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En förbättrad databas för övervakning av och tillsyn över 
finansmarknaderna 

Sammanfattning 

Genom lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över 
finansmarknaderna har Riksbankens och Finansinspektionens arbete effektiviserats. Lagen 
har gjort det möjligt att behandla vissa nödvändiga uppgifter i en gemensam databas hos 
Statistiska centralbyrån. Riksbanken och Finansinspektionen har rätt till direktåtkomst till 
uppgifterna i databasen. Endast de uppgifter som inhämtats av myndigheterna enligt lagens 
bestämmelser får behandlas i databasen. 

 För att ytterligare effektivisera myndigheternas tillsyns- och övervakningsarbete föreslås i 
denna promemoria att databasen ska kunna innehålla även vissa uppgifter som rör 
Riksbankens och Riksgäldskontorets ekonomiska förhållanden, vissa uppgifter som erhållits 
från BIS, ECB och andra centralbanker samt vissa uppgifter ur Skatteverkets skattedatabas. 
Förslaget innebär även att databasen ska få innehålla öppet tillgängliga uppgifter. En 
förutsättning för att dessa uppgifter ska få behandlas i databasen är att de behövs i 
Riksbankens eller Finansinspektionens tillsyns- och övervakningsverksamhet eller i dessa 
myndigheters och Statistiska centralbyråns verksamheter med att framställa statistik. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
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1 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning 
av och tillsyn över finansmarknaderna 

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn 
över finansmarknaderna ska införas en ny paragraf, 3a §, av följande lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse 

 

Föreslagen lydelse 

3a § 
 

Utöver sådana uppgifter som följer 
av 3 § får i databasen behandlas  

1. uppgifter från andra centralbanker 
eller från Bank for International 
Settlements (BIS) under förutsättning 
att uppgifterna har samlats in för 
tillsyns- och övervakningsändamål,  

2. uppgifter som rör Riksbankens 
eller Riksgäldskontorets ekonomiska 
förhållanden,  

3. uppgifter som är öppet eller 
kommersiellt tillgängliga, och  

4. uppgifter om juridiska personer i 
beskattningsdatabasen som avses i 2 
kap. 3 § första stycket 2-8, 10-11 och 
andra stycket lagen (2001:181) om 
behandling av uppgifter i Skatteverkets 
beskattningsverksamhet. 

 
 
 

 
 

_______________ 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 
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2 Bakgrund 

Genom lagen (2014:484) om en databas för övervakning och tillsyn över finansmarknaderna 
(LDÖT) har förutsättningarna för Riksbankens och Finansinspektionens verksamheter 
underlättats såvitt avser övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna. Enligt LDÖT får 
uppgifter som behövs i dessa verksamheter behandlas i en gemensam databas hos 
Statistiska centralbyrån. Denna databas benämns nedan den gemensamma databasen. 
Riksbanken och Finansinspektionen har rätt till direktåtkomst till uppgifterna i den 
gemensamma databasen som endast får innehålla de uppgifter som inhämtats av 
myndigheterna enligt lagens bestämmelser. De bestämmelser som reglerar skyldigheten att 
lämna uppgifter till Riksbanken har anpassats för att banken ska kunna anlita Statistiska 
centralbyrån för att samla in de uppgifter som avses i lagen. Uppgifterna i den gemensamma 
databasen omfattas av en särskild sekretessreglering motsvarande den som gäller när 
uppgifterna förekommer i Riksbankens eller Finansinspektionens verksamhet 
(tillsynssekretess). Den gemensamma databasen får inte innehålla personuppgifter. Det har 
vidare bedömts olämpligt att databasen innehåller uppgifter som har samlats in för en mer 
fördjupad granskning av ett enskilt företag. Uppgifter får därför behandlas i databasen 
endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering. Denna 
begränsning gäller dock inte uppgifter som har samlats in med stöd av viss EU-lagstiftning. 

