
Guide til forebyggelse af økonomisk kriminalitet

Sådan kan I 
beskytte jeres 
virksomhed 
– og realisere jeres 
vækstambitioner



Globalisering kan give fordele, men de 
følges med øgede risici 
Flere og flere forretningsmuligheder 
tilbyder sig, efterhånden som det bliver 
nemmere at komme i dialog med inter-
nationale handelspartnere. Som i ethvert 
andet forretningsforhold er gensidig tillid 
dog et nødvendighed. En grundig analyse 
af potentielle partnere kan være med til 
at sikre muligheder for vækst, fremme et 
godt kommercielt samarbejde og danne 
grundlag for et tillidsfuldt forhold. Dette 
kan være en udfordring, når de involvere-
de parter befinder sig måske tusindvis af 
kilometer fra hinanden eller er adskilt af 
forskellige kulturer, forskellig forretnings-

praksis, forskellige sprog og begrænsede 
muligheder for fysiske møder.

Potentielle købere og leverandører kan
tilbyde nye salgs- og leveringsmuligheder,
men kan på den anden side også medføre
nye typer risici – risici, som man normalt
ikke er så opmærksom på. I denne korte 
vejledning gennemgår vi nogle af de ele-
menter, I kan overveje for at håndtere de 
risici forøkonomisk kriminalitet, som I kan 
risikere at blive udsat for.

Håndtering af risici for økonomisk  
kriminalitet bliver stadig vigtigere
Økonomisk kriminalitet optræder i mange 

Risici for økonomisk kriminalitet: 
Forsvarlig, omhyggelig og 
indbringende international 
ekspansion
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Økonomisk kriminalitet 
udgør en konstant stigende 
risiko for virksomheder og 
leverandører af finansielle 
tjenesteydelser verden over.

Vi ønsker med denne 
korte vejledning at give 
en oversigt over nogle af 
de risici for økonomisk 
kriminalitet, som I kan 
blive udsat for, og give 
nogle forslag til, hvordan 
jeres virksomhed eller 
organisation kan opbygge 
eller styrke jeres forsvar.

Således ønsker vi at 
fortsætte vores samarbejde 
med henblik på at 
etablere et mere sikkert 
forretningsmiljø samt øge 
forebyggelsen af økonomisk 
kriminalitet – og øge 
opmærksomheden på 
disse risici.
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former og har mange negative konsekven-
ser som f.eks. tab af egne aktiver i form af 
penge eller informationer samt utilsigtet 
medvirken til økonomisk kriminalitet udøvet 
af andre. Under alle omstændigheder kan 
resultatet være særdeles skadeligt for virk-
somheder og personer – og have omfat-
tende økonomiske og omdømmemæssige 
konsekvenser. I tillæg kommer en mulig 
skadelig indvirkning på samfundet.

FN anslår det beløb, der årligt hvidvaskes 
på globalt plan, til at udgøre 2%-5% af 
det globale BNP, svarende til mellem USD 
800 milliarder og USD 2 billioner. Vi kan og 
skal hver især spille en rolle for at dæmme 
op for den kriminalitet, der fører til dette 
enorme beløb. Mens bekæmpelsen af 
økonomisk kriminalitet fortsætter, arbejder 
fremsynede organisationer omhyggeligt på 
at sikre, at de har de nødvendige værktø-
jer, metoder og kontrolforanstaltninger til 
at beskytte sig selv og andre mod at blive 
misbrugt til økonomisk kriminalitet.
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Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er 
en evigt voksende udfordring, i takt med  
at krimineller udvikler deres metoder til 
ulovlige formål. Selvom de fleste af han-
delsmodparter overholder lovgivningen, 
kan personer forbundet med høje risici -  
og kriminelle - være svære at identificere.

Det er vigtigt, at I forstår jeres risici for 
at blive udsat for økonomisk kriminalitet 
og har etableret passende kontrolforan-
staltninger til at identificere og håndtere 
disse risici. Opmærksomheden kan være 
i form af ”røde flag”, som kan indikere, at 
en modpart udviser mistænkelig adfærd 
eller forsøger at misbruge jeres produkter 
eller tjenesteydelser. ”Røde flag” kan også 
hjælpe jer med at følge en ”risikobaseret 
tilgang” i jeres kontrol.

