som andre finansielle virksomheder er underlagt, 

pålægges ansvaret for at forhindre og opdage hvidvask igennem virtuelle valutaer hos 

veksleren eller hos udbyderen af den virtuelle tegnebog. De økonomiske indvirkninger af de 

nye regler for de forpligtede enheder blev analyseret i kapitel 3, hvori incitamenterne for 

anvendelsen af virtuelle valutaer i hvidvaskprocessen i forhold til andre potentielle 

instrumenter blev tydeliggjort. Formålet ved nedenstående integrerede analyse er, at 

undersøge på baggrund af konklusionerne i de to forrige analyser hvorvidt implementeringen 

af AMLD 5 kan betragtes som effektiv i forhold til dets formål. Derfor stilles det tidligere 

nævnte underspørgsmål:   
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”Hvorvidt er implementeringen af EU’s  5. Hvidvaskdirektiv en samfundsefficient 
lovændring?” 

 

For at finde svaret på ovenstående spørgsmål udfærdiges der retspolitisk analyse, som delvist 

baseres på de økonomiske implikationer beskrevet i kapitel 3. En analyse af retspolitisk (de 

lege feranda) karakter beskrives af C. Tvarnø som ”en retlig videnskabelig analyse, der har 

til formål at klarlægge, hvordan politiske formål og hensyn kan opnås via lovgivning, hvor 

adfærdsanalysen er baseret enten på videnskabelig anerkendt sociologi eller økonomisk 

teori”.132 

 

Idet den økonomiske analyse delvist har redegjort for, hvordan de økonomiske implikationer 

af reguleringen kan påvirke kriminelles adfærd ved at påføre omkostninger til aktørernes 

nyttefunktion, vil den integrerede analyse videreundersøge om formålet ved AMLD 5 kan 

efter udvalgte kriterier betragtes som opnået. Dette undersøges ved at sætte disse kriterier op 

i et spil, således det kan afgøres efter spilteori om den nye regulering er effektiv. Nedenfor 

redegøres der indledende for de centrale begreber i nærværende analyse.  

 

Neoklassisk økonomisk teori 
Som nævnt i redegørelsen for den økonomiske metode i kapitel 1 danner den neoklassiske 

teori grundlaget for nærværende integrerede analyse. Det betyder bl.a. at der gælder visse 

antagelser forud for analysen, herunder at de pågældende aktører er rationelle og 

profitmaksimerende. Det tidligere anvendte nyttebegreb og nyttefunktion er et resultat af det 

neoklassiske økonomiske forskningsprogram.133 

 

Nyttebegrebet 

Nytteteori er på baggrund af de neoklassiske antagelser en teori om, at alle agenters 

økonomiske adfærd skal betragtes som et resultat af et ønske om at sikre den størst mulige 

profit ud af så få ressourcer som muligt.134 Denne adfærd kan illustreres ved flere matematiske 

funktioner, hvilket også fremgår i den nedenstående analyse. Den overordnede opfattelse af 

disse funktioner er, at agenten står i valgsituation og skal vælge mellem et par handlinger, der 

                                                   
132 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 500 
133 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 486 
134 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 487 
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hver i ser giver en forudbestemt gevinst. Agenten vil i henhold til den neoklassiske tankegang 

vælge den handling, hvor der er størst mulig forventet gevinst. Ved en viden om, hvordan 

agenten vil agere i bestemte situationer, kan principalen tilpasse sin strategi. I et mere konkret 

og relevant eksempel, kunne det forestilles at lovgiver var principalen og de forpligtede 

enheder var agenterne. Principalen kan ud fra ovenfornævnte antagelser tilpasse den 

gældende regulering, således den er effektiv i henhold til dennes formål.  

 

Sanktionens præventive effekt 
I forlængelse af ovenstående betragtninger om agentens rationelle valg, kan der med henblik 

på forståelse af nedenstående analyse indledes med en simpel betragtning af, hvordan en 

højere bødestraf påvirker agenten. Et konkret eksempel herpå kan være, at implementeringen 

af AMLD 5 medfører, at vekslere af virtuelle valutaer og udbydere af virtuelle tegnebøger 

kan ifalde bødeansvar efter hvidvaskloven. Dette kan være på grund af manglende 

registrering, mangelfulde instrukser og kontroller mv. Årsagen til bøden er i denne 

betragtning ikke   nødvendigvis af betydning, så længe der er tale om en omkostning der 

pålægges agenten.  