3 Behovet av lagändringar 

Efter att LDÖT har trätt i kraft har det framkommit behov att utvidga området för uppgifter 
som ska kunna behandlas i den gemensamma databasen. Dit hör exempelvis uppgifter som 
Riksbanken behöver för vidare bearbetning i två nya databaser som Riksbanken avser att 
upprätta – en databas för krediter (KRITA) och en databas för svenskt värdepappersinnehav 
(VINN). Genom dessa databaser kommer Riksbanken att ta fram ny statistik som omfattar 
detaljerade data över kreditgivning i form av utlåning och placeringar i form av 
värdepappersinnehav. Innehållet i dessa databaser kommer att motsvara Riksbankens krav 
på detaljeringsgrad och flexibilitet avseende analysen av monetära finansinstituts 
kreditgivning till företag och offentlig sektor respektive fördelningen av de 
värdepappersinvesteringar som görs i landet. Därmed blir det exempelvis möjligt att med 
hjälp av uppgifterna från VINN-databasen i detalj analysera exponeringar och 
spridningsrisker för svenska värdepappersportföljer. Med hjälp av uppgifterna i KRITA-
databasen kommer Riksbanken dessutom att kunna analysera risker och sårbarheter hos 
olika låntagargrupper på en detaljnivå som hittills inte varit möjlig. Därmed kommer 
Riksbanken att få en tydligare bild av riskuppbyggnaden i det svenska banksystemet. De 
båda databaserna kommer sålunda att kunna ge en heltäckande bild av skuldsättningen i 
form av lån och värdepapper från både låntagarnas och långivarnas perspektiv. Databaserna 
är tänkta att omfatta detaljerade uppgifter för samtliga sektorer med undantag för hushåll, 
vars uppgifter endast ska redovisas på aggregerad nivå i VINN och inte ingå alls i KRITA. 
Genom databaserna kommer Riksbanken att erhålla ett förbättrat analysunderlag för 
penningpolitik och finansiell stabilitet. 

För att Riksbankens beräkningar och analyser ska ge tillfredsställande resultat krävs att 
banken deltar i samarbetet kring motsvarande europeiska databaser som för närvarande är 
under uppbyggnad. Därigenom kommer Riksbanken att kunna ta del av andra EU-länders 
data om kreditgivning och värdepappersinnehav. Inom ECB pågår för detta ändamål ett 
projekt som benämns AnaCredit som är en ny databas med detaljerad information om 
enskilda banklån i euroområdet. Namnet står för "analytical credit datasets". ECB startade 
projektet 2011 tillsammans med de nationella centralbankerna i euroområdet samt några 
centralbanker i EU-länder som inte ingår i euroområdet. Nya data och befintliga nationella 
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låneregister kommer att användas av centralbankerna i det Europeiska 
centralbankssystemet (ECBS) för att skapa en harmoniserad databas som stödjer flera 
centralbanksfunktioner, såsom beslutsfattande i penningpolitiken och makrotillsyn. 
Riksbankens deltagande möjliggör att ta del av uppgifter om svenska bankers utländska 
låntagare, svenska företags lån i banker i andra EU-länder och uppgifter om svenska bankers 
dotterbolag i EU. För att Riksbanken i sitt arbete ska kunna arbeta med data som ger en mer 
fullständig bild av svenska låntagares låneskulder och svenska bankkoncerners engagemang 
är det nödvändigt att uppgifter från AnaCredit också kan behandlas i den gemensamma 
databasen. 

När det gäller statistiken över värdepappersinnehav, så har ECB upprättat en databas för 
värdepapper, Central Securities Database – CSDB. Sedan tidigare finns nämligen krav på att 
länder inom EMU ska samla in sådan detaljerad statistik över värdepappersinnehav som 
Riksbanken avser att göra i ovan nämnda VINN-statistik. CSDB är avsedd som ett stöd för 
denna insamling och för Riksbanken är det nödvändigt att använda uppgifter ur CSDB på 
samma sätt som andra länder inom EU redan gör. Det innebär t.ex. att uppgifter om 
egenskaperna hos värdepapper som ingår i svenska portföljer kan hämtas från CSDB i stället 
för att hämtas från svenska rapportörer av värdepappersinnehav. Det är således nödvändigt 
att uppgifter från CSDB kan behandlas i den gemensamma databasen och genom 
bearbetningar kombineras med uppgifter som erhålls från uppgiftslämnare till VINN.   

