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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2020:272) om konto- och 
värdefackssystem 

Utfärdad den 25 maj 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2020:272) om konto- 

och värdefackssystem 

dels att 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, och närmast före 

3 b § en ny rubrik av följande lydelse. 

3 §    Följande myndigheter har rätt att ta del av uppgifter genom konto- och 

värdefackssystemet: 

1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en åklagarmyndighet, Tullverket,

Kustbevakningen och Skatteverket, om uppgifterna behövs i en utredning 

enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål eller för att besvara 

en begäran från Europol, 

2. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Skatteverket, om

uppgifterna behövs i verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka 

sådan brottslighet som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå 

för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och 

upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 

2009/936/RIF och 2009/968/RIF, 

3. en åklagarmyndighet, om uppgifterna behövs i ett ärende om rättslig

hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig 

domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk 

utredningsorder, och 

4. Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, om uppgifterna behövs

i deras verksamhet som kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets 

beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan 

medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra 

och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott. 

3 a §    Följande myndigheter 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. Skatteverket för att

1 Prop. 2021/22:127, bet. 2021/22:JuU39, rskr. 2021/22:317. 
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande 

av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för 

att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 

2000/642/RIF, i den ursprungliga lydelsen. 
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– utföra revision och annan kontrollverksamhet,

– fullgöra Sveriges åtaganden att lämna upplysningar inom ramen för

Sveriges deltagande i det administrativa samarbetet inom Europeiska 

unionen i fråga om beskattning eller andra avtal som medför en skyldighet 

att lämna upplysningar i skatteärenden, och 

2. Kronofogdemyndigheten för att

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

kvarstad eller betalningssäkring, 

– utöva tillsyn över meddelade näringsförbud,

– fullgöra Sveriges åtaganden vid gränsöverskridande unionsförfaranden

i fråga om kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur, 

– lämna upplysningar inom ramen för Sveriges deltagande i det admin-

istrativa samarbetet inom Europeiska unionen i fråga om informationsutbyte 

mellan medlemsstaternas socialförsäkringsinstitutioner. 

Tystnadsplikt 

3 b §    Ett institut, dess styrelseledamöter eller dess anställda får inte 

obehörigen röja för kunden eller för någon utomstående att en myndighet 

har gjort en sökning enligt 3 eller 3 a § i konto- och värdefackssystemet. 

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten finns i 

20 kap. 3 § brottsbalken. 

5 §    Skatteverket får behandla personuppgifter i konto- och värdefacks-

systemet om det är nödvändigt för att 

1. de myndigheter som anges i 3 och 3 a §§ ska kunna göra sökningar i

systemet för de ändamål som anges i de paragraferna, eller 

2. föra loggar enligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

MAX ELGER 

Fredrik Opander 

(Finansdepartementet) 
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