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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-12-05 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden  

Kerstin Calissendorff och Inga-Lill Askersjö  

 

Ett nytt konto- och värdefackssystem 

 

Enligt en lagrådsremiss den 21 november 2019 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om konto- och värdefackssystem.     

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga 

Erik Blommé och Malin Malmström. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande. 

 

Allmänt om förslaget 

 

Genom förslaget genomförs artikel 32a i 2018 års ändringsdirektiv till 

det fjärde penningtvättsdirektivet. Artikeln anger att medlemsstaterna 

ska vara skyldiga att införa centraliserade automatiserade 

mekanismer som gör det möjligt för nationella finansunderrättelse-

enheter att fastställa identiteten hos fysiska eller juridiska personer 
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som innehar eller kontrollerar betal- och bankkonton som identifieras 

med IBAN-nummer.  

 

Lagrådsremissens förslag om en teknisk plattform för direkt och 

omedelbar tillgång till vissa uppgifter om kunder hos finansiella 

företag (konto- och värdefackssystem) går emellertid längre än vad 

som krävs enligt artikeln, vilket direktivet inte sätter något hinder för. I 

lagrådsremissen föreslås således att även undersökningsledare, 

Skattemyndigheten, Kronofogden och åklagare ska ges tillgång till 

uppgifterna via konto- och värdefackssystemet och att tillgång även 

ska ges för andra ändamål än de som följer av direktivet (utredning 

av penningtvätt och finansiering av terrorism).  

 

Förslaget i den utvidgade delen motiveras med behovet av att 

myndigheter som arbetar med att motverka samhällsskadliga 

verkningar av brottslighet har moderna och ändamålsenliga verktyg 

till sitt förfogande. Det framhålls också att de berörda myndigheterna 

redan har en författningsenlig rätt att få uppgifter, t.ex. om en viss 

persons innehav av ett konto eller, i vissa fall, värdefack (den s.k. 

frågerätten).  

 

Även utöver att fler myndigheter ska få tillgång till uppgifterna och då 

för andra ändamål än för utredning av penningtvätt och finansiering 

av terrorism, går förslaget till genomförande enligt Lagrådets mening 

längre än vad som följer av artikel 32a punkterna 1 och 3. Dessa 

punkter tar enligt lydelserna till sin utgångspunkt sikte på att konto- 

och värdefackssystemet ska ge möjlighet att identifiera vem som är 

innehavare av ett visst konto eller värdefack. Det anges däremot inte 

att systemet även ska ge möjlighet att identifiera vilka konton och 

värdefack som en viss fysisk eller juridisk person är innehavare av. 

Det torde framför allt vara just denna möjlighet som kan vara av 

intresse för t.ex. Skatteverket vid revision och för Kronofogden vid 
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utredning av om en fysisk eller juridisk person har egendom som kan 

tas i anspråk för utsökning.  

 

Vad nu sagts har inte uttryckligen kommenterats i lagrådsremissen. 

Vid föredragningen i Lagrådet har upplysts att man under 

beredningen av ärendet har uppfattat att artikel 32a punkt 3, där det 

anges vilka uppgifter som ska vara tillgängliga och sökbara, innebär 

att uppgifterna också utgör vad som skulle kunna uttryckas som 

sökbegrepp. Emellertid är enligt Lagrådets mening en sådan tolkning 

tveksam bl.a. mot bakgrund av ändamålet för plattformen enligt 

punkt 1 samt konstruktionen och lydelsen av bestämmelsen i punkt 3 

(se även skäl 17–18 och 20–25).  

 

Den enligt Lagrådets mening breda tolkningen av vad direktivet 

kräver ifråga om sökbegrepp har utgjort ett underlag för 

bedömningen i lagrådsremissen att ett utvidgat genomförande av 

direktivet till att även avse andra ändamål för tillgång till uppgifter och 

till andra myndigheters åtkomst är proportionerligt och förenligt med 

unionsrättens stadga. Lagrådet anser att bedömningarna av frågorna 

om proportionalitet mellan integritetsintrång och nyttan för det 

allmänna samt av förslagets förenlighet med stadgan bör behandlas 

ytterligare i den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet. 

 

1 § 

 

Med hänsyn till vad ovan anförts om skillnaden mellan tillgång till 

uppgift om vem som innehar ett konto och vilka konton en viss 

person är innehavare av bör första meningen i första stycket i 

bestämmelsen, om förslaget genomförs, justeras på så sätt att orden 

”om innehavare av” utgår.  

