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UNDERVISERHÅNDBOG 
 

INDLEDNING 

Denne uddannelseshåndbog (underviserhåndbogen) er udarbejdet til undervisere, der uddanner 

advokater i reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge (AML) og bekæmpelse af finansiering 

af terrorisme (CTF) på EU-plan. Der findes en tilsvarende håndbog (brugerhåndbogen) til 

advokater, der deltager i uddannelsen.  

Begge håndbøger er udarbejdet i henhold til en kontrakt, som Europa-Kommissionen har tildelt 

European Lawyers Foundation (ELF) og Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union 

(CCBE), om "Udvikling og tilrettelæggelse af undervisning for advokater i regler om bekæmpelse 

af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme på EU-niveau" 

(tjenesteydelseskontrakt JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0185). 

Europa-Kommissionens målsætninger i forbindelse med dette udbud: 

"Det overordnede formål med kontrakten er uddannelse af samt bevidsthedsforøgelse og 

formidlingsfremme blandt advokater, hvad angår de centrale principper og begreber i EU's regler 

om bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme. Formålet med kontrakten 

er analyse og vurdering af samt støtte til advokaters behov i form af bevidsthedsforøgelse 

vedrørende deres rolle og forpligtelser i kampen mod hvidvask af penge og finansiering af 

terrorisme i henhold til direktivet. 

Det specifikke mål er, at uddannelsesprogrammet når ud til den størst mulige gruppe af advokater 

i hele Den Europæiske Union. Undervisningsaktiviteterne skal særligt bidrage til at oplyse 

advokaterne om, hvordan de bedst: 

• får adgang til og forstår de relevante forpligtelser i forbindelse med kampen mod 

hvidvask af penge og finansiering af terrorisme overvejer, på hvilke måder 

advokater og advokatfirmaer kan blive udnyttet i forbindelse med hvidvask af 

penge og finansiering af terrorisme 

 

• overvejer, hvilke praksisser advokater og advokatfirmaer kan indføre i netop deres 

retskreds og i overensstemmelse med de relevante regler for deres profession for 

at sikre opretholdelse af de højeste etiske standarder for deres erhverv 

 

• identificerer problemer, der kan opstå ved fortolkningen af specifikke 

bestemmelser, i lyset af hypotetiske og konkrete sager, og især i lyset af 

kontinuiteten af deres forretningsmæssige relationer med deres klienter samt 

andre hensyn." 

 

Forud for udarbejdelsen af uddannelseshåndbøgerne udarbejdede konsortiepartnerne en 

vurdering af uddannelsesbehovene og en uddannelsesstrategi baseret på besvarelserne af et 
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spørgeskema om den enkelte medlemsstats nuværende praksis med hensyn til undervisning af 

advokater i reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. 

Spørgeskemaet blev udfyldt af advokater blandt medlemmerne i alle 27 EU-medlemsstater og 

Det Forenede Kongerige.  

Det er passende i den sammenhæng at påpege baggrunden for direktiverne om bekæmpelse af 

hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, da de berører advokater. Hvidvask af penge og 

finansiering af terrorisme udgør alvorlige trusler mod liv og samfund, medfører vold og øget 

kriminalitet og truer grundlaget for retsstaten. I betragtning af advokaternes rolle i samfundet og 

de professionelle samt andre forpligtelser og standarder, de er pålagt, skal advokater til enhver 

tid handle med integritet, værne om retsstatsprincippet og være bevidste om ikke at muliggøre 

nogen form for kriminel aktivitet. Det kræver konstant opmærksomhed fra advokaternes side på 

den trussel, at kriminelle kan forsøge at misbruge advokatstanden i forbindelse med hvidvask af 

penge og finansiering af terrorisme.  

Advokater og advokatfirmaer skal sikre, at de er bekendt med og overholder deres forpligtelser i 

henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme som 

følge af: 

(i) advokaterhvervets særlige etiske standarder, herunder en forpligtelse til ikke at 

støtte eller fremme kriminelle aktiviteter, samt 

 

(ii) kravene i henhold til EU-lovgivningen. 