Vi har i denne korte vejledning samlet 
nogle af de mulige scenarier, I skal være 
opmærksomme på. Hvis I opdager en 
lignende situation, kan I vælge at un-
dersøge det nærmere for at forstå og 
afbøde de risici, som I kan være udsat for.

Vi har medtaget nogle eksempler for at 
illustrere disse risici samt nogle generelle 
spørgsmål, som I kan stille jer selv om 
jeres eksisterende processer. På den 
måde kan I identificere eventuelle om-
råder, hvor kontrollen kan forbedres. Det 
kan desuden være en fordel at overveje, 
hvorvidt uddannelsesprogrammer og klart 
dokumenterede procedurer kan være med 
til at sikre, at alle i jeres organisation er 
opmærksomme på disse risici – og hvad 
der skal gøres, hvis I støder på dem.

Sådan kan I beskytte jeres 
virksomhed
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Hvidvask
• Beskrivende term for penge, der stammer fra kriminelle aktiviteter, og som 

”hvidvaskes” ved at anbringe dem i det finansielle system
•  Hvidvask sker typisk ved hjælp af adskillige og hurtige overførsler af midler på 

tværs af landegrænser, køb og salg af aktiver, investeringer mv.
•  Hensigten er at sløre oprindelsen af de hvidvaskede penge så meget som 

muligt
•  Kontantbaserede virksomheder vurderes at have en stor risiko for at blive 

udsat for at blive misbrugt til hvidvask
• Eksempel: Penge fra narkotikahandel bruges til at købe forbrugsvarer eller 

andre produkter fra en uvidende leverandør. Disse varer eller produkter sælges 
efterfølgende, hvorved deres ulovlige oprindelse skjules

Sanktioner og embargoer
• Sanktioner og embargoer er politiske instrumenter, der er indført over for visse 

lande, personer og enheder for at bevare eller genoprette international fred og 
sikkerhed. De virker og håndhæves på grundlag af objektivt ansvar

•  Virksomheder er ved lov forpligtet til at overholde sanktioner, og de skal kontrollere, 
hvorvidt de forretningsaktiviteter, de udøver, direkte eller indirekte involverer 
modparter, jurisdiktioner eller aktiviteter, der er underlagt sanktioner eller 
restriktioner

•  Manglende overholdelse af restriktioner har alvorlige økonomiske, juridiske og 
omdømmemæssige konsekvenser

• Eksempel: En fabrik, der leverer dele til jeres slutprodukt, ejes af en person, der er 
underlagt sanktioner. I skal forstå risikoen for sanktionsbrud og vurdere, hvorvidt 
det er sikkert at handle med fabrikken

Svindel
• Kriminelle forsøger at udnytte deres ofre ved at få adgang til deres konti, 

omdirigere pengestrømme, stjæle deres identitet mv.
•  Svindel udøves ikke kun af kriminelle uden for jeres organisation. Svindel kan 

ligeledes finde sted inden for organisationen
• Eksempel: Åbning af en phishing-email og indtastning af bankoplysninger, 

hvorved kriminelle får adgang til en virksomheds bankkonti

Bestikkelse
• Bestikkelse er ulovligt i en lang række lande og kan begynde med, hvad der 

synes at være en betænksom gestus, f.eks. fremsendelse af en gave
•  Hvis et internationalt datterselskab overtræder bestikkelseslovgivningen, 

eller overtrædelse sker via en samarbejdspartner, kan det betyde, at jeres 
virksomhed bliver genstand for retsforfølgelse, hvor det er hjemmehørende 

• Eksempel: Betaling til en skibsinspektør med henblik på hurtigere 
sagsbehandling eller en anmærkningsfri rapport

Risiko for økonomisk kriminalitet kan opstå i forbindelse med...
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Et trygt forretningsforhold med jeres 
handelspartner
Som det er tilfældet i forbindelse med 
indenlandske aktiviteter, kan det altid ske, 
at en mulig international partner ikke er, 
hvad denne giver sig ud for. Årvågenhed og 
omhyggelig granskning tilrådes i forhold til 
handelspartnere for at minimere risiciene.

