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Skatteverket som behörig brottsbekämpande 

myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU 

Tullverket har granskat promemorian mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur 

förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Förslagen innebär att 

Skatteverket ges möjlighet att bedriva en mer effektiv brottsbekämpande verksamhet och 

kan förväntas bidra till att den samlade brottsbekämpande förmågan stärks. Tullverket 

ställer sig därför positivt till förslagen i promemorian. 

De föreslagna bestämmelserna är i huvudsak utformade på motsvarande sätt som de regler 

som tillämpas av Tullverket. Det kan dock noteras att den sekretessbrytande bestämmelsen 

i 2 kap. 7 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom 

brottsdatalagens område (TBL) som gäller för Tullverket endast omfattar personuppgifter 

och inte uppgifter om juridiska personer, vilket föreslås för Skatteverket. Tullverket kan, 

precis som Skatteverket, ha uppgifter om juridiska personer som det är aktuellt att lämna 

ut inom ramen för det internationella samarbetet. Informationsutbytet kan avse samma typ 

av uppgifter som räknas upp i promemorian för Skatteverkets del, dvs. uppgifter om ett 

bolag är nystartat eller har säte på annan ort än där verksamheten bedrivs samt om det 

saknas uppgift om telefonnummer till bolaget eller om numret hör till någon som inte är 

legal företrädare för bolaget. Även uppgifter om penningflöden och liknande uppgifter kan 

utbytas. Tullverket ser därför behov av att, på samma sätt som nu föreslås för Skatteverket, 

låta den sekretessbrytande bestämmelsen i 2 kap. 7 § TBL även omfatta uppgifter om 

juridiska personer. En sådan bestämmelse skulle underlätta för Tullverket vid fullgörande av 

internationella åtaganden på samma sätt om beskrivs för Skatteverket genom att en 

sekretessprövning inte behöver göras i det enskilda fallet. Det är därför Tullverkets 

uppfattning att bestämmelsen i 1 kap. 4 § TBL, som reglerar vilka bestämmelser om 

personuppgifter som även gäller vid behandling av uppgifter om juridiska personer, bör 

ändras. Bestämmelsen bör, på motsvarande sätt som föreslås beträffande 1 kap. 3 § lagen 

(2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter på brottsdatalagens område, 

ändras genom att en punkt som hänvisar till 2 kap. 7 § TBL om utlämnande av 

personuppgifter läggs till. 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har vikarierande överdirektören Bodil Taylor beslutat. Föredragande har varit 

verksjuristen Jonna Wiborn. I den slutliga handläggningen har även rättschefen Karin 

Erlingsson deltagit. 

http://www.tullverket.se/
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