 

Alle advokater i EU skal være opmærksomme på og løbende uddanne sig i de relevante 

gældende retlige og etiske forpligtelser og de risici, der er relevante for deres praksisområde og 

klienter. Det er særligt vigtigt, da de kriminelle aktiviteter i forbindelse med bekæmpelse af 

hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er i hastig og konstant udvikling og bliver stadigt 

mere sofistikerede. Kendskab, opmærksomhed, viden om faresignaler og forsigtighed er de 

bedste redskaber for advokater til at vurdere situationer, der kan give anledning til bekymring med 

hensyn til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.  

Formålet med denne håndbog er at støtte undervisere, der tilbyder uddannelse af advokater inden 

for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, i at tilrettelægge uddannelsen, 

så advokaterne får kendskab til det fulde omfang af deres retlige og etiske forpligtelser samt deres 

sårbarhed over for risici. 

 

SÅDAN ANVENDES HÅNDBOGEN 
Denne underviserhåndbog ledsages af en brugerhåndbog, som er udarbejdet til deltagerne i 

uddannelsen. 

Brugerhåndbogen gennemgår rammerne for reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge og 

finansiering af terrorisme på EU-plan med en vis detaljeringsgrad. Den bør betragtes som en 

generel model for uddannelse af advokater i de omhandlede regler. Den bør dog ikke betragtes 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Guides___Recommendations/EN_AML_20141022_A_Lawyer_s_Guide_to_Detecting_and_Preventing_Money_Laundering.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Guides___Recommendations/EN_AML_20141022_A_Lawyer_s_Guide_to_Detecting_and_Preventing_Money_Laundering.pdf
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som en fast skabelon, der ikke kan fraviges i undervisningsforløbet, da undervisningen naturligvis 

kan variere afhængigt af følgende faktorer:   

• deltagernes viden og tidligere erfaring 

 

• deltagernes specifikke eksponering over for særlige risici i forbindelse med bekæmpelse 

af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme 

 

• uddannelsesforløbets længde (ved et længere forløb kan de enkelte dele uddybes med 

mere detaljereret indhold) 

 

• om der er tale om et generelt uddannelsesforløb, der dækker hele emnet, eller et specifikt 

forløb med fokus på et bestemt underemne.  

 

Brugerhåndbogen skal med andre ord ses som udgangspunkt for forskellige uddannelsesforløb, 

der følger dens struktur. 

Læringsudbytte 

Før underviser- og brugerhåndbogen blev udarbejdet, blev der foretaget en analyse af advokaters 

uddannelsesbehov i EU efterfulgt af en vurdering af uddannelsesbehovene. Vurderingen bør 

også tages i betragtning ved tilrettelæggelsen af et kursusforløb på baggrund af indholdet i 

brugerhåndbogen. Vurderingen beskriver læringsudbytte udtrykt i færdigheder, kompetencer og 

viden, og den danner grundlag for underviserhåndbogen. 

En af konklusionerne af vurderingen var, at advokaterne i udpræget grad efterspørger 

uddannelse, der er praktisk orienteret og fokuserer på cases og bedste praksis. Det vil sige, at 

der er behov for en uddannelse, der tager udgangspunkt i den daglige virkelighed og kravene til 

et advokatfirma. De enkelte lektioner i et uddannelsesforløb bør tilrettelægges med en god 

balance mellem den nødvendige undervisning i indholdet af reglerne om bekæmpelse af hvidvask 

af penge og finansiering af terrorisme og praktiske eksempler, der sætter reglerne i perspektiv for 

advokaterne i praksis. 

Brugerhåndbogen indeholder ikke casestudier, men underviserne kan hente inspiration i "A 

lawyer’s guide to detecting and preventing money laundering" udgivet af CCBE, International Bar 

Association (IBA) og American Bar Association (ABA) i 2014, hvor side 39-46 beskriver en række 

casestudier. Læs mere herom i nedenstående afsnit "Casestudier" 

Der indgår også en lang liste over risici i både ovennævnte publikation fra CCBE, IBA og ABA og 

i en anden nyttig publikation "Guidance for a risk-based approach for legal professionals" udgivet 

af Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) i 2019. De relevante risici inddeles traditionelt i tre 

områder: 

• risici i forbindelse med kunden 

 

• risici i forbindelse med transaktionen 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Guides___Recommendations/EN_AML_20141022_A_Lawyer_s_Guide_to_Detecting_and_Preventing_Money_Laundering.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Guides___Recommendations/EN_AML_20141022_A_Lawyer_s_Guide_to_Detecting_and_Preventing_Money_Laundering.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Legal-Professionals.pdf
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• geografiske risici. 

