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Med anledning av de förslag som lämnas i promemorian vill Bankföreningen lämna 

följande kommentarer.  

Svarstid  

Anslutningen av ytterligare myndigheter till konto- och värdefackssystemet kan 

komma att negativt påverka bankernas möjligheter att upprätthålla kravet på 

svarstid.  

 

I Skatteverkets föreslag till föreskrifter med anledning av lag (2020:272) om konto- 

och värdefackssystem anges i 2 § att svar ska lämnas inom tio sekunder från det att 

en förfrågan tagits emot. Det vill säga, när en myndighet anropar systemet och 

ställer en fråga ska de anslutna bankerna leverera svar på anropet inom 10 

sekunder. En svarstid om 10 sekunder är rimligt vid en begränsade frågemängd och 

belastning på systemet. Det är dock redan i dag 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. Bankföreningen har därför till Skatteverket anfört att kravet 

på svarstid bör stå i relation frågemängden och att bestämmelsen i föreskriften bör 

innehålla en ventil för situationer med hög belastning. Bankföreningen föreslog att 

kravet skulle omformuleras så att svarstiden i normalfallet ska vara 10 sekunder men 

att en längre svarstid är möjlig vid situationer av hög belastning. Det finns ännu 

ingen information om Skatteverket har beaktat denna synpunkt. 

 

Förslaget i promemorian att låta fler myndigheter få tillgång till konto- och 

värdefackssystemet innebär en ökad belastning på systemet som kan komma att 

innebära en sådan ökad belastning att kravet på svarstid inte alltid kommer att kunna 
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uppfyllas. Kravet på svarstid i Skatteverkets förslag till föreskrift bör därför ta höjd för 

detta. 

 

Konsekvenser för bankerna 

Av övervägandena i avsnitt 4 och av resonemangen i avsnitt 4.3 framgår att de 

myndigheter som ska få egen åtkomst till uppgifterna i konto- och 

värdefackssystemet ska ha åtkomst till samtliga uppgifter. I bedömningen av 

konsekvenserna av föreslagen framgår i avsnitt 9 att förslagen inte ska innebära 

några ekonomiska konsekvenser för de företag som har skyldighet att tillgängliggöra 

uppgifter för sökning i konto- och värdefackssystemet. Bankföreningen delar den 

uppfattningen och vill understryka vikten av att det inte från bankernas sida kommer 

att behöva göras några tekniska anpassningar i form av differentiering eller 

uppgiftsminimering vad gäller de uppgifter som ska tillhandahållas, så att svaren för 

en viss myndighet endast skulle avse träffar avseende till exempel värdefack eller 

konton, eller viss typ av konton. Det skulle kräva omfattande systemutvecklingar och 

därmed mycket höga kostnader - i motsats till det som framgår på sid 192. Det skulle 

också kräva lång tid och skulle inte vara möjligt att genomföra till den 1 augusti 2021.   
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