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Frågor och svar om reformeringen av bank- och betalkontosystemet 
 
Vad handlar propositionen om? 
 
Propositionen baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv från slutet av maj 2018 genom vilket 
man ändrar på det s.k. fjärde penningtvättsdirektivet. Medlemsländerna ska enligt direktivet ta i bruk cent-
raliserade automatiserade mekanismer, såsom centraliserade register eller centraliserade digitala inform-
ationssökningssystem för identifieringen av innehavare av betal- och bankkonton med IBAN-nummer. Syf-
tet med bestämmelsen är att ge myndigheter som deltar i bekämpningen av penningtvätt och terrorfinan-
siering möjligheter att få information om bank- och betalkonton. 
 
I Finland är det fråga om centralen för utredning av penningtvätt, Finansinspektionen, regionförvaltnings-
verket, Polisstyrelsen, Ålands landskapsregering, Patent- och registerstyrelsen samt Skatteförvaltningen. 
Dessutom har Finlands Advokatförbund lagstadgade tillsynsuppgifter som har ett samband med penning-
tvätt och bekämpning av terrorism.  
 
Ett direktivenligt system ska innehålla  

- namn på och identifieringsuppgifter för kontoinnehavaren och personer som använder kontot på 
dennes vägnar 

- namn på och identifieringsuppgifter för eventuella faktiska förmånstagare 
- bank- eller betalkontots IBAN-nummer 
- datumen då kontot öppnats och stängts 
- namn och andra identifieringsuppgifter på den som hyr ett tresorfack 

 
Minimikraven i direktivet är dock otillräckliga till exempel för polisen vid förundersökningar. På nationell 
plan kan systemet t.ex. utvidgas till att omfatta 

- värdeandelar 
- konto- och saldouppgifter 

 
Användarrättigheterna kan dessutom nationellt utvidgas till att omfatta även andra myndigheter som behö-
ver kontouppgifter. Det kunde till exempel vara fråga om FPA och Riksfogdeämbetet. 
 
Hurdant system föreslås? 
 
Tillsynssystemet för bank- och betalkonton föreslås bestå av två delar, ett register och ett system för in-
formationssökning. Registret ska innehålla uppgifter om betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar 
samt bank- och betalkonton hos tillhandahållare av virtuella valutor.  Uppgifterna kommer inte att täcka 
kontotransaktioner. Tullen ska agera som registermyndighet. 
 
Informationssökningssystemet ska utgöra ett tekniskt gränssnitt mellan banker och myndigheter. Uppgifter 
om bank- och betalkontons kontotransaktioner ska också överlämnas via gränssnittet.  
 
Hurdana system utnyttjas i dagsläget? 
 
Bank- och betalkontosystemet har i flera EU-medlemsstater inrättats som ett register. 
 
Skatteförvaltningen har digitaliserat sina kontoförfrågningar hos ett kreditinstitut, och systemet för in-
samling av information baserar sig på ett ömsesidigt avtal. Systemet baserar sig på ISO 20022 -standar-
den och kan kopieras enkelt. Systemet kostade sammanlagt 275 000 euro, exklusive tjänstearbetet.  
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Riksfogdeämbetet har sitt Uljas-system med vars hjälp det sedan år 2005 fått kontouppgifter om vissa 
bankers bankkonton elektroniskt. Uljas-systemet har emellertid visat sig vara tungt för bankerna och i viss 
mån även ineffektivt. Uljas-systemet skickar ut ca 4-5 miljoner förfrågningar varje år. 
 
Hurdana är kostnaderna och nyttorna för myndigheterna och för branschen? 
 
Bank- och betalkontosystemet skulle medföra anläggnings- och underhållskostnader både för den offent-
liga sektorn och för branschen. Nuförtiden görs bankförfrågningarna till stor del med fax, eftersom e-pos-
ten betraktas som en eventuell säkerhetsrisk. Det är tidskrävande både för myndigheterna och för ban-
kerna att sända och gå igenom materialet manuellt. Med genomgång av material avses bland annat att 
nummer som skrivits på papper införs i en Excel-tabell för att en djupare analys ska bli möjlig. 
 
Ett digitaliserat kontoförfrågningssystem skulle enligt preliminära uppskattningar frigöra tiotals årsverken 
från manuell handläggning till analysering av svaren och till annan övervakning. Det kan nämnas som ex-
empel att Skatteförvaltningen gjorde 18 000 kontoförfrågningar till bankerna i fjol. 
 
Hur skulle reformen påverka informationssäkerheten? 
 
Reformen påverkar inte informationssäkerheten. Risken för dataintrång kommer varken att minska eller 
öka jämfört med nuläget. Alla förfrågningar registreras i systemet. 
 
Hurdan är tidtabellen för Beredning? 
 
Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen hösten 2018. 

 
 

  


