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2021-02-19 Skatteverket 

Via e-post till 

lars.b.nilsson@skatteverket.se 

Föreskrifter om konto- och värdefackssystem 

Bankföreningen har fått Skatteverkets föreslagna föreskrifter med anledning av lag 

(2020:272) om konto- och värdefackssystem på remiss och vill lämna följande 

synpunkter.  

Tekniska specifikationer 

Skatteverket får enligt lagen meddela föreskrifter om: 

   1. hur institut ska ge tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet, och 

   2. hur myndigheter ska få tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet. 

 

De tekniska specifikationerna i föreskriftsförslaget inte är inte tillräckligt detaljerade 

för att det ska framgå av föreskriften hur bankerna ska ge tillgång till uppgifterna.  

 

Bankföreningen föreslår att det i föreskriften hänvisas till Skatteverkets 

kompletterande dokument (tjänstebeskrivning mm).  

 

Skatteverkets tolkningar och definitioner 

Skatteverket har publicerat tolkningar och definitioner med anledning av lagen om 

konto- och värdefackssystem på myndighetens hemsida under rubriken ”Rättsliga 

frågor”. Det är dock oklart vad dessa texter har för rättslig status.  

 

Bankföreningen föreslår att tolkningarna och definitionerna tas in den aktuella 

föreskriften.  

 

Svarstiden 10 sekunder 

I 2 § anges att svar ska lämnas inom tio sekunder från det att en förfrågan tagits 

emot. Svarstid om 10 sekunder är rimligt vid en begränsade frågemängd och 

belastning på systemet. Det är dock högst oklart hur stor frågemängden och 

belastningen kommer att bli. Det är inte otänkbart att frågemängden vid vissa 

tillfällen kan vara hög i förhållande till vissa banker. Den kan dessutom öka till 



 

 

 

 

 

exempel om en myndighet ändrar sin verksamhet på ett sådant sätt att den får ett 

ökat behov av att använda konto- och värdefackssystemet eller om nya myndigheter 

får tillgång till systemet. Kravet på svarstid bör stå i relation frågemängden och 

bestämmelsen bör innehålla en ventil för situationer med hög belastning.  

 

Bankföreningen föreslår att kravet omformuleras så att svarstiden i normalfallet ska 

vara 10 sekunder men att en längre svarstid är möjlig vid situationer av hög 

belastning.    

Format 

Skatteverket har valt XML som format för den data som skickas, vilket ingår i 

standarden ISO20022 för finansiella data. Bankföreningen noterar att Skatteverket 

inte förefaller ha övervägt alternativet JSON vilket är en nyare teknik med vissa 

fördelar. 

Tillgänglighet 

I 2 § anges:  

”Tjänsten och dess anslutningar ska normalt vara tillgängliga dygnet runt. Avbrott 

för service ska anmälas minst fem arbetsdagar i förväg till Skatteverket.”  

 

Anmälan fem arbetsdagar i förväg 

Uppgifterna som ska hållas tillgängliga i konto- och värdefacksystemet hämtas hos 

många banker från ett stort antal bankinterna system. Dessa system genomgår 

löpande automatiska uppdateringar, något som kan påverka leveransen av uppgifter 

men som vanligen inte bör ha någon omfattande påverkan av tillhandahållandet av 

uppgifter. Att anmäla alla sådana avbrott fem dagar innan är dock inte möjligt. Det 

ifrågasätts även om det verkligen är den typen av avbrott som avses.  

 

Bankföreningen föreslår att det förtydligas i bestämmelsen att ”med avbrott för 

service” avses planerade avbrott som kan antas ha mer omfattande påverkan på 

tillhandahållandet av uppgifter via systemet och inte löpande, kortare avbrott som 

följer av till exempel systemuppdateringar.  

 

Tillgänglighet dygnet runt  

2 § fjärde stycket säger att tjänsten och dess anslutningar normalt ska vara 

tillgängliga dygnet runt. Bankföreningen ifrågasätter om kravet på tillgänglighet 

dygnet runt är proportionerligt och också om det är nödvändigt.  Lag en om konto- 

och värdefackssystem anger i 1 § uppgifterna i systemet ska vara direkt och 

omedelbart tillgängliga för sökning. I 3 § räknas upp vilka myndigheter som har rätt 

att få tillgång till uppgifterna genom systemet och med beaktande av vilka dessa 

myndigheter är förefaller det osannolikt att förfrågningar kommer att göras utanför 

ordinarie kontorstid. Bankföreningen kan heller inte se att regeringen i förarbetena till 



 

 

 

 

 

lagen fört något resonemang eller ställt något krav på tillgänglighet dygnet runt. 

Tilläggsdirektivet till fjärde penningtvättsdirektivet, som implementeras i svensk rätt 

genom lagen om konto- och värdefackssystem, talar om ”nödvändig skyndsamhet”. 

En tillgänglighet till uppgifter i systemet mellan kl. 7 – 19 torde därför med råge vara 

tillräckligt för att uppnå lagens syfte.  

 

Detta skulle även lösa problematiken som Bankföreningen framför ovan kring 

praktiska svårigheter att kunna uppfylla föreskriftsförslagets krav på att avbrott för 

service ska anmälas minst fem arbetsdagar i förväg till SKV, då service då rimligen 

kan förläggas till tiden mellan 19 – 7. 

 

Bankföreningen förslår därför att kravet på att systemet ska vara tillgängligt dygnet 

runt tas bort. 

Loggning av uppgifter 

Bankföreningen ifrågasätter att de bestämmelser som föreslås i 5 och 6 §§ i 

föreskriftsförslaget ryms inom Skatteverkets bemyndiganden. Skatteverket får enligt 

lagen meddela föreskrifter om: 

   1. hur institut ska ge tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet, och 

   2. hur myndigheter ska få tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet. 

 

5 § ställer inte upp regler för hur myndigheter ska få tillgång till uppgifter. 6 § ställer 

inte upp regler för hur institut ska ge tillgång till uppgifter i systemet. Dessutom 

kommer 5 § att täckas av nyligen föreslagen lagändring till lagen om konto- och 

värdefackssystem – se Ds 2021:5 – med ikraftträdande 1 aug 2021. 

 

Bankföreningen anser att Skatteverket inte kan lägga på bankerna ett betungande 

krav utan att ha ett bemyndigande för detta. 6 § bör därför tas bort.  

Skatteverkets information till verksamhetsutövarna 

Bankföreningen vill också ta tillfället i akt och påpeka att det är svårt för bankerna att 

få tillgång till all relevant information om konto- och värdefackssystemet. 

Skatteverket publicerar viss information på sin hemsida. Informationen är dock inte 

daterad, vilket gör det svårt att upptäcka när informationen har ändrats. Skatteverket 

skickar också ut information i mejl, till exempel om nya versioner av den tekniska 

specifikationen. Det innebär att informationen bara kommer de personer tillhanda 

som finns med på sändlistan. Detta är en sårbar hantering och innebär att den 

enskilda bankers tillgång till informationen riskeras, till exempel vid sjukdom. Det 

måste också beaktas att nya banker kan tillkomma och som också behöver tillgång 

till all information för att kunna ansluta sig till konto- och värdefackssystemet. 

 



 

 

 

 

 

Bankföreningen föreslår därför att informationen också publiceras på Skatteverkets 

hemsida, med datering och en tydlig markering att det är frågan om ny information.  

 

Vid frågor, kontakta Sara Ekstrand 

sara.ekstrand@swedishbankers.se  

070 550 81 70 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg  
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