Samtykkebasert
lånesøknad
Introduksjon til prosessene for
digital innhenting av skattegrunnlag
og inntektsdata med samtykke
Versjon 1.2

Hvem bør lese dette dokumentet i banken?
• Forretning: Lån i personmarked i nettbank/mobilbank
• U/X: Påvirkning på kundereise
• IT: Arkitekter for integrasjon og tilpasning av kredittvurderingsløsning i
banken
• Kredittmiljø: Tilpasning av kredittvurderingsløsning i banken

Innhold i presentasjon

• Endring i låneprosess ift eksisterende
prosess for datainnhenting
• Samtykkeprosess
• Prosess for innhenting av data

Endring i låneprosess ift eksisterende
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SBL er mekanismen som muliggjør digital innhenting av
skattegrunnlag og inntektsdata med samtykke.
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Henting av data med samtykke er delt i to uavhengige prosesser

1

BRREG*

Samtykkeprosess

Bank

2

Prosess for digital
innhenting av data

Skatt

*: BRREG = Brønnøysundregistrene som leverer Altinn samtykkeløsning
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Samtykkeprosess

1 Samtykkeprosess*
*: Samtykkeprosessen gjelder også for medlåntakere. Kun 1.1 og 1.6 vil bli påvirket.

Lånesøker
1.1

Bank

BRREG

Søker lån i banken

Skatteetaten

Aktiviteter for bank

1.2

Banken sjekker hvilket år skattegrunnlag er tilgjengelig for

Sender brukeren til samtykke

1.3

1.4

1.5

Tilpasset URL

Lånesøker ser på sine data

Lånesøker samtykker
Henter data

1.6

Fortsetter dialogen

Til innsynstjeneste

Samtykketekst:
• Definert år skattegrunnlag
• Definert periode med mm/åå for inntektsdata på
bakgrunn av samtykkedato

Samtykkestatus

Til

2

Digital innhenting av data
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1.1

Samtykkeprosess trinn for trinn – 1 av 6
Lånesøker
1.1

Lånesøker:
• fyller søknaden
• går til samtykke

Bank

Bank er berørt av dette trinnet.

BRREG

Skatteetaten

Søker lån i banken

Banken.no

Bank:

• Oppsummering av lånesøknaden
• Din(e) medlåntaker (e) – FNR +
mobil eller epost
• Forklaring om alternativ med eller
uten samtykke
Til samtykke

• Kontakter medlåntaker slik
at den går til nettbanken
Banken.no

ePost
SMS

• Oppsummering
• Kontekst
Til samtykke

Medlåntaker:
• Identifisere seg
• Se på oppsummeringen
• går til samtykke
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1.2

Samtykkeprosess trinn for trinn – 2 av 6
Lånesøker

Bank
1.2

Bank er berørt av dette trinnet.

BRREG

Skatteetaten

Banken sjekker hvilket år skattegrunnlag er tilgjengelig for

Når lånesøkeren (og medlåntaker) samtykker skal det stå skrevet i
samtykketeksten hvilket år skattegrunnlag banken vil kunne hente.
Banken må dermed sjekke i forkant hvilket år med skattegrunnlag
er tilgjengelig hos Skatteetaten.
Bank:
• forbereder samtykketekst som vil vises i BRREG samtykkeløsningen
• henter informasjon om hvilket år skattegrunnlag er tilgjengelig for for denne
lånesøkeren

Skatteetaten:
• Sjekker hvilket år det er tilgjengelig skattegrunnlag for denne lånesøkeren,
og returnerer ÅR
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1.3

Samtykkeprosess trinn for trinn – 3 av 6
Lånesøker

Bank

Bank er berørt av dette trinnet.

BRREG

Skatteetaten

Sender brukeren til samtykke

1.3

Tilpasset URL

Bank:
• lage url til BRREG samtykkeløsningen med riktig samtykketekst for banker,
med tilgjengelig ÅR til skattegrunnlag og perioden fra_åå/mm og til_åå/mm for
inntektsopplysninger

BRREG:
• kaller ID porten
• lager alle samtykketekster (konsumenter + skattegrunnlag med ÅR +
inntektsopplysninger for perioden fra_åå/mm til til_åå/mm med link til
innsyntjeneste)

Lånesøker/medlåntaker:
• logger seg inn på ID porten
• leser samtykke

Banken ønsker å hente opplysninger om deg
Ved å samtykke, gir du Skatteetaten rett til å utlevere opplysninger om deg direkte til Banken.
Banken får opplysningene for å behandle søknaden din om finansiering.