Uppgiftssamlingar motsvarande de som kommer att finnas i den gemensamma databasen 
finns även i Bank for International Settlement som under lång tid samlat in statistik som 
använts av BIS och delägande centralbanker. Riksbanken är sedan länge delägare i BIS och 
har behov av att kunna lagra uppgifter därifrån i den gemensamma databasen för att bedriva 
ett effektivt övervakningsarbete.   

LDÖT är uppbyggd så att den gemensamma databasen endast ska kunna innehålla uppgifter 
som har samlats för vissa av Riksbankens, Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns 
verksamheter och enligt i lagen särskilt angivna bestämmelser. Dessa bestämmelser 
återfinns i 3 § som hänvisar till Riksbankens och Finansinspektionens rätt att i sin 
övervaknings- och tillsynsverksamhet infordra uppgifter från de finansiella företagen. En 
medveten konsekvens av denna lagtekniska konstruktion är att databasen inte får innehålla 
uppgifter insamlade enbart för framställning av statistik. Därutöver gäller att uppgifterna får 
behandlas i databasen endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk 
rapportering. Denna begränsning gäller dock inte uppgifter som har samlats in med stöd av 
viss EU-lagstiftning.  

De uppgifter som Riksbanken önskar behandla i den gemensamma databasen och som enligt 
vad som framgått ovan härrör från andra centralbanker omfattas inte av de bestämmelser 
som räknas upp i 3§ LDÖT. Den bestämmelsen måste således kompletteras om den av 
Riksbanken önskade uppgiftsbehandlingen ska kunna äga rum. 

Det finns också andra uppgifter som enligt LDÖT inte får behandlas i databasen men som är 
nödvändiga för en ändamålsenlig databehandling. Dit hör uppgifter med anknytning till 
Riksbankens och Riksgäldskontorets balansräkningar. Uppgifter från Riksbankens 
balansräkning är centrala i finansmarknadsstatistiken för att kunna beräkna 
penningmängden och den monetära basen. Även uppgifter från Riksgäldskontorets 
balansräkning ingår i beräkningen av penningmängden. Vid sidan av sitt uppdrag som 
skuldmyndighet är Riksgäldskontoret även stödmyndighet enligt lagen (2015:1017) om 
förebyggande statligt stöd till kreditinstitut. Det uppdraget kan i händelse av en finansiell kris 
ge upphov till stora balansposter gentemot bankerna. Uppgifter om dessa poster är viktiga i 
Riksbankens och Finansinspektionens analysarbete och bör därför ingå den gemensamma 
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databasen. Vidare kommer uppgifter om Riksbankens innehav av värdepapper att vara en 
betydelsefull del av VINN för att möjliggöra en helhetsbild av samtliga sektorers innehav. 

En annan uppgiftskategori som väsentligen skulle öka databasens effektivitet är uppgifter 
som härrör från den s.k. skattedatabasen. Behandling av uppgifter i 
beskattningsverksamheten regleras i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet (skattedatabaslagen). Bakgrunden till 
skattedatabaslagen är följande. Skatteförvaltningen använder i dag i stor utsträckning 
automatisk databehandling i beskattningsverksamheten. Denna verksamhet förutsätter att 
det finns möjlighet att samla in och behandla stora mängder uppgifter från enskilda och 
företag, bl.a. från deklarationer och kontrolluppgifter. Dessutom behöver Skatteverket 
uppgifter från andra myndigheter. Skattedatabaslagens bestämmelser om behandling av 
uppgifter omfattar såväl fysiska som juridiska personer. Eftersom uppgifterna i 
skattedatabasen i betydande omfattning är personuppgifter innehåller skattedatabaslagen 
en rad bestämmelser som syftar till att skydda enskildas personliga integritet. Endast vissa 
typer av uppgifter får behandlas i databasen, och endast för de ändamål som anges i lagen. 
Andra myndigheter än Skatteverket har dock rätt att få ut uppgifter ur skattedatabasen för 
den egna verksamheten. I 1 kap. 5 § skattedabaslagen anges sålunda att uppgifter får 
behandlas för tillhandahållande av information som behövs i författningsreglerad 
verksamhet hos någon annan än Skatteverket bland annat för indrivning, vissa 
beräkningsunderlag, tillsyn och kontroll. Uppgifter som behövs för framställning av officiell 
statistik får också lämnas ut till annan myndighet enligt 8 § förordningen (2001:588) om 
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.  