 

I den følgende nyttefunktion er det alene den forventede mulighed for bødestraf, der er 

afgørende for, hvorvidt agenten vælger at overholde hvidvasklovens bestemmelser eller ikke. 

De forpligtede enheders nyttefunktion kan således beskrives som:  

 
𝜋𝑙𝑜𝑣𝑙𝑦𝑑𝑖𝑔 = 𝑤  

 
𝜋𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙 = 𝑤 + (𝐺 − 𝛼𝑃) 

 
Af ovenstående nyttefunktion fremgår det, at muligheden for at være opdaget og pålagt bøde 

skal have en værdi. Derudover skal gevinsten ved at overtræde hvidvasklovgivningen også 

udgøre en profitabel værdi. Såfremt genvinsten ved overholde lovgivningen er højere end at 

undlade, vil agenten i henhold til ovenstående simplificerede nyttefunktion vælge at følge 

kravene i hvidvaskloven. Sættes gevinsten ved at overholde loven, w, til at være 100, imens 

bøden for ikke at overholde loven, P, sættes til 200 og sandsynligheden, 𝛼, for at ifalde 

bødestraf til 30%. Det vil sige, at tilsynsmyndighederne opdager og håndhæver 25% af al 
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hvidvaskkriminalitet, hvilket utvivlsomt er en optimistisk vurdering. Gevinsten ved at 

hvidvaske er 100. 

 

Ved de ovenstående faktorer vil gevinsten for at hvidvaske, og dermed overtræde 

hvidvaskloven, være højere end at overholde hvidvasklovens forpligtelser.135 Ud fra en 

betragtning om, at agenten altid er profitmaksimerende vil agenten vælge at undlade at 

overholde forpligtelserne i hvidvaskloven og hvidvaske for at opnå en højere gevinst .  

 

Ved at øge enten mulighederne for håndhævelse eller ved at øge bødesatsen kan principalen, 

lovgiveren, ændre agentens adfærd. I den juridiske analyse i kapitel 1 fremgik det, at de 

forpligtede enheder nu pålægges krav om indhentning af visse oplysninger, hvilket alt andet 

lige må formodes at øge muligheden for tilsynsmyndighederne at opdage hvidvask. Hvis 

sandsynligheden og bødestraffen i ovenstående funktion øges, så P = 350 og a = 30%, ses at 

gevinsten ved at overholde de gældende regler er større end den forventede gevinst ved 

hvidvask.136 

 

På baggrund af ovenstående teoretiske eksempel, kan det konkluderes, at såfremt en 

skærpelse af de gældende regler medfører større straf eller en større mulighed for straf, vil det 

give de forpligtede enheder incitament til at overholde alle forpligtelser i hvidvasklovgivning, 

og fravælge hvidvask og kriminalitet. Der er dog tale om en simplificering af et mere 

komplekst problem, da der utvivlsomt er flere forhold der er gældende end bødestraffen, når 

en hvidvasker og de forpligtede enheder skal vurdere sin nyttefunktion.  

 

Er ændringen af hvidvaskloven egnet i forhold til formålet? 
Inden der ved spilteori undersøges nærmere om implementeringen af AMLD 5 har en effektiv 

effekt, bør det vurderes om lovændringen er egnet til at opfylde det formål, der er fremsat i 

lovforarbejderne. Det vil sige, at de bagvedliggende politiske målsætninger, som må antages 

at være EU’s og dernæst Danmarks, skal klarlægges og diskuteres i forhold til den faktiske 

                                                   
135 𝜋𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙 = 100 + (100 – 0,25 * 200) = 150, hvilket betyder at hvidvaskeren opnår en stigning på 50 
ved at hvidvaske  
136 𝜋𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙 = 100 + (100 – 0,30 * 350) = 90, hermed er gevinsten mindre og agenten vil vælge 
afholdelse 



