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1

Sammanfattning

Skatteverket tillstyrker förslaget.
Skatteverket lämnar ett par synpunkter nedan som avser Migrationsverkets möjlighet att
kontrollera arbetsgivarens skyldigheter beträffande skatter och förutsättningarna för
elektroniskt utlämnande av uppgifter till Migrationsverket.

2

Skatteverkets synpunkter

2.1

Förutsättningarna för elektroniskt utlämnande av uppgifter till
Migrationsverket (avsnitt 16)

Förslaget i promemorian innebär bl.a. att Migrationsverket får ha direktåtkomst till vissa
uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas.
Migrationsverket bör som en del av sitt beslutsunderlag få automatiserad tillgång till all den
relevanta information Skatteverket har för företaget. Migrationsverket kan därmed
kontrollera betalda arbetsgivaravgifter och andra relevanta skatter. Skatteverket tillstyrker
regleringen av direktåtkomst men i frågan om den konkreta lösningen på
informationsöverföringen till Migrationsverket hänvisas till vad som uttalats i Skatteverkets
remissyttrande avseende införandet av ICT-direktivet (Ds 2017:3).
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Konsekvenser för Skatteverket

I promemorian görs bedömningen att det initialt kommer att uppkomma vissa kostnader
hos bl.a. Skatteverket för att skapa den föreslagna direktåtkomsten för Migrationsverket.
Skatteverket har, i andra sammanhang se SOU 2017:37, SOU 2016:91 och SOU 2015:73,
räknat fram kostnader för utveckling och systemanpassning för att åstadkomma en
direktåtkomst för Migrationsverket. En aktuell beräkning, baserat på olika faser som krävs
för att implementera ett nytt system med alla kravspecifikationer och särskilda tester när det
är fråga om system mellan myndigheter, uppgår till ca 4,3 miljoner kronor. Skatteverket
utgår ifrån att myndigheten kompenseras för denna kostnad.
Författningsändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2017. På grund av den korta
tiden till genomförandet måste Skatteverket reservera sig för möjligheten av att hinna bygga
upp system för direktåtkomst eller annan liknande lösning.
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Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson och föredragits av
rättsliga experten Tiina Fors. Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit:
t f överdirektören Lars Åke Leijkvist, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen
Peter Ljungqvist.
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Tiina Fors

