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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 februari 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration. 

 

Sammanfattning 
 

Advokatsamfundet har i stort ingen erinran mot förslaget, men vill särskilt framhålla 

följande synpunkter. 

 

Personlig integritet och elektroniskt informationsutbyte 
 

Som framförs i promemorian avsnitt 3.5.2 innebär myndigheters behandling av stora 

informationsmängder som är samlade så att uppgifter är enkelt sökbara på elektronisk väg 

en risk för att enskilda personer ska utsättas för oacceptabla intrång i den personliga 

sfären. Den direktåtkomst till integritetskänsliga uppgifter som möjliggörs om uppgifter 

på individnivå lämnas i en arbetsgivardeklaration, förutsätter att de mottagande 

myndigheterna är införstådda med vilka uppgifter som omfattas av utbytet och vad dessa 

uppgifter står för. En uppföljning av i vilken utsträckning de lämnade förslagen 

tillgodoser kraven på personlig integritet, bör göras sedan föreskrifterna varit i kraft en tid. 

 

Förslag som kan genomföras även om nuvarande bestämmelser behålls 

 
Skatteverket för fram förslag på förenklingar i bl.a. avsnitt 2.6.7 – Undantag från 

skyldigheten att lämna kontrolluppgift när det gäller vissa kostnadsersättningar och 

innehållet i en kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst. Advokatsamfundet anser 
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att det är positivt att förenklingarna genomförs och vill framhålla att, för det fall 

nuvarande bestämmelser med arbetsgivardeklarationer med sammanlagd ersättning samt 

kontrolluppgifter behålls, synes dessa förenklingar kunna genomföras likväl.  

 

Ikraftträdande 
 

Enligt förslaget ska de nya bestämmelserna träda i kraft den 1 januari 2018. Inför det att 

bestämmelserna ska börja tillämpas, kommer det att krävas bl.a. nyutveckling och 

förändring av Skatteverkets it-systemstöd samt att det finns lämpliga administrativa och 

tekniska begränsningar för säkert utlämnande av uppgifter till annan myndighet. 

Härutöver krävs att företagens och övriga uppgiftlämnares it-system för rapportering 

anpassas till det it-systemstöd som Skatteverket väljer att införa. 

 

Av avsnitt 2.3.1 framgår att Danmark införde sitt system den 1 januari 2008 och att detta 

föregicks av ett frivilligt system som infördes år 2002. Det framgår vidare att Danmark 

tidvis har haft problem i samband med införandet av sitt system. 

 

Inför införandet av ett nytt system i Sverige synes det vara av vikt att ta lärdom av såväl 

Danmark som Norge, som infört motsvarande system, för att säkerställa att det it-system 

som Skatteverket inför ger de önskvärda effekterna samt att det säkerställs att individens 

integritet skyddas. Advokatsamfundet önskar lyfta fram, som ett alternativ till ett 

obligatoriskt system från den 1 januari 2018, att systemet inledningsvis införs på frivillig 

basis på sätt som gjordes i Danmark. Ett annat alternativ skulle kunna vara att systemet 

görs obligatoriskt för de branscher där Skatteverket identifierat att behoven av kontroll är 

störst, vilket synes sammanfalla med de branscher där krav på personalliggare föreligger 

i dag, medan systemet inledningsvis är frivilligt för övriga företag och uppgiftslämnare. 

Därigenom ges goda förutsättningar för att få ett anpassat och användarvänligt system 

som tillvaratar såväl Skatteverkets och övriga myndigheters intresse av kontroll som de 

skattskyldigas intresse av ett rättssäkert system, som inte medför ytterligare administrativa 

bördor för uppgiftslämnarna. 
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