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Angående proposition 2019/20:83 Ett nytt konto- och 
värdefackssystem 

 

I propositionen föreslår regeringen införandet av ändringarna i det fjärde 

penningtvättsdirektivet om krav på en centraliserad och automatiserad mekanism  

som gör det möjligt för nationella finansunderrättelseenheter att fastställa identiteten 

hos fysiska eller juridiska personer som innehar eller kontrollerar betal- och 

bankkonton som identifieras med IBAN-nummer.  

 

Bankföreningen motsätter sig inte att den nationella finansunderrättelseenheten 

Finanspolisen ges automatiserad tillgång till uppgifter. Förslaget går dock betydligt 

längre än vad direktivet kräver, utan att konsekvenserna av detta tillräckligt utretts. 

Det krävs också att uppgifter om verkliga huvudmän ska tillhandahållas, trots att det 

är uppgifter som redan finns tillgängliga för Finanspolisen i Bolagsverkets register 

över verkliga huvudmän. Detta innebär att en dubbelrapportering åläggs bankerna.  

 

Propositionen med det slutliga förslaget har lämnats väldigt sent i förhållande till den 

tidpunkt då lagen föreslås träda i kraft. Detta gör det omöjligt för bankerna att hinna 

genomföra nödvändiga ändringar i it-system. 

 

 

 

Svenska Bankföreningen hemställer att Finansutskottet föreslår att 

riksdagen avslår propositionen och uppmanar regeringen att vidare utreda 

• om det föreslagna ingreppet i den personliga integriteten verkligen är 

proportionerligt i förhållande till nyttan för det allmänna,  

• möjligheten att ge bankerna tillräckligt med tid för att kunna uppfylla 

regelverkskraven, samt 

• om det verkligen är motiverat att uppgifterna om verkliga huvudmän ska 

hållas tillgängliga genom systemet, när de redan idag finns tillgängliga i 

Bolagsverkets register om verkliga huvudmän  
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Utvidgningen av systemet 

 

Precis som Lagrådet konstaterar går förslaget betydligt längre än vad direktivet 

kräver, både vad gäller vilka myndigheter som ska få tillgång till kontosystemet och i 

vilket syfte de ska få tillgång till informationen. Direktivet anger att systemet ska ge 

möjlighet att identifiera vem som är innehavare av ett visst konto eller värdefack 

samt vem som kan disponera över kontot. Så som regeringens förslag är formulerat 

ska kontosystemet också ge möjlighet att identifiera vilka konton och värdefack en 

viss person är innehavare av eller kan disponera över. Detta är en betydande 

utvidgning jämfört med direktivets krav. 

 

Denna utvidgning innebär ett stort intrång bankkundens personliga integritet. Det är 

också fråga om sådana uppgifter som skulle kunna orsaka en person eller ett företag 

stor skada om uppgifterna på något sätt skulle läcka ut eller missbrukas. I den 

nuvarande ordningen, då Finanspolisen ställer frågor om vem om innehar ett visst 

konto direkt till respektive bank, finns ett visst skydd för den personliga integriteten 

genom att banken vid varje förfrågan måste göra en sekretessprövning för att 

säkerställa att man inte bryter mot banksekretessen genom att lämna ut uppgifterna. 

I det föreslagna kontosystemet kommer det inte att finnas något skydd alls för den 

personliga integriteten eftersom det inte kommer att ske någon kontroll av i vilket 

syfte uppgifterna hämtas in. Såsom förslaget om kontosystemet är formulerat finns 

det stora möjligheter att missbruka det. 

 

Lagrådet ansåg att bedömningarna av frågorna om proportionalitet mellan 

integritetsintrång och nyttan för det allmänna borde behandlas ytterligare i den 

fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet. Regeringen avfärdade dock detta i 

propositionen genom att ange: ”Det intrång i den personliga integriteten som 

systemet medför uppvägs av de positiva effekter som systemet innebär för 

möjligheterna att bl.a. kunna utreda brott, avslöja skatteundandraganden och driva in 

skulder på ett effektivt sätt. Förslaget bedöms därför inte utgöra ett oproportionerligt 

ingrepp i den enskildes personliga integritet”.  Bankföreningen, som inte anser att 

regeringen bemött Lagrådets kritik, menar att frågan måste bli föremål för en bredare 

politisk debatt och utredning.  Detta ska särskilt ses mot bakgrund av vilka 

möjligheter som ny teknik numera möjliggör för hantering och bearbetning av stora 

mängder information. 

 

Uppgifter om verklig huvudman 

 

Enligt förslaget ska uppgifter om kontoinnehavarens verkliga huvudman hållas 

tillgängliga i kontosystemet. Dessa uppgifter finns dock redan tillgängliga för 

Finanspolisen och alla andra myndigheter som har behov av uppgifterna i det 

register om verkliga huvudmän som infördes 2017 och som hålls av Bolagsverket. 

Bankerna är skyldiga att använda registret och anmäla till Bolagsverket när det finns 
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misstanke om att uppgifter i registret är felaktiga. Det är därmed indirekt så att 

bankerna kvalitetskontrollerar och uppdaterar Bolagsverkets register över verkliga 

huvudmän. Blir bankerna tvungna att tillhandahålla uppgifterna om verkliga 

huvudmän även i kontosystemet innebär det att samma uppgifter ska hållas 

tillgängliga för samma myndigheter i två olika kanaler. Detta skulle medföra 

kostnader och administrativt arbete för bankerna – som inte skulle resultera i 

Finanspolisen och andra myndigheter får en bättre tillgång till uppgifter.  

 

Bankföreningen anser därför att det är tillräckligt att uppgifterna om verkliga 

huvudmän tillhandahålls myndigheterna i en kanal och eftersom de redan finns 

tillgängliga genom Bolagsverkets register ska bankerna inte behöva hålla dem 

tillgängliga en gång till. 

 

Ikraftträdande 

 

Lagen föreslås träda i kraft den 20 september 2020, vilket ger bankerna alldeles för 

kort tid för hinna göra nödvändiga systemändringar och andra åtgärder för att kunna 

uppfylla kraven. Flera av de uppgifter som ska hållas tillgängliga för systemet har det 

inte tidigare funnits något krav på att hålla omedelbart elektroniskt sökbara och alla 

banker har dem inte sparade på ett sådant sätt att de är elektroniskt sökbara och  

omedelbart kan ställas till systemets förfogande. Exempel på sådana uppgifter är 

information om när konton öppnades, uppgifter om gode män, förvaltare och verkliga 

huvudmän. Det innebär att en bank, för att kunna uppfylla lagkraven först måste 

identifiera uppgifterna och bygga system för att kunna hantera uppgifterna, för att 

sedan kunna hålla uppgifterna omedelbart tillgängliga för det föreslagna 

kontosystemet. Det finns ingen möjlighet att hinna genomföra detta till den 20 

september. Vid lagändringar som kräver stora it-åtgärder måste bankerna ges 

tillräcklig tid för att hinna genomföra kraven.  

 

Bankföreningen förslår därför att lagförslaget förses med en övergångsperiod på 

minst 12 månader. Under den tiden kan finanspolisen få tillgång till uppgifterna på 

samma sätt som i dag, det vill säga genom att kontakta banken.  

  

  

 

 
SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Sara Ekstrand 

 