 72 

virkelighed på området, herunder hvor udbredt hvidvask med virtuel valuta er. I den juridiske 

analyse i kapitel 1 fremgik det, at hovedformålet ved EU’s udfærdigelse af AMLD 5 er, at 

bekæmpe hvidvask og finansiering af terror ved at stille retlige rammer for indsamling af 

oplysninger mv., således det ved øget gennemsigtighed effektivt og afskrækkende forebygger 

hvidvask.137 

 

Som nævnt tidligere vurderes det af FATF, at omfanget af hvidvask i EU udgør omkring 3-5 

% af BNP. Det danske Hvidvasksekretariat fremfører i deres nationale risikovurdering for 

2018, at den profitmotiverede kriminalitet, herunder hvidvask, har en tendens til at flytte til 

mere digitalbaserede procedurer, hvilket gør det sværere for Hvidvasksekretariatet og politiet 

at efterforske og retsforfølge forbrydere.138 Det antages, at denne tendens også omfatter den 

voksende anvendelse af virtuelle valutaer. Hvidvasksekretariatet vurderer endvidere, at der 

alene efterforskes omkring 36% af digitalbaserede berigelseskriminalitet.139 

Hvidvasksekretariatet og FATF vurderer altså, at virtuelle valutaer udgør en risiko for 

hvidvask og denne vil formodentligt vokse i fremtiden.140  

 

 
Figur 7: Hvidvaskkanaler i Danmark i 2018 

 

På baggrund af ovenstående overblik af hvidvaskkanaler, hvor vekslere af virtuelle valutaer 

desværre ikke indgår, da den senest udfærdige nationale risikovurdering er foretaget inden 

implementeringen af AMLD 5, fremgår det at hvidvask hovedsageligt foregår i forbindelse 

med høj-værdi-varer, hvilket kunne tyde på handel med hælervarer. Dernæst gennemføres 

                                                   
137 jf. AMLD 5, præmis 2-3 
138 Den nationale risikovurdering 2018, s. 21. 
139 Den nationale risikovurdering 2018, s. 22 
140 FATF (2019), Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, s. 11. 
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hvidvask gennem pengeinstitutterne og pengeoverførselsvirksomheder.141 Det må antages, at 

disse i den kommende tid også vil være de primære hvidvaskkanaler, og at omfanget af 

hvidvask igennem virtuelle valutaer vil være mere ligt omfanget som ved 

valutavekslingsvirksomheder og pengeoverførselsvirksomhederne.  

 

Der foreligger altså observationer om, at der er et behov for yderligere hvidvaskbekæmpelse. 

Og da hvidvask igennem virtuelle valutaer er tæt forbundet med den anonymitet og 

fleksibilitet som disse valutaer tilbyder, må det konkluderes, at AMLD 5 er egnet i forhold til 

formålet, da direktivet medfører krav om øget gennemsigtighed.  

 
Hvidvaskdirektivet og spilteori 
I det følgende opsættes et sekventielt spil med to aktører, der illustrerer valgmulighederne ved 

to forskellige gældende reguleringer. Et sekventielt spil defineres af Martin J. Osborne som ” 

detailed description of the sequential structure of the decision problems encountered by the 

players in a strategic situation.”142 Der er altså tale om et spil med flere lag, i vores tilfælde 

to lag, hvor spillerne ikke vælger deres strategi samtidigt. Hvis spillerne i spillet har en viden 

om de handlinger, der er foretaget inden spilleren skal træffe sit valg, er der tale om et spil 

med fuldkommen information.143 Sidstnævnte er gældende for spiller 2 i det nedenstående 

spil, som har viden om spiller 1, lovgiverens, valg af regulering. I det følgende redegøres der 

for de resterende forhold i det nærværende spil.  

