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Hårdare  regler  om  penningtvätt  för  att
bekämpa  skatteflykt  och  terrorsponsring
Plenarsammanträde [20-05-2015 - 12:45]

 
Företags slutliga ägare ska listas i särskilda register i EU-länderna enligt en ny lag
som  parlamentet  antog  på  onsdagen.  Lagen  har  förhandlats  fram  mellan
parlamentet och EU-ländernas ministerråd. Det nya anti-penningtvättsdirektivet ska
bidra till att bekämpa penningtvätt, skattebrott och finansiering av terrorism. Vid
samma tillfälle  antog  parlamentet  nya  regler  för  att  göra  det  lättare  att  spåra
pengaöverföringar.
 
Det fjärde direktivet mot penningtvätt tvingar för första gången EU-länderna att upprätta ett
offentligt register över de slutliga ägarna till bolag, stiftelser och andra rättsliga enheter.
Detta fanns inte med i EU-kommissionens ursprungliga förslag utan fördes in efter krav
från Europaparlamentets ledamöter.
 
Direktivet kräver också att bland andra banker, revisorer, advokater, mäklare och kasinon
ska vara mer uppmärksamma vid misstänkta transaktioner utförda av deras kunder.
 
Centralt register över verkliga ägare
 
Enligt direktivet ska varje land upprätta ett centralt register över de verkliga ägarna, deras
namn och födelsedata, medborgaskap, bosättningsland och detaljer om ägandet.
 
Särskilda åtgärder för personer i politiskt utsatt ställning
 
För personer i "politiskt utsatt ställning", det vill säga personer som på grund av sin höga
politiska ställning (exempelvis stats- och regeringschefer,  ministrar,  domare i  högsta
domstolen, parlamentsledamöter och dessas familjer) anses ha en högre risk än vanligt
för korruption finns särskilda regler.
 
Vid högrisk-affärsrelationer med sådana personer behövs ytterligare åtgärder, bland annat
för att fastställa varifrån förmögenheten eller medlen härstammar.
 
Spårning av penningtransaktioner
 
På  onsdagen  antog  ledamöterna  också  en  förordning  om  spårn ing  av
penningtransaktioner  som  syftar  till  att  göra  det  lättare  att  spåra  avsändaren  och
mottagaren  av  pengarna.
 
Nästa steg
 
EU-länderna har två år på sig att införa anti-penningtvättsdirektivet i sina nationella lagar.
Förordningen om penningtransaktioner börjar gälla direkt i alla EU-länder 20 dagar efter
det att den har publicerats i EU:s offentliga tidning
 
Definition
• En "slutlig" ägare är en som i själva verket äger eller kontrollerar ett företag och i sista hand godkänner

affärer, oavsett om ägandet genomförs direkt eller via ombud.

Mer information
• Antagna texter kommer att finnas här (klicka på 20 maj 2015):

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
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Kontakt 
 

• Se tisdagens debatt i kammaren: http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/sv/plenary/video?debate=1432055882686

• Ljud- och bildmaterial för journalister: http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
• Peter Simon (S&D, DE): http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96836.html
• Timothy Kirkhope (ECR, UK): http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/4542.html
• Krišjānis Kariņš (EPP, LV): http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96901.html
• Judith Sargentini (Greens/EFA, NL): http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96815.html
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