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Säkrare samordningsnummer och bätt re förutsättningar för
korrekta uppgifter i folkbokföringen
Fi2020/ 00131/ S3

1

Sammanfatt ning

Skatteverket an ser att en reform ering av systemet med sam ordningsnumm er är angelägen
och välkomn ar de flesta av prom em orians förslag.
Skattev erket avstyrker dock förslaget om att det i folkbokföringslagen ska klargöras att ett
sam ordningsnummer är en identitetsb eteckning. I övrigt tillstyrker Skatteverket
prom em orian s förslag, men lämn ar synpun kter p å vissa av dem .
Skattev erket h ar för avsikt att införa en ny m öjlighet att i folkbokföringsdatabasen särskilt
m arkera om identiteten, och inte bara p ersonuppgifterna, kan anses fastställd. D enna
markering komm er att vara förb ehållen de som vid p ersonlig inställelse har styrkt sin
identitet. För att syftet med markeringen ska få avsett genom slag vill Skatteverket särskilt
beton a vikten av att lydelsen i 5 a § FO F än dras. Istället för att ange att det som huvudr egel
inte får råda osäkerhet om en p ersons identitet m åste det anges att det inte får råda
osäkerh et om de uppgifter som enligt 6 § och 6 a § FO F ska finnas i en b egäran eller
ansökan om samordnin gsnummer.

2

Skatteverkets synpunkter

2.1

Underrättelseskyldigheten utvidgas (avsnitt 8.3.2)

Skatteverket tillstyrker förslaget att det införs en skyldighet för samtliga myndigheter att
underrätta Skattev erket om det kan an tas att en uppgift i folkbokföringen är oriktig eller
ofullstän dig. Skatteverket utgår från att m ed myndighet ska jäm ställas de olika
verksamh etsgrenar som kan finnas i en myn dighet och att un derrättelseskyldigh eten gäller
även för dem .
Skatteverket an ser också att underrättelseskyldigheten även ska om fatta upp gifter om
p ersoner som tilldelats sam ordningsnummer . E n sådan underrättelseskyldighet skulle dels
leda tillmer korrekta uppgifter i folkbokföringsdatabasen, men kan även ge Skatteverket
information som skulle kunna m edföra att ett sam ordningsnumm er avregistreras, t.ex.
uppgift om att en p erson är avliden .
D et b ör enligt Skatteverkets bedömning uttryckligen framgå av författningatt Skatteverket
ges utrymme att gen om fastställda formulär och tekniska lösningar styra hur
information slämn andet tillverket ska ske, så att det sker p å ett så enhetligt och effektivt sätt
som m öjligt. På så vis kan Skatteverket i ett senare led även fokusera p å de uppgifter som
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enligt v erkets mening är m est relevan ta ur ett kontrollpersp ektiv för att kunn a upprätthålla
ett korrekt folkbokföringsregister .

2.2

Det bör vidtas åtgärder för att bätt re tillgodose behovet av en
säker och användbar identitets beteckning (avsnitt 9.1)