 

Lovgiveren, der er spiller 1, vælger først sin strategi. Lovgiverens muligheder er at vælge at 

implementere reglerne i AMLD 5, således at krav om kundekendskabsprocedurer, 

risikovurderinger og oplysningspligt gøres gældende, eller at fortsætte med gældende 

regulering, hvorefter spiller 2 hvidvaskskanaler alene er omfattet af de generelle 

forebyggende regler. Efter at spiller 1 har truffet sit valg er det spiller 2, der på baggrund af 

sin nyttefunktion og spiller 1’s foretagne valg, skal vælge sin strategi. Spiller 2 er altså 

opmærksom på det foretagne valg, og kan herefter vælge imellem at overholde den gældende 

regulering eller overtræde reguleringen, herunder hvidvaske penge eller begå 

berigelseskriminalitet efterfulgt af hvidvask.   

                                                   
141 Den nationale risikovurdering 2018, s. 30 
142 M. J. Osborne, A. Rubinstein (1994), afsnit 6.1.1. 
143 M. J. Osborne, A. Rubinstein (1994), afsnit 6.1.1. 
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Spiller 1 omfatter den relevante lovgiver, i vores tilfælde den danske regering. Spiller 2 

omfatter dog ikke alene de forpligtede enheder i henhold til AMLD 5, da det vurderes at 

hovedformålet med implementering af AMLD 5 er at forebygge al hvidvask og ikke alene at 

påføre omkostninger på de forpligtede enheder. Nedenstående spil ser derfor ikke nærmere 

på producenten af hvidvask, som redegjort for i den økonomiske analyse, idet det er klienten 

der er spiller 2. Konkret kan der forestilles, at der tages udgangspunkt i en virksomhed på en 

marked, hvor virksomheden har mulighed for at kanalisere ulovlige midler ind i 

virksomheden. Virksomheden, spiller 2, kan således øge sin forventede gevinst ved at (1) 

begå berigelseskriminalitet og efterfølgende hvidvaske de ulovlige midler igennem virtuelle 

valutaer, således det reelle overskud og kilder hertil tilsløres, eller (2) at være lovlydig. Det 

vil sige, at det tilsvarende til den todelte økonomiske definition af hvidvask i kapitel 3, ikke 

har betydning for nærværende model, hvorfra de sorte penge stammer, så længe der er tale 

om midler fra en ulovlig handling.  

 

I det følgende spil antages der altså, at ved en ineffektiv hvidvaskregulering er den forventede 

gevinst ved at udføre selve hvidvaskningen og begå berigelseskriminalitet, alt andet lige, 

større end at være lovlydig. Spiller 1, lovgiverens, nyttefunktion kan f.eks. anses som et lands 

skatteindtægt, da det formodes at der i de fleste tilfælde ikke betales skat af de sorte penge. 

På baggrund af oplysningen om, at hvidvask udgør op til 5% af hele verdens BNP, vil 

hvidvask udgøre enten en tilsvarende negativ eller positiv effekt på spiller 1’s nyttefunktion. 

Spiller 2’s valg kan dermed have en negativ effekt på Spiller 1’s gevinst i form af tabte 

skatteindtægter. Bødeniveauet og sandsynligheden stiger efter AMLD 5, da 

implementeringen heraf betyder, at spiller 2 kan ifalde bødeansvar for flere forhold end før. 

Der sondres ikke i det nedenstående spil i mellem virtuel valutavekslere, der vidende eller 

uvidende om, at de er involveret i hvidvaskningsprocessen.  

 

De resterende regler og eksogene faktorer i det sekventielle spil er følgende:  

• Muligheden for retsforfølgelse, a:     15% / 25% 

• Sanktionens effekt (Bødens størrelse), P:   15 / 20 

• Gevinst ved succesfuld hvidvask og kriminalitet, G:   2,5 

• Gevinst ved at overholde loven, w:    5 
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• Effekt af hvidvask på BNP, y:     5% 

• Effektiv skatteprocent, t:     22% 

• Nyttefunktionerne for spiller 1 (bl.a. skatteindtægter), T:  
= (t * 𝑤) * (1 + y) =  

= (t * 𝑤) * (1 - y)   =  
• Nyttefunktionerne for spiller 2:  

Lovlydig:    =  𝑤  

Overtræder loven:   = 𝑤 + (𝐺 − 𝛼𝑃)   

 

I henhold til de ovenstående faktorer, kan det sekventielle spil udformes som følgende: 

 

 

 

Løsning ved baglæns induktion 
Efter et spil er udfærdiget skal det løses, således at effekten af de foretagne valg kan udledes. 

