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Svenska Bankföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade 

departementspromemoria och önskar lämna följande kommentarer som avser 

kreditupplysningslagen.  

 

Bankföreningen vill inledningsvis framföra att vi i huvudsak ställer oss bakom de 

synpunkter som framförs i UCs remissyttrande. Föreningen önskar därutöver särskilt 

lyfta en för bankerna mycket viktig fråga som handlar om att bankerna måste ges 

utökade möjligheter att använda kreditupplysningsregistret för att motverka 

penningtvätt. Denna fråga behöver tydliggöras i den fortsatta lagstiftningsprocessen 

för att bankerna ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt penningtvättsregelverket 

på ett effektivt och tillfredställande sätt.  

 

Bankföreningen vill också framföra att vi välkomnar den inställning som framförs i 

departementspromemorian  

- att kreditupplysningslagen i stort föreslås kvarstå i sin nuvarande form även efter 

   att Dataskyddsförordningen är införd.  

- att kreditupplysningsverksamhet ska betraktas som en uppgift av allmänt intresse 

inklusive inkassoverksamhet och att därmed den rättsliga grunden enligt 

dataskyddsförordningen är uppfylld.  

- att kreditupplysningslagen även fortsättningsvis reglerar frågor av särskild 

betydelse före kreditupplysningsverksamhet 

 

 

Utlämnade av uppgifter ur kreditupplysningsregister för att motverka 

penningtvätt   

 

Bankföreningen har i flera skrivelser till Justitiedepartementet (bl.a. framställningar 

daterade 2015-05-26 och 2017-02-22) påtalat behovet av en ändring i kredit-

upplysningslagen för att möjliggöra för bankerna att inhämta relevant information om 



 

 

 

 

 

 

sina kunder från kreditupplysningsregistret i syfte att uppfylla kraven i penningtvätts-

regelverken. Bankföreningen anser att kreditupplysningsinformation ska tillåtas 

lämnas ut även i andra sammanhang än vid kreditgivning. Kravet på att banker m.fl. 

ska ha tillgång till relevant information om sina kunder har skärps de senaste åren, 

dels genom FATFs reviderade rekommendationer, dels i lagen om åtgärder om 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att få tillgång till kreditupplys-

ningsinformation kan banker m.fl. på ett effektivt sätt uppfylla de krav som ställs när 

det gäller att uppnå kundkännedom såväl när kundförhållandet uppstår som vid en 

löpande uppföljning av kunden.   

 

I penningtvättslagstiftningen finns en tystnadsplikt, tidigare benämnd det s.k. 

meddelandeförbudet, som innebär att banken inte obehörigen får röja att vissa 

åtgärder enligt lagen vidtagits eller planeras att vidtas. Det är därför viktigt att kravet 

på en kreditupplysningskopia till den omfrågade inte ska gälla i dessa fall.  

 

Mot bakgrund av att ovanstående frågor inte berörs i departementspromemorian vill 

Bankföreningen därför på nytt peka på vikten av att ovannämnda frågor beaktas i 

den fortsatta lagstiftningsprocessen när ändringar nu görs i kreditupplysningslagen.   

 

Bankföreningen anser således att det i kreditupplysningslagen bör införas en 

bestämmelse med innebörd att kreditupplysningsinformation får lämnas till en 

verksamhetsutövare om uppgiften behövs i verksamhetsutövarens kundkännedoms-

process enligt kraven i penningtvättsregleringen och att en kreditupplysningskopia 

inte ska behöva lämnas i dessa situationer. Det kan också tilläggas att de ändringar 

som Bankföreningen anser bör göras i kreditupplysningslagen sedan länge finns i 

den finska kreditupplysningslagen.  

 

Stöd för en sådan ändring återfinns dessutom bland annat i skäl 19, andra stycket i 

dataskyddsförordningen där det ges utrymme för medlemsstater att i lag ta in att 

privata organ kan medges vissa undantag när det gäller att begränsa vissa 

rättigheter och skyldigheter för att skydda särskilt viktiga intressen, bl. a. 

bekämpningen av penningtvätt.  

 

Sammantaget anser Bankföreningen således att det finns förutsättningar i 

förordningen och starkt vägande skäl som talar för att kreditupplysningslagen bör 

ändras på ovan beskrivna områden.   
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