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Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt
avseende viss finansiell verksamhet;

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

utfärdad den 6 mars 2008.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet 2
dels att 1, 2, 4, 7 och 10 §§ samt rubriken närmast före 7 § ska ha följande
lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny bestämmelse, 7 a §, av följande lydelse.
1 §3 I denna lag avses med
1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt
resecheckar utställda i utländsk valuta,
2. penningöverföring: yrkesmässig överföring av pengar eller pengars
värde för någon annans räkning,
3. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap.
1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och
4. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling, penningöverföring eller annan finansiell verksamhet.
2 §4 En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling
i väsentlig omfattning, penningöverföring eller annan finansiell verksamhet
ska anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av företag som avses i 2 § första stycket 1–3, 5 och 6 lagen (1993:768)
om åtgärder mot penningtvätt.
Finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan
enligt första stycket.
Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut
om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har vunnit
laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det
på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört.
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4 §5 Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som
ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning, penningöverföring eller
annan finansiell verksamhet att medverka till att förhindra penningtvätt finns
i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Upplysningar från och undersökningar hos finansiella institut
7 §6 Finansiella institut som har anmält sin verksamhet enligt 2 § första
stycket ska på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen ska kunna kontrollera att instituten följer lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, lagen
(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m. och förordningen (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel7.
7 a § Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt,
genomföra en undersökning hos ett finansiellt institut som omfattas av
denna lag.
En sådan undersökning får endast omfatta den verksamhet som är anmälningspliktig enligt denna lag.
10 §8 Finansinspektionen får förelägga ett finansiellt institut att göra rätttelse om
1. upplysningar enligt 7 § inte lämnas, eller
2. institutet, efter en anmälan enligt 2 § första stycket, överträder en bestämmelse i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt eller en föreskrift som meddelats med stöd av den lagen eller en bestämmelse i förordningen (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja
överföringar av medel.
Om rättelse inte görs, får inspektionen förelägga institutet att upphöra
med verksamheten.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
På regeringens vägnar
MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)
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