En løsning af et spil er hovedsageligt en systematisk beskrivelse af de udfald der fremgår af 

spillet, altså de valgmuligheder spillerene har, og hvilket udfald kan betragtes som 

ligevægten.144 Ligevægten der betragtes i det ovenstående spil er den såkaldte Nash-ligevægt, 

det udfald, hvor ingen af spillerne ønsker at ændre sit valg.145 Der findes forskellige metoder 

til at løse et spil, og valget heraf afhænger tit af spillets egenskaber, i vores tilfælde et 

ekstensivt sekventielt spil, hvor spillerne kun vælger én strategi. Baglæns-induktion metoden 

kan beskrives ved, at løsningen findes ved at betragte spillets afsluttende valg først, og at dette 

tages ud fra en rationel og profitmaksimerende beslutning.146  I ovenstående spil er der alene 

                                                   
144 M. J. Osborne, A. Rubinstein (1994), s. 2 
145 M. J. Osborne, A. Rubinstein (1994), s. 14 
146 C. Knudsen (1997), s. 98 
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2 lag af valg, hvorfor det er relativt simpelt at afgøre, at spiller 2 på baggrund af spiller 1’s 

valg vælger den strategi, hvor der er størst gevinst. Dette er spiller 1 dog klar over, hvorfor 

spillets løsning kan konkluderes at være (1,155 ; 5), hvor AMLD 5 er implementeret og spiller 

2 vælger afholdelse fra hvidvaskning og kriminalitet. Dette er ligeledes Nash-ligevægten, idet 

hverken spiller 1 eller spiller 2 har et incitament til at skifte strategi.  

 

På baggrund af ovenstående spil kan det igen udledes, at implementeringen af AMLD 5 har 

en effekt på de påvirkedes adfærd. Spørgsmålet er herefter, hvorvidt denne ændring kan 

betragtes som samfundsefficient. 

 

Kaldor-hicks og Pareto  
Kaldor-Hicks og Pareto er to anerkendte kriterier for at vurdere, om en ændring af et givent 

forhold kan betragtes som effektiv. I det følgende sammenholdes disse kriterier i forhold til 

resultatet af ovenstående teoretiske spil. Det skal dog noteres, at der er ingen tvivl om, at 

ovenstående model er en simplificering af virkeligheden, og at de eksogene variabler ikke kan 

antages at være helt korrekte. På trods heraf hjælper den spilteoretiske øvelse at forstå 

samspillet mellem principalens forebyggende værktøjer og agentens adfærd. 

 
Ved en vurdering af, om en ændring kan betragtes som Pareto-forbedring, skal ændringen 

medføre, at de påvirkede aktørers nytte enten stiger eller er uændret.147 En Pareto-efficient 

tilstand er således der, hvor en given ændring ikke kan opfylde kravet om, at en af de 

påvirkede aktører stilles værre end før ændringen. Den praktiske brug af Pareto-efficiens 

kriteriet er således begrænset, idet de fleste lovændringer vil medføre, at den aktør der har 

udnyttet gældende regulering vil lide et tab i sin forventede nytte.148  

 

Betragtes ændringen i det ovenstående spil i henhold til et Pareto-perspektiv, kan 

implementeringen af AMLD 5 ikke anses som en Pareto-forbedring, idet den stiller 

virksomheden, der misbruger den gældende ret, værre end før. Det må dog antages, at 

formålet med implementeringen af AMLD 5 ikke har været at opnå en Pareto-forbedring, da 

                                                   
147 A. M. Pacces, L. Visscher (2010), s. 4 
148 A. M. Pacces, L. Visscher (2010), s. 5 
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det i sig selv indirekte betyder en godkendelse af berigelseskriminalitet og hvidvaskning. 

Ligevægten af spillet ender dog i en Pareto-optimale, da der ikke udføres Pareto-forbedringer 

efter spillerne befindes sig i (1,155 ; 5). 