Enligt vad som nämnts inledningsvis får inte den gemensamma databasen innehålla 
personuppgifter. De uppgiftskategorier ur skattedatabasen som skulle vara särskilt 
angelägna att ha med även i den gemensamma databasen är inte personuppgifter, utan 
uppgifter som gäller andra än fysiska personer. Det gäller t.ex. uppgifter om företag och 
organisationer. Det gäller också uppgifter om enheter som kan sakna organisationsnummer, 
t.ex. värdepappersfonder. 

Riksbanken behöver som underlag för sitt arbete med penningpolitik och finansiell stabilitet 
uppgifter ur skattedatabasen om ekonomiska förhållanden hos företag och andra som inte 
är fysiska personer. Dessa uppgifter behövs för att göra bedömningar av de kreditrisker som 
föreligger i kreditinstitutens utlåning. Som underlag för sådana bedömningar behöver 
Riksbanken tillgång till uppgifter från företagens resultat- och balansräkningar. Det är vidare 
nödvändigt att uppgifterna från skattedatabasen medger att de enskilda företagen är 
identifierade, så det är möjligt att uppgifterna om företagens lån, som erhålls från 
kreditinstituten, kan kopplas samman med uppgifterna från skattedatabasen om företagens 
ekonomiska förhållanden.  

Riksbankens behov av uppgifter begränsas även till att omfatta enbart sådana företag som 
står i ekonomisk förbindelse med kreditinstituten. En följd av denna begränsning är att 
samtliga uppgifter som hämtas från skattedatabasen kommer att skyddas av bestämmelser i 
offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). För sådana uppgifter som rör enskilda 
som trätt i ekonomisk förbindelse med de rapporterande instituten gäller absolut sekretess 
enligt denna lag. 

Det är för sekretesskyddet vitalt att överföring av uppgifter rörande företagen begränsas till 
sådana som trätt i ekonomisk förbindelse med något av de uppgiftsskyldiga instituten. Det är 
emellertid inte möjligt för Skatteverket själv att avgöra vilka av företagen i skattedatabasen 
som trätt i ekonomisk förbindelse med något av kreditinstituten, eftersom Skatteverket 
saknar dessa uppgifter. Överföring av uppgifterna om enskilda gör det därför nödvändigt att 
SCB först till Skatteverket överlämnar en lista på sådana företag, organisationer, m.fl. som 
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trätt i förbindelse med något rapporterande kreditinstitut och som SCB önskar uppgift om. 
Därefter kan uppgifterna överlämnas till SCB. 

Närmare bestämmelser om de kategorier av uppgifter ur skattedatabasen som ska kunna 
behandlas i den gemensamma databasen behöver regleras i Förordningen (2001:588) om 
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Utgångspunkten bör då 
vara att uppgifterna i skattedatabasen som får behandlas i den gemensamma databasen 
begränsas till sådana som är nödvändiga i Riksbankens och Finansinspektionens 
övervaknings- resp. tillsynsarbete. Detta innebär att bestämmelser bör utformas så 
uppgifterna, utöver de uppgifter som krävs för identifiering av den enskilde, begränsas till 
resultat- och balansräkningsuppgifter. 

För att möjliggöra nödvändig bearbetning och berikning av uppgifterna behöver den 
gemensamma databasen innehålla även vissa öppet eller kommersiellt tillgängliga uppgifter. 
Det rör sig om uppgifter om växelkurser, räntenivåer, svenska eller utländska aktörers 
bransch- och sektortillhörighet och liknande. Sådana uppgifter är nödvändiga för att data 
som erhålls från svenska uppgiftslämnare eller utländska centralbanker ska kunna bearbetas 
och utnyttjas effektiv i den gemensamma databasen.  

