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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 december 2008 beretts tillfälle att yttra 
sig över Bolagsverkets och Skatteverkets förstudierapport Enklare att lämna räkenskaps-
uppgifter med förslag till samordnad inlämning av räkenskapsuppgifter till verken. 
 
Sammanfattning 
Sveriges advokatsamfund har ingen erinran mot förslagen i promemorian, men vill ändå 
lämna nedan synpunkter. 
 
Valet av XBRL som tekniskt format för överföringen av information 
Advokatsamfundet har inga egentliga synpunkter på det tekniska format som används för 
överföringen av information. Advokatsamfundet kan dock konstatera att det valda 
formatet används i många sammanhang och av flera myndigheter, något som möjliggör 
för gemensamma tekniska lösningar och kompatibla system. 
 
Samordningen av uppgiftsinsamling 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot den föreslagna samordningen av uppgiftsinsam-
ling. Det är positivt för den enskilde att bara behöva lämna uppgifterna en gång och till en 
mottagare. Det finns dock vissa komplikationer som samfundet vill framhålla.  
 
Sekretessen gäller i dag hos den myndighet som har uppgiften hos sig. För det fall en 
myndighet hanterar en uppgift för en annan myndighets räkning, är inte sekretessen lika 
stark och kan i vissa fall utebli. Bland annat med beaktande av vad som anges nederst på 
sid. 13 i rapporten, anser Advokatsamfundet att sekretessfrågorna i detta sammanhang 
behöver belysas och klargöras ytterligare innan den gemensamma tjänsten införs.  
 



   

 

Advokatsamfundet anser vidare att varje myndighet bör begränsa sin uppgiftsinhämtning 
till det som krävs för att myndigheten ska kunna fullfölja sitt uppdrag.  
 
Det bör klargöras vem som ansvarar för uppgifterna och vem som ska ha tillgång till dem. 
För det fall det finns uppgifter samlade på ett ställe hos en myndighet finns det en möjlig-
het för denna eller andra myndigheter att efterfråga uppgifter som den annars inte skulle 
ha haft tillgång till. Detta kan göras i kontrollsyfte och genom införandet av en gemensam 
datakälla kommer tanken förr eller senare att väckas. 
 
Advokatsamfundet vill avslutningsvis hänvisa till att det i Finland finns viss erfarenhet 
från att använda privata företag som ombud för det allmänna vid inhämtande av uppgifter 
från företag. Ett sådant system kan innehålla intressanta garantier mot missbruk av 
information. 
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