Ved at du samtykker, får Banken tilgang til følgende opplysninger om deg:
Skattegrunnlag
Opplysninger rapportert i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen) 2015:
• Inntekt
• Skattefradrag
• Formue (inkl. bolig, bil og andre verdier)
• Gjeld
Inntektssopplysninger
Opplysninger rapportert av arbeidsgiver eller andre som har utbetalt lønn eller ytelser, i
perioden 2016-11 til 2017-01:
• Utbetalt lønn, næringsinntekt
• Pensjon, trygd eller ytelser fra det offentlige
• Skattefradrag og forskuddstrekk
Du kan selv se hvilke opplysninger Skatteetaten har om deg på innsynsløsning.no.
Samtykket gjelder én gangs utlevering av opplysningene, og er
tidsavgrenset til 13.05.2017 21:04.
Ja, jeg gir samtykke

Nei, jeg gir ikke samtykke
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1.3

Samtykke

Samtykkeprosess
trinn for trinn – 3 av 6
Banken ønsker å hente opplysninger om deg
Ved å samtykke, gir du Skatteetaten rett til å utlevere opplysninger om deg direkte til Banken.
Banken får opplysningene for å behandle søknaden din om finansiering.

Sendes av banken i url til
Altinn samtykkeløsning.

Ved at du samtykker, får Banken tilgang til følgende opplysninger om deg:
Skattegrunnlag
Opplysninger rapportert i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen) 2015:
• Inntekt
• Skattefradrag
• Formue (inkl. bolig, bil og andre verdier)
• Gjeld
Inntektssopplysninger
Opplysninger rapportert av arbeidsgiver eller andre som har utbetalt lønn eller ytelser, i
perioden 2016-11 til 2017-01:
• Utbetalt lønn, næringsinntekt
• Pensjon, trygd eller ytelser fra det offentlige
• Skattefradrag og forskuddstrekk

Merk ”2015”: Denne sendes av
banken i url til Altinn
samtykkeløsning.
Merk fra ”2017-01” til ”2017-03”:
Disse sendes av banken i url til
Altinn samtykkeløsning.

Du kan selv se hvilke opplysninger Skatteetaten har om deg på innsynsløsning.no.
Samtykket gjelder én gangs utlevering av opplysningene, og er
tidsavgrenset til 13.05.2017 21:04.
Ja, jeg gir samtykke

Nei, jeg gir ikke samtykke
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1.4

Samtykkeprosess trinn for trinn – 4 av 6
Lånesøker
1.4

Bank

Bank er ikke berørt av dette trinnet.

BRREG

Lånesøker ser på sine data

Skatteetaten
Til innsynstjeneste

Lånesøker/medlåntaker:
• klikker på «innsyn A-melding» linken for å se og
verifisere hvilke inntektsopplysninger banken vil kunne
hente ved samtykke (disse vil kunne påvirke bankens
beslutning)

Tjeneste fra
Skatteetaten

Skatteetaten:
• viser en oversikt over inntektsopplysninger for den
siste måned
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1.5

Samtykkeprosess trinn for trinn – 5 av 6
Lånesøker
1.5

Bank

Bank er ikke berørt av dette trinnet.

BRREG

Skatteetaten

Lånesøker samtykker

Lånesøker/medlåntaker:
• gir sitt samtykke slik at banken kan hente den
informasjonen innen samtykkevarighet
Banken ønsker å hente opplysninger om deg
Ved å samtykke, gir du Skatteetaten rett til å utlevere opplysninger om deg direkte til Banken.
Banken får opplysningene for å behandle søknaden din om finansiering.

Ved at du samtykker, får Banken tilgang til følgende opplysninger om deg:
Skattegrunnlag
Opplysninger rapportert i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen) 2015:
• Inntekt
• Skattefradrag
• Formue (inkl. bolig, bil og andre verdier)
• Gjeld
Inntektssopplysninger
Opplysninger rapportert av arbeidsgiver eller andre som har utbetalt lønn eller ytelser, i
perioden 2016-11 til 2017-01:
• Utbetalt lønn, næringsinntekt
• Pensjon, trygd eller ytelser fra det offentlige
• Skattefradrag og forskuddstrekk
Du kan selv se hvilke opplysninger Skatteetaten har om deg på innsynsløsning.no.
Samtykket gjelder én gangs utlevering av opplysningene, og er
tidsavgrenset til 13.05.2017 21:04.
Ja, jeg gir samtykke

Nei, jeg gir ikke samtykke

14

1.6

Samtykkeprosess trinn for trinn – 6 av 6
Lånesøker

Bank
Fortsetter dialogen

1.6

Bank er berørt av dette trinnet.

BRREG

Skatteetaten

Samtykkestatus

Henter data

BRREG:
• returnerer samtykkestatus (ok, ikke ok, feil)
• hvis ok, returnerer referanse til token

Bank:
•
•
•
•
•

evt kontakter medlånetakere
fullfører søknaden
evt spør om flere opplysninger
evt sender en henvendelse til medlåntaker
se trinn 2.4

Lånesøkeren:

Medlåntaker:

• evt fyller flere opplysninger
• får beskjed at medlåntaker blir kontaktet
• får evt. direkte svar om lånesøknad

• evt fyller flere opplysninger
• får beskjed at lånesøkeren blir kontaktet
• får evt. direkte svar om lånesøknad
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Prosess for digital innhenting av data

2 Prosess for digital innhenting av data
Lånesøker

Bank
Fra

Aktiviteter for bank

2.1

BRREG
1

Skatteetaten

Samtykkeprosess

Banken henter token

Banken henter skattegrunnlag for et bestemt år

2.2
Banken henter inntektsdata for en bestemt periode

2.3

Søkeren får svar
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2.1

Prosess for digital innhenting av data trinn for trinn – 1 av 4
Bank er berørt av dette trinnet.

Lånesøker

Bank
2.1

BRREG

Skatteetaten

Banken henter token*

Bank
• bruker referansen til token for å hente token

BRREG:
• returnerer et token (gyldig i 30 sek. pga sikkerhet)
*: Token: Midlertidig nøkkel for å hente data som er knyttet til en bestemt person for en bestemt bank
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2.2

Prosess for digital innhenting av data trinn for trinn – 2 av 4
Bank er berørt av dette trinnet.

Lånesøker

Bank

BRREG

Skatteetaten

Banken henter skattegrunnlag for et bestemt år

2.2
Banken henter inntektsdata for en bestemt periode

Bank
• bruker gyldig token for å hente skattegrunnlag for et bestemt år

Skatteetaten:
• returnerer skattegrunnlag for et bestemt år

Bank
• bruker samme token for å hente inntektsdata for en bestemt periode

Skatteetaten:
• returnerer inntektsdata for en bestemt periode
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2.3

Prosess for digital innhenting av data trinn for trinn – 4 av 4
Bank er berørt av dette trinnet.

Lånesøker

Bank

BRREG

Skatteetaten

Søkeren får svar

2.3

Bank:
•
•
•
•
•

behandler data og vurdere lånesøknaden
evt spør om flere opplysninger
evt venter på data fra medlåntaker
får svar fra søknaden
se trinn 1.6

Lånesøkeren/medlåntaker:
• evt fyller flere opplysninger
• får direkte svar om lånesøknad
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Viktig ifm med design av løsningen i bank

1

BRREG*

Samtykkeprosess

Bank

Prosessene 1 og 2 er ikke synkrone.

Disse prosessene skal implementeres av
Bank slik at 11 kan fullføres uavhengig

2

Prosess for digital
innhenting av data

Skatt

av om 2 er vellykket.

*: BRREG = Brønnøysundregistrene som leverer Altinn samtykkeløsning
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Etablering av tjeneste steg for steg i din bank:
Se og les dokumentet «SBL-Onboardingsguide»
nøye for en mer detaljert beskrivelse av stegene
en bank må gjennom for å koble seg på og hente
data fra Skatteetaten.