4 Överväganden 

4.1 Utgångspunkter för regleringen 

All uppgiftsbearbetning innebär en avvägning mellan å ena sidan intresset av ett fullständigt 
informations- och analysunderlag med hög kvalitet, samt å andra sidan intresset att 
upprätthålla förtroendet för de myndigheter som behandlar uppgifterna och för 
statistikproduktionen i stort. Detta förtroende bygger i sin tur på att tillämpliga 
bestämmelser om sekretess och integritet upprätthålls, vilket varit en viktig utgångspunkt 
vid tillskapandet av LDÖT (prop. 2013/14:161 s. 48). Enligt vad som angetts i avsnitt 3 får i 
databasen inte behandlas uppgifter som insamlats enbart för statistikändamål. Anledningen 
till denna begränsning är följande. 

I statistikverksamhet används inte de insamlade uppgifterna på något sätt som påverkar den 
enskilda uppgiftslämnaren – annat än i den meningen att statistiken kan bidra till ny kunskap 
som kan vara betydelsefull även för uppgiftslämnaren. 

Tillsynsverksamhet skiljer sig från statistikverksamhet. Uppgifter som kommer fram vid en 
myndighets tillsyn kan föranleda myndigheten att vidta åtgärder mot enskilda personer eller 
företag som påverkar deras rättsliga eller faktiska förhållanden. Det är därför naturligt att 
den som är föremål för tillsyn kan vara obenägen att lämna uppgifter till den myndighet som 
utövar tillsynen. 

Om de som lämnar uppgifter till en myndighet för statistikändamål misstänker att 
uppgifterna kan komma att spridas eller användas för andra ändamål finns det en risk att 
uppgiftslämnarna lämnar felaktiga uppgifter, snedvridna svar eller helt avstår från att lämna 
uppgifter. Även om det inte är fråga om särskilt känsliga uppgifter bör det därför inte vara 
tillåtet att uppgifter insamlade för statistikändamål används för tillsynsändamål, exempelvis i 
Finansinspektionens verksamhet.  

Med ovan angivna utgångspunkter har lagstiftaren valt att i LDÖT specificera vilka uppgifter 
som får behandlas i databasen. Detta har skett genom att LDÖT anger de bestämmelser i 
andra lagar som ger respektive myndighet rätt att samla in uppgifter. Endast sådana 
uppgifter som samlats in enligt dessa bestämmelser får behandlas i databasen. Därigenom 
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kommer databasen inte att innehålla några uppgifter som insamlats enbart för 
statistikändamål. 

4.2 Utvidgning av databasens omfattning 

Den databas som tillskapats med stöd av LDÖT utgör ett viktigt verktyg för Riksbanken och 
Finansinspektionen i arbetet med att upprätthålla den finansiella stabiliteten och att 
förebygga finansiella kriser. Enligt vad som angetts ovan i avsnitt 3 har det framkommit 
behov att låta andra uppgifter behandlas i databasen än de som idag tillåts. De uppgifter 
som avses är sådana som härrör från andra centralbanker och som insamlats i deras tillsyns- 
och övervakningsverksamhet. Vidare avses uppgifter från Riksbankens och 
Riksgäldskontorets egna balansräkningar samt från Skatteverkets skattedatabas. Nyttan av 
att kunna behandla dessa uppgifter i databasen följer av uppgifternas karaktär. Uppgifter 
från andra centralbanker är angelägna inte minst med tanke på finans- och 
kreditmarknadernas globalisering, vilket kommit till uttryck i internationella 
lagstiftningsarbeten som syftat till att harmonisera de enskilda ländernas lagstiftningar inom 
ramen för EU-rätten såväl som mer globalt genom det arbete som pågår i Financial Stability 
Board och Baselkommittén.  

Vad gäller uppgifter om Riksbankens och Riksgäldskontorets ekonomiska förhållanden kan 
konstateras att uppgifterna är angelägna eftersom dessa myndigheter genomför betydande 
transaktioner för egen räkning. Utan dessa uppgifter blir databasen ofullständig.  

Uppgifter från skattedatabasen förstärker det analysunderlag som förväntas kunna 
produceras med hjälp av den gemensamma databasen. Genom dessa uppgifter kommer 
Riksbanken och Finansinspektionen få förbättrade möjligheter att följa bankernas 
företagskunder och deras finansiella utveckling. Detta är särskilt betydelsefullt då största 
delen av kreditinstitutens kreditförluster historiskt sett drabbat företagsutlåningen. Därmed 
kommer myndigheterna på ett säkrare sätt än idag kunna förutse konjunkturella svängningar 
såväl som förändringar i kreditcykeln, något som kommer att vara till stor hjälp i 
myndigheternas makroekonomiska prognosarbete.  

