Stockholm 2015-10-16

Till Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Beteckning 205- 29815- 2015, 205-23542-2015 och 205-33275- 2015

Remiss av förslag till ändring i Länsstyrelsernas allmänna föreskrifter om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Inledning/presentation:
Sweboat är branschorganisationen för den svenska fritidsbåtsbranschen. Sweboat
företräder 400 företag som vi delar in i fem branschföreningar: Servicevarven,
Marinhandlarna, Båttillverkarna, Tillbehörsgruppen och Marinmotorgruppen.
Tillsammans har företagen i den svenska båtbranschen ca 5000 anställda och totalt
omsatte båtbranschen, inklusive kringtjänster, ca 15 miljarder kronor 2014.
Den svenska båtbranschen är också en viktig exportkälla och ett stort antal båtar
importeras. Båtbranschens företag levererar varor, service och tjänster till båtlivet,
som är en av de största utövarna av rörligt friluftsliv i Sverige. Det finns ca 900 000
fritidsbåtar (Källa: Fakta om båtlivet 2015) och de brukas av människor i alla åldrar
och i alla samhällsklasser.

Inledande kommentarer till remissen
Drygt hälften av våra medlemsföretag berörs aldrig av lagen om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism, då de aldrig gör affärer med slutkonsumenter, utan gör enbart affärer via återförsäljare.
Av den återstående hälften är det ungefär hälften av dessa som kanske, vid
något enstaka tillfälle, har en så pass stor affär som 15 000 Euro med en enskild
konsument. Dessa företag är våra så kallade Servicevarv. De lever på reparationer,
försäljning av reservdelar och tillbehör samt vinterförvaring, vilket handlar om mindre
summor.
De företag som överhuvudtaget är relevanta att eventuellt beröras av denna lag med
tillhörande allmänna föreskrifter från Länsstyrelserna, är de så kallade Marinhandlarna, de som säljer nya och begagnade båtar, inte sällan till belopp

överskridande den aktuella gränsen. Vid en snabb rundringning visar det sig dock att
inte någon tillfrågad handlare säljer båtar mot kontant betalning. Det har förekommit
bakåt i tiden men sedan nya lagen kom till 2012 – och vi informerade om den på
olika sätt – har den typen av försäljning upphört.

Vår fråga till Länsstyrelserna
Med ovan resonemang så ställer vi oss undrande till om båtbranschen som sådan
står under Länsstyrelsens tillsyn? Står man under tillsyn – och därmed är förpliktad
att registrera sig hos Bolagsverket – om man har en TEORETISK MÖJLIGHET att
sälja varor kontant överskridande det satta värdet – eller om man ÄMNAR ägna sig
åt försäljning av varor mot kontant betalning? Eller endast om en faktisk, AKTUELL
SITUATON dyker upp?
Vår kommentar till remissen
Med ovanstående resonemang som grund, så känns texter som ”riskbedömning av
kunder som varit personer i politiskt utsatt ställning” långt från vår vardag. Så även
”kretsen kring dessa personer”. Så även att eventuell riskbedömning ska, minst
årligen, utvärderas och uppdateras.
Att de föreslagna föreskrifterna föreslås träda i kraft redan 1 december 2015, har vi
inga invändningar emot, oavsett om vi kommer lyda under föreskrifterna eller inte.
Vi har informerat samtliga medlemsföretag (400 st) om lagen samt om det
aktuella sedelbytet i Sverige, som anses höja risken för penningtvätt.
Nu är det upp till varje enskilt företag att dra sina egna slutsatser, men Sweboat
önskar ett förtydligande (för att kunna ge medlemmarna tydligare information)
huruvida hela vår bransch, delar av den eller enskilda företag de facto berörs och
därmed lyder under denna tillsyn. Det är för stora otydligheter i dagsläget!
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