 

Direktivets bilag III indeholder en ikke-udtømmende liste over faktorer og bevisindikatorer for 

potentielt højere risiko inden for de tre kategorier, og de to ovennævnte publikationer giver 

yderligere omfattende eksempler på side 28-38 i publikationen fra CCBE, IBA og ABA og side 27-

43 i publikationen fra FATF. De nævnte risici er udgangspunkt for både casestudier og eksempler 

på bedste praksis, der kan bruges som praktiske eksempler i advokatuddannelsen, og nedenfor 

i afsnittet "Casestudier" beskriver vi nærmere, hvordan de to publikationer kan anvendes i 

uddannelsen. 

Endelig afdækkede vurderingen en række områder, hvor et flertal af respondenterne i 

undersøgelsen blandt advokater mente, at der især er brug for uddannelse. Det drejer sig om 

følgende områder: 

(1) hvor meget advokaterne skal gøre for at afdække kilden til en kundes midler 

 

(2) hvordan man foretager en risikovurdering vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge 

og finansiering af terrorisme af sig selv som advokat eller advokatfirma samt oplysninger 

om risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og særlige sårbarheder for 

den juridiske sektor 

 

(3) samspillet mellem den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og reglerne om 

bekæmpelse af hvidvask af penge  

 

(4) oplysninger om, hvordan mindre virksomheder med begrænsede ressourcer effektivt kan 

opfylde deres forpligtelser vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering 

af terrorisme 

 

(5) hvordan man håndterer, at der er forskellige regler for bekæmpelse af hvidvask af penge 

og finansiering af terrorisme i de forskellige medlemsstater 

 

(6) videnspunkter om den materielle lovovertrædelse, risikovurderinger og indberetningspligt 

(dvs. hvilket vidensniveau der kræves)  

 

(7) hvordan man identificerer forskellige typer kunder, f.eks. enkeltpersoner, forskellige 

selskabstyper, truster osv.  

 

(8) særlige forhold vedrørende reelt ejerskab  

 

(9) i hvor høj grad advokater kan basere sig på oplysninger modtaget fra andre forpligtede 

enheder. 
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Overskrifterne er igen tænkt som en hjælp til underviserne ved tilrettelæggelse af 

uddannelsesforløbene. Svarene på mange af ovenstående spørgsmål findes i brugerhåndbogen 

i de respektive afsnit. Nogle aspekter kan være vigtigere i én jurisdiktion end i en anden. 

Metodologi 

Hvert uddannelsesforløb kræver forskellige undervisningsmetoder. Undervisningen i det konkrete 

lovindhold kan meget vel foregå som traditionelle forelæsninger ledsaget af dias og noter. De 

praktiske elementer, herunder casestudierne, kan bedre gennemgås i mindre workshopper eller 

grupper, hvor deltagerne løser opgaver og øvelser. 

 

EFFEKTIV UNDERVISNING 
De samme generelle principper for god undervisning gælder for uddannelse af advokater i 

bekæmpelse af hvidvask af penge.  

En række konkrete principper bør overvejes ved undervisning i reglerne om bekæmpelse af 

hvidvask af penge: 

(1) Advokaterne kommer muligvis med forskelligt vidensniveau og forskellige forventninger. 

Det er vigtigt allerede fra start at kende deltagernes vidensniveau. Nogle advokater mener 

måske, at reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme slet 

ikke gælder for dem, og her bør der fokuseres på direktivets anvendelsesområde. Andre 

har måske kun lidt erfaring inden for strafferet, og her er det hensigtsmæssigt at fokusere 

på de typer af kriminelle handlinger, der ligger til grund for de praktiske eksempler på 

bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. En forhåndsvurdering af 

deltagernes viden og kendskabsniveau er derfor vigtig, eventuelt ved hjælp af et formelt 

spørgeskema eller en hurtig mundtlig spørgerunde ved kursusstart, for at sikre, at 

uddannelsen er relevant og effektiv i forhold til målgruppen. 