Jeres virksomhed er måske ikke ”direkte” 
involveret i nogen form for økonomisk 
kriminalitet, men hvis I vælger en sam-
arbejdspartner, der er, kan både jeres og 
samarbejdspartnerens omdømme lide 
skade. Der kan desuden være juridiske 

konsekvenser ved uvidende at deltage i 
økonomisk kriminalitet.

Det kan være nyttigt at have en fast frem-
gangsmåde for undersøgelse af handels-
forhold, når I skal vurdere de mulige risici 
– dette gælde både nye og veletablerede 
handelsforhold. Det er en fordel i forvejen 
at vide, hvor stor en risiko I er villige til at 
løbe som virksomhed med hensyn til typen 
af modpart, geografisk område, branche 
mv. Det vil hjælpe jer med at beslutte, hvil-
ke foranstaltninger I skal træffe, når I står 
over for nye muligheder eller ændringer i 
eksisterende handelsforhold.

Etablering af forretningsforhold

6 Danske Bank



Røde f lag, I skal være opmærksomme på
•   Handelsmodparten tøver med at give klare svar eller fremlægge 

dokumentation i forbindelse med rutinespørgsmål
•  Der udøves et pres eller udvises aggressiv adfærd, når I stiller 

spørgsmål
•   Jeres handelsmodparts aktiviteter og transaktioner omtales negativt i 

medierne, herunder de sociale medier
•   Handelsmodpartens adresse kan ikke uden videre findes på 

internettet, eller flere virksomheder er registreret på den samme 
adresse uden god grund

•   Handelsmodpartens tilstedeværelse på internettet (hjemmeside) virker 
ikke professionel eller ægte og synes at være en”standardvare”

•   Jeres handelsforhold med kunden synes ikke at være i 
overensstemmelse med kundens strategi og forretningsmæssige 
formål

•   Jeres kunde ønsker at ordne fakturaer på overdrevent komplekse 
måder, som eksempelvis komplekse betalingsruter eller ved at bruge 
mellemled

Praksis, I kan overveje 
• Standardiser kundekendskabsprocedurer (KYC):
 - Fastslå, hvem der ejer og kontrollerer jeres modpart
 -  Kend modpartens forretningsmodel og kilde til formue eller indtægter
 - Vær opmærksom på eventuel negativ medieomtale af modparten
 -  Stemmer modpartens tilstedeværelse på internettet overens med 

jeres opfattelse af modparten?
•   Dokumenter risikovillighed, og forstå grænserne for typen af modpart, 

geografisk område, branche mv.
•  Udarbejd og brug interne risikovurderinger af jeres kunder baseret 

på deres umiddelbare risikoprofil. En klassificifering kunne være høj, 
medium eller lav risiko.

•  Forsøg altid at holde fysiske møder med jeres kunder

Spørgsmål, I kan stille jer selv
•  Er jeres kundekendskabsprocedurer for internationale kunder 

grundigere end for indenlandske kunder?
•  Kender I nogen, der kan sige god for denne nye modpart?
•  Er I klar over de risici, der er forbundet med det land, hvor jeres kunde 

har sit domicil og driver virksomhed?
•  Er I i tvivl om nogen af jeres handelsmodparter?
•  Kender I jeres modparters baggrund, og fører I detaljerede 

optegnelser?
•   Har I mødt jeres nuværende handelsmodparter, og kan I sige god for 

dem?
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Opretholdelse af et trygt forretningsfor-
hold med jeres handelspartner
Det er sund forretningspraksis at være 
årvågen og fortsat kende jeres modpar-
ters adfærd og praksis samt at bemærke 
eventuelle ændringer, der kan påvirke den 
måde, de driver virksomhed på.

Områder af interesse for jer kan være den 
branche, som en modpart driver virk-
somhed i, hvem modpartens kunder og 
leverandører er, samt de kanaler, hvori-
gennem modparten sælger sine produkter 
eller tjenesteydelser. En handelspartner, 
der ændrer adfærd, kan give anledning til 

genovervejelse af forretningsforholdet – og 
muligvis være et tegn på, at jeres risiko-
eksponering ændrer sig. Måske var det en 
god ide at opdatere jeres vurdering.