Skattev erket avstyrker prom em orian s förslag att det, gen om ett tillägg i 18 a § första stycket
FOL , ska klargöras att ett samordningsnumm er är en iden titetsbeteckningoch lämnar
följan de synpunkter .
D e i prom em orian föreslagna ändringarna innebär en mycket stor principiell förändring av
sam ordningsnumr et och dess syfte. N umr et komm er att gå från att vara en
p erson b eteckningför myn digh eternas beh ov, tillen möjligh et för enskilda att för sitt eget
b eh ov få en iden titetsb eteckning. Sam tidigt kvarstår möjligh eten att tilldela
sam ordningsnummer för registrering i bl.a. b eskattningsdatab asen , trots att det råder
oklarh et om p erson ens identitet. D et är enligt Skatteverkets bedömning förenat med stora
svårigh eter att p å ett bra sätt kombinera dessa två uppgifter i en och samm a funktion utan
en tydlig indelningav numrets säkerhet i olika nivåer, likt de som föreslogs i Skatteverkets
prom em oria Sam ordningsnumrens funktion i samh ället (dnr 2 04 319440-17 / 113). O aktat
detta så b eh övs en om fattan de inform ation sinsats för att höja kompeten sen kring
sam ordningsnumm er och innebörden av de föreslagna förän dringarna.
För n ärvaran de råder det oklarh et om iden titeten vid tilldelningav cirka hälften av alla
sam ordningsnumm er. Även i fortsättningen torde i princip samm a an del
sam ordningsnumm er tilldelas trots att det råder osäkerhet om identiteten . D et m edför, enligt
Skatteverkets b edömning, vissa b etänkligh eter kring b egrepp et identitetsb eteckningi detta
samm an hang. O m det slås fast i lagtexten att sam ordningsnummer är en
identitetsbeteckningbör det kunn a få effekter för sam ordningsnumr ets status och hur detta
upp fattas i samh ället. Kvaliteten p å den iden titetskon troll som föreslås för situationen när
en skilda själv begär tilldelningkomm er att vara fullgo
d genom kravet p å styrkande av
iden titet vid p ersonlig inställelse (föreslagen 6 a § FO F) . Ö vriga samordningsnumm er med
fastställd iden titet kommer dock även fortsatt kunna tilldelas med en lägre nivå av
iden titetsprövning, utan p ersonlig inställelse. För att denn a skillna
d ska kunna tydliggöras
krävs det att det i folkbokföringsförordningen förtydligas när det är fråga om fastställda
p ersonuppgifter och när det är fråga om fastställd iden titet, se n edan under 2.5. I annat fall
kan det upp stå missupp fattningar om att de samordningsnumm er som har tilldelats utan
p ersonlig inställelse, och därför p å sin höjd har fastställda p ersonuppgifter, h ar en högre
tillförlitlighet än vad som i själva verket är fallet.
Ska det klargöras att ett samordningsnummer är en identitetsbeteckningb ör det för
tydlighetens skull uttryckligen framgå i folkbokföringsdatabasen vilka samordningsnummer
som föregåtts av en fullgod iden titetskontroll och vilka som inte gjort det, jfr. den
nivåindelningSkatteverket föreslår i prom em orian Sam ordningsnumr en s funktion i
samh ället (7.2).

2 .3

Enskilda ska själva kunna ansöka om samordningsnummer
(avsnitt 9.2.1)

Skatteverket tillstyrker förslaget att en enskild, gen om ett tillägg i 18 a § andra stycket FOL,
ska kunna tilldelas ett samordningsnumm er efter egen an sökan om p erson en h ar en sådan
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anknytningtillSverige som gör att han eller hon kan antas b ehöva ett samordningsnumm er.
Skatteverket lämn ar dock vissa synpunkter p å förslaget.
D et fram går av förslaget att det är troligt att flera p ersoner kan antas vara i b ehov av en
identitetsb eteckningi Sverige och att staten s an svar för att tillgodose ett sådant behov b ör
b egrän sas tillen rimligkrets. Promem orian s beskrivning av vad som b ör krävas för att en
p erson ska kunna få ett sam ordningsnumm er kan dock enligt Skatteverkets m ening inte
an ses b egrän sande. O m förslaget genomförs så förefaller det innebära att det i praktiken
komm er att saknas grund för att neka tilldelningav samordningsnumm er efter ansökan av
den en skilde själv .
D et fram går att gen om förslaget så ankomm er det p å den en skilde att visa att
förutsättningarna för att tilldelas ett samordningsnumm er är upp fyllda. Trots att den
en skilde har b evisb ördan så b ör, enligt prom em orian , inte uppgiften v ara allt för betungande
för en en skild. Anknytningskravet är vagt formulerat och b eh ovet av numr et, som inte heller
b ehöv er ha upp stått utan kan vara fram åtsyftande, ska grunda sig i anknytningen . E n
grundförutsättningför tilldelningav sam ordningsnumm er efter egen ansökan b ör enligt
Skattev erkets mening vara att p ersonen har laglig rätt att visats i Sverige. Mot b akgrund av
detta b edöm er Skatteverket att det vore lämpligt att det i folkbokföringsförordningen
(1991:749), F O F, regleras att Skatteverket får begära in un derlag tillstöd för en enskilds
uppgift om dennes anknytningtillSverige (jfr. regleringen i 9 och 10 §§ FO F). Sådant
un derlag skulle kunna vara ett kortare upp ehållstillstånd för medborgare utan för E E S,
hyreskon trakt, b evis om inskrivning h os Arb etsförmedlingen etc.
I författningskomm entar en till 18 a § anges att en framåtsyftan de b edömning av behovet av
en iden titetsb eteckningfräm st torde bli aktuell för E E S-m edb orgare som är arb etssökan de
och h ar en verklig möjlighet att få en anställning
. E ftersom uppgiften för den enskilde inte
ska vara alltför b etungande upp står frågeställning
ar om huruvida Skatteverket i sådana fall
kan b egära att sökanden exempelvis visar att hen är inskriven som arb etssökande på
Arb etsförm edlingen . H uruvida E E S-m edb orgaren har en verklig möjlighet att få en
an ställningär n ågot som är svårt att konkret visa. D et vore värdefullt m ed ett förtydligande
om vilka krav som b ör ställas. Bör exemp elvis en E E S-me db orgare som uppger att h en har
kommit tillSverige för att söka arb ete m en inte kan visa n ågot som stöder detta p åstående
tilldelas ett sam ordningsnumm er, under förutsättningatt iden titeten styrks och anknytningi
form av kopp ling tillen bostad som dispon eras av en familjem edlem finns? O mvänt bör en
arb etssökan de som inte h ar koppling tillnågon b ostad, m en därem ot kan visa att hen är
inskriven p å arb etsförm edlingen också anses ha visat tillräcklig anknytning?
Skatteverket b edömer också att det uttryckligen b ör framgå av 5 § FO F att Skatteverket
tilldelar sam ordningsnumm er både efter begäran från myn digh et eller annat organ enl . 18 a
andra stycket 1 FO L och efter an sökan från enskild enl . 18 a § an dra stycket 2 FOL.