 

(2) Det er nyttigt at indbyde eksterne eksperter som oplægsholdere på uddannelsen i 

bekæmpelse af hvidvask af penge for at give et andet perspektiv. Det vil være oplagt at 

invitere en person fra den nationale finansielle efterretningsenhed (FIU), som beskæftiger 

sig med indberetninger af mistænkelige transaktioner, så vedkommende kan fortælle om, 

hvilke typer sager de behandler. Det er vigtigt at orientere repræsentanten for den 

finansielle efterretningsenhed om kun at vælge eksempler, der vedrører advokater, og om 

de specifikke regler om bekæmpelse af hvidvask af penge, der gælder for advokater, så 

man giver dem det bedste udgangspunkt for at sammensætte en relevant præsentation. 

 

(3) Lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er et 

retsområde, hvor manglende overholdelse af de korrekte procedurer, i modsætning til de 

fleste andre områder, som advokatvirksomheder arbejder med, kan bevirke, at advokaten 

bliver underlagt strafferetligt og andet ansvar. Derfor er det vigtigt, at deltagerne efter 
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uddannelsen er fuldt opmærksomme på reglernes vigtighed, og at manglende 

overholdelse kan medføre straffeansvar og tab af omdømme (og fratagelse af bestalling, 

hvis sagen er alvorligt nok). 

 

(4) Som allerede nævnt angiver advokaterne konsekvent, at de lærer mest på dette område 

ved at gennemgå eksempler fra det virkelige liv. Alle oplægsholdere bør derfor opfordres 

til at give så mange eksempler som muligt i præsentationerne, navnlig da de vigtige 

passager i direktivet ikke altid er entydige. Det bør også overvejes at afholde en særlig 

lektion kun med gennemgang af casestudier. Læs mere herom i nedenstående afsnit 

"Casestudier" Derudover tilskyndes deltagerne til at stille spørgsmål i hele forløbet og 

generelt interagere med underviserne og de øvrige deltagere. 

 

(5) Uddannelsesforløbene bliver ofte udarbejdet af generalister inden for uddannelse, der 

dækker mange emner, da uddannelse af fagfolk er en særlig ekspertise. Uddannelse i 

bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme adskiller sig imidlertid fra 

uddannelse i andre emner, der udelukkende omfatter materiel ret, fordi emnet omfatter 

både materiel ret og procedurer, som skal indarbejdes i de praktiske arbejdsprocedurer. 

Derudover kan manglende overholdelse af reglerne føre til alvorlige sanktioner over for 

advokaterne, herunder fratagelse af bestalling i alvorlige sager, og det er langt mere 

alvorligt end forsømmelighed af generel karakter på grund af mangelfuld uddannelse i et 

givet retsområde. Det er vigtigt, at uddannelsen tilrettelægges med alt dette in mente. Det 

anbefales derfor, at generalister inden for undervisning får hjælp af en ekspert i reglerne 

om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ved planlægning af 

uddannelsesforløbet, så det sikres, at de relevante emner dækkes korrekt af relevante 

eksperter. 

 

UDGANGSMATERIALER 

Som allerede nævnt er der udgivet nyttige vejledninger for advokater vedrørende bekæmpelse af 

hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De er blevet brugt ved udarbejdelsen af 

brugerhåndbogen og er også citeret i ovenstående afsnit i denne underviserhåndbog. De 

anbefales til underviserne til ekstra inspiration. 

De to vigtigste vejledninger er: 

(1) "A lawyer’s guide to detecting and preventing money laundering" udgivet af CCBE, 

International Bar Association (IBA) og American Bar Association (ABA) i 2014 

 

(2) " Vejledning til en risikobaseret tilgang for den finansielle sektor" udgivet af Den Finansielle 

Aktionsgruppe (FATF) i 2019. 

 

Det skal dog bemærkes, at de to vejledninger ikke er udgivet specifikt med de nuværende EU-

lovgivningsrammer for øje. Målgruppen er advokater i hele verden, og de omhandler 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Guides___Recommendations/EN_AML_20141022_A_Lawyer_s_Guide_to_Detecting_and_Preventing_Money_Laundering.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Legal-Professionals.pdf
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grundlæggende principper. Desuden er den første vejledning nogle år gammel, og nogle af de 

tilgrundliggende omstændigheder kan have ændret sig. 

Desuden har Legal Sector Affinity Group udgivet "Anti-Money Laundering Guidance for the Legal 

Sector" i Det Forenede Kongerige i 2020, da Det Forenede Kongerige stadig befandt sig i 

overgangsperioden før landets udtræden af EU. Den er en af en række vedledninger udgivet af 

advokatforeninger. Af udgivelser i EU kan nævnes vejledninger udgivet af Law Society of Ireland 

og Dutch Bar. 

Derudover er der en række afgørelser fra Domstolen, som bør tages i betragtning. De to vigtigste 

sager på europæisk plan nævnes i brugerhåndbogen med en kort beskrivelse. Dommene er 

afgørende for så vidt angår direktivets effekt, og i øvrigt effekten af reglerne om bekæmpelse af 

hvidvask af penge og finansiering af terrorisme generelt, på et centralt element for 

advokaterhvervet, nemlig tavshedspligten (som kan have andre betegnelser såsom fortrolighed 

mellem advokat og kunde). Emnet vil sandsynligvis være aktuelt i de fleste uddannelsesforløb for 

advokater om reglerne for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og 

underviserne rådes derfor til at gøre sig bekendt med de to sager: 

• Ordre des barreaux francophones et germanophone m.fl. mod Conseil des ministres, sag 

C-305/05 

 

• Michaud mod Frankrig (sagsnummer 12323/11) 

 

Underviserne bør også være opmærksomme på, at brugerhåndbogen og de ovennævnte sager 

omhandler bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på europæisk plan. 

Direktivet er på nuværende tidspunkt blevet gennemført i national lovgivning, og der kan være 

nationale sager, som det også vil være vigtigt for underviseren at kende til og forstå. 

Det er vigtigt, at advokaterne kender den nøjagtige ordlyd, der anvendes både i deres nationale 

sprogversion af direktivet og i den nationale gennemførelseslovgivning, samt hvordan ordlyden 

normalt fortolkes. Den nationale lovgivning og national retspraksis må ikke afvige fra den EU-

dækkende standard, der er fastsat i direktivet, og hvis dette er tilfældet, har direktivet forrang. 

Men ordlyden kan være noget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat. 

Endelig bør underviserne tage højde for konteksten og indholdet af de nationale risikovurderinger, 

da de underliggende betingelser for risikoen for hvidvask af penge vil variere fra medlemsstat til 

medlemsstat. FATF fører et register over nationale risikovurderinger. 

 

CASESTUDIER 
I denne underviserhåndbog er der gentagne gange blevet henvist til de to eksisterende 

vejledninger om advokaters ansvar i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask af penge og 

finansiering af terrorisme. De to publikationer giver praktiske eksempler på advokaterhvervets 

sårbarhed over for kriminelle aktiviteter på dette område. De er ikke specifikt rettet mod ansvar i 

https://www.lawsociety.org.uk/topics/anti-money-laundering/anti-money-laundering-guidance
https://www.lawsociety.org.uk/topics/anti-money-laundering/anti-money-laundering-guidance
http://www.lawsociety.ie/
http://www.advocatenorde.nl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0305
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-115377%22]}
https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/ml-tf-risks.html
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henhold til EU-lovgivningen, men er generelle vejledninger, der skal anvendes af advokater 

overalt i verden. Dette bør tages i betragtning, når materialet anvendes. 

"A lawyer’s guide to detecting and preventing money laundering" udgivet af CCBE, International 

Bar Association (IBA) og American Bar Association (ABA) i 2014 (herefter benævnt "den første 

vejledning") er den nyttigste i forhold til denne underviserhåndbog, fordi den indeholder 

casestudier fra side 40 og frem, der kan bruges i undervisningen. Særlige europæiske løsninger 

kan fremhæves, når materialet drøftes med deltagerne.  

Der findes en lang række casestudier. De er alle angivet med det emne, de hører under, efterfulgt 

af en række typiske fakta. Derefter følger en liste over faresignaler, som forholdene betinger, og 

forslag til løsning under "Hvad kan du gøre?".   

Her er et typisk eksempel: 

Annullerede transaktioner og pengeoverførsler uden underliggende juridisk arbejde 

Et advokatfirma blev kontaktet af en ny kunde med forespørgsel om at hjælpe med køb af 

en række aktiver. Kunden blev betjent af en yngre jurist i firmaet, som efter anmodning fra 

kunden videregav virksomhedens kontooplysninger uden først at gennemføre en 

kundekendskabsprocedure for kunden eller udfærdige en skriftlig aftale med kunden. 

Kunden gav ikke yderligere instrukser efter deponeringen af midler. Efterfølgende 

forklarede kunden, at hun ikke længere skulle købe de pågældende aktiver og anmodede 

om, at de deponerede midler blev stillet til rådighed for tredjemand i stedet for at blive 

tilbageført til hendes personlige konto. 

Faresignaler: 

Efter midlerne er modtaget på klientkontoen, annulleres transaktionen. Kunden anmoder 

om, at de deponerede midler sendes til tredjemand i stedet for at blive tilbageført til kunden 

selv. Kunden undgår personlig kontakt uden gyldig grund. 

Hvad kan du gøre? 

Lad ikke kunder deponere midler på en klientkonto, før der er gennemført en 

kundekendskabsprocedure, formålet med transaktionen er fastslået, og I har sikret jer, at 

der ikke er risiko for hvidvask af penge forbundet med midlerne. Alternativt skal midlerne 

ikke videregives til tredjeparten, men i stedet tilbageføres til den oprindelige kilde. 

Begge vejledninger, dvs. den første vejledning, som casestudiet er taget fra, og den anden 

vejledning "Guidance for a risk-based approach for legal professionals" udgivet af Den Finansielle 

Aktionsgruppe i 2019 (i det følgende benævnt "den anden vejledning"), indeholder lister over 

faresignaler, der i praksis udgør sårbarheder for advokaterhvervet. 

Her kommer en liste over typiske faresignaler fra den første vejledning, kapitel IV, der specifikt 

omhandler faresignaler (der er anført mange): 

Betalingsmåde 

• Aktivet købes kontant og stilles derefter hurtigt som sikkerhed for et lån.  
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Der er ingen legitim forklaring på: 

• at der er fastsat en usædvanligt kort tilbagebetalingsperiode 

 

• lån tilbagebetales gentagne gange betydeligt forud for den oprindeligt aftalte 

forfaldsdato eller 

 

• finansiering fra en långiver, enten en fysisk eller juridisk person, som ikke er et 

kreditinstitut. 

 

Den anden vejledning indeholder et bilag (bilag 5) med "Eksempler på faresignaler for advokater 

vedrørende mistænkelige aktiviteter eller transaktioner". Følgende er eksempler: 

l) Den sikkerhed, der stilles for transaktionen, befinder sig i øjeblikket i et land med høj 

risiko. 

m) Der er i løbet af kort tid sket en betydelig kapitalforhøjelse for et nyligt stiftet selskab 

eller successive indskud i samme selskab uden logisk forklaring. 

n) Der er sket en kapitalforhøjelse via udlandet, som enten ikke har nogen relation til 

selskabet eller er forbundet med en høj risiko. 

o) Selskabet modtager uden logisk forklaring en tilførsel af kapital eller aktiver i naturalier, 

som er uforholdsmæssigt høj i forhold til det pågældende selskabs forretning, størrelse 

eller markedsværdi. 

Disse eksempler er blevet fremhævet, fordi de viser, at hvis en underviser ikke anvender 

casestudier fra den første vejledning, omtaler begge vejledninger faresignaler i praksis, som let 

kan bruges som udgangspunkt for andre casestudier. Som tidligere nævnt er det dokumenteret, 

at jo mere praktisk uddannelsen kan gøres, desto større udbytte vil deltagerne få med hjem. 
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