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De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst 

till beskattningsdatabasen 

Tullverkets ställningstagande 

Tullverket ställer sig positivt till förslaget som innebär att de brottsbekämpande 

myndigheterna, däribland Tullverket, ska få medges direktåtkomst till vissa uppgifter i 

Skatteverkets beskattningsdatabas. De uppgifter som kan ges tillgång till är 

-uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller en förenklad 

sådan som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), 

-identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, samt 

-uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser. 

Tullverket gör bedömningen att direktåtkomst till nämnda uppgifter i 

beskattningsdatabasen för myndighetens brottsbekämpande verksamhet skulle göra såväl 

analys- och underrättelse- som utredningsarbetet mer effektivt. Både Tullverket och 

Skatteverket skulle spara tid och resurser då det inte krävs att varje förfrågan skickas till och 

besvaras av en handläggare. Bearbetningen av underrättelseuppslag skulle underlättas och 

uppgifterna i dem på ett enklare sätt vara korrekta vid varje given tidpunkt. 

Brottsutredningar skulle kunna bedrivas närmare brottstidpunkten och rättssäkerheten öka 

när manuell hantering av uppgifterna inte behövs. Vidare skulle direktåtkomst ge ökade 

möjligheter att ta kontanta medel i förvar för framtida förverkande av utbyte av brottslig 

verksamhet genom att kontroller av om laglig inkomst kan förklara innehav av påträffade 

medel kan ske vid påträffandet. Också i ärenden rörande smuggling av bl.a. alkoholvaror 

skulle direktåtkomst kunna underlätta bevisningen av misstankar genom att lämnade 

uppgifter kan kontrolleras mot beskattningsdatabasen. 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har vikarierande generaltulldirektören Fredrik Holmberg beslutat. 

Föredragande har varit verksjuristen Irja Hed. I den slutliga handläggningen har även 

rättschefen Karin Erlingsson deltagit.  
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