§

M ot bakgrun d av att det nu blir m öjligt för en en skild att själv ansöka om ett
samordnin gsnumm er och i samb an d m ed det styrka sin identitet, kan det finnas skäl att se
över formuleringen i förslaget tillden nya utformningen av 18 a § tredje stycket FOL att
sam ordningsnumret ska utg ä fran denfödelsetid som den sök ande eller det rek virerande organet upp
ger.
E n alternativ formulering skulle kunna vara samordningsnumret sk a utgåfrån den ensk ildes
f delsetid.
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Ansökan och identitetskontroll (avsnitt 9.2.2)

Skatteverket tillstyrker föreslagna ändringar och tillägg i 6 a § FO F m en anser att det, för att
underlätta Skatteverkets bedömning, även bör införas en skyldigh et för den en skilde att
uppge sin anknytningtillSverige och sitt behov av ett sam ordningsnummer i b estämmelsen .
D et b ör vidare regleras i 6 a § F O F att en an sökan om ett samordningsnummer ska lämn as
p å ett av Skatteverket fastställt formulär. D etta för att säkerställa att sam tliga uppgifter som
är n ödvän diga för Skatteverkets bedömning av en p erson s identitet, anknytning till Sverige
och b eh ov av ett samordningsnumm er komm er in tillmyndigh eten .
Skattev erket an ser att adress i 6 a § FO F ska benämnas k ontak tadress för att tydliggöra
adressen s funktion och att det inte nödvändigtvis är den adr ess där personen b or som avses.
Begrepp et kontaktadr ess bör dessutom användas genomgående i författningstext när det är
fråga om adr essuppgift för en person med samordningsnummer .
Skattev erket an ser dessutom att lydelsen p å s. 58 att den p ersonliga inställelsen ska ske hos
Skattev erket b ör harmoniseras med lydelsen på s. 57 att inställelsen ska ske hos Staten s
servicecen ter.