 

Egenskaberne for Kaldor-Hicks kriteriet adskiller sig fra Pareto således, at der ikke gælder et 

krav om, at ingen af de påvirkede aktører skal påvirkes negativt af den givne ændring. En 

ændring er alene Kaldor-Hicks-efficient, såfremt den forøger hele samfundets velfærd, det vil 

sige summen af begge spillers gevinster. Dette gør Kaldor-Hicks mere anvendeligt i forhold 

til forebyggende lovændringer.149 

 

På baggrund af det ekstensive spil overfor, kan det ligeledes udledes, at implementeringen 

ikke udgør en samfundsefficient lovændring, forstået i den forstand, at den ikke er en Kaldor-

Hicks-efficient ændring baseret på de variabler modellen tager højde for. Nedenfor ses, at den 

sociale velfærd (den samlede kage) er størst i (1,045 ; 5,25).  

 

 
  

 

Retspolitisk perspektivering 
I den ovenstående vurdering af samfundsefficiensen baseret på to udvalgte kriterier, er 

konklusionen den, at der ikke er tale om en samfundsefficient lovændring. Ved en vurdering 

af efficiens er det altid vigtigt at se nærmere på, hvad der konkret ønskes effektiviseret.150 

 

                                                   
149 A. M. Pacces, L. Visscher (2010), s. 5 
150 A. M. Pacces, L. Visscher (2010), s. 5 
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Spillet er som nævnt baseret på et begrænset antal variabler, hvorfor det må vurderes, at der 

for lovgiveren bl.a.  findes flere positive effekter end den merindtægt forbundet til 

skatteindtægten. Det formodes dog i denne forbindelse, at den skærpede regulering vil 

medføre en reducering i omfanget af hvidvask i Danmark, hvilket i henhold til 

betragtningerne i den økonomiske analyse vil betyde en reducering af berigelseskriminalitet, 

da hvidvask øger den forventede værdi af ulovlige penge. En restriktiv regulering er dog ikke 

altid den, efter ovenstående teori, mest effektive. I praksis er det dog nærmest umuligt at 

vurdere hvor den rigtige balance mellem lovpålagte forpligtelser, kontroller og sanktioner 

ligger i forhold til den ønskede effekt. Der vil i virkeligheden altid være nogen der bliver 

pålagt forpligtelser, der forværrer ens effektivitet unødvendigt.  

 

Implementeringen af AMLD 5 medfører omkostninger for aktører, der i realiteten ikke var 

potentielle hvidvaskere. Disse omkostninger fremgår ikke af det ovenstående spil, ligesom 

ikke-målbare fordele for lovgiveren heller ikke fremgår. Illustrationen af ovenstående spil 

bidrager dog til konklusionen om, at det er nødvendigt at have fokus på effektivitet, når det 

foretages lovændringer der medfører øget ressourceforbrug til administration.  

 

På baggrund af ovenstående perspektivering er det aktuelt at foreslå, hvad der kunne gøre den 

nye regulering mere egnet. Denne anbefaling skal i henhold til den retspolitiske videnskab 

baseres på anerkendt økonomisk eller sociologisk teori.151 Derfor er anbefalingen, at der ved 

udformningen af ny restriktiv regulering holdes øje med unødvendige omkostninger, der 

pålægges andre end dem, der er årsagen til at lovændringer er nødvendige. Dette fremgik også 

af analysen i kapitel 3, hvor det blev illustreret at AMLD 5 påvirker også producenter, der 

ikke er involverede i hvidvask.  

 

Delkonklusion 
I den integrerede analyse er det igennem spilteori og efficiens-kriterier vist, at det er uvist om 

implementeringen af AMLD 5 udgør en samfundsefficient lovændring, forstået i den forstand, 

at den ikke nødvendigvis medfører at det samlede marked bliver større. Det kan dog ikke 

benægtes, at implementeringen af AMLD 5 vil have en forebyggende effekt på de aktører, 

der overvejer at hvidvaske ulovlige midler igennem virtuelle valutaer. I en retspolitisk 

                                                   
151 C. Tvarnø, R. Nielsen (2014), s. 500 
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forbindelse er det dog anbefalet, at der ved udformningen af fremtidig restriktiv regulering 

haves et fokus på unødvendige omkostninger, der pålægges virksomhederne inden for virtuel 

valuta-området.  

