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Svenska Bankföreningen, som i huvudsak instämmer med utredningens förslag, 

begränsar sitt yttrande enligt nedan.  

Motverka oriktiga identiteter och oriktiga intyg 

Utredningen föreslår att regeringen tillsätter en ny utredning som bl.a. får i uppdrag 

att se över behovet av och förutsättningarna för ett gemensamt regelverk för 

identitetsrelaterade frågor inbegripet ansvarsfrågan för utfärdande av 

identitetshandlingar och fastställande av identiteter. Det föreslås vidare att detta 

arbete sker skyndsamt. 

 

Bankföreningen instämmer i utredningens bedömning att det är nödvändigt att 

snarast vidta åtgärder för att motverka förekomsten av oriktiga identiteter och för att 

höja kvaliteten i identitetshandlingar. Bankföreningen lyfte i en skrivelse till 

regeringskansliet i juni 2015 problematiken kring identitetshandlingar så problemet är 

ingalunda nytt. Det är dock positivt att regeringen nu har beslutat att tillsätta en ny 

utredning för att förbättra hanteringen och säkerheten kring svenska 

identitetshandlingar (Dir 2017:90). Även om vi ser positivt på att frågan nu lyfts i 

särskild ordning anser vi att tidsaspekten inte är tillfredsställande. Uppdraget ska 

redovisas senast den 29 mars 2019 vilket innebär att en ny reglering i bästa fall kan 

vara på plats först mot slutet av 2019. 

Skatteverket 

Utredningen föreslår att skatteverket ges möjlighet att avregistrera ett 

personnummer från folkbokföringen om den registrerade uppgiften är uppenbart 

felaktig. Skatteverket föreslås också ges möjlighet att registrera passnummer i 

folkbokföringsdatabasen. Vidare föreslås regeringen ge skatteverket i uppdrag att ta 

fram ett standardiserat intyg med uppgifter om arbetsförhållanden 
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Bankföreningen ser positivt på de utökade möjligheter som föreslås för Skatteverket. 

Korrekta uppgifter i register är en förutsättning för bl.a. banker att nå effektivitet och 

säkerhet vid hantering av kunder och dess medel. Det är därför viktigt att, som 

utredningen föreslår, de avregistrerade uppgifterna såvitt avser personnummer är 

sökbara även för banker.  

 

Det är också positivt att passnummer antecknas i folkbokföringsdatabasen då detta 

ökar förutsättningarna för såväl banken som kunden att härleda en koppling mellan 

t.ex. ett utländskt pass och ett personnummer. Möjligheten att koppla ett 

passnummer till ett personnummer är en fråga som Bankföreningen har diskuterat 

med bl.a. Migrationsverket såvitt avser nyanlända, som medgivits undantag från 

arbetstillstånd, och som har ett bankkonto. För nyanlända som fått personnummer 

men ännu inte erhållit någon svensk identitetshandling, saknas i dag möjlighet för 

banken att koppla passnumret till personens personnummer vilket öppnar upp för 

problem för såväl kunden som för banken. En möjlighet att koppla ett passnummer 

till ett personnummer skulle därför öka inte bara säkerheten utan även effektivitet.   

Bolagsverket 

Utredningen föreslår att Bolagsverkets uppdrag bör ses över i särskild ordning för att 

säkerställa att uppgifterna i bl.a. aktiebolagsregistret i större utsträckning speglar 

verkliga förhållanden.  

 

Bankföreningen ser positivt på förslaget att Bolagsverket ges bättre förutsättningar 

att kontrollera inlämnade uppgifter i olika register. Flertalet av de register som 

Bolagsverket ansvarar för används också av marknadens aktörer för kontroll av 

juridiska personer. Det gäller inte enbart de olika organisationsregistren som 

aktiebolagsregistret, handelsregistret och föreningsregistret utan även det nya 

registret över verkliga huvudmän för en juridisk konstellation. Avtal och andra 

rättshandlingar bygger på att uppgifterna i dessa register är fullständiga och 

korrekta. Bankföreningen ser det som nödvändigt att såväl nya som ändrade 

uppgifter i dessa register omgärdas av vissa kontroller. Det ökande antalet 

bolagskapningar är ett sådant problem som skulle kunna stävjas med ökade 

kontroller vid registrering av nya eller ändrade uppgifter. Enligt Bankföreningens 

uppfattning krävs en lagändring som möjliggör för Bolagsverket att t.ex. vid ändring 

av namn eller antal ledamöter i en juridisk person ställa krav på att befintliga 

ledamöter godkänner en ändring innan den registreras. En sådan åtgärd skulle bl.a. 

förhindra att en person med falska handlingar och utan företagets vetskap ändrar i 

styrelsens sammansättning och/eller rätten att teckna firma.  
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Informationsinhämtning 

Bankföreningen kan ställa sig bakom förslaget att vissa myndigheter ska ges rätt att 

begära uppgifter från banker och andra penninginrättningar. Det är dock viktigt att 

denna rättighet är tydligt avgränsad i lag. 

 

Bankföreningen ser positivt på ett utökat informationsutbyte mellan Skatteverket och 

Migrationsverket.  

 

  

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Åsa Arffman 

  