2.5

Skatteverket ska ansvara för att den enskildes identitet är
fastställd (avsnitt 9.2.3)

Skatteverket tillstyrker förslaget att Skatteverket ska bedöma om identiteten för den som
an söker om att tilldelas sam ordningsnumm er enligt 18 a § andra stycket 2 FOL kan an ses
fastställd .
·
D et finns idag inga legala definitioner av begrepp en iden titet eller iden tifiering. D et finns
inte h eller n ågon definition av vad som avses m ed en styrkt uppgift. O fta är det oklart om
det är p ersonuppgifterna eller identiteten som är styrkt. D et senare kräver n ormalt enligt
Skatteverkets b edömning att en fullgod iden titetskontroll har kunnat göras vid ett personligt
m öte. D et b eh över göras tydlig skillna
d på vad som är styrkta uppgifter och vad som är en
styrkt iden titet. Majoriteten av de numm er som idag har en markering om att uppgifterna är
styrkta har inte föregåtts av någon egentlig iden titetsprövning. D etta då numr et tilldelats
baserat p å en h andlingsom den en skilde själv skickat ill tillrekvirerande myndighet. D et har
i dessa fall inte ansetts råda någon osäkerh et om iden titeten (5 a § FO F) och identiteten har
b edöm ts vara fastställd (5 b § F O F) trots att det i praktiken endast på sin höjd är
p ersonuppgifterna som är fastställda. K unskap en om detta bland de som m ottar uppgifter
om sam ordningsnummer är troligen låg.
M ot b akgrund av detta an ser Skatteverket att det finn s starka skäl att ändr a lydelsen i 5 a §
FO F . Istället för att ange att det som huvudr egel inte får råda osäkerh et om en p erson s
identitet måste det anges att det inte f år råda osäk erhet om de uppgifter som enligt 6 § och 6 a § FOP
sk afinnas i en begäran eller ansök an om samordningsnummer. E n sådan ändring m edför också
b ehov av följdändringar i FdbL och SP AR-författningarna.
Skatteverket h ar för avsikt att införa en ny m öjlighet att i system et särskilt m arkera om
identiteten , och inte bara p ersonuppgifterna, kan anses fastställd. D enna m arkering komm er
att vara förb ehållen de som vid p ersonlig inställelse har styrkt sin iden titet. På så sätt kan
Skatteverket fortsätta att avisera huruvida p ersonuppgifterna är fastställda eller inte, m en
även presen tera uppgift om iden titeten de facto är fastställd eller inte.
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Idag anv änds begrepp et f astställd identitet (5 b § FO F), det anges också att det som huvudr egel
intef år råda osäk erhet om enp ersons identitet (5 a § FO F). I förslaget tillny 6 a § FO F anges att
den som an söker om ett samordningsnumm er ska styrk a sin identitet och övriga
personuppgifter. D et är mycket angeläget att det tas ett samlat grepp av
begrep p sanvän dningen och innebörden av det eller de b egrepp som används.

2.6

En möj lighet för den enskilde att få sin identitet fasts tä lld (avsnitt

9.3)
Skattev erket tillstyrker förslaget att en enskild ska kunna få sin identitet fastställd i det fall ett
sam ordnin gsnumm er tilldelats hon om eller h enn e trots att det råder osäkerh et om
iden titeten .
Skatteverket vill för dessa fall belysa den komplexitet som kan komm a att uppstå i
b edömningen . E ftersom det vid tilldelningen av samordningsnumret rätt osäkerhet om
p erson en s iden titet kan det medföra svårigheter att m ed tillräcklig säkerhet avgöra att det nu
är samm a p er son som inställer sig p ersonligen och styrker sin identitet. Särskilt om en dast
ett fåtal p ersonuppgifter funnits tillgängliga vid tilldelningstillfallet och numr et tilldelats utan
att det bifogats några handlingar tillstöd för begäran . Svårigheterna att avgöra om det är
samm a p erson blir särskilt fram trädande om en eller flera p ersonuppgifter i n ågot avseende
skulle skilja sig åt, t ex. stavningen av ett namn eller då mån ad och dag i födelsetiden kastats
om . Äv en om sam tliga personuppgifter skulle överen sstämm a så kan man inte med
fullstän dig säkerhet slå fast att det rör sig om samma p erson eftersom någon identifiering
inte skett vid tilldelningstillfallet och då det saknas fotoförsedda handlingar i
ur sprun gsären det.
O m det inte skulle finn as en möjlighet för den enskilde att få sin identitet fastställd så är
dock risken att den enskilde ansöker om ett nytt samordningsnumm er vilket skulle leda till
att samm a fysiska person får flera identitetsbeteckningar. Mot denna bakgrund an ser
Skattev erket att det ändå b ör finnas en möjligh et för en en skild att få sin identitet fastställd i
enligh et m ed förslaget. Skatteverket får i varje en skilt fall göra en bedömning av om det kan
anses röra sig om samm a p erson . D et är en problem atik som finns redan i dag i samband
m ed att en p erson ska folkbokföras och ett samordningsnumm er ska kopplas ihop m ed ett
p erson numm er .