 

Vidare avses systemet inte utgöra något annat än en teknisk 

plattform. Systemet kommer med den utgångspunkten att förutom 
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loggar inte att innehålla några uppgifter, utan endast vara tillgängligt 

för sökning.  

 

Andra meningen i första stycket bör därför utformas enligt följande: 

 

Uppgifterna ska vara direkt och omedelbart tillgängliga för sökning genom 
konto- och värdefackssystemet.  

 

3 § första stycket 5 

 

Förslaget att Kronofogden ska ges tillgång till konto- och 

värdefackssystemet för de ändamål som motsvaras av myndighetens 

frågerätt motiveras med behovet av att öka effektiviteten och 

träffsäkerheten i Kronofogdens arbete.  

 

Kronofogden har i sitt remissyttrande välkomnat möjligheten att 

använda konto- och värdefackssystemet för sin verksamhet. 

Samtidigt har myndigheten emellertid uppgett att träffsäkerheten för 

s.k. paraplyförfrågningar har varit mycket begränsad och därför 

utnyttjats endast undantagsvis. Av yttrandet framgår också att sex av 

sju sådana bankförfrågningar som sker på grundval av uppgifter om 

bankkonton som härrör från gäldenären själv eller från Skatteverket 

inte ledde till utmätning. Kronofogden efterfrågar därför att systemet 

även ska innehålla uppgift om behållningen på respektive konto, 

eftersom bankförfrågningar då i princip inte skulle behöva göras.  

 

Lagrådet uppfattar Kronofogdens yttrande så att myndigheten i dag 

inte ser något reellt behov av systemet, så som det är utformat enligt 

förslaget. Därtill kommer att det innebär ett ökat intrång i den 

personliga integriteten i förhållande till frågerätten på det sätt som 

den nu utövas att medge Kronofogden omedelbar och direkt tillgång 

till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet. Lagrådet ställer 

sig därför frågande till att Kronofogden – i vart fall när det gäller 
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utsökningsärenden – i avsaknad av reellt behov ska ges tillgång till 

det föreslagna systemet.  

 

På nuvarande underlag måste därför förslaget avstyrkas i den del det 

avser att ge Kronofogden möjlighet till tillgång till systemet för att 

utreda om någon har egendom som kan tas i anspråk för utmätning, 

kvarstad eller betalningssäkring.  

 

När det gäller frågan om att Kronofogden ska få tillgång till systemet i 

egenskap av tillsynsmyndighet över meddelade näringsförbud har 

Kronofogden i sitt remissyttrande endast angivit att tillsynen skulle 

effektiviseras då det skulle bli lättare att upptäcka eventuella 

överträdelser. Det framgår dock varken av yttrandet eller 

lagrådsremissen vad som grundar uppfattningen att det finns ett 

behov av systemet för ett sådant ändamål. Lagrådet saknar därför 

underlag för att närmare ta ställning till förslaget i denna del.  

 

3 § andra stycket 

 

Enligt författningskommentaren avser stycket inte en reglering som 

går utöver myndigheternas s.k. frågerätt, som är begränsad genom 

föreskrifter. I kommentaren ges exempel på sådana föreskrifter.  

 

Det är angeläget att denna begränsning anges i lagtext.  

 

Lagrådet föreslår att andra stycket utgår och att dess avsedda 

innebörd i stället anges i första stycket enligt följande 

 

Följande ska, om de enligt annan författning har rätt att begära att få ta del 
av uppgifterna, få tillgång till uppgifter genom konto- och 
värdefackssystemet: 

1. Polismyndigheten … 
osv.  
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5 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om de ändamål för vilka 

personuppgiftsbehandling får ske. Dock anges ändamål också i 3 §, 

nämligen de ändamål som utgör grunden för att uppgifter alls kan bli 

föremål för behandling. För att förebygga tillämpningssvårigheter bör 

ändamålen för personuppgiftsbehandlingen anknyta till de ändamål 

som avses i 3 §.  

 

Lagrådet föreslår därför att uppräkningen av ändamål ersätts med en 

hänvisning till 3 § och att paragrafen därmed får följande lydelse: 

 

Skatteverket får behandla personuppgifter i konto- och värdefackssystemet 
om det är nödvändigt för att  

1. de som anges i 3 § ska kunna göra sökningar i systemet för de 
ändamål som anges i den paragrafen, eller 

2. för att föra loggar enligt 7 § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