 

 
Kapitel 5: Konklusion 
Som afslutning på afhandlingen vil der i det følgende afsnit udfærdiges den endelige 

konklusion, hvori der gives et svar på afhandlingens problemformulering. 

 

I den juridiske analyse i kapitel 2 fremgik det, at vekslere af virtuelle valutaer og udbydere af 

virtuelle tegnebøger, ”de forpligtede enheder”, vil efter Danmarks implementering af EU’s 

5. hvidvaskdirektiv pålægges langt flere krav end de hidtil har været underlagt. De forpligtede 

enheder har inden implementeringen været nødt til at regulere sig selv, da de ikke har været 

underlagt de daværende gældende regler i hvidvasklovgivningen og dermed Finanstilsynets 

tilsyn.152 Efter lovændringens ikrafttrædelse den 10. januar 2020 er de forpligtede enheder 

omfattet af hvidvasklovens anvendelsesområde, hvilket betyder at de nu er underlagt  

forpligtelser om risikovurderinger og kundekendskabsprocedurer. Tillige skal der udfærdiges 

interne politikker og instrukser, der sikrer at hvidvasklovens bestemmelser overholdes. Ved 

nye krav om undersøgelses- og underretnings-pligt sikres der, at den danske FIU, 

Hvidvasksekretariatet, har de fornødne muligheder at efterforske mistænkelige transaktioner 

af virtuelle valutaer. Der er igennem implementeringen af AMLD 5 således sikret, at der er 

en større gennemsigtighed i virtuel valuta-miljøet, hvilket bidrager til forebyggelsen af 

hvidvask og finansiering af terrorisme.  

 

Af den økonomiske analyse fremgik det ved en undersøgelse af den mest prominente virtuel 

valuta, Bitcoin, at der foreligger flere positive incitamenter for at anvende virtuel valuta i 

hvidvaskprocessen. Der fremgik dog ligeledes årsager til at fysiske kontanter og banksektoren 

stadigt udgør de mest anvendte instrumenter i hvidvaskprocessen. Derudover kunne det 

konkluderes ved brug af eksternalitets-teori, at der ved implementeringen af AMLD 5 også 

pålægges omkostninger på aktører, der ikke nødvendigvis udgør en risiko for hvidvask, 

samtidigt som der er manglende direkte effekt på de forpligtede enheders klienter.  

                                                   
152 Berlingske (2017), ”Lovgivning udebliver: Nu regulerer dansk bitcoin-børs sig selv” 
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Den sammensluttende integrerede analyse viste, at den nye regulering ikke nødvendigvis 

udgør en samfundsefficient lovændring på trods af at den vurderes som egnet i forhold til dets 

formål. Ved opsættelsen af et teoretisk sekventielt spil kunne effekten på de individuelle 

virksomheder og deres valgte strategier observeres. Ud fra modellen kunne det udledes, at 

lovændringen har den ønskede adfærdsregulerende effekt, men at den hverken er en Kaldor-

Hicks- eller Pareto-forbedring.  

 

Endeligt kan der således konkluderes, at implementeringen af AMLD 5 har en betydelig 

forebyggende effekt på misbrugen af virtuelle valutaer, da området inden lovændringen ikke 

har været omfattet af hvidvaskloven. Samtidigt kan det oplyses, at virtuel valuta-miljøet 

fortsat udvikler sig med høj hastighed og derfor vil være forbundet med en større 

hvidvaskrisiko i fremtiden, når valutaerne får en større anvendelighed. Dermed vil det fortsat 

være nødvendigt med forskning på området samt ajourføring af reguleringen, hvilket allerede 

er synligt, da EU har udstedt AMLD 6, der dog på grund af det danske retsforbehold ikke er 

tiltrådt af Danmark på nuværende tidspunkt.   
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