Motsvarande fördelar kan uppnås om den gemensamma databasen får innehålla uppgifter 
som är öppet tillgängliga, antingen genom att de förvaras hos SCB eller är tillgängliga hos 
andra aktörer i Sverige eller utomlands. Även uppgifter som är tillgängliga på kommersiella 
villkor, till exempel genom köp, abonnemang eller att de ingår som en del av en vara eller 
tjänst bör kunna ingå i databasen. Exempel på sådana uppgifter är växelkurser, räntenivåer, 
svenska eller utländska aktörers bransch- och sektortillhörighet och liknande. Sådana 
uppgifter är nödvändiga för att data som erhålls från svenska uppgiftslämnare eller 
utländska centralbanker ska kunna bearbetas och utnyttjas effektiv i den gemensamma 
databasen. 

Lagförslagets förtjänster är alltså betydande för att den gemensamma databasen ska kunna 
förverkliga de ändamål som LDÖT vilar på. Det kan samtidigt konstateras att de uppgifter 
som förslaget avser inte i något fall har insamlats av myndighet enbart för statistikändamål. 
Därmed kvarstår grundförutsättningen i LDÖT att upprätthålla förtroendet för 
statistikproduktionen.  

Enligt vad som nämnts ovan i avsnitt 2 får den gemensamma databasen bara innehålla 
uppgifter som har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering. Denna 
begränsning gäller dock inte uppgifter som samlats in med stöd av viss EU-lagstiftning. Skälet 
till begränsningen är att den gemensamma databasen är avsedd för behandling som lämpar 
sig för behandling med statistiska metoder (prop. 2013/14:161 s. 64). Det har därför ansetts 
olämpligt att i databasen behandla även uppgifter som samlats in för en mer fördjupad 
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granskning av ett enskilt företag. De uppgifter som omfattas av de nu framförda 
ändringsförslagen är av sådan karaktär att de lämpar sig för statistisk bearbetning. I de fall 
uppgifterna härrör från utländska myndigheter saknas skäl för den svenska lagstiftaren att 
ställa krav på hur uppgifterna har samlats in. Uppgifterna bör därför kunna ingå i den 
gemensamma databasen även om de inte infordrats med stöd av föreskrifter för periodisk 
rapportering. 

4.3 Sekretess m.m. 

I avsnitt 4.1 har framhållits att utgångspunkten för regleringen av den gemensamma 
databasen var att upprätthålla den sekretess- och integritetsreglering som gäller för berörda 
uppgiftskategorier och verksamheter. När uppgifterna förekommer i Riksbankens 
övervakningsverksamhet eller Finansinspektionens tillsynsverksamhet omfattas de av 
tillsynssekretessen i 30 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Denna 
bestämmelse är dock inte tillämplig hos SCB eftersom SCB inte utövar tillsyn. För att 
uppgifterna inte skulle förlora det sekretesskydd de skulle ha haft om Riksbanken och 
Finansinspektionen verkställt insamlingen infördes samtidigt med LDÖT en särskild 
sekretessbestämmelse i 30 kap. 4 a § OSL som är en spegelreglering av 30 kap. 4 §. 

Det finns nu skäl att beakta i vilken mån sekretessregleringen är adekvat även för de nya 
uppgifter som enligt förslaget ska få behandlas i den gemensamma databasen. Det kan 
inledningsvis konstateras att de uppgifter som inhämtas från andra centralbanker och BIS 
kommer att omfattas av samma sekretess som om uppgifterna förvarades i Riksbanken eller 
hos Finansinspektionen. Därmed avses utrikessekretessen enligt 15 kap. 1 § OSL som är 
tillämplig på alla statliga myndigheter och därför också på SCB.  

Beträffande uppgifter som tillförs den gemensamma databasen från skattedatabasen måste 
först bedömas om det enligt skattedatabaslagen finns förutsättningar att lämna ut uppgifter 
därifrån för behandling i den gemensamma databasen. I 1 kap. 5 § skattedatabaslagen anges 
att uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs i 
författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket bland annat för 
indrivning, vissa beräkningsunderlag, tillsyn och kontroll. Eftersom föremålet för den 
gemensamma databasens användning är just författningsreglerad tillsyns- och 
övervakningsverksamhet är de föreslagna lagändringarna förenliga med skattedatabaslagen.  

Därefter måste avgöras om utlämnandet av uppgifter från skattedatabasen till den 
gemensamma databasen är förenligt med sekretesslagstiftningen. Uppgifter i 
skattedatabasen omfattas av absolut sekretess enligt 27 kap. 1 § OSL. Uppgifter ur 
skattedatabasen får därför inte lämnas ut utan att det finns särskilt författningsstöd. I 8 § 
förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets 
beskattningsverksamhet anges att uppgifter ur skattedatabasen skall lämnas ut till Statistiska 
centralbyrån för vissa preciserade ändamål. Förordningen bör lämpligen ändras så att 
Skatteverket blir skyldigt att lämna ut uppgifter även för behandling i den gemensamma 
databasen. Därmed hävs sekretessen enligt 10 kap. 28 § OSL som anger att sekretess inte 
hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet om uppgiftsskyldigheten följer av lag 
eller förordning. 

Slutligen ska beröras vilket sekretesskydd som kommer att gälla för de uppgifter som enligt 
förslaget kommer att tillföras den gemensamma databasen från skattedatabasen och öppet 
eller kommersiellt tillgängliga källor. Dessa uppgifter skulle omfattas av statistiksekretess om 
de förekom i SCB:s statistikverksamhet. Eftersom uppgifterna såvitt avser den gemensamma 
databasen kommer att förekomma i tillsynsverksamhet saknas anledning att låta dessa 
uppgifter omfattas av en annan sekretessreglering än om de förvarades i 
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Finansinspektionens eller Riksbankens tillsyns- respektive övervakningsverksamhet. Den nu 
gällande bestämmelsen i 30 kap. 4 a § OSL blir tillämplig hos SCB också på öppet och 
kommersiellt tillgängliga uppgifter och på uppgifterna från skattedatabasen. Bestämmelsen 
skyddar uppgifter som avser affärs- eller driftsförhållanden hos den som är skyldig att lämna 
uppgifter för tillsyn på de områden som avses i bestämmelsen. Enligt ordalydelsen i 30 kap. 
4 a § föreskrivs sekretess, oavsett varifrån uppgifterna i databasen kommer, så länge de 
avser affärs- eller driftsförhållanden hos någon som ingår i den krets som är skyldig att 
lämna uppgifter till Riksbanken eller Finansinspektionen. För den som har trätt i 
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med sådan uppgiftsskyldig, till exempel en 
företagskund till ett finansinstitut, gäller absolut sekretess även om uppgifterna härrör från 
skattedatabasen eller om de är öppet eller kommersiellt tillgängliga.  

Vad gäller uppgifter om Riksbankens och Riksgäldens ekonomiska förhållanden är dessa 
redan offentliga hos respektive myndighet och behöver därför inget sekretesskydd. 

Lagförslaget föranleder därmed inte några förändringar i sekretesslagstiftningen. 

5 Konsekvenser 

5.2 Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att nya typer av uppgifter får behandlas i den gemensamma databasen 
jämfört med vad som är fallet idag vilket kan påverka de kostnader som är relaterade till 
databasens användning och upprätthållande. Kostnaderna för Riksbankens och 
Finansinspektionens insamling av finansiell information och för den gemensamma databasen 
finansieras genom ersättning från Riksbanken och genom avgifter från de företag som står 
under Finansinspektionens tillsyn. Förslaget får därmed inte någon nettopåverkan på statens 
budget. Genom förslaget effektiviseras myndigheternas informationshantering. Utan de 
föreslagna lagändringarna måste myndigheterna var för sig inhämta de aktuella uppgifterna 
och behandla dem utanför databasen, vilket skulle medföra kostnadsökningar. 

5.2 Förslagets överensstämmelse med Sveriges skyldigheter som EU-medlem 

Förslaget lämnas inte för att fullgöra Sveriges skyldigheter som medlem i EU. Förslagen har 
inte någon inverkan på Sveriges möjligheter att fullgöra sina skyldigheter som EU-medlem. 
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