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Angående promemorian De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till
beskattningsdatabasen
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria.
Ekobrottsmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.
Ekobrottsmyndigheten har ett stort behov av uppgifter om anställda och utbetalda löner,
framförallt som bevismedel i utredningar om svart arbetskraft. Förslagen kommer, om de
genomförs, att innebära effektivitetsvinster för de brottsbekämpande myndigheterna. För att
få önskad effekt krävs dock att de uppgifter som myndigheterna nu föreslås få direktåtkomst
till i möjligaste mån är korrekta. Skatteverket har konstaterat att det varken kan rätta eller ta
bort en individuppgift som getts in av en arbetsgivare, även om verket t.ex. vid en revision
konstaterat att uppgiften är felaktig. Uppgifternas riktighet måste alltså i många fall ändå
kontrolleras manuellt.
Även ur ett brottsförebyggande perspektiv är de oriktiga individuppgifterna ett problem,
eftersom utbetalande myndigheter ofta grundar sina beslut på dessa. Försäkringskassan,
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har redan i dag direktåtkomst till här aktuella
uppgifter.
Ekobrottsmyndigheten anser det angeläget att det förslag som Skatteverket lämnat om
verkets möjlighet att kunna ändra oriktiga individuppgifter genomförs (se rapporten
Individuppgifter – varför, till vad och förslag på eventuella regelförändringar daterad den 6
december 2019).
Ekobrottsmyndigheten vill understryka vikten av att myndigheten får direktåtkomst till
uppgifter i beskattningsdatabasen i samma utsträckning som skattebrottsenheten, eftersom
behovet är exakt detsamma. Ekobrottsmyndigheten har framfört detta bl.a. i yttrande över
betänkandet Krav på kassaregister – Effektivare utredning av skattebrott, SOU 2005:35, och i
underhandsberedningen till här aktuell promemoria. En direktåtkomst till
beskattningsdatabasen skulle effektivisera det brottsförebyggande, brottsutredande och
lagförande arbetet väsentligt på myndigheten. Om underlag kan tas fram snabbare i en
brottsutredning, innebär det att denna kan genomföras närmare själva brottstidpunkten, vilket
bl.a. ger större möjligheter att säkra brottsutbyte. Relevant utredningsmaterial kan tas fram
lättare och säkrare vittnesuppgifter kan erhållas. En direktåtkomst till beskattningsdatabasen
kan även motiveras av rättssäkerhetsskäl.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2021. Ekobrottsmyndigheten anser att
ikraftträdandet bör tidigareläggas mot bakgrund av risken för att de finansiella stödåtgärder
som beslutats med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset missbrukas i kriminell
Fleminggatan 14 • Box 22098 • 104 22 Stockholm
Tel +46 10 562 90 00
www.ekobrottsmyndigheten.se

Sida

2 (2)

verksamhet och att antalet brottsanmälningar ökar. Myndigheten har ett stort behov av
direktåtkomst till nu aktuella uppgifter för att kunna bedriva dessa utredningar på ett effektivt
sätt.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Verksjuristen Eva Bergholm
Guhnby har varit föredragande.
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