2.7

Fler krav på den som begär tilldelning av samordningsnummer
(avsnitt 9.4)

Skatteverket tillstyrker de föreslagna förändringarna i 6 § F O F. Uppgift om adress bör dock
enligt Skatteverkets bedömning benämn as kontaktadr ess, se n edan under 2.9.
Skattev erket an ser vidare att det i 6 § FO F även ska regleras att en b egäran om tilldelningav
samordningsnumm er ska ske på ett av Skatteverket fastställt formulär. Skatteverket b edöm er
att de fördelar som detta innebär i form av att korrekta och fullständiga uppgifter kan
lämnas redan vid det tillfälledå begäran lämn as, uppväger den nackdel det kan inneb ära för
en myn dighet att inte längre kunna använda ett eget formulär . Att b egäran om tilldelningav
samordningsnummer lämnas gen om ett fastställt formulär är också en förutsättningför att
system för elektronisk rekvirering och handläggningav b egäran om tilldelningav
sam ordningsnummer ska kunna utvecklas och förbättras.
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När en avregistrering ska ske (avsnitt 9.5.2)

Skattev erket tillstyrker förslaget att det i en ny 22 a § FOL regleras att Skatteverket i vissa fall
ska avregistrera p ersoner som tilldelats ett samordningsnummer från
folkbok föringsdatab asen .
N är det gäller situation er som avses i 22 a § andra stycket FO L bedömer Skatteverket att det
snarare är fråga om ett ansökningsförfarande än en anmälan . I denna situation ska
förutsättningarna för tilldelningav samordningsnummer efter egen an sökan vara upp fyllda
vilket innebär att den enskilde ska inställa sig p ersonligen och styrka sin iden titet.
Skattev erket får även avregistrera en p erson när det finns särskilda skäl för det. H är ser
Skattev erket en risk att det komm er signaler tillmyndigheten som Skatteverket sedan inte
kan agera på, då de inte når upp tillnivån särsk ilda skäl. E tt exemp el är det som b eskrivs på s.
70 i p rom em orian, d.v.s. att en och samm a adress är registret ad för ett hindratal person er,
vilket indikerar att adressuppgiften inte är tillförlitlig. D et kan också indikera att
samordningsnumr et används på ett felaktigt sätt. O m p erson en inte går att nå p å adressen
kan det vara en faktor som talar för att det inte finns något berättigat behov av
sam ordningsnumr et och att personen ska avregistreras. I författningskomm entaren tillden
föreslagn a 22 a § FO L nämn s dessutom att särskilda skäl exempelvis kan föreligga i
situation er då Skatteverket er farit att samordningsnumr et tilldelats på felaktiga grunder.
Situation en att en p erson h ar avslutat en tillfälligtjän stgöring och lämn at landet nämn s
också.
E nligt Skatteverkets m ening kan det finnas anledning att överväga om de exemp el som
b eskrivs i författningskommentaren och på s. 70 verkligen korrelerar med nivån särsk ilda sk äl
som anges i den föreslagna 22 a § FO L . Skatteverkets bedömning är att de exemp el och
formuleringar som anges i promem orian bättre skulle m otsvara en m öjlighet för Skatteverket
att utöver avregistrering vid utgången av det fem te kalen deråret efter det år då numr et
tilldelades, få b esluta om avregistrering när det annars fi nns sk äl f lir det.
Skatteverket föreslår följande formulering av 22 a

§ tredje stycket FO L:

D en som har tilldelats ett samordningsnummerfi r även avregistreras p å begäran avp ersonen som tilldelats
numret, när en p erson har avlidit eller när det annarsfi nns sk äl fördet.

