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1 Innledning  

1.1 Nærmere om temaet  

 

I denne avhandlingen skal det redegjøres for revisors undersøkelses- og 

rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven §§ 17 og 18.
1
 Hovedtemaet er vilkårene for 

inntreden av revisors undersøkelses- og rapporteringsplikt.
2
 Formålet med 

hvitvaskingsloven er å hindre at profittmotivert kriminalitet skal lønne seg, og revisor er 

et viktig ledd i oppfyllelsen av dette formålet.
3
 Etter ØKOKRIMs statistikk for 2011 

hadde revisorbransjen kun 65 rapporteringer. Tatt i betraktning det store antallet 

transaksjoner som revisor gjennomgår i løpet av et år, synes dette tallet å være lavt. 

Dermed er det interessant å se nærmere på grensene for når pliktene kan anses inntrådt. 

 

For å vurdere pliktene etter hvitvaskingsloven er det for det første et spørsmål om 

revisor i det hele tatt kan sies å være omfattet av hvitvaskingsloven og hvilken rolle 

revisor har som rapporteringspliktig. I sammenheng med vilkårene for 

undersøkelsesplikten, vil det ses nærmere på spørsmålet om det etter loven oppstilles et 

krav om selvstendige sikringshandlinger. Videre vil forholdet mellom 

undersøkelsesplikten etter hvitvaskingsloven og revisors hovedplikter etter revisorloven 

også undergis en nærmere behandling. I tilknytning til rapporteringsplikten er det videre 

spørsmål om hva rapporteringen skal inneholde, når revisor kan unntas 

rapporteringsplikten og hvilket forhold det er mellom revisorlovens rapporteringsregler 

og rapporteringsplikten etter hvitvaskingslovens.  

 

                                                 

1
 Heretter også omtalt som hvvl. 

2
 Pliktsubjektene etter hvitvaskingsloven blir omtalt som rapporteringspliktige, jf. hvvl. § 2 nr. 1. En 

revisor anses som rapporteringspliktig under utøvelsen av sitt yrke, jf. hvvl. § 4 annet ledd nr. 1. 

3
 Hvvl. § 1 og Ot.prp. nr. 72 (2002-2003) pkt. 4.3.4.1, s. 22. 
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1.2 Hvitvaskingsbegrepet   

 

Etter forarbeidene har formålsbestemmelsen fått en ny formulering i gjeldende 

hvitvaskingslov. Den har blitt endret fra å gjelde bekjempelse av transaksjoner med 

tilknytning til «hvitvasking» til bekjempelse av transaksjoner med «utbytte av straffbare 

handlinger». Grunnen til det var at begrepet «hvitvasking» ble for snevert til å omfatte 

de forhold som etter lovgivers intensjon skulle rammes.
4
 Hvitvaskingslovens intensjon 

var å «hindre at kriminelle skulle nyte godt av profittmotivert kriminalitet» og «avdekke 

den kriminelle handlingen utbyttet er generert fra».
5
 

 

Hvitvaskingsbegrepet vil derfor konsekvent ikke bli brukt i denne avhandlingen. 

Begrepet blir heller ikke anvendt i hvitvaskingslovens materielle bestemmelser fordi 

loven tar sikte på å omfatte ikke bare transaksjoner som er knyttet til «hvitvasking» i 

tradisjonell forstand, men mer generelt transaksjoner som har tilknytning til «utbytte av 

en straffbar handling».
6
 Transaksjoner med tilknytning til «hvitvasking» innebærer at 

transaksjonen skal være et ledd i en sikring av utbyttet. Transaksjoner som har 

tilknytning til «utbytte av en straffbar handling» innebærer etter ordlyden ikke et krav 

om at det må være iverksatt sikringshandlinger.  

 

1.3 Bakgrunn og historikk 

 

Det første initiativet til bekjempelse av hvitvasking var Wienkonvensjonen som trådte i 

kraft desember 1988. Myndighetene fokuserte den gang på hvitvasking av utbytte fra 

narkotikahandel. Intensjonen i avtalen var at medlemslandene skulle bekjempe 

hvitvasking gjennom et internasjonalt samarbeid og vedta lover som tillater å spore, 

beslaglegge og inndra såkalte «svarte penger».  

 

                                                 

4
 Ot. prp. nr. 3 (2008-2009), pkt. 3.2.2, s. 20 

5
 Ot. prp. nr. 3 (2008-2009), pkt. 3.2.2, s. 20. 

6
 Ot. prp. nr. 3 (2008-2009), pkt. 3.3.3, s. 22. 
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I desember 2000 ble Palermokonvensjonen signert. Formålet var å hindre at økonomisk 

globalisering og utvikling innenfor transportsektoren og kommunikasjonsteknologi 

skulle kunne brukes til økonomisk kriminalitet. Særlig fokus ble rettet mot hvitvasking, 

deltagelse i organisert kriminell gruppe, korrupsjon og internasjonal rettsforfølgelse og 

etterforskning.  

 

EØS-avtalen forplikter Norge til å innføre EUs direktiver. EU-samarbeidet på dette 

området begynte 8. november 1990 da Norge ratifiserte Europarådets konvensjon om 

hvitvasking, oppsporing, beslag og inndragning av utbytte av straffbare handlinger. 

 

Finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 tredje ledd oppstilte en rapporteringsplikt for 

finansinstitusjoner og bestemmelsen var en direkte konsekvens av EUs første 

hvitvaskingsdirektiv. Under denne regelen var rapporteringsplikten betinget av at 

utbytte stammet fra en straffbar handling med en strafferamme på over seks måneder. 

Undersøkelses- og rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven av 2009 har sitt utspring 

i denne bestemmelsen.  

 

Hvitvaskingsloven av 2003 var en konsekvens av EUs andre hvitvaskingsdirektiv og 

FATFs «40 anbefalinger».
7
 Etter vedtakelsen av EUs tredje hvitvaskingsdirektiv ble det 

i 2006 avsatt et utvalg for å implementere endringene fra dette direktivet til 

hvitvaskingsregelverket.
8
 Dette førte til vedtakelsen av hvitvaskingsloven av 2009 som 

utvider kretsen av rapporteringspliktige og har enda mer detaljerte regler om 

kundekontroll. Innholdet i bestemmelsene om undersøkelse- og rapporteringsplikt har 

derimot stått uendret.
9
  

 

                                                 

7
 Financial Action Task Force (FATF) er en internasjonal organisasjon som har til formål å utvikle 

anbefalinger til bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.  Disse anerkjennes som de ledende 

internasjonale standarder på dette området og består av krav som må stilles til aktørene på 

finansmarkedet. 

8
 Kongelig resolusjon av 10. november 2006. 

9
 NOU 2007:10 pkt. 1.5, s. 13.  
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1.4 Rettskildebildet  

 

Avhandlingen vil drøftes med grunnlag i alminnelig juridisk metode og det vil tas 

utgangspunkt i lovtekst, forarbeider og tilhørende forskrifter. 

 

Hvitvaskingsregelverket består av hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften.
10

 

Forarbeidene består av NOU 2007: 10 og Ot.prp. nr. 3 (2008-2009). Videre har 

Finanstilsynet laget rundskriv 8/2009 for nærmere forklaringer til blant annet 

undersøkelses- og rapporteringsplikten.
11

 Det finnes ingen rettspraksis med relevans til 

hvvl. §§ 17 og 18.  

 

Praksis og forarbeider fra den nå opphevede hvitvaskingsloven av 2003 vil også være 

relevante fordi bestemmelsene om undersøkelses- og rapporteringsplikt er 

innholdsmessig like i gjeldende hvitvaskingslov. Av samme årsak vil også rundskriv til 

hvitvaskingsloven av 2003 være nyttige hjelpemidler for tolkningen, særlig rundskriv 

13/2006 som behandler nærmere problemstillinger knyttet til revisorer og 

regnskapsførere. 

 

Enkelte av straffelovens
12

 bestemmelser har en nær tilknytning til innholdet i vilkårene 

for undersøkelsespliktens inntreden. Særlig bestemmelsene om hvitvasking, heleri, 

selvvasking og formuesforbrytelsene.
13

 Disse blir derfor også anvendt ved tolkningen 

av innholdet i undersøkelses- og rapporteringsplikten. 

 

Revisorloven er også relevant ved vurderingen av revisors rolle og plikter. Revisor har 

plikter etter både revisorloven og hvitvaskingsloven. Internasjonale revisjonsstandarder, 

slik som ISA 240,
14

 er også veiledende for den nærmere fastleggingen av de rettslige 

                                                 

10
 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 6. mars 2009 og forskrift 13. mars 2009 nr. 302 om 

tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 

11
 Finanstilsynet ble tidligere omtalt som Kredittilsynet.  

12
 Heretter også omtalt som strl.  

13
 Strl. §§ 317 første ledd, annet ledd, 255 og 270-276a. 

14
 ISA er en internasjonal revisjonsstandard som er veiledende ved tolkningen av rettslige standarder i 

revisorloven. 
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standardene i revisorloven.
15

 Dette har i praksis også blitt lagt til grunn av domstolene.
16

 

Aksjeloven og allmennaksjeloven vil også være relevante i forbindelse med revisors 

plikter knyttet til aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.  

 

1.5 Avgrensning 

 

Hovedtema i denne avhandlingen er vilkårene for revisors undersøkelses- og 

rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. Undersøkelsesplikten knyttet til 

transaksjoner som har tilknytning til terrorhandlinger etter strl. §§ 147 a, 147 b og 147 c 

vil ikke bli nærmere omtalt. Andre rapporteringspliktiges rolle vil ikke bli behandlet 

med mindre de kan belyse revisors undersøkelses- og rapporteringsplikt. Andre plikter i 

hvitvaskingsloven vil heller ikke bli behandlet med mindre de er av relevans for temaet. 

Revisors straffeansvar etter hvitvaskingsloven vil også falle utenfor oppgavens tema.  

1.6 Den videre fremstilling  

 

I det følgende vil det først bli redegjort for revisors rolle som rapporteringspliktig og 

når han omfattes hvitvaskingsloven. Under dette vil det også bli drøftet hvorvidt 

revisors arbeidsoppgaver som faller utenfor revisorloven likevel omfattes av 

hvitvaskingsloven. Videre vil undersøkelsesplikten bli behandlet med særlig henblikk 

på vilkårene for pliktens inntreden. Den nærmere grensen for pliktens inntreden vil 

belyses med eksempler fra praksis med revisor som rapporteringspliktig.  

 

Etter dette vil det redegjøres for det nærmere innholdet og omfanget av 

rapporteringsplikten. Også under dette kapitlet vil vilkårene for rapporteringspliktens 

inntreden utgjøre en sentral del av drøftelsen. I tillegg vil det også bli sagt noen ord om 

rapporteringspliktens forhold til revisors rapporteringsrett og taushetsplikt etter 

revisorloven og tilfeller som kan tenkes å representere unntak fra rapporteringsplikten. 

                                                 

15
 Revisorloven § 5-2 andre ledd. 

16
 Se også Cordt-Hansen (2010) s. 191. 
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2 Revisor som rapporteringspliktig  

2.1 Innledning  

 

Revisors opprinnelige oppgave var å ivareta selskapseiernes interesser og gi bistand til å 

kontrollere økonomisk kriminalitet bedrevet av ansatte.
17

 Etter hvert utviklet revisors 

rolle seg til også å ivareta andre gruppers interesser som også var knyttet til selskapets 

økonomi. Revisor kjennetegnes i dag som «allmennhetens tillitsperson» og en person 

som skal utøve sin virksomhet med «integritet, objektivitet og aktsomhet», jf. 

revisorloven § 1-2.  

 

Denne oppgaven utføres i form av revisjon av årsregnskap og avgivelse av beretninger 

til «allmennheten» etter henholdsvis revisorloven og aksjelovgivningen. Temaene i det 

følgende blir hva revisjon innebærer og hvilken rolle revisor har for ivaretakelsen av 

«allmennhetens» interesser.  

 

2.2 Revisjon  

 

Allmennheten har et behov for nøytral og upartisk informasjon om selskapenes 

økonomiske stilling, og derfor har vi en løsning med ekstern revisjon. Av revisorloven § 

1-1 annet ledd følger:  

 

«Revisjon av revisjonspliktiges årsregnskap skal foretas i samsvar med bestemmelsene i 

denne lov.  Tilsvarende gjelder revisjon av årsregnskap for noen som ikke er 

revisjonspliktig, dersom revisor i revisjonsberetning eller på annen måte gir uttrykk for 

at regnskapet er revidert» 

 

Ordlyden i § 1-1 annet ledd gir ikke nærmere veiledning om revisjonens innhold, og 

dette må derfor i utgangspunktet tolkes ut fra de etterfølgende bestemmelsene i 

                                                 

17
 Cordt-Hansen (2010) s. 148. 
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revisorloven og dennes forarbeider. En nærmere og samlet definisjon av hva ekstern 

revisjon innebærer er likevel treffende gitt av professor Bror Petter Gulden:
18

   

 

«Ekstern revisjon består i at en person med høy økonomisk kompetanse, som er 

uavhengig av, og som ikke har særinteresser i foretaket, går inn i foretaket og 

gjennomfører en granskning av informasjonen foretaket gir til omverdenen, og 

attesterer overfor allmennheten at informasjonen etter vedkommendes mening er uten 

vesentlige feil»  

 

Spørsmålet om man burde detaljregulere revisjonens faglige innhold har vært drøftet i 

forarbeidene til revisorloven, og man kom til at det er «lite hensiktsmessig og neppe lar 

seg gjøre på en tilfredsstillende måte».
19

 Det ble videre understreket at revisor tilpasser 

revisjonshandlingene i hvert enkelt tilfelle, noe som vanskelig kan reguleres i 

lovteksten. Etter revisorloven § 5-2 annet ledd skal revisjonen derfor utføres i samsvar 

med «god revisjonsskikk» og «beste skjønn». Dette er rettslige standarder, hvor det 

sistnevnte skal være et overordnet begrep som gir uttrykk for de plikter revisor har ved 

utførelsen av revisjonen.
20

 Innholdet i de rettslige standardene vil derfor variere etter 

tiden, samfunnsutviklingen og den alminnelige rettsoppfatningen i samfunnet.  

 

Det vil alltid være knyttet mer eller mindre grad av sannsynlighet til at regnskapet 

består av feil. En revisjon har i så måte ikke til formål å avdekke alle mulige feil, men å 

redusere risikoen for vesentlige feil til et akseptabelt nivå.
21

 Hvis en revisors granskning 

skulle bestå av grundige undersøkelser av alle detaljer i regnskapet, ville 

revisjonshonoraret mest sannsynlig kommet til et høyt nivå for revisjonsklientene. 

Dersom revisor finner selskapets regnskap tilfredsstillende, avgir han eller hun en 

revisjonsberetning, som er en attest på at regnskapet gir uttrykk for et riktig bilde av 

selskapets finansielle stilling. Revisjonsberetningen følger årsregnskapet. 

 

                                                 

18
 Gulden (2010) s. 18. 

19
 NOU 1997:9, s. 78. 

20
 Cordt-Hansen (2010) s. 18. 

21
 Gulden (2010) s. 29. 
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Revisor vurderer og bekrefter altså regnskapsinformasjon og bidrar gjennom det til at 

kapitalmarkedet drives etter de gjeldende lover og regler. Fordi revisorene har en så nær 

tilknytning til selskapers regnskap, er de en av de aktørene som er nærmest til å 

oppdage feil og mangler i regnskapet, og i visse tilfeller også økonomisk kriminalitet.  

 

2.3 Revisors rolle 

 

Det er mange interessegrupper i samfunnet som ønsker informasjon om hvordan det går 

med en økonomisk virksomhet. Eierne er interessert i informasjon om ledelsen 

håndterer selskapets ressurser på en tilfredsstillende måte, ligningsmyndighetene må ha 

informasjon om overskudd for å ilegge riktig skatt, ansatte vil vite om de arbeider i et 

stabilt selskap og kreditorene vil vite om selskapets økonomi kan betjene gjelden. Et 

eksempel på hvor viktig informasjonen fra revisor kan være er såkalte 

hjørnesteinsbedrifter. Revisors uttalelser om bedriftens økonomi binder da ikke bare de 

som har en umiddelbar nærhet til den, men også et helt lokalsamfunn.  

 

Interessegruppenes behov for informasjon om selskapets økonomi og andre relevante 

forhold ved selskapet blir oppfylt ved at aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og en 

rekke andre foretak, plikter å avgi et årsregnskap og en årsberetning som vedlegges en 

bekreftelse fra valgt revisor. Dette gjøres for å gi interessegruppene en nærmere innsikt 

i selskapets økonomi og drift. På den annen side understrekes at når det er så mange 

interessegrupper av så forskjellig art, kan det ikke forventes at alle blir fornøyd med 

opplysningene fra en revisjon. 

 

I utgangspunktet kunne selskapsledelsen selv stått for slik informasjon til allmennheten, 

men det har vist seg at den kan ha en egeninteresse ved bevisst å gi allmennheten 

feilinformasjon.
22

 I tillegg til bevisst feilinformasjon om selskapets finansielle stilling, 

forekommer også ubevisste feil. Dette kan være feil som følge av manglende 

registrering av fakturaer, feilberegning av varelager og feilposteringer uten at dette har 

                                                 

22
 se for eksempel RG 2007 s. 13 Sponsor Service.  
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vært hensikten. I det følgende oppstilles noen typetilfeller som viser når 

selskapsledelsen kan ha en egeninteresse av bevisst å presentere feilinformasjon:
23

  

 

1. Emisjon: selskapet blåser opp inntektene og tar ikke med alle utgiftene for å 

gjøre investering mer interessant.  

2. Mindre skatt: for at skatten på selskapets inntekter skal bli minst mulig, kan 

ledelsen oppgi et lavere resultat enn i virkeligheten.  

3. Opptak av lån: ledelsen forsøker å overvurdere eiendelene for at kreditorene skal 

få inntrykk av at sikkerheten er bedre enn den egentlig er. Videre er også 

utelatelse av kostnader og gjeld i regnskapet en måte å manipulere selskapets 

reelle økonomiske stilling.
24

  

 

Interessegruppene er avhengig av at informasjonen om selskapet er korrekt. Ved 

mistanke om feil ved regnskapet, er det mulig å be selskapet om nærmere informasjon 

om  de opplysningene som har kommet til uttrykk i årsregnskapet, og i verste fall foreta 

en granskning av selskapet. Dette gjøres for eksempel av skattemyndighetene i form av 

bokettersyn.
25

 Dersom alle interessegrupper på individuell basis skulle gå inn og 

undersøke selskapets økonomi nærmere, ville det medført uforholdsmessig ressursbruk 

og utgjøre en ineffektiv måte å kontrollere et selskap på. Dette forholdet viser hvor 

viktig rolle revisor har som «allmennhetens tillitsperson». 

 

Etter enkelte revisjonsskandaler tidlig på 2000-tallet, har flere land skjerpet kravene til 

revisorbransjen.
26

 EU-kommisjonen er i ferd med å utarbeide et nytt 8. 

selskapsrettsdirektiv som skal regulere revisjon og revisorer. I USA er kravene til 

revisor blitt styrket gjennom Sarbanes Oxley Act fra 2002. I henhold til Finanstilsynet, 

som er tilsynsmyndighet for revisorbransjen, vil det i Norge ikke bli behov for mer enn 

små endringer i revisorloven fordi bransjen allerede er såpass strengt regulert.
27

  

 

                                                 

23
 Gulden (2010) s. 17. 

24
 Rt. 2010 s. 1328 Sponsor Service. 

25
 Gulden (2010) s. 17. 

26
 Enron- og Transocean-skandalen. 

27
 Bellamy (2004) Finanstilsynet. Andre avsnitt under «Revisors rolle og oppgaver». 
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Revisorbransjen er strengt regulert fordi at revisor har monopol på å utføre 

revisjonstjenester og er den eneste uavhengige aktøren som kan bekrefte et selskaps 

økonomiske situasjon. Hans vurderinger danner grunnlaget for hvilken oppfatning de 

forskjellige interessegruppene har om selskapets økonomi og er ofte avgjørende for 

hvorvidt de har tillit til denne. I Finance Credit-saken kom det frem at revisor ikke 

hadde utført sine plikter. Dette medførte et tap på 1,3 milliarder kroner for kreditorene. 

Dersom revisor ikke utfører sine plikter godt nok, vil det altså øke sannsynligheten for 

økonomisk kriminalitet og utgjøre en fare for til dels betydelige tap for 

interessegruppene.  

 

2.4 Når omfattes revisor av hvitvaskingsloven?  

 

Loven gjelder for alle rapporteringspliktige i Norge, herunder også filialer av 

utenlandske foretak, jf. hvvl. §3 første ledd. Vurderingstemaet i det følgende blir når 

revisors arbeid kan anses for å være en del av «utøvelsen» av revisors «yrke», jf. hvvl. § 

4 annet ledd nr. 1.  

  

I utgangspunktet er det revisors rolle som kontrollør og rådgiver for revisjonspliktige 

kunder som anses for å være omfattet av uttrykket i revisorloven § 1-1. 

Problemstillingen videre blir hvorvidt rådgivning for kunder som ikke er 

revisjonspliktige også må kunne sies å utgjøre en del av «utøvelsen» av revisors «yrke». 

Uttrykket «utøvelsen» av revisors «yrke» i hvitvaskingsloven er språklig sett videre enn 

formuleringen for virkeområdet til revisorloven, og synes derfor å omfatte mer enn bare 

revisor som kontrollør for revisjonspliktige.
28

  

 

Revisjonsselskaper tilbyr også rådgivningstjenester i tillegg til revisjon av årsregnskap 

for revisjonspliktige.
29

 Typen tjenester som tilbys til ikke-revisjonspliktige i tillegg til 

revisjon, kan for eksempel være strategiplanlegging, granskning, regnskap og due 

diligence, noe som har blitt ganske vanlig for revisjonsselskaper. I et rundskriv uttaler 

Finanstilsynet at uttrykket innebærer at all virksomhet som drives av godkjente 

                                                 

28
 Revisorloven § 1-1. 

29
 Revisorloven § 1-1 annet ledd første pkt., jf. § 2-1. 
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revisjonsselskaper omfattes av hvitvaskingsregelverket, herunder også tjenester til ikke-

revisjonspliktige enheter.
30

 Konklusjonen blir dermed at rådgivningstjenester til ikke-

revisjonspliktige kunder også må antas å utgjøre en del av «utøvelsen av» revisors 

«yrke».
31

  

 

Reelle hensyn taler også for at dersom revisor først reviderer regnskapet til en kunde 

som ikke er revisjonspliktig, bør revisorlovens regler gjelde fullt ut. Dersom tilliten til 

revisors uttalelser skal være avhengig av hvorvidt en kunde er revisjonspliktig eller 

ikke, kan det føre til en inkonsekvent forståelse av revisjonsberetninger og kan skade 

tilliten til revisors uttalelser. De forskjellige interessegruppene skal kunne stole på den 

informasjonen som blir avgitt og at den har blitt kontrollert etter gjeldende lov, forskrift 

og «god revisjonsskikk»
32

, uavhengig av om den informasjonen angår er 

revisjonspliktig eller ikke.
33

   

 

Av hvvl. §4 tredje ledd følger det at også «foretak og personer som utfører tjenester på 

vegne av eller for personer som nevnt i første og annet ledd» omfattes. Uttrykket 

«personer som nevnt i første og annet ledd» sikter til en statsautorisert eller registrert 

revisor. Dermed kan det sies at revisors ansatte også omfattes, fordi de «på vegne av» 

revisor utfører revisjonstjenester. Det er imidlertid også et spørsmål hvorvidt det er 

ansatte med kun revisorutdannelse eller også andre yrkes- og utdanningsbakgrunner 

som kan sies å være omfattet av hvitvaskingsloven. Det er ikke uvanlig at 

revisjonsselskaper har ansatte som er siviløkonomer, jurister eller ingeniører. Ansatte 

med de ovennevnte yrkes- og utdannelsesbakgrunner jobber gjerne i avdelinger i 

revisjonsselskapet som kun bistår kunder med rådgivningstjenester og utfører dermed 

ikke revisjonstjenester selv. Disse er ikke eksplisitt nevnt som rapporteringspliktige 

etter § 4 annet ledd. Av ordlyden i hvvl. § 4 tredje ledd følger imidlertid at «personer» 

som utfører tjenester for revisor også er omfattet. Uttrykket «personer» sikter dermed 

                                                 

30
 Rundskriv 13/2006, kap. 2.  

31
 Hvvl. § 4 annet ledd nr .2  

32
 Revisorloven § 5-2 annet ledd. 

33
 At revisors erklæringer har stor tillitt er også noe av årsaken til at småbedrifter som i utgangspunktet 

kan unntas fra revisjon fra 2012, likevel vil ha sitt årsregnskap revidert. Dette for å opprettholde tilliten til 

selskapets økonomi blant de forskjellige interessegruppene. 
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ikke til en bestemt yrkes- eller utdanningsbakgrunn og begrenser dermed ikke kretsen 

av ansatte som skal være omfattet av hvitvaskingsloven.
34

 Hensynet til bekjempelsen av 

profittmotivert kriminalitet taler forøvrig også for at en ansatt i et revisjonsselskap ikke 

trenger å være en statsautorisert eller registrert revisor for å være rapporteringspliktig 

etter hvitvaskingsloven. Konklusjonen blir dermed at alle ansatte i et revisjonsselskap, 

uavhengig av yrkes- og utdanningsbakgrunn, må kunne sies å være omfattet av 

hvitvaskingsloven.  

 

Et annet spørsmål er hvorvidt en revisor som har andre erverv ved siden av revisoryrket 

som ikke er omfattet av hvitvaskingslovens regler også kan sies å være omfattet av 

hvitvaskingsloven i egenskap av disse. Etter hvvl. § 4 gjelder reglene om 

undersøkelses- og rapporteringsplikt når revisor mistenker transaksjoner for å ha 

tilknytning til utbytte av straffbare forhold i «utøvelsen av» sitt «yrke». Dersom en 

revisor har et annet foretak enn revisjonsvirksomheten som ikke er omfattet av 

hvitvaskingsloven, er han fritatt for de plikter som følger av hvitvaskingsloven, for 

eksempel hvis han i tillegg til sin jobb som revisor også eier en dagligvarebutikk eller et 

eiendomsselskap.
35

  

 

Fordi at det er mulig i «utøvelsen» av revisors «yrke» å yte både revisjons- og 

rådgivningstjenester vil det i det følgende gis en kort oversikt over forhold som taler for 

og imot en kombinasjon av disse. 

 

At revisor isolert brukes til rådgivningstjenester i tillegg til revisjonstjenester skyldes 

hans kompetanse innenfor revisjons-, regnskaps- og skattelovgivningen. Fordelene er at 

klienten da vil få rådgivning fra en person som kjenner regelverket godt. Tatt det i 

betraktning bør det ligge til rette for at selskapets regnskap og rutiner blir tilnærmet 

feilfrie. Ulempene er imidlertid at denne kunnskapen også kan brukes til aggressiv 

regnskapsføring og kreativ skatteplanlegging.  

 

                                                 

34
 Hvvl. § 4 tredje ledd.  

35
 Rundskriv 13/2006, kap. 2.  
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Etter revisorloven § 4-5 oppstilles det begrensninger for hvilke typer rådgivning som 

kan ytes ved siden av revisjon av årsregnskap. Grunnen til dette er at formålet med 

revisors rolle som en uavhengig kontrollør da ikke blir oppfylt fordi revisor kontrollerer 

noe han selv har vært med på å utarbeide. Dette kan videre skade tilliten til revisors 

uavhengighet og objektivitet. 

3 Revisors undersøkelsesplikt  

3.1 Innledning 

 

Under dette kapitlet vil det redegjøres nærmere for revisors undersøkelsesplikt.  Det vil 

først redegjøres for vilkårene for undersøkelsesplikten, herunder tilknytningskravet, 

kriminalitetskravet og mistankekravet. Vilkårene vil så bli belyst med eksempler fra 

praksis. Transaksjonsbegrepet vil også bli nærmere omtalt. Innledningsvis presenteres 

først undersøkelsesplikten og hvitvaskingslovens formål og hensyn. 

  

Undersøkelsesplikten følger av hvvl. § 17 som lyder at:  

«[d]ersom rapporteringspliktige har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til 

utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 

b eller 147 c, skal det foretas nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet 

mistanken. 

Rapporteringspliktige skal skriftlig eller elektronisk registrere resultatene av 

undersøkelsene. 

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om undersøkelsesplikt.» 

 

Av ordlyden i hvitvaskingsloven § 17 følger dermed at rapporteringsplikten skal inntre 

når revisor har en «mistanke» om at en «transaksjon» har «tilknytning til» «utbytte» av 

en «straffbar handling». Undersøkelsesplikten er dermed betinget av tre vilkår.  
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Hvitvaskingslovens formål har en viktig betydning for fastleggelsen av innholdet i 

undersøkelsespliktens vilkår. Det vil derfor også knyttes noen bemerkninger til lovens 

formål som etter hvvl. § 1 er:  

 

«… å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare 

handlinger…» 

 

Formålsangivelsen i gjeldende hvitvaskingslov har et videre omfang enn i 

hvitvaskingsloven av 2003. Bestemmelsen i gjeldende hvitvaskingslov sikter ikke bare 

til bekjempelse av transaksjoner med tilknytning til «hvitvasking»,
36

 men alle 

transaksjoner som kan mistenkes å ha tilknytning til «utbytte av en straffbar 

handling».
37

 Disse omformuleringene skyldes ønsket om å tydeliggjøre at formålet er å 

forebygge alle former for økonomisk kriminalitet og ikke kun hvitvasking av utbytte fra 

straffbare handlinger.
38

  

 

Regelverket må videre utformes slik at man beskytter finansinstitusjonene og 

finanssystemet mot å bli misbrukt. Dersom finansinstitusjonene kan brukes til å 

integrere midler til den legale økonomien fremskaffet fra en straffbar handling, vil det 

kunne medføre fare for tap av omdømme, troverdighet, tillit og penger. Det kan i verste 

fall svekke integriteten og tilliten til hele det finansielle systemet vi kjenner til.  

 

Revisor er imidlertid en gruppe rapporteringspliktig som ikke står i like stor fare for å 

bli brukt som ledd i økonomisk kriminalitet, slik som for eksempel banker, advokater 

og aksjemeglere. Revisor bistår ikke klienten med transaksjoner som kan tenkes å utløse 

undersøkelsesplikten ved utførelsen av revisjonstjenester. Transaksjonene er på det 

tidspunktet allerede foretatt gjennom for eksempel banken eller advokaten. Revisor har 

likevel en viktig rolle i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet i egenskap som 

«allmennhetens tillitsperson».
39

 Når revisor opptrer som rådgiver og for eksempel yter 

                                                 

36
 Hvitvaskingsloven av 2003 § 1. 

37
 Ot. prp. nr. 3 (2008-2009) pkt. 3.2.2, s. 20. 

38
 Rørholt (2012) note 1. 

39
 Revisorloven § 1-2. 
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bistand til oppkjøp av selskap, bærer han større risiko for å bli brukt som ledd i 

økonomisk kriminalitet enn for revisjonsoppdrag. I en slik sammenheng har han på linje 

med banker og advokater større behov for beskyttelse.  

 

I tillegg til hensynet til bekjempelse av økonomisk kriminalitet, har også hensynet til 

personvern blitt avveid i utformingen av regelverket i form av kravene til forsvarlig 

oppbevaring av dokumenter.
40

 Årsaken til det er at de rapporteringspliktige kommer 

over opplysninger som kan være svært sensitive og ha et stort skadepotensial ved 

uforsiktig håndtering. 

 

I det norske samfunnet står respekten for privatlivets fred og krav på respekt for egen 

integritet helt sentralt. Dette innebærer at en person kan velge hvilke opplysninger han 

eller hun ønsker at skal bli kjent for offentligheten. Hvitvaskingsloven utgjør i en slik 

sammenheng en begrensning i en persons valgfrihet til å gjøre kjent opplysninger om 

seg selv. Lovgiver har vurdert at hensynet til bekjempelsen av økonomisk kriminalitet 

veier større enn for personvern, selv om personvernhensyn har fått større plass i 

hvitvaskingsloven av 2009.
41

 På den annen side er ikke en innrapportering det samme 

som en anmeldelse eller tiltale, og det innebærer kun en informasjonsutveksling mellom 

revisor og ØKOKRIM for å klargjøre hvorvidt man har å gjøre med et straffbart forhold 

eller ikke.
42

    

 

I det følgende behandles først transaksjonsbegrepet og deretter tilknytningskravet, 

kriminalitetskravet og mistankekravet. 

 

3.2 Transaksjonsbegrepet 

 

I dette delkapitlet skal det fastlegges hvilket innhold begrepet «transaksjon» har i hvvl. 

§ 17.  

                                                 

40
 Ot. prp. nr. 3 (2008-2009), pkt. 4.2.5, s. 50 og hvvl. kap. 4. 

41
 Ot. prp. nr. 3 (2008-2009), pkt. 4.2.5, s. 50. 

42
 Informasjon om undersøkelser skal ikke avsløres for klienten eller tredjepart., jf. hvvl. § 21.  
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Etter hvvl. § 2 nr. 2 har begrepet en legaldefinisjon hvor en «transaksjon» er «enhver 

overføring, formidling, ombytting eller plassering av formuesgoder». Dette er en 

videreføring av transaksjonsbegrepet i hvitvaskingsloven av 2003. Det følger av denne 

lovens forarbeider at uttrykket skal tolkes vidt.
43

 Av ordlyden omfattes derfor de tilfeller 

hvor revisor selv bistår med transaksjonen og når han bare kontrollerer allerede foretatte 

transaksjoner som andre har foretatt, jf. uttrykket «enhver».  

 

Problemstillingen i det følgende blir hvorvidt revisor har en undersøkelses- og 

rapporteringsplikt ved mistenkelige transaksjoner foretatt av en tredjepart. Denne 

problemstillingen er praktisk for tilfeller hvor revisor foretar en due diligence av et 

selskap for sin klient. I et slikt tilfelle er ikke selskapet som gjennomgår due diligence 

revisors klient. Eksempelvis oppdager revisor overføringer til selskapet fra konti i 

utlandet som ikke kan forklares ut fra selskapets vanlige virksomhet. Det må derfor 

vurderes hvorvidt revisor har en undersøkelsesplikt etter hvvl. § 17 for slike tilfeller.  

 

Ut fra ordlyden i hvvl. § 17 knyttes det ingen betingelser til hvem som må ha foretatt 

disse transaksjonene, men etter hvvl. § 4 annet ledd nr. 1 gjelder loven revisors 

«utøvelse» av hans «yrke». Ut fra denne sammenhengen synes det derfor at det kun er 

revisors klienter og deres transaksjoner som mistanken skal rettes mot. Av hvvl. § 2 nr. 

2 følger imidlertid at «enhver» overføring, formidling, ombytting eller plassering av 

formuesgoder er en «transaksjon». Ut fra denne formuleringen synes det ikke å være et 

krav om hvem som skal ha foretatt den mistenkelige transaksjonen. Etter 

hvitvaskingsloven § 18 skal rapporteringen gjelde «de forhold som har medført 

mistanke», noe som også kan være tredjeparts transaksjon». Formuleringen er med på å 

støtte tolkingen om at undersøkelsesplikten for revisor ikke er betinget av hvem som har 

foretatt transaksjonen.
44

 Rapporteringen skal også etter hvitvaskingsforskriften § 13 

annet ledd inneholde opplysninger om den «mistenkte».
45

 Den «mistenkte» kan være en 

                                                 

43
 Ot.prp. nr. 72 (2002-2003) pkt. 4.3.4.2, s. 23.  

44
 Chanana (2008) s. 96. 

45
 Hvitvaskingsforskriften § 13 annet ledd.  
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hvilken som helst person og ikke bare revisors klient.
46

 Hensynet til bekjempelsen av 

økonomisk kriminalitet taler i tillegg også for at en mistenkelig transaksjon hos en 

tredjepart bør føre til undersøkelsesplikt. Konklusjonen blir dermed at 

undersøkelsesplikten inntrer også ved de tilfeller hvor en tredjepart har utført en 

mistenkelig transaksjon.  

 

Det videre spørsmålet er hvorvidt undersøkelsesplikten bare skal knyttes til en fortidig 

transaksjon eller om den også kan knyttes til en mulig transaksjon i fremtiden. Ut fra 

ordlyden omfattes «enhver» transaksjon. Etter forarbeidene vil mistanke om at en kunde 

i fremtiden vil overføre penger til utlandet som har «tilknytning til utbytte av en 

straffbar handling» utløse undersøkelsesplikten.
47

 Dermed omfattes både fortidige, 

nåtidige og fremtidige transaksjoner.  

 

Det kan også diskuteres hvorvidt opprettelse av bankkonti i utlandet forut selve 

transaksjonen med kun det formålet å plassere utbyttet fra den straffbare handlingen er 

omfattet av undersøkelsesplikten. Etter ordlyden synes ikke begrepet «transaksjon» å 

omfatte opprettelse av bankkonto, men i et rundskriv fra Finanstilsynet følger at 

transaksjonsbegrepet også omfatter opprettelse av bankkonto.
48

 Dermed omfatter 

transaksjonsbegrepet ikke bare overføring av tradisjonelle formuesgoder, men også 

aktiviteter som normalt ikke kjennetegnes som en transaksjon. Eksempelvis kan en eier 

av et enkeltpersonsforetak opprette en mengde bankkonti i forskjellige land før 

utførelsen av en mistenkelig transaksjon. Opprettelsen av kontiene kan være en 

forberedelse til for eksempel senere skatte- og momsunndragelser som foretas ved at 

eieren sender de pengene som egentlig skulle dekke skatte- og momskravet, til de 

forskjellige kontiene. For revisor antas dette å være en «transaksjon» som mistenkes å 

ha tilknytning til utbytte av en straffbar handling og utløser dermed hans 

undersøkelsesplikt etter hvvl. § 17. 

 

                                                 

46
 Chanana (2008) s. 96. 

47
 NOU 2007:10 pkt. 5.2.3.2, s. 62.  

48
 Rundskriv 13/2006, pkt. 4.3. 
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Temaet videre er hvorvidt revisor ved de tilfeller hvor det ytes bistand til en 

«transaksjon», kan stoppe transaksjonen dersom den omfattes av undersøkelses- og 

rapporteringsplikten etter hvvl. §§ 17 og 18. 

 

Etter hvvl. § 19 første ledd kan ikke transaksjoner som er omfattet av undersøkelses- og 

rapporteringsplikten gjennomføres før ØKOKRIM er underrettet. Dette er kun snakk 

om fremtidige transaksjoner i det forutsetningen i regelen er at de ennå ikke er 

gjennomført. Etter ordlyden er det i utgangspunktet ikke forbudt å gjennomføre 

transaksjoner revisor anser for å være mistenkelige, men ØKOKRIM kan gi pålegg om 

ikke å gjennomføre transaksjonen.  

 

Av hvvl. § 19 annet ledd følger det et unntak av bestemmelsens første ledd. Etter denne 

kan transaksjonen likevel gjennomføres før ØKOKRIM er blitt underrettet. Det er to 

alternative vilkår for å gjennomføre transaksjonen. Det første vilkåret forutsetter at en 

unnlatelse av å gjennomføre transaksjonen kan skape vanskeligheter for ØKOKRIMs 

undersøkelser og en eventuell etterforskning. Eksempelvis hvor de nærmere 

undersøkelsene fører til forsinkelser av gjennomføringen av transaksjonen. En kunde 

som bruker transaksjonen som et ledd i hvitvasking, kan bli mistenksom dersom den tar 

lenger tid enn forventet. Av den hensyn bør det derfor vises varsomhet med hvor 

grundige undersøkelsene skal være for å ikke vekke mistanke hos kunden.
49

   

 

For det andre kan transaksjonen likevel gjennomføres i de tilfeller hvor det ikke er 

mulig å stanse den. Et slikt tilfelle kan være at stansing av transaksjonen medfører en 

forsinkelse som fører til at kundens avtale blir misligholdt. Dette kan betinge 

erstatningsansvar for revisor.
50

  

 

Det er videre et krav om at den rapporteringspliktige etter gjennomføringen av en slik 

transaksjon sender ØKOKRIM informasjon om at den har blitt gjennomført. Unntaket 

                                                 

49
 Høg (2008) s. 110. 

50
 Høg (2008) s. 110. 
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ivaretar hensynet til at etterforskningen ikke blir avslørt. Dersom en kriminell kunde 

oppdager at hans transaksjon har blitt oppfattet som mistenkelig og er rapportert inn til 

ØKOKRIM, vil han sannsynligvis forsøke å ikke foreta transaksjonen og destruere 

eventuelle bevis. Dette synspunktet kan også begrunnes med at det av 

hvitvaskingsloven § 21 følger at det er forbudt å gjøre kunden kjent med en pågående 

etterforskning.  

 

3.3 Tilknytningskravet  

 

Problemstillingen under dette delkapitlet blir å vurdere når en transaksjon kan anses å 

ha tilstrekkelig «tilknytning til» utbytte av en straffbar handling. Etter ordlyden og 

forarbeidene er det ikke klart hva som nærmere skal legges i dette kravet. At 

forarbeidene er tause om det nærmere innholdet i dette kravet synes å være lovgivers 

ønske om at bestemmelsen skal få klarlagt sitt nærmere innhold i praksis. Det er 

imidlertid svært lite eller ingen praksis på dette rettsområdet. 

 

Begrepet «tilknytning» sikter her til at den aktuelle transaksjonen må kunne knyttes til 

«utbytte av en straffbar handling». Det stilles med andre ord krav om at det må være 

forhold som knytter sammen transaksjonen med utbyttet. Hvor strengt dette kravet skal 

være er imidlertid ikke klart.
51

  

 

Det er videre ikke nok for undersøkelsespliktens inntreden at det foreligger mistanke 

om en straffbar handling eller utbytte fra en straffbar handling.
52

 Mistanken skal knyttes 

til den aktuelle transaksjonen som har en «tilknytning til» utbytte av en straffbar 

handling.  

 

Hvis revisor eksempelvis oppdager at et selskap slipper ut giftige kjemikalier i naturen, 

                                                 

51
 Chanana (2008) s. 104.  

52
 NOU 2007:10 pkt. 5.2.3.2, s. 63. 
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vil det i seg selv ikke kunne utløse revisors undersøkelsesplikt idet forholdet ikke kan 

mistenkes å ha en «tilknytning» til «utbytte» av en straffbar handling. Hvis de ulovlige 

utslippene på den annen side har gitt selskapet fordeler i form av for eksempel høyere 

inntekt, kan det likevel tenkes å være omfattet av undersøkelsesplikten fordi inntektene 

representerer et «utbytte».
53

 Disposisjoner over pengene som har en tilknytning til den 

høyere inntekten av det ulovlige utslippet, kan sies å være en transaksjon med 

«tilknytning» til «utbytte av en straffbar handling». Tilknytningskravet er videre oppfylt 

ved de tilfeller hvor revisors kunde selv mistenkes å ha foretatt en transaksjon med 

tilknytning til utbytte av en straffbar handling, og hvor kunden hjelper noen som 

mistenkes å foreta en slik transaksjon.
54

  

Ut fra ordlyden og den språklige sammenhengen i bestemmelsen synes ikke kravet til 

tilknytning å være særlig strengt.
55

 At lovgiver ikke har gitt nærmere beskrivelse av 

kravets innhold og terskel støtter også en slik oppfatning.   

3.4 Kriminalitetskravet  

 

Spørsmålet under dette avsnittet er å fastlegge innholdet av kriminalitetskravet. Dette 

består av uttrykket «utbytte av en straffbar handling», som er hentet fra strl. § 317.
56

 

Forarbeider og rettspraksis for denne bestemmelsen vil derfor være relevante i 

fastleggelsen av innholdet i kriminalitetskravet. Drøftelsen av dette kravet vil i det 

følgende deles i to. Først vil det redegjøres for begrepet «straffbar handling» og deretter 

«utbytte». 

3.4.1 «En straffbar handling»  

 

«En straffbar handling» skal forstås som enhver straffbar handling.
57

 Dette omfatter 

både forbrytelser og forseelser. Dermed er både større og mindre straffbare forhold 

                                                 

53
 Nærmere om utbyttebegrepet i pkt. 3.4.2. 

54
 Axelsen og Hopsnes i TfS (2005) s. 25.  

55
 i samme retning Chanana (2008) s. 104-105. 

56
 Ot. prp. nr. 3 (2008-2009) pkt. 5.2.3.2, s. 98.  

57
 Hvvl. § 17. 
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omfattet, blant annet også avgifts- og skatteunndragelser.
58

 Uttrykket tar ikke sikte på å 

ramme «lovbrudd».
59

 Formålet er å ramme handlinger som faktisk kan straffes. Med 

straff forstås både fengsel og bøter.
60

  Revisors mistanke skal knyttes til om det i det 

hele tatt kan foreligge en straffbar handling og slike undersøkelser innebærer ikke at 

revisor skal vurdere om skyldkravene for straffbarhet er oppfylt.
61

 Det er heller ikke et 

krav om at undersøkelsene skal klargjøre de nærmere omstendighetene rundt den 

straffbare handlingen. Bakgrunnen for det er at revisor ikke har nok juridisk 

kompetanse til å foreta en slik vurdering.  

 

Det er også et spørsmål hvorvidt mistanken skal knyttes til «en» straffbar handling. 

Etter ordlyden synes det å være et krav om at handlingen må konkretiseres i form av tid 

og sted. Av Rt. 2006 s. 466 fremgår det imidlertid at uttrykket ikke skal forstås slik at 

den straffbare handlingen må konkretiseres eller at mistanken skal knyttes til en bestemt 

straffbar handling.
62

 

 

Etter straffeloven kreves forsett hos gjerningsmannen for å betegne en handling som 

straffbar, men etter hvvl. § 17 oppstilles ingen slikt krav til den som kan ha foretatt den 

mistenkelige transaksjonen.
63

 Dermed må kravet om en «straffbar handling» 

modifiseres ved anvendelse i hvitvaskingsloven til å ikke omfatte forsett hos den som 

foretar den mistenkelige transaksjonen.  

3.4.2 «Utbytte» 

 

Begrepet «utbytte» har ingen legaldefinisjon, men i forarbeidene er det uttalt at man 

skal legge til grunn samme definisjon som i straffeloven § 317.
64

 Ordlyden til § 317 
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første og annet ledd er følgende:   

 

«Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling 

(heleri), eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen (hvitvasking), straffes 

med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som å yte bistand regnes blant annet det å innkreve, 

oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la 

investere utbyttet. Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som trer 

istedenfor utbyttet. 

 For hvitvasking straffes også den som gjennom konvertering eller overføring av 

formuesgoder eller på annen måte skjuler eller tilslører hvor utbyttet fra en straffbar 

handling han selv har begått, befinner seg, stammer fra, hvem som har rådigheten over 

det, dets bevegelser, eller rettigheter som er knyttet til det». 

 

Første ledd omfatter hvitvaskings- og helerihandlinger og annet ledd omtaler forbud 

mot hvitvasking av utbytte fra egen straffbar handling.
65

 Etter ordlyden finnes ingen 

definisjon av utbyttebegrepet i § 317, men i forarbeidene til § 317 uttales følgende
66

:  

«Med utbytte menes noe som har vært anskaffet ved en straffbar handling eller som på 

annen måte står i nær sammenheng med en straffbar handling. Eksempler på utbytte er 

tyvegods, penger fra et ran, ulovlig importerte våpen eller ulovlig fanget vilt, eller 

inntekter av narkotikasalg, spionasje eller hallikvirksomhet.» 

Det har også blitt nevnt at ”[i]kke sjelden vil utbytte være penger. Men det kan også 

være fast eiendom, løsøre, en tjeneste, en fordring eller et immaterielt rettsgode», og at 

sparte utgifter også kan anses for å være utbytte. Dermed omfatter utbyttebegrepet noe 

som er anskaffet av en straffbar handling. Konklusjonen blir at begrepet omfatter svært 

mye og at det må legges til grunn en vid forståelse.  

Årsaken til at undersøkelsesplikten er betinget av et krav om «utbytte av en straffbar 

handling» synes å være lovgivers mål om å vanskeliggjøre bruken av utbyttet 
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gjerningsmannen har fått fra den straffbare handlingen.
67

 Oppfatningen er at dersom 

man klarer å vanskeliggjøre bruken av utbyttet, vil det ikke være lønnsomt å begå 

primærforbrytelsen. På denne måten hindrer man både primærforbrytelsen og de 

ulovlige disposisjoner som foretas etter en primærforbrytelse.  

Det første spørsmålet blir derfor når en «straffbar handling» i det hele tatt kan sies å ha 

gitt et «utbytte». Dette spørsmålet kan behandles med hjelp fra saksforholdet i Sponsor 

Service-saken
68

. I denne saken antas det at personer i selskapsledelsen brukte et 

regnskap som var ført i strid med regnskapsloven til å utbetale bonuser til seg selv. 

Pengene til bonusene stammet fra et lån på selskapet som hadde sin bakgrunn i det 

oppblåste regnskapet, og hvor lånopptaket i seg selv kan karakteriseres som et 

bedrageri
69

. 

Daglig leder og økonomidirektør i selskapet ble tiltalt for overtredelse av strl. § 270 om 

bedrageri for lånopptaket. De brukte det ulovlige regnskapet til å fremkalle en 

villfarelse hos banken som ledet til lånet, men hvor banken i realiteten ikke hadde den 

forventede sikkerheten som regnskapet ga uttrykk for. Selv om skyldspørsmålet ikke er 

endelig avgjort, kan avgjørelsen brukes her fordi kriminalitetskravet i hvitvaskingsloven 

ikke betinger skyld hos klienten for undersøkelsespliktens inntreden. 

Ved innvilgelsen av lånet var pengene fortsatt ikke utbetalt til daglig leder og 

økonomidirektør. Ut fra ordlyden i forarbeidene er det når pengene er «fremskaffet ved 

en straffbar handling eller som på annen måte står i nær sammenheng med en straffbar 

handling» at de kan karakteriseres som «utbytte».
70

 Når bonusutbetalingene er i daglig 

leders og økonomidirektørs bankkonti, er det klart at de utgjør et «utbytte». Spørsmålet 

videre blir hvorvidt selve utbetalingen av lånesummen til selskapets bankkonto kan 

karakteriseres som et «utbytte». Daglig leder og økonomidirektør hadde mulighet til 

fritt å disponere over selskapets bankkonto. Derfor kan det sies at «utbytte» allerede 

forelå når pengene kom inn på selskapets bankkonto. Pengene stod jo allerede her i 
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«nær sammenheng» med den «straffbare handlingen», som var bedrageriet. 

Konklusjonen blir dermed at pengene allerede da de var kommet inn på selskapets 

bankkonto må sies å ha utgjort et utbytte. 

Når det foreligger et «utbytte», må det vurderes når de etterfølgende disposisjoner over 

det kan sies å gi revisor mistanke om at en transaksjon har tilknytning til «utbytte» av 

en straffbar handling, jf. hvvl. § 17.   

Utbyttebegrepet i hvvl. § 17 er hentet fra strl. § 317.
71

 Det er ingen holdepunkter i 

forarbeidene som tilsier at utbyttebegrepet i § 317 annet ledd skal forstås annerledes enn 

i § 317 første ledd. Derfor legges det til grunn at utbyttebegrepet skal forstås likt i både 

hvvl. § 17 og §§ 317 første og annet ledd.
72

  Den sistnevnte bestemmelsen vil etter dette 

være veiledende for vurderingen av når etterfølgende disposisjoner over et «utbytte» er 

omfattet av vilkårene for undersøkelsespliktens inntreden.  

Problemstillingen i det følgende blir derfor å se nærmere på når etterfølgende 

disposisjoner over et «utbytte» kan anses som selvstendige sikringshandlinger etter strl. 

§ 317 annet ledd og hvorvidt disse også omfattes etter hvvl. § 17.  

 

Ut fra ordlyden i § 317 annet ledd synes alle etterfølgende disposisjoner over et utbytte 

man har fra primærforbrytelsen å være omfattet. I forarbeidene til bestemmelsen har det 

imidlertid blitt uttalt at besittelse, erverv og bruk av eget utbytte ikke er omfattet av strl. 

§ 317 annet ledd, fordi disse former for etterfølgende disposisjoner over utbyttet blir 

regnet som en del av primærforbrytelsen.
73

 At selvvasking kan utgjøre et selvstendig 

lovbrudd er nytt med tanke på at sikring av utbytte av egen straffbare handling tidligere 

ble konsumert av primærlovbruddet.
74

 Hensynet for å unnta visse former for 

etterfølgende disposisjoner av utbytte av egen straffbar handling er at det ikke skal 

anvendes to straffebud på det samme straffverdige forholdet.
75

 Det er altså ikke 
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meningen å dekke befatning med utbytte som allerede er dekket gjennom 

gjerningsbeskrivelsen i primærlovbruddet. 

 

Dersom lovbryteren har iverksatt tiltak for å skjule utbyttet og det ikke kan sies at 

besittelsen er naturlig, vil det tale for at det foreligger et selvstendig lovbrudd etter 

selvvaskingsbestemmelsen i § 317 annet ledd. Dersom en økonomiansvarlig i et 

aksjeselskap for eksempel foretar et underslag etter strl. § 255, vil pengene fra 

underslaget kunne karakteriseres som «utbytte». Hvorvidt de etterfølgende 

disposisjonene over utbyttet utgjør en selvstendig selvvaskingshandling avhenger blant 

annet av hvor omfattende selvvaskingsaktiviteten har vært.
76

  

 

Et eksempel er hvor økonomiansvarlig forsøker å skjule utbyttet gjennom kompliserte 

transaksjonskjeder. Han har opprettet konti og selskaper i forskjellige land for å skjule 

midlenes opprinnelse og sender pengene til en konto i Cayman Islands
77

. For et slikt 

tilfelle er det mer nærliggende å betegne forholdet som et selvstendig lovbrudd etter § 

317 annet ledd idet økonomiansvarlig har iverksatt sikringstiltak for å skjule pengenes 

opprinnelse.
78

 At økonomiansvarlig sender pengene sine til et land som er kjent for å 

være et skatteparadis, bør etter hvvl. § 17 vekke revisors mistanke om at transaksjonen 

har tilknytning til «utbytte» av en straffbar handling. Dermed omfattes et slikt forhold 

også av revisors undersøkelsesplikt.  

 

Et annet tilfelle kan være hvor økonomiansvarlig sender pengene til sin personlige 

konto i Norge. Det er enkelt å føre midlenes opprinnelse til en norsk konto i hans navn. 

Dermed regnes dette ikke som en sikringshandling for å skjule midlenes opprinnelse. I 

denne sammenheng vil han være utenfor strl. § 317 annet ledd i det han ennå ikke har 

forsøkt å skjule pengenes opprinnelse, og dette må derfor ses som en straffri besittelse 

av utbytte av egen straffbare handling. Etter riksadvokatens retningslinjer kan han heller 
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ikke dømmes for bruk av pengene på «fest og fei».
79

 For slike etterfølgende 

disposisjoner over utbyttet blir han dermed ikke dømt for selvvasking etter § 317 annet 

ledd, men kun for underslaget etter strl. § 255.  

 

Spørsmålet videre blir hvorvidt etterfølgende disposisjoner over utbyttet som er unntatt 

etter § 317 annet ledd også kan unntas fra undersøkelsesplikten etter hvvl. § 17.   

 

Undersøkelsesplikten er etter ordlyden i § 17 betinget av at revisor har mistanke om at 

en transaksjon har tilknytning til «utbytte» av en straffbar handling. Det er altså ikke 

krav om at det må foreligge et konkret «utbytte» av den straffbare handlingen. Det er 

tilstrekkelig for undersøkelsespliktens inntreden at revisor har en diffus «mistanke» om 

at transaksjonen har tilknytning til «utbytte» av den straffbare handlingen. Dersom 

revisor fatter mistanke om at økonomiansvarlig sender selskapets penger til sin konto i 

Norge eller bruker dem til sitt privatforbruk, er de omfattet av revisors 

undersøkelsesplikt idet overføringen til hans konto eller privatforbruket er «utbytte» fra 

underslaget i hvitvaskingslovens forstand. Dermed omfatter undersøkelsesplikten i 

hvvl. § 17 også etterfølgende disposisjoner over et «utbytte» som faller utenfor strl. § 

317 annet ledd. 

 

For overtredelse av strl. § 317 kreves i tillegg forsett eller uaktsomhet hos 

gjerningsmannen,
80

 men etter hvvl. § 17 stilles ingen krav til skyld hos det subjektet 

som antas å ha foretatt den mistenkelige transaksjonen for at undersøkelsesplikten skal 

inntre. Det vil si at hvitvaskings- og helerihandlinger som ikke kan straffes etter strl. § 

317 på grunn av mangel på skyld, også er omfattet av revisors undersøkelsesplikt etter 

hvvl. § 17. 

Konklusjonen blir dermed at det etter hvitvaskingsloven ikke er et krav for 

undersøkelsespliktens inntreden om at det foreligger et konkret utbytte eller at det må 

være iverksatt en selvstendig sikringshandling knyttet til utbyttet. Det er tilstrekkelig for 

undersøkelsespliktens inntreden at revisor har mistanke om at en transaksjon har 
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tilknytning til «utbytte» av en straffbar handling. Dette har den konsekvens at revisors 

undersøkelsesplikt også omfatter tilfeller som etter strl. § 317 ikke kan betegnes som 

hvitvaskings-, heleri- eller selvvaskingshandlinger. Det viser også at 

hvitvaskingsbegrepet i straffeloven blir for snevert for undersøkelsespliktens omfang 

etter hvitvaskingsloven. 

 

3.5 Mistankekravet 

 

Spørsmålet under dette delkapitlet er å vurdere hva som kreves for at mistankekravet er 

oppfylt. I forarbeidene til endringer i straffeprosessloven antydes en todeling av 

mistankekravet,
81

 herunder kravet til grunnlaget for mistanken og kravet til 

sannsynlighetsgrad for mistanken.
82

 I det følgende vil det først sies noen ord om hvilken 

rolle revisor har for nærmere undersøkelser som revisor og rådgiver. Deretter behandles 

hvilket sannsynlighetskrav som stilles for mistanken og kravet til grunnlaget for 

mistanken.  

 

Innledningsvis kan det nevnes at revisor ved «mistanke» om at en transaksjon har 

tilknytning til en straffbar handling har en særegen mulighet til å gå inn i selskapet og 

foreta nærmere undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Det må imidlertid 

sondres mellom revisor ved utførelse av revisjonstjenester og rådgivningstjenester. Det 

er kun ved revisjonstjenester at revisor har den særlige tilgangen til å gå inn i selskapets 

økonomi og rutiner. Revisor kan i motsetning til andre rapporteringsgrupper kreve 

selskapet for dokumentasjon, intervjue personer i selskapsledelsen og se kontoutskrifter. 

Ved rådgivningsjenter antas revisor stå på lik linje med andre rapporteringsgrupper.  

 

På den annen side har ikke revisor ved utførelsen av revisjonstjenester en umiddelbar 

befatning med transaksjonene i det øyeblikket de foretas, slik som for eksempel 

bankene har. Undersøkelses- og rapporteringsplikten har sitt opphav i banksektoren 

fordi bankene ble brukt til å begå økonomisk kriminalitet. På denne bakgrunn må det 
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også sondres mellom rapporteringspliktige som selv står i fare for å bli utnyttet og andre 

rapporteringspliktige som ikke blir brukt til økonomisk kriminalitet, men som har en 

kontrollfunksjon i etterkant av utførelsen av den mistenkelige transaksjonen. Revisor 

tilhører den siste kategorien. I slike tilfeller vil for eksempel bankene ha en bedre 

innsikt enn revisor, fordi de faktisk står for selve transaksjonen.  

 

Etter ordlyden i hvvl. § 17 er revisors undersøkelsesplikt betinget av at revisor har en 

«mistanke» om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling. En 

naturlig tolkning av «mistanke» tilsier at kun en antakelse om transaksjonens 

tilknytning til utbytte av en straffbar handling er tilstrekkelig til å utløse 

undersøkelsesplikten. Terskelen for undersøkelsespliktens inntreden synes derfor etter 

ordlyden å være satt lavt, men det følger ikke av hvitvaskingslovens forarbeider hva 

mistankekravet nærmere består av.   

 

I de neste delkapitlene behandles hvilket sannsynlighetskrav som stilles for mistanken 

og deretter kravet til grunnlaget for mistanken.  

3.5.1 Sannsynlighetskravet 

 

Mistankevilkåret innebærer at de ytre omstendighetene i seg selv ikke er tilstrekkelige 

til at kravet om mistanke blir oppfylt. I det følgende vil det derfor drøftes hvilket krav 

til sannsynlighetsgrad mistankevilkåret innebærer.
83

  

 

Det følger ikke nærmere av ordlyden hvor sterk mistanken skal være. For nærmere å 

kunne fastlegge sannsynlighetskravet til mistanken i hvvl. § 17, bør begrepet ses i 

sammenheng med andre bestemmelser som stiller krav til bevisets styrke.  

 

I for eksempel straffeprosessloven § 171 stilles det krav om at det må være «skjellig 

grunn» til mistanke for å pågripe noen. Uttrykket «skjellig grunn» er tilnærmet det 
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samme som konkret mistanke. Uttrykket gir ingen klar anvisning på hvor strengt 

beviskravet skal være, men en absolutt sannsynlighet om skyld kan ikke sies å være 

krevd. I Høyesteretts praksis har kravet til sannsynlighet blitt betegnet som et krav om 

alminnelig sannsynlighetsovervekt.
84

 Det oppstilles dermed heller ikke et krav om en 

kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Av forarbeidene til hvvl. § 17 følger at selv en 

«diffus» mistanke vil være tilstrekkelig.
85

 Sannsynlighetskravet til mistanken synes her 

å være lavere enn for uttrykket «skjellig grunn».  

 

Videre kan kravet til sannsynlighet for mistanken også ses i sammenheng med 

straffeprosesslovens § 224. Etter denne er kravet for å starte en etterforskning at det 

foreligger «rimelig grunn» til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold. 

Ettersom etterforskning er mindre inngripende enn pågripelse, synes kravet til bevis 

også å være tilsvarende lavere. Det er dermed ikke nødvendig med en alminnelig 

sannsynlighetsovervekt for å starte en etterforskning. I følge Andenæs er betingelsen for 

å starte en etterforskning at grunnlaget gir en «viss sannsynlighet for at straffbart 

forhold foreligger,…».
86

 Dermed kan ikke kravet til sannsynlighet for å iverksette 

etterforskning sies å være særlig strengt. Likevel anses kravet språklig sett å være 

høyere enn for en diffus «mistanke» etter hvvl. § 17.    

 

Den danske hvitvaskingsloven
87

 har et lignende mistankekrav slik som i den norske 

hvitvaskingsloven, jf. «hvidvaskloven» § 7.
88

 Etter den svenske hvitvaskingsloven
89

 

kreves at revisor har «skälig grund att mistänka» at transaksjonen har tilknytning til 

hvitvasking. Etter FATFs anbefaling nr. 20 følger at revisor har en rapporteringsplikt i 

tilfeller hvor det foreligger «reasonable grounds to suspect» at en transaksjon har 

tilknytning til en straffbar handling. Uttrykkene «skälig» og «reasonable» synes å være 
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det samme som «skjellig» og «rimelig» etter strpl. §§ 171 og 224.
90

 Hvvl. § 17 går 

dermed lenger enn FATFs anbefalinger og den svenske hvitvaskingsloven fordi kravet 

til sannsynlighet for mistanke er lavere enn etter disse. 

 

Sannsynlighetsgraden for mistankevilkåret er, slik det går frem av lovens ordlyd og 

forarbeider, svakt og selv en «diffus» mistanke kan sies å oppfylle lovens 

mistankekrav.
91

 Terskelen for at undersøkelsesplikten inntrer er med andre ord lavere 

enn for å iverksette etterforskning. Dette kan forklares med at innrapportering i seg selv 

ikke er inngripende overfor et selskap eller en person, noe som underbygges av at det er 

forbudt å gjøre klienten eller tredjepart kjent med undersøkelser, rapportering og 

etterforskning.
92

 Dersom undersøkelser leder til at det ikke foreligger et straffbart 

forhold, har det ikke skjedd noen skade for den personen eller det selskapet som har 

blitt rapportert.  

 

Det svake kravet til sannsynlighet for mistanken taler for at mistankebegrepet i 

hvitvaskingsloven dreier seg mer om kravet til grunnlaget for mistanken og ikke kravet 

til sannsynlighet for selve mistanken.
93

 Derfor vil omstendigheter som objektivt sett 

taler for at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling ha større 

betydning for undersøkelsespliktens inntreden enn sannsynlighetskravet alene.
94

  

3.5.2 Kravet til grunnlaget for mistanken  

 

I dette delkapitlet vil det redegjøres for hva som kreves av grunnlag for mistanke, 

herunder også en presentasjon av indikatorer som kan bidra til å etablere eller styrke en 

mistanke. Praktiske eksempler vil også bli brukt til å belyse når kravet til 

mistankegrunnlaget kan tenkes å være oppfylt. Kravet til sannsynlighetsgrad for 

mistanke forutsettes oppfylt i den videre drøftelsen. 
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Kravet til grunnlaget for mistanken peker i retning av at det må foreligge noen ytre 

konstaterbare forhold som danner grunnlaget for mistanke. Denne delen av 

mistankekravet er dermed objektivt og baserer seg ikke på revisors subjektive 

antakelser.
95

 I det følgende vil det redegjøres for hva som kreves av grunnlag for 

mistanke.  

 

Forhold som etter hvitvaskingsforskriften § 12 kan tenkes å oppfylle kravet til 

grunnlaget for mistanke kan være at:  

 

«… transaksjonen synes å mangle et legitimt formål, er usedvanlig stor eller kompleks, 

er uvanlig i forhold til kundens kjente forretningsmessige eller personlige transaksjoner, 

foretas til eller fra en kunde i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak 

mot handlinger som beskrevet i straffeloven § 317 og § 147b eller på annen måte har en 

uvanlig karakter.» 

 

Denne oppramsingen er ikke uttømmende. Slik det fremgår av forskriften kreves det at 

transaksjonen på en eller annen måte er uvanlig for å oppfylle kravet til grunnlaget for 

mistanke. Forutsetningen for denne delen av mistankekravet er at det må foreligge 

objektive holdepunkter.
96

 I det følgende vil det gis noen konkrete eksempler på forhold 

som kan tenkes å oppfylle kravet til grunnlaget for mistanken, jf. hvvl. § 17, jf. 

hvitvaskingsforskriften § 12. 

 

Forhold som kan utløse undersøkelsesplikten kan for det første være at transaksjonen 

«synes å mangle et legitimt formål».
97

 Dette kan innebære at revisors kunde flytter en 

pengesum frem og tilbake mellom ulike konti innen en gitt tidsramme, at det samme 

beløpet går frem og tilbake mellom ulike institusjoner eller at et stort beløp blir stykket 

                                                 

95
 Axelsen og Hopsnes i TfS (2005) s. 26. 

96
 Axelsen og Hopsnes i TfS (2005) s. 25. 

97
 Hvitvaskingsforskriften § 12. 
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opp i mindre beløp for så å bli samlet igjen i en konto.
98

  

 

For det andre kan det være at «transaksjonen er usedvanlig stor eller kompleks, eller er 

uvanlig i forhold til kundens vanlige forretningsmessige […] transaksjoner».
99

 Et stort 

eiendomsselskap som kjøper et stort forretningsbygg er mer vanlig enn om en liten 

bilforhandler gjør det samme. I vurderingen under dette forholdet blir kjennskapen til 

kunden det helt sentrale fordi vurderingen er basert på revisorens konkrete skjønn. En 

revisor har imidlertid bred tilgang til et selskaps regnskap og får på denne måten en 

særlig innsikt i driften og transaksjonene. På den måten kan han eller hun enklere enn 

andre rapporteringspliktige slå fast hvorvidt transaksjonen er uvanlig.  

 

For det tredje kan det forhold at transaksjonen «foretas til eller fra en kunde i et land 

eller et område som ikke har tilfredsstillende tiltak» mot transaksjoner som har 

tilknytning til utbytte av en straffbar handling, jf. hvitvaskingsforskriften § 12. 

Finanstilsynet mener at det må vises særlig aktsomhet ved transaksjoner til land som er 

utenfor FATF-området og land der diskresjon og hemmelighold rundt kundenes identitet 

er vanlig.
100

  

 

Etter siste alternativ i forskriften § 12 omfattes forhold hvor transaksjonen «på annen 

måte har en uvanlig karakter». Dette er en sekkebestemmelse som legger opp til 

revisors konkrete skjønn. 
101

 Det er viktig å understreke at revisor som regel ikke har 

juridisk kompetanse til å vurdere hvorvidt det straffbare forholdet mistanken retter seg 

mot, oppfyller straffbarhetsvilkårene. Mistanken vekkes derfor etter det som av revisor 

oppfattes som atypisk. Oppfatningen om hva som er atypisk vil variere fra revisor til 

revisor. Det avgjørende for hva som er atypisk vil dermed være den enkelte revisors 

konkrete skjønn. For å vurdere hvorvidt noe er atypisk har ØKOKRIM laget en liste 

over indikatorer som kan gi veiledning til å overveie om revisor står overfor en 

                                                 

98
 Rundskriv nr. 8/2009, s. 35.  

99
 Hvitvaskingsforskriften § 12. 

100
 Rundskriv nr. 8/2009, s. 35. 

101
 Rundskriv nr. 8/2009, s. 35.  
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mistenkelig transaksjon. Disse indikatorene er hovedsakelig basert på årsrapporten til 

Danmarks EFE
102

, men også konkrete saker internasjonalt og ØKOKRIMs egen 

praksis.
103

 

 

Den viktigste indikatoren på hva som er mistenkelig ved en transaksjon er forhold hvor 

revisor selv opplever en transaksjon som mer eller mindre atypisk. En viktig 

forutsetning for å kunne vite om hva som er atypisk, er kjennskap til den «normale 

kunden».
104

 I tillegg må nevnes at selv om det foreligger flere indikatorer som taler for 

at det foreligger forhold som har en «uvanlig karakter», trenger det ikke å være noe 

kriminelt eller straffbart som ligger bak. Formålet med rapporteringen er kun å avklare 

hvorvidt man står overfor noe straffbart eller ikke.  

 

Kunder som er tilbakeholdne når det gjelder å gi opplysninger om sin identitet, skjuler 

midlenes opprinnelse, skjuler informasjon inntil de vet hvilke opplysninger som sendes 

til myndighetene og ikke vil fortelle hva kontoen skal brukes til, er noen av flere 

kjennetegn som kan være med på å danne grunnlaget for en mistanke i form av at de er 

av «uvanlig karakter» jf. hvitvaskingsforskriften § 12. Også forhold som et selskaps 

økonomiske forhold, fremtoning, store kontantbeløp og tydelige tegn på at 

legitimasjonsforholdene forsøkes holdt skjult, er indikatorer som kan være til hjelp for 

revisor i vurderingen av om han står overfor en kunde som er involvert i en transaksjon 

som er av en «uvanlig karakter». 

 

I tillegg til det ovennevnte har det også blitt utarbeidet bransjespesifikke indikatorer for 

forskjellige bransjer, herunder for bransjer som arbeider med rådgivning og kjøp av 

selskaper. Revisor som bistår med rådgivning kan komme i situasjoner hvor kunder 

ønsker skattemessig rådgivning uten å sannsynliggjøre behovet for og årsaken til 

                                                 

102
 Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Danmark er statsadvokaten for særlig økonomisk 

kriminalitet i Danmark ved Hvidvasksekretariatet. 

103
 Høg (2008) s. 82 og ØKOKRIM (2010) Indikatorer på hvitvasking. 

104
 Hvvl. kap. 2 inneholder regler om identifikasjon, kundekontroll og registrering av kundens 

opplysninger.  
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rådgivningen. Videre kan det også være kunder som er interessert i informasjon om kjøp 

av selskaper i land hvor eieren kan være anonym og generelt ikke er interessert i prisen 

for rådgivningen.
105

 Dette er forhold som etter hvitvaskingsforskriften § 12 kan synes å 

være av en «uvanlig karakter. Ved bistand til for eksempel oppkjøp eller stiftelse av 

selskaper bør revisor blant annet se etter om kundens kjøp har en naturlig ervervsmessig 

forklaring, om kjøpet skal foretas i et land uten skatte- og regnskapsplikt, om kunden 

har hatt hyppige skift av revisorer og om det er stort gjennomtrekk av personer i 

selskapsledelsen.  

 

Den følgende drøftelsen vil belyse kravet til grunnlaget for mistanke med 

omstendigheter ved en transaksjon som på «annen måte har en uvanlig karakter», jf. 

hvitvaskingsforskriften § 12. Først behandles omstendighetene i Sponsor Service-saken 

og deretter en rekke forskjellige sakskomplekser.
106

  

 

Sponsor Service-saken er en av norgeshistoriens største saker knyttet til 

regnskapsmanipulasjon.
107

 Selskapsledelsen anvendte regnskapsmetoder som ga et 

urealistisk inntrykk av selskapets økonomi, noe som er straffbart etter regnskapsloven. 

Det ulovlige regnskapet ble brukt til et lånopptak og deler av pengene fra lånopptaket 

ble så sendt til personer i selskapsledelsen i form av bonuser. Disse forholdene 

representerte brudd på henholdsvis strl. §§ 270, 274 og 275. Problemstillingen videre 

blir hvorvidt lånopptaket og bonusutbetalingene «på annen måte har en uvanlig 

karakter» og dermed oppfyller kravet til grunnlaget for «mistanke». jf. hvvl. § 17, jf. 

hvitvaskingsforskriften § 12.  

 

Revisor hadde god kjennskap til selskapets regnskapsføringsmetoder som bidro til at 

tallene ga bedre inntrykk enn virkeligheten. En av de mange avtalene som kan belyse 

hvordan regnskapet ble ført er den ikke-inngåtte avtalen mellom NHF og Statoil på 

omtrent fire millioner kroner som ble ført som inntekt i regnskapet. En regnskapsførsel 
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 ØKOKRIM (2010) Indikatorer på hvitvasking. 
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 Hvvl. § 17. 

107
 RG. 2007 s. 13 (straffesaken mot daglig leder og økonomidirektør) og Rt. 2010 s. 1328 (straffesaken 

mot ekstern revisor).  
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hvor inntekter blir ført inn før selskapet i det hele tatt har krav på dem og man i tillegg 

utelater gjeld og utgifter, vil føre til en sterk brist mellom det som er regnskapsført og 

reelt. For dette tilfelle ble det gjort tilsvarende for et titalls avtaler over en lengre 

tidsperiode, noe som medfører at avviket fra de reelle tallene blir markant. Dette førte 

også til at selskapets inntekter ekspanderte drastisk over en kort tidsperiode. Disse 

omstendighetene kan derfor sies å være av «uvanlig karakter» og oppfyller dermed 

kravet til grunnlaget for mistanke. Faktum i Sponsor Service-saken oppfyller dermed 

mistankekravet og revisor vil dermed for et slikt tilfelle kunne sies å ha «mistanke» om 

at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, jf. hvvl. § 17. 

Konklusjonen blir dermed at lånopptaket og bonusutbetalingene utløser revisors 

undersøkelsesplikt etter hvvl. § 17.  

 

For saker hvor en transaksjon består av et lite beløp, kan det være uklart hvorvidt den er 

av «uvanlig karakter» dersom transaksjonen bedømmes isolert. Dermed hender det at 

transaksjonene må ses i sammenheng før de samlet sett kan sies å være av en «uvanlig 

karakter». Eksempelvis kan en styreleder i et aksjeselskap ved flere anledninger sende 

flere småbeløp til utenlandske konti fra selskapets bankkonto. En enkel transaksjon kan 

isolert sett ikke sies å oppfylle mistankekravet i det den isolert sett ikke synes å være av 

«uvanlig karakter». Derfor må transaksjonen ses i sammenheng med de andre 

småbeløpene som styrelederen har overført til utlandet. For et slikt tilfelle vil 

mistankekravet altså være oppfylt for flere av småbeløpene fordi de samlet sett utgjør 

transaksjoner som «på annen måte har en uvanlig karakter».  

 

For å vurdere hva som utgjør et forhold som «på annen måte er av uvanlig karakter», 

må det i visse saker undersøkes hvorvidt Norge kun fremstår som et fordyrende 

mellomledd i transaksjonskjeden for å øke distansen mellom den straffbare handlingen 

og utbyttet. Eksempelvis kan revisor ved revisjon av årsregnskapet oppdage 

transaksjoner med et utenlandsk selskap som ikke naturlig kan forklares ut fra 

selskapets alminnelige virksomhet. Det kan være et norsk IT-selskap som har en uklar 

post i regnskapet hvor et oljeselskap i Afrika har blitt fakturert for «diverse rådgivning». 

IT-selskapet mottar millioner av amerikanske dollar i form av honorar for den «diverse» 

rådgivningen. Straks pengene blir mottatt av IT-selskapet sendes dem videre til 
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selskaper i forskjellige land. Den uklare spesifiseringen av regnskapsposten og det store 

beløpet utgjør hver for seg forhold som «på annen måte har en uvanlig karakter» og 

oppfyller dermed kravet til grunnlaget for mistanken. 

 

Transaksjoner på tvers av landegrensene er en naturlig konsekvens av den økonomiske 

globaliseringen og er en nødvendighet for internasjonale avtaler. For å se om 

internasjonale transaksjoner kan mistenkes å ha tilknytning til utbytte av en straffbar 

handling, må det vurderes hvorvidt de har en «uvanlig karakter». Et eksempel på en slik 

sak kan være hvor et amerikansk selskap som driver med salg av leker kun i Amerika 

vil åpne konti i to forskjellige norske banker. Formålet for kontiene blir oppgitt å være 

stiftelse av et datterselskap i Norge. Det amerikanske selskapet involverer et norsk 

revisjonsselskap til å bistå med stiftelsen av et allmennaksjeselskap. Det naturlige hadde 

vært om pengene kom fra amerikanske konti som tilhørte selskapet, men for dette 

tilfellet ble det overført 400.000 kroner fra Ukraina til den ene kontoen og 600.000 

kroner fra Nederland til den andre kontoen. Kontiene i Ukraina og Nederland tilhørte to 

privatpersoner. Transaksjonen må derfor sies å være av «uvanlig karakter» og medfører 

dermed «mistanke» om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar 

handling.  

 

De fleste transaksjoner innebærer til en viss grad involvering av flere 

rapporteringspliktige. For bekjempelsen av økonomisk kriminalitet er det viktig at flest 

mulig rapporteringspliktige oppfyller sin undersøkelses- og rapporteringsplikt. 

Undersøkelser og rapporteringer fra flere grupper rapporteringspliktige kan være 

avgjørende for hvorvidt det foreligger et forhold med transaksjoner som har tilknytning 

til utbytte av en straffbar handling. Eksempelvis kontakter styreleder i et aksjeselskap 

en norsk eiendomsmegler for å kjøpe en eiendom i utlandet. Styrelederen viser ikke 

særlig interesse for nærmere undersøkelser for eiendommen og for hva prisen blir. 

Denne eiendommen vil han kjøpe uansett pris og tilstand. Den normale kjøper som skal 

kjøpe en eiendom antas å foreta mange undersøkelser knyttet til eiendommens tilstand 

og vise interesse for prisen, særlig ved kjøp i utlandet. Fordi en slik atferd har en 

«uvanlig karakter» til å være et eiendomskjøp, oppfyller det kravet til grunnlaget for 

«mistanke» hva angår eiendomsmegleren som rapporteringspliktig. 
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Undersøkelsesplikten forutsettes dermed inntrådt for eiendomsmegleren. Det 

rapporteres videre til ØKOKRIM fordi nærmere undersøkelser ikke avkrefter 

mistanken.
108

 Det forutsettes at det for ØKOKRIM fortsatt fremstår som uklart hvorvidt 

kjøpet kan sies å utgjøre en «straffbar handling». 

 

Ved gjennomgangen av årsregnskapet for aksjeselskapet, oppdager revisor videre en 

overføring fra selskapets bankkonto til en konto i utlandet som ikke naturlig kan 

forklares ut fra selskapets vanlige virksomhet. Revisor oppfatter det som atypisk og 

etter nærmere undersøkelser viser det seg at styrelederen betalte eiendomskjøpet i 

utlandet med penger fra selskapets konto.
109

 Kjøp av eiendom kan ikke naturlig 

forbindes med selskapets alminnelige virksomhet og utgjør dermed et forhold som har 

en «uvanlig karakter». Mistankekravet anses derfor oppfylt. Etter nærmere 

undersøkelser kan heller ikke revisor avkrefte mistanken og rapporterer i likhet med 

eiendomsmegleren til ØKOKRIM. Det kan tenkes at ØKOKRIM nå har tilstrekkelig 

grad av mistanke til å starte en etterforskning mot styrelederen. Dermed har både 

revisors og eiendomsmeglerens rapportering i dette tilfellet vært avgjørende for at 

ØKOKRIM har kunnet iverksette rettslige skritt slik at styrelederen blir ansvarliggjort 

for sine ulovlige handlinger. Konklusjonen så langt blir at kravet til grunnlaget 

«mistanke»» blir oppfylt ved et bredt spekter av omstendigheter. 

 

Temaet videre blir hvordan revisors plikter etter revisorloven og internasjonale 

revisjonsstandarder kan bidra til å oppfylle kravet til «mistanke» om at en transaksjon 

har tilknytning til utbytte av en straffbar handling etter hvvl. § 17. 

 

Innledningsvis kan det nevnes at hvitvaskingsregelverket ikke differensierer 

undersøkelsesplikten etter gruppen av rapporteringspliktige. Revisor er dermed likestilt 

med andre rapporteringspliktige etter ordlyden i hvvl. § 17. Revisor har videre også en 

undersøkelsesplikt mer generelt etter revisjonslovgivningen og internasjonale 

revisjonsstandarder. I revisorlovens forarbeider gir Finansdepartementet uttrykk for at 
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 Hvvl. § 18. 
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 Dette forholdet representerer også en overtredelse av strl. § 255. 
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revisor har en selvstendig oppgave i å bekjempe økonomisk kriminalitet, noe som også 

er hovedformålet bak hvitvaskingsloven.
110

 Derfor blir revisors plikter etter 

revisorloven også viktige for å oppnå formålet med å bekjempe økonomisk kriminalitet. 

 

Etter revisorloven § 5-1 skal revisor vurdere hvorvidt årsregnskapet til en kunde er 

utarbeidet og fastsatt i samsvar med «lov og forskrifter» og han skal bidra til å 

forebygge og avdekke «feil og misligheter». Med «lov og forskrifter» siktes det til 

regnskapsloven, men også andre lover av betydning for regnskapet, herunder 

hvitvaskingsloven. I den følgende drøftelsen vil innholdet i «feil og misligheter» 

behandles. 

 

Det som skiller «misligheter» fra «feil» er hvorvidt den underliggende handlingen som 

fører til feilinformasjonen, er tilsiktet eller utilsiktet.
111

 En utilsiktet handling som fører 

til feilinformasjonen anses altså kun som en «feil». Etter ISA 240, pkt. 11 bokstav a, 

innebærer begrepet «misligheter»:  

 

«[e]n bevisst handling begått av en eller flere personer innen ledelsen, av personer som har 

overordnet ansvar for styring og kontroll, av ansatte eller av andre, som innebærer uredelighet 

for å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel.» 

 

Begrepet misligheter innebærer blant annet manipulasjon, endring av regnskapsdata 

eller andre dokumenter, underslag av eiendeler, ufullstendig eller unnlatt registrering av 

transaksjoner, feilaktig bruk av regnskapsprinsipper mv.
112

 Videre vil «misligheter» 

omfatte uredelige handlinger for å skaffe seg selv en «ulovlig fordel». Dette er forhold 

som omfattes av uttrykket «uvanlig karakter» og oppfyller dermed kravet til grunnlaget 

for revisors «mistanke». Eksempler på slike «misligheter» i praksis finnes i blant annet 

Sponsor Service-saken hvor personer i selskapsledelsen fikk bonus og aksjeutbytte 

basert på et ulovlig regnskap.
113

  

                                                 

110
 Ot.prp. nr. 75 (1997-1998) pkt. 5.1.5.1, s. 33.  

111
 ISA 240 pkt. 2. 

112
 ISA 240 pkt. A1-A6. 

113
 Se nærmere om Sponsor Service-saken under pkt. 3.6.3.1. 
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Av formuleringen i revisorloven § 5-1 følger det imidlertid kun en plikt til å «bidra» til 

å avdekke feil og misligheter. Det kan dermed ikke sies at revisor har en plikt til å 

avdekke alle feil og misligheter. På den annen side har revisor en plikt til å påpeke feil 

og mangler som faktisk oppdages overfor selskapets ledelse, jf. § 5-2 fjerde ledd.  

 

Revisors plikter etter hvitvaskingsloven § 17 går dermed lengre enn pliktene etter 

revisorloven og ISA 240 i oppfyllelsen av formålet om bekjempelse av økonomisk 

kriminalitet. Etter denne har revisor en plikt til å foreta nærmere undersøkelser allerede 

hvis revisor har «mistanke» om at transaksjonen har «tilknytning til utbytte fra en 

straffbar handling». Dette betyr at for undersøkelsespliktens inntreden må revisor ikke 

endelig ha oppdaget «misligheten», men kun ha en «mistanke» om den. Det kan også 

understrekes at undersøkelsesplikten gjelder overfor ØKOKRIM og ikke selskapets 

styre.
114

 At revisor etter revisorloven kun oppstiller en rapporteringsrett og ikke en 

rapporteringsplikt dersom han har grunn til mistanke om straffbare handlinger, 

underbygger også det at hvitvaskingsloven isolert sett går lenger i bekjempelsen av 

økonomisk kriminalitet.
115

 Pliktene etter revisorloven og hvitvaskingsloven bør derfor 

kombineres for best mulig å kunne bekjempe økonomisk kriminalitet. 

 

Årsaken til at revisor etter revisorloven ikke har en nærmere undersøkelses- og 

rapporteringsplikt ved mistenkelige transaksjoner har blitt drøftet av arbeidsutvalget til 

revisorloven. Av NOU 1997: 9 s. 117 følger at:  

 

«... rapporteringsplikten måtte gjelde forhold som revisor har fått kjennskap til under 

utførelsen av sine plikter. Han bør derfor i alle fall ikke pålegges en spesiell plikt til å 

granske om slike forhold er til stede, kun en generell aktsomhetsplikt og plikt til å 

vurdere om det foreligger spesielle risiki». 

                                                 

114
 Etter hvvl. § 21 har revisor taushetsplikt som antas å gjelde også overfor selskapsledelsen. Ved forhold 

som omfattes av hvvl., antas at dennes taushetsplikt går foran revisors rapporteringsplikt til ledelsen etter 

revisorloven.  

115
 Revisorloven § 6-1 fjerde ledd. 
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Dette underbygger at revisor ikke har en særlig undersøkelsesplikt etter 

hvitvaskingsloven og revisors hovedfokus forventes å være knyttet til hans funksjon 

som kontrollør av årsregnskap. Selv om revisor ikke har en særlig undersøkelsesplikt i 

forhold til andre rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, vil revisor på grunn av 

innholdet i sitt arbeid likevel kunne oppdage mer og antas å være bedre rustet til å bidra 

til å oppfylle lovens formål enn andre rapporteringsgrupper. Konklusjonen er at en 

kombinasjon av revisors plikter etter hvitvaskingsloven og revisorloven er godt egnet til 

å oppnå lovens formål om å bekjempe økonomisk kriminalitet. 

 

Temaet videre blir hvorvidt revisors plikter etter aksjeloven kan bidra til avdekke 

transaksjoner som oppfyller kravet til «mistanke». Revisor skal etter aksjeloven gi 

bekreftelse av åpningsbalanse ved stiftelse av aksjeselskap og innskudd ved 

kapitalforhøyelse i aksjeselskaper.
116

 Bakgrunnen for slike bekreftelser er å gi 

allmennheten sikkerhet for at pengene faktisk er mottatt av selskapet.
117

 Innskuddet skal 

ideelt sett tjene til dekning for selskapets kreditorer.  Et selskap vil for eksempel ikke 

anses stiftet dersom en revisorbekreftelse ikke er lagt ved stiftelsesdokumentet.
118

  

 

 

Når revisor skal bekrefte innskuddet, innebærer det at han må kontrollere at pengene 

faktisk er innbetalt til en bankkonto ved å innhente dokumentasjon fra banken.
119

 

Eksempelvis kan en majoritetsaksjonær ved kapitalforhøyelse skyte inn et stort beløp 

fra konti i utlandet. Dersom innskuddet ikke er naturlig i forhold til aksjonærens inntekt 

og formue, er det et forhold er av «uvanlig karakter» og vil oppfylle kravet til 

grunnlaget for revisors mistanke.  

 

                                                 

116
 Aksjeloven §§ 2-8 annet ledd, § 2-19 første ledd, jf. 2-18 annet ledd og § 10-9 annet ledd.  

117
 Den norske Revisorforening (2011) s. 12.  

118
 Foretaksregisterloven § 4-4 bokstav e.  

119
 SA3802 pkt. 39 for stiftelse og pkt. 41 for kapitalforhøyelse. (SA er norske revisjonsstandarder for 

attestasjonsoppdrag) og Rt. 2007 s. 220 om revisors ansvar ved manglende innbetalt innskudd ved 

stiftelse av aksjeselskap.  
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I Finance Credit-saken
120

 eksisterte det forhold ved personer i selskapsledelsen som 

representerte overtredelser av strl. §§ 271, 274, 276 og 281 i tillegg til bestemmelser i 

regnskapsloven. Spørsmålet i det følgende blir hvorvidt revisors undersøkelser i 

forbindelse med hans erklæringer for Finance Credit ASA oppfylte kravet til grunnlaget 

for «mistanke» etter hvvl. § 17.  

 

Administrerende direktør og styreformann sørget for at selskapet fikk innvilget et lån på 

575 millioner kroner basert på et regnskap som var i strid med regnskapsloven. 

Regnskapet viste en total fordringsmasse på ca. 800 millioner kroner. Tallene for den 

samme fordringsmassen som ble fremlagt revisor lød på totalt ca. 720 millioner kroner, 

mens de reelle tallene viste at fordringsmassen beløp seg til ca. 64 millioner kroner.  

 

Når det foreligger et såpass stort avvik mellom de reelle og bokførte tallene, kan det 

sies å foreligge omstendigheter som har en «uvanlig karakter». Dermed oppfyller 

forholdene i Finance Credit-saken kravet til grunnlaget for «mistanke». Konklusjonen 

blir dermed at mistankekravet for revisor var oppfylt og at det forelå undersøkelsesplikt 

etter hvvl. § 17. 

 

Slik det fremgår av drøftelsen foran bidrar altså revisors plikter etter revisorloven og 

aksjeloven til å oppnå det overordnede formålet om å bekjempe økonomisk kriminalitet. 

 

3.6 Forslag om et vesentlighetskrav 

 

Diskusjonen rundt et krav om vesentlighet for undersøkelsespliktens inntreden vil i det 

følgende omtales nærmere. Dette gjøres for å belyse hvorvidt fravær av 

vesentlighetskravet medfører en større arbeidsbelastning for både revisor og 

ØKOKRIM. Undersøkelsesplikten inntrer jo allerede hvis revisor har en svak «mistanke 

om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling», jf. hvvl. § 17.  

 

                                                 

120
 TOSLO-2005-106276 



 42 

Under den tidligere finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 tredje ledd ble undersøkelser 

og rapporteringer iverksatt kun hvor mistanken var mer kvalifisert eller gjaldt alvorlige 

tilfeller av hvitvasking. Formålet var at ØKOKRIM skulle fikk opplysninger om klare 

og alvorlige saker, samtidig som de unngikk altfor mange meldinger, noe som fungerte 

tilfredsstillende.
121

 

 

Spørsmålet om en høyere terskel for undersøkelsespliktens inntreden etter 

hvitvaskingsloven har blitt diskutert i forarbeidene til hvitvaskingsloven av 2003. 

Finansdepartementet støttet lovutvalgets forslag om å oppheve det den gang lovfestede 

unntaket om at undersøkelsesplikten ikke gjelder dersom det er grunn til å tro at utbyttet 

stammer fra en eller flere handlinger som etter loven ikke kan medføre høyere straff enn 

seks måneder.
122

 Utvalget mente at bestemmelsen var til stor forvirring da de nærmeste 

brukerne av loven ikke hadde de beste forutsetninger for å vurdere hvorvidt en bestemt 

straffbar handling ville kunne føre til en fengselsstraff på over seks måneder. For å 

vurdere den straffbare handlingen nærmere, måtte de rapporteringspliktige ha juridisk 

kompetanse innenfor strafferetten, noe som er tydelig perifert fra de oppgaver og 

funksjoner de vanligvis ivaretar. Finansdepartement var enig i denne argumentasjonen 

og mente i tillegg at regelen bør være klar og enkel å praktisere. Unntaket ble fjernet og 

terskelen for inntreden av undersøkelsesplikten ble betydelig lavere.  

 

Dette skapte utfordringer med hensyn til økt arbeidsbelastning for de 

rapporteringspliktige, samt en konflikt med personvernet for de personer og 

virksomheter som kan bli rapportert inn. At det etter ØKOKRIMs årsstatistikk for 2011 

fremgår at revisorbransjen kun hadde 65 rapporteringer, som etter forholdene er svært 

lavt, kan også tyde på at terskelen for undersøkelsesplikten ikke er hensiktsmessig 

utformet. Finansdepartementet mente likevel at en utvidet undersøkelses- og 

rapporteringsplikt, slik den er i gjeldende hvitvaskingslov, vil være et effektivt middel i 

bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Følgelig har hensynet til bekjempelsen av 

økonomisk kriminalitet overveid hensynet til belastning for de rapporteringspliktige og 
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personvernhensyn for de som kan bli rapportert.  

4 Revisors rapporteringsplikt  

 

4.1 Innledning 

 

Hvvl. § 18 er i det vesentlige en videreføring av hvitvaskingsloven av 2003 §§ 7 annet 

ledd og 12.
123

 Ved lovendringen var det ikke tilsiktet noen innholdsmessig endring i 

denne bestemmelsen. Derfor blir forskrifter, forarbeider og praksis fra den nå 

opphevede hvitvaskingsloven 2003 relevante.  

 

Rapporteringsplikten følger av hvvl. § 18 som lyder:  

 

  «Dersom undersøkelser som nevnt i § 17 ikke avkrefter mistanken, skal den 

rapporteringspliktige av eget tiltak oversende opplysninger til ØKOKRIM om den 

aktuelle transaksjonen og om de forhold som har medført mistanke. Den 

rapporteringspliktige skal på forespørsel gi ØKOKRIM alle nødvendige opplysninger 

om transaksjonen og mistanken. 

  

       Advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter rettshjelpvirksomhet har 

ikke plikt til å rapportere om forhold som de har fått kjennskap til gjennom arbeidet 

med å fastslå klientens rettsstilling, eller om forhold som de har fått kjennskap til før, 

under eller etter en rettssak, når de forhold opplysningene omhandler har direkte 

tilknytning til rettstvisten. Tilsvarende gjelder for revisorer og andre 

rapporteringspliktige når de bistår advokater eller andre som ervervsmessig eller 

stadig yter rettshjelpvirksomhet i arbeid som nevnt i første punktum. 
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       Departementet kan i forskrift pålegge rapporteringspliktige å overføre 

opplysninger til ØKOKRIM elektronisk. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere 

regler om rapporteringsplikten.» 

 

I det følgende vil det foretas en gjennomgang av vilkårene for rapporteringspliktens 

inntreden, om forhold hvor revisor kan tenkes unntatt fra rapporteringsplikten og 

forholdet mellom plikter etter hvitvaskingsloven og revisorloven.  

 

4.2 Vilkårene for rapporteringsplikten 

 

Det første vilkåret for rapporteringsplikten inntreden er at undersøkelsesplikten etter § 

17 er inntrådt og at revisor har foretatt nærmere undersøkelser for å bekrefte eller 

avkrefte mistanken.  

 

Det andre vilkåret som rapporteringsplikten er betinget av er at undersøkelsene ikke har 

avkreftet mistanken etter § 17. Uttrykket «avkrefter» innebærer at det ikke er et krav for 

rapporteringspliktens inntreden at mistanken skal bli bekreftet etter undersøkelser. 

Dersom nærmere undersøkelser leder til at det fremdeles er forhold rundt transaksjonen 

som er mistenkelige, har mistanken ikke blitt avkreftet. Eksempelvis kan et 

revisjonspliktig eiendomsselskap ha mange transaksjoner til land som ikke har et 

utbygget regelverk for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Dette er en indikator på 

at transaksjonen kan ha forhold ved seg som er mistenkelige. Da må for eksempel 

revisor forsøke å finne ut hvor pengene stammer fra. Dersom det etter nærmere 

undersøkelser fortsatt er uklarhet i pengenes opprinnelse må det sies at mistanken består 

og er dermed ikke «avkreftet». 

 

Hvis revisor på den annen side har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til 

utbytte fra et bedrageri, og han finner ut at pengene egentlig stammer fra arv og gaver, 

så må det kunne sies at mistanken er «avkreftet».  Ellers må det foretas en konkret 

vurdering fra tilfelle til tilfelle. Den rapporteringspliktige må av eget tiltak sende 

opplysninger til ØKOKRIM. Disse opplysningene skal som hovedregel sendes 
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elektronisk via Altinn.
124

 Dersom dette ikke er mulig, kan opplysningene sendes på et 

standardisert skjema som er utarbeidet av ØKOKRIM.  

 

Spørsmålet videre er når revisor er unntatt fra rapporteringsplikten som advokatens 

medhjelper, jf. domstolloven § 218 nr. 2. 

 

Advokatens rapporteringsplikt har blitt uttrykkelig begrenset for de tilfeller der de får 

kjennskap til noe mistenkelig gjennom arbeidet med å «fastslå klientens rettsstilling», 

jf. hvvl. § 18 andre ledd. Dette gjelder også for revisor som bistår advokaten, men 

revisor har ingen selvstendig adgang til å utøve rettshjelp. Revisor har i noen tilfeller 

likevel en begrenset mulighet til å «bistå med utferdigelse av selvangivelser, 

næringsoppgaver, skatteklager eller andre henvendelser til skattemyndighetene», jf. 

domstolloven § 218 nr. 2. Det vil på bakgrunn av dette si at revisor, så lenge han holder 

seg innenfor rammen av § 218 nr. 2, er unntatt å rapportere opplysninger de kommer 

over. Han vil da kunne sies å gjøre det som ledd i å fastlegge «klientens rettsstilling».
125

  

 

Temaet videre er å drøfte forholdet mellom revisors plikter etter hvitvaskingsloven og 

revisorloven.  

 

Revisors hovedplikter følger i utgangspunktet av revisorloven. Pliktene etter 

hvitvaskingsloven utgjør dermed et supplement til hovedpliktene. Noen av pliktene etter 

hvitvaskingsloven synes imidlertid å komme i kollisjon med noen av pliktene etter 

revisorloven. I det følgende vil derfor forholdet mellom revisorlovens taushetsplikt og 

rapporteringsrett
126

, og rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven
127

 undergis en 

nærmere drøftelse.  

 

Revisor og hans medarbeidere har i utgangspunktet en alminnelig taushetsplikt om alt 
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de får kjennskap til etter revisorloven.
128

 I denne sammenheng kan det også nevnes at 

revisor ikke hører under de yrkesgruppene som er omfattet av unntaket for vitneplikt 

etter straffeprosessloven § 119, og har dermed ikke den sterke taushetsplikten lik den 

for eksempel advokater og prester har.
129

  

 

Av revisorloven § 6-1 første ledd følger imidlertid et unntak hvor taushetsplikten 

oppheves hvis «annet følger av lov». Uttrykket antas å omfatte alle lover som pålegger 

revisor en plikt til å opptre i strid med taushetsplikten i revisorloven. Dermed er også 

rapporteringsplikten i hvvl. § 18 omfattet og representerer derfor et unntak fra 

taushetsplikten i revisorloven § 6-1 første ledd. En annen sak er at hvvl. § 18 på sin side 

er begrenset av taushetsplikten i hvvl. § 21.  

 

Det følger videre at revisor på eget initiativ «kan» rapportere til politiet dersom det «i 

forbindelse» med «revisjonsoppdrag» eller «andre tjenester» fremkommer forhold som 

gir grunn til mistanke om en straffbar handling.
130

 Slik det fremgår av ordlyden i § 6-1 

fjerde ledd, har revisor ikke en rapporteringsplikt slik som i hvitvaskingsloven § 18, 

men en rapporteringsrett fordi lovgiver har anvendt uttrykket «kan» og ikke «skal».
131

 

 

Revisor har altså en rapporteringsrett for forhold som gir revisor «grunn til mistanke» 

om en straffbar handling som han oppdager i forbindelse med «revisjonsoppdraget». 

Ordlyden tyder på at uttrykket sikter mot revisors oppgave som kontrollør for 

årsregnskap, jf. passusen «revisjonsoppdraget». Videre har han tilsvarende 

rapporteringsrett for forhold som oppdages i forbindelse med utføring av «andre 

tjenester». Dette uttrykket sikter til revisors rolle som rådgiver. Rapporteringsretten er 

dermed knyttet til revisors jobb som både kontrollør og rådgiver.  
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Etter forslag fra Finanstilsynet ble det  av Finansdepartementet i juni 2004 foreslått å 

innføre rapporteringsplikt etter revisorloven § 6-1.
132

 Det var ØKOKRIM som i 

utgangspunktet tok initiativet til dette og sendte forslag om endring til Finanstilsynet, 

hvor bakgrunnen var at ØKOKRIM ikke hadde mottatt en eneste underretning for 

mistanke om straffbare handlinger siden revisorlovens ikrafttredelse.
133

 Det følger 

videre av høringsbrevet fra Finansdepartementet at en innføring av en slik plikt 

dessuten ville ha en forebyggende effekt og den ville ivareta hensynet til bekjempelsen 

av økonomisk kriminalitet.  

 

Tatt i betraktning at det sentrale for revisor er å kontrollere årsregnskap og 

årsberetninger, vil det å ha en rapporteringsplikt ved mistanke om enhver straffbar 

handling i løpet av revisjonen antas å gå på bekostning av revisors hovedoppgave og 

den nødvendige tilliten mellom revisor og den revisjonspliktige. Det kan tenkes at det 

antagelig ville vært mer hensiktsmessig å knytte en eventuell rapporteringsplikt til 

forhold revisor oppdager i forbindelse med et «revisjonsoppdrag». Det er da 

revisjonsberetningen utarbeides, og er den som i hovedsak er interessant for 

allmennheten, slik at tillitsfunksjonen er viktigst her.
134

 I motsetning til ØKOKRIM 

mente Finanstilsynet og Finansdepartementet at det å ha en rapporteringsplikt uten en 

vesentlighetsbegrensing ville være uhensiktsmessig. 

 

I likhet med hvitvaskingsloven § 17 er det her heller ikke meningen at revisor skal 

vurdere om straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Etter forslaget skal revisor kun vurdere om 

den straffbare handlingen som mistenkes foretatt av den revisjonspliktige, har en 

strafferamme på mer enn seks måneders fengsel.  

 

Revisor skal foreta nærmere undersøkelser dersom han oppdager en mistenkelig 

transaksjon etter hvvl. § 17, men et tilsvarende krav ble ikke stilt under en eventuell 
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rapporteringsplikt etter revisorloven. Det kan likevel tenkes at en slik plikt 

forutsetningsvis følger av 5-3 første ledd hvor det fremgår at revisor har en plikt til å 

dokumentere undersøkelser av forhold som antas å være misligheter.
135

  

 

På bakgrunn av de krav revisorloven stiller til revisjonen, kan det tenkes at revisor har 

bedre forutsetninger til å oppdage mistenkelige transaksjoner, fordi det er en del av 

revisorens hovedoppgave. Til sammenligning vil et verdipapirforetak
136

  ha svært god 

oversikt over forhold som angår transaksjoner av kunder som handler med verdipapirer, 

men antagelig ikke veldig mye mer. En revisor har derimot en bred oversikt over den 

revisjonspliktiges økonomi og tilgang til svært mye informasjon etter revisorloven. 

 

Dermed er det naturlig at revisor vil kunne oppdage mer som følge av innholdet i 

revisjonsarbeidet. For ØKOKRIM er det likevel nødvendig å få opplysninger fra alle 

rapporteringspliktige, fordi etterforskning og tiltale ofte har sin bakgrunn i opplysninger 

fra flere rapporteringspliktige. Det understrekes at et av de viktigste hensynene med 

hvitvaskingsloven er å bekjempe profittmotivert kriminalitet, og dess flere opplysninger 

ØKOKRIM får fra de rapporteringspliktige, jo bedre grunnlag og sannsynlighet vil det 

være for at de kriminelle blir dømt.   

 

Konklusjonen blir dermed at revisor, ut fra lovenes system, primært skal forholde seg til 

revisorlovens plikter.
 137

 Hadde ikke revisor for eksempel hatt  muligheter til å påpeke 

feil og misligheter overfor selskapets ledelse, underrettet påtroppende revisor eller 

allmennheten, ville ikke kravene og forventningene rundt forhold som primært knyttes 

til revisors rolle bli oppfylt. 
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4.3 Rapportens innhold  

 

Rapporteringen skal bestå av utfyllende opplysninger om den aktuelle transaksjonen og 

de forhold ved den som har medført mistanke, for eksempel om en transaksjon er 

uvanlig stor i forhold til selskapets økonomi. Det må også være med opplysninger om 

hvilke undersøkelser som ble iverksatt. Videre må det være informasjon om den 

mistenkte, om eventuelle tredjemenn, kontoopplysninger og opplysninger om 

kontobevegelser. Også opplysninger om transaksjonens art og størrelse, hvorvidt 

transaksjonen er gjennomført, hvem midlene skal overføres til og midlenes opprinnelse 

skal være med.
138

  

 

I praksis er det ikke alltid slik at revisor sitter på alle disse opplysningene, og har for 

eksempel kun opplysninger om mottakeren og avsenderen. Etter hvitvaskingsforskriften 

§ 13 annet ledd skal rapportering «så vidt mulig» inneholde de ovennevnte typer av 

opplysninger. Uttrykket «så vidt mulig» sikter til at forskriftens anvisning av typen 

opplysninger ikke utgjør et absolutt krav om hvilke opplysninger som må sendes.  

 

Oversendelse av opplysninger skal i utgangspunktet skje elektronisk til ØKOKRIM, jf. 

hvitvaskingsforskriften § 13. Det elektroniske skjemaet finnes på Altinn. Det er den 

personen som er utpekt som rapporteringsansvarlig etter hvvl. § 23 annet ledd som skal 

sørge for oversendelse av opplysningene til ØKOKRIM. Dette må være en person i 

ledelsen som skal ha særskilt ansvar for å følge opp rutinene. Dersom det ikke lar seg 

gjøre å rapportere elektronisk, er det mulig å gjøre det på et standardisert skjema fra 

ØKOKRIM.  
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5 Avsluttende bemerkninger 

 

Etter gjennomgangen av vilkårene for undersøkelses- og rapporteringsplikten ser man at 

terskelen for pliktenes inntreden er lav. Dette kan synes å være et bevisst valg fra 

lovgivers side for å oppnå det kriminalpolitiske formålet om at det ikke skal lønne seg å 

begå profittmotivert kriminalitet. 

 

Ved inntreden av rapporteringsplikten skal revisor rapportere om mistenkelige 

transaksjoner til EFE, som er en etterforskningsenhet i ØKOKRIM. EFEs 

hovedoppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner fra 

rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Etter analyseringen av denne 

informasjonen blir den så sendt til andre forvaltningsorganer og EFE-enheter i andre 

land. Det siste er et viktig ledd i den internasjonale kampen mot økonomisk 

kriminalitet, slik at kriminelle ikke skal klare å unndra seg etterforskning og rettergang 

ved å krysse landegrenser.  

 

Revisorene hadde totalt 65 rapporteringer til ØKOKRIM i 2011.
139

 Selv om dette er 

marginalt i forhold til 2529 rapporteringer fra banker, som er den største 

rapporteringsgruppen, utgjør revisorene den tredje største rapporteringsgruppen. 

Regnskapsførerne hadde for eksempel bare 46 rapporteringer.  

 

 

Det lave antallet rapporteringer kan skyldes at revisor faktisk ikke oppdager flere 

mistenkelige transaksjoner enn dem som faktisk blir rapportert, men 65 rapporteringer i 

løpet av et helt år fra hele revisjonsbransjen i Norge synes likevel å være uvirkelig lavt, 

særlig fordi det ikke skal mye til før undersøkelsesplikten inntrer. Det kan være flere 

årsaker til det lave antallet rapporteringer. Noe av årsaken kan være de krav til 

undersøkelser av årsregnskap som revisor må foreta etter revisorloven. Dette medfører 

at revisorene har tilgang til svært mye informasjon allerede før undersøkelsespliktens 

inntreden. Dette gjør det enklere for revisorene å avkrefte en mistanke når 

undersøkelsesplikten først inntrer, noe som igjen kan føre til færre rapporteringer.  På 
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den annen side gir tilgangen til informasjonen revisorene også mulighet til å oppdage 

mer enn andre grupper rapporteringspliktige når undersøkelsesplikten først har inntrådt, 

noe som taler for at det burde vært flere rapporteringer. I følge Brønnøysundregistrene 

var det pr. mai 2008 cirka 209.000 aksjeselskaper i Norge. Inntil mai 2011 var alle 

aksjeselskaper revisjonspliktige.
140

 På bakgrunn av dette synes det derfor at det blir 

foretatt en betydelig underrapportering fra revisjonsbransjen.  

 

Et annet forhold som kan forklare hvorfor det det lave antallet rapportering fra 

revisjonsbransjen, er revisors lojalitet til sine kunder. I utgangspunktet er revisor 

«allmennhetens tillitsperson»
141

 og skal være en uavhengig kontrollør, men dette gjelder 

først og fremst ved revisjon av årsregnskap for revisjonspliktige etter revisorloven. Ved 

revisjon antas det at revisorbransjen er svært påpasselig med å ivareta 

kontrollfunksjonen og holde seg innenfor de rammer for uavhengighet som er satt i 

revisorloven.
142

 Ved rådgivningstjenester antas kundelojaliteten å være større enn ved 

revisjonstjenester. Revisor er videre også rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven 

ved utøvelsen av rådgivningstjenester. Slik sett er det etter hvitvaskingsloven ikke en 

forskjell mellom revisor som kontrollør og som rådgiver. At man hindrer kunder i å 

bruke revisor og finanssystemet for å skjule utbytte fra straffbare forhold er helt 

nødvendig for å oppnå formålet med å bekjempe profittmotivert kriminalitet. Derfor er 

det viktig at revisor, også når han er rådgiver, opptrer i tråd med hvitvaskingslovens 

bestemmelser.  

 

Det at revisor er omfattet av pliktene etter hvitvaskingsloven, også ved de deler av 

virksomheten som ikke er omfattet av revisorloven, blir særlig aktuelt fra 2012 når 

småbedrifter kan unntas revisjonsplikt. Mange av disse bedriftene kommer fortsatt til å 

bruke revisor både som kontrollør og rådgiver, selv om de ikke er omfattet 

revisjonsplikten. Dette fordi revisjon bidrar til å øke tilliten til selskapets økonomi. 

Forholdet viser hvor viktig revisors rolle er som «allmennhetens tillitsperson» og hvor 

stor tillit revisors bekreftelser har i praksis. 
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I forarbeidene til hvitvaskingsloven har det blitt konkludert med at 

hvitvaskingsregelverket bør være enkelt å praktisere, fordi de rapporteringspliktige ikke 

har juridiske kunnskaper til å vurdere innholdet i vilkårene. Borttakelse av 

vesentlighetskravet ble blant annet begrunnet med dette. Det har blitt fremstilt et 

argument mot et vesentlighetskrav med grunnlag i at de rapporteringspliktige ikke har 

juridisk kompetanse til å vurdere forbrytelsenes strafferammer.  Revisjonsutdannelsen 

har hovedsakelig revisjons-, regnskaps- og skatteregelverket som juridiske fag. For å 

imøtekomme mangelen på juridisk kompetanse for økonomisk kriminalitet, bør 

revisjonsutdanningen og revisorbransjen vurdere å lære revisorene også om 

formuesforbrytelsene i straffeloven. Dette vil gjøre revisorene bedre egnet til å oppdage 

økonomisk kriminalitet, og i tilfelle et vesentlighetskrav vil de også være kompetente til 

å vurdere hvorvidt den foreliggende transaksjonen bør undersøkes og rapporteres. 

 

En årsak til at det ikke foretas flere rapporteringer, kan være at virkeområdet til 

undersøkelses- og rapporteringsplikten nå har blitt så vidt at dette på sin side også 

skaper forvirring hos revisor og hans ansatte. På grunn av det lave mistankekravet vil 

undersøkelsesplikten i praksis bli utløst ved så mange tilfeller at den økte 

arbeidsbelastning det er å foreta undersøkelser vil komme i veien for revisors 

hovedoppgaver. Den norske Revisorforening har i en artikkel argumentert med at en så 

vid undersøkelses- og rapporteringsplikt ikke er overkommelig fordi revisor har et 

klientforhold å ta vare på.
143

  I samme artikkel uttales også det at ØKOKRIM kun 

forfølger de største forbrytelsene. Hvis så er tilfelle, bør det vurderes om det ikke bør 

innføres et vesentlighetskrav igjen slik det var under finansieringsvirksomhetsloven § 2-

17 tredje ledd.  Derfor antas det at regelen fortsatt er vanskelig å praktisere og at 

lovgivers formål med å forenkle praktiseringen ikke har blitt oppfylt.  

 

Videre kan det tenkes at hvitvaskingslovens tittel i seg selv kan bidra til å skape 

forvirring rundt lovens virkeområde, fordi hvitvaskingsloven også tar sikte på å ramme 

transaksjoner ikke bare med tilknytning til «hvitvasking» i tradisjonell forstand, men 

mer generelt transaksjoner som har tilknytning til «utbytte av en straffbar handling». 

                                                 

143
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For å oppnå formålet med at loven skal bli enklere å praktisere, bør lovgiver derfor også 

vurdere å endre lovens tittel.  

 

I forarbeidene til endringen av strl. § 317 annet ledd har Riksadvokaten gitt uttrykk for 

at en overoppfyllelse av våre internasjonale forpliktelser på dette området er 

betryggende fordi de kriminelle stadig utvikler nye hvitvaskingsmetoder.
144

 Han fikk 

støtte fra blant andre Den norske revisorforeningen. På den annen side mente blant 

andre ØKOKRIM, Politiets sikkerhetstjeneste og Advokatforeningen at man skal være 

varsom med å kriminalisere mer enn behovet tilsier.
145

 Finansdepartementet støttet det 

sistnevnte argumentet og vedtok det alternativet i lovutkastet som ikke overoppfylte 

konvensjonens krav.  

 

I samme retning kan det tenkes at virkeområdet for undersøkelses- og 

rapporteringsplikten har blitt så vidt at Norge overoppfyller sine internasjonale 

forpliktelser, selv om undersøkelsesplikten kun initierer en form for etterforskning og 

ikke kriminaliserer handlingen slik som i strl. § 317 annet ledd. I 

finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 tredje ledd var det et krav om utbyttet måtte 

stamme fra en straffbar handling med strafferamme på over seks måneder. Årsaken var 

at man kun skulle rapporterte inn alvorlige og klare saker som ØKOKRIM faktisk 

kunne gjøre noe med og for å unngå å sprenge ØKOKRIMs kapasitet. Denne ordningen 

fungerte den gang på en tilfredsstillende måte.
146
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