Hvis en handelspartner f.eks. pludseligt 
foretager betaling til jer via en underle-
verandør i et tredjeland, kan I med fordel 
revurdere den risiko, der er forbundet med 
handelspartneren, og finde ud af mere om, 
hvorfor dette sker. Det kan være et tegn 
på hvidvask, idet kanalisering af penge på 
tværs af landegrænser er sværere at spore 
og derfor kan være et middel til hvidvask.

Opretholdelse af 
forretningsforhold
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Røde flag, I skal være opmærksomme på
•   Transaktioner er ikke i overensstemmelse med 

forretningsstrategien
•  Der er uoverensstemmelse mellem udstedte fakturaer og 

modtagne betalinger
•  Betalingen er ikke relateret til den udstedte faktura
•  Betalinger fra fysiske personer for modparter i form af 

virksomheder
•  Overbetalinger fra modparter uden nogen god forklaring
•  Betalinger fra tredjemand uden nogen åbenbar forbindelse til 

jeres modparter
•  Uforklarlige ændringer af betalingsinstrukser
•  Anvendelse af privatkonti i stedet for erhvervskonti til betaling af 

fakturaer
•  Anvendelse af kryptovaluta uden logisk forretningsmæssig grund

Praksisser, I kan overveje 
•  Udarbejd en betalingspolitik for betalinger fra tredjemand, 

betalinger fra højrisikolande og kontantbetalinger
•  Udlever jeres betalingspolitik til kunder og modparter
•  Implementer kontrol af indgående betalinger fra kunder på grundlag 

af godkendelsesprotokoller (f.eks. opretter og kontrollant)
•   Vær nysgerrig, og stil dybdegående spørgsmål om jeres kunders 

transaktioner, hvis der synes at være tvivl om dem
•  Fastlæg en proces for eskalering, hvis jeres medarbejdere er 

bekymrede over noget, de støder på
•  Implementer løbende processer for ajourføring af oplysninger om 

kunderne

Spørgsmål, I kan stille jer selv
•   Hvor mange kontrollag har I for betalingsafvikling, og ved jeres 

medarbejdere, hvad der er acceptabelt?
•   Har I en sikker proces for dokumentation af handler?
•   Er I sikre på, at jeres salgsaktiviteter ikke kan anses for at udgøre 

bestikkelse?
•   Er I opmærksomme på de risici for hvidvask, der er forbundet med 

højrisikolande?
•   Har I tænkt over, hvordan jeres produkter eller tjenesteydelser 

kan misbruges til økonomisk kriminalitet eller overtrædelse af 
sanktioner?

•   Modtager I forespørgsler fra jeres bank om transaktioner med 
jeres handelsmodparter?

?



Vi bestræber os i Danske Bank på at 
hjælpe jer med at opfylde jeres ambitioner 
i både Danmark og på internationalt plan.
Det er vores håb, at denne korte vejledning 
om risici for økonomisk kriminalitet vil 
være en hjælp til at overveje nogle af de 
ting, der er vigtige, når det gælder om at 
beskytte jer selv og andre.

Vi anbefaler, at I læser mere om dette 
vigtige emne. Vi henviser til kilderne på 
næste side:

Forslag til yderligere læsning
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Sådan arbejder Danske Bank med forebyggelse af økonomisk kriminalitet
https://danskebank.com/da/om-os/corporate-governance/compliance/bekaempelse-af-oekonomisk-
kriminalitet

Yderligere oplysninger om bekæmpelse af hvidvask, landerisiko og sanktioner
Financial Action Task Force
https://www.fatf-gafi.org/

Transparency International
https://www.transparency.org/en/t

OFAC
https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information

Vejledning i bekæmpelse af hvidvask fra Verdensbanken
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/6977/350520Referenc1Money01OFFICIAL0USE1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Supranational risikovurdering fra EU-Kommissionen
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/supranational_risk_assessment_of_the_money_laundering_
and_terrorist_financing_risks_affecting_the_union.pdf

EU’s 4. og 5. hvidvaskdirektiv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018L0843&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=da

EU’s restriktive foranstaltninger (sanktioner)
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-
measures-sanctions_en
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Ansvarsfraskrivelse: 
Indholdet i denne vejledning er alene til oplysningsformål og bør ikke opfattes som 
juridisk bistand om et specifikt emne. Man bør ikke handle eller afholde sig fra at 
handle på grundlag af indholdet i denne vejledning uden at søge juridisk eller anden 
faglig bistand.
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