N är det gäller b ehandlingav uppgift på vilken grund avregistrering har skett, se n edan under
2.9.
Skatteverket an ser vidare att det tydligt bör regleras n är en anm älan om fortsatt b ehov
tidigast får göras och senast ska ha kommit in tillverket för att avregistrering inte ska ske.
D et är av vikt att det finns bestäm da tidsramar för n är en anmälan om fortsatt behov av ett
sam ordningsnumm er får ske för att exemp elvis un dvika slentrianmässiga anmälningar om
fortsatt b eh ov kort tid efter tilldelningen . D etta då ett fortsatt b ehov av numr et fem tillsex
år fram i tiden rimligen inte kan b edömas vid den tidpunkten . E tt datum för när anmälan
senast ska ske gör han teringen förutsägbar för b åde rekvireran de myndigheter och organ ,
en skilda och Skatteverket. P å så vis undviks även situation er då en anmälan om fortsatt
b ehov lämn as tillSkatteverket i nära an slutningtillavregistreringstidspunkten och därför inte
hinner hanteras innan avregistrering sker. Skatteverket föreslår därför att det införs en 6 c §
FO F som kan utform as exemp elvis enligt följan de:
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"E n anmälan omfortsatt behov av samordningsmummer enligt 22 a $folkbokföri ngslagen (199 14 8 1) fär
göras tidigast sex mänaderinnan utgängen av detfemte k alenderäret efter det är samordningsmumret
tilldelades. A nmälan sk a ha k ommit in till Sk atteverket senast denförsta december detfemte k alenderäret
efter det är dä numret tilldelades."

2.9

En skyldighet för enskilda att anmäla aktuell adress (avsnitt 9.7)

Skattev erket tillstyrker förslaget men anser att det uttryckligen av 27 a § FOL b ör framgå att
den som avregistrerats enligt 22 a § FOL inte om fattas av anm älningsskyldigheten.
E fter som myn digh eter och organ som kan b egära tilldelningav samordningsnummer också
kan anm äla att det finns ett fortsatt b eh ov av numr et så b ör den myndigh et eller organ som
anm äler ett sådant b ehov också kunn a begära att Skatteverket ändrar den adr ess som är
registrerad för p ersonen . E tt tillägg om detta b ör göras i den föreslagna 27 b § FO L.

2.10

Normgivningsbemyndigande (avsnitt 9.9)

Skattev erket tillstyrker att det införs ett n ormgivningsb emyn digande i en ny p aragraf, 18 c
FOL och en utvidgad föreskriftsrätt för Skatteverket genom ett tillägg i 5 b § FO F.

§

D et föreslagna bemyndigandet i 18 c § FO L avser föreskrifter om förutsättningarna för att
tilldelas ett sam ordningsnummer. I 5 b § F O F anges att Skatteverket får m eddela närmare
föreskrifter om de krav som ska ställas på iden tifiering (. . .). I ljuset av förslagen om egen
an sökan , avregistrering, anm älan om fortsatt behov av samordningsnumm er, upphävan de av
avregistrering, uppgradering tillfastställd identitet efter egen ansökan sam t
anm älningsskyldighet avseende aktuell adr ess b ör föreskriftsrätt en enli gt Skattev erket även
om fatta dessa delar.

2.11

Överklagande (avsnitt 9.10)

Skatteverket tillstyrker förslagen om ändring och tillägg av bestämm elsen om överklagan de i
39 § F OL , m en lämn ar följande synp unkt p å förslaget att överklagan de från enskilda får ske
utan b egrän sning tillen viss tid enligt 40 § FO L.
Ö verklagande ska ske tillFörvaltningsrätt en i Stockholm och får ske utan begränsning tillen
viss tid. D etta förslag skulle medföra att de olika avregistreringsgrunderna i FO L får olika
överklagandetid. Beslut om avregistrering gen om flyttningfrån Sverige får t.ex. överklagas
inom tre veckor från den dag den klagan de fick del av b eslutet (40 § an dra stycket första
m eningen FOL). Skatteverket föreslