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Författare Finansinspektionen 

Nyheter inför periodiska 

rapporteringen 2022 

Ett antal nya frågeställningar införs i rapporteringsformuläret: 

Gränsöverskridande transaktioner 

1) ”Hur stort är det sammanlagda värdet av de gränsöverskridande

transaktionerna?” (Svar i kronor). 

Frågan är en fortsättningsfråga till ”Genomför företaget gränsöverskridande 

transaktioner” (Svar Ja/Nej).  

Syftet med den nya frågeställningen är att vi ska kunna göra en bedömning av 

företagens riskexponering mot andra länder. Uppgiften bör vara något som företag 

behöver beakta i sin allmänna riskbedömning. Med gränsöverskridande 

transaktioner avses alla slags transaktioner som sker till andra jurisdiktioner, 

exempelvis kontoöverföringar och kortbetalningar.  

Etablering i andra länder 

2) ”Har företaget etablerat verksamhet utomlands genom dotterbolag, filial,

ombud eller agentur av sådan art att den utländska verksamheten omfattas av 

lokala penningtvättsregelverk?” (Svar: Ja/Nej) 

3) ”Om sådana utländska verksamheter finns, ange i vilka länder (specificera),

flerval.” (Svar: länder, väljs ur lista) 

Syftet med de nya frågeställningarna är att vi ska kunna göra en bedömning av 

företagets riskexponering mot andra länder. 
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Högriskländer  

 

Frågeställningarna ”Hur många länder (om några) har företaget bedömt som hög 

risk i den allmänna riskbedömningen?, antal” och ”Vilka (om några) av länderna, 

som bedöms som hög risk enligt den allmänna riskbedömningen, har företaget 

affärsförbindelser i?, flerval” utgår och ersätts av frågeställningarna:  

 

4) ”Beaktas högrisktredjeländer i företagets allmänna riskbedömning?, enval” 

(Svar: Ja/Nej) och  

 

5) ”Vilka övriga länder bedöms som hög risk i den allmänna riskbedömningen?, 

flerval” (Svar: länder, väljs ur lista).  

 

Syftet med ändringen är att vi ska kunna göra en bättre bedömning om företagen 

beaktar högrisktredjeländer i sin riskbedömning och vilka ( om några) övriga 

länder som företagen bedömer vara förknippade med högre risk.  

 

Frågeställningarna som utgår kommer dock att fortfarande synas i 

rapporteringsmallen men vara gråmarkerade och går ej att besvara.  
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Ett förtydligande 

Ett förtydligande läggs till i avsnittet ”Övervakning och rapportering” om att med 

ett transaktionsgranskningssystem avses all slags övervakning som företagen 

genomför av kundernas transaktioner oavsett om det sker med hjälp av 

automatiserade och tekniska lösningar eller manuellt.  

 

 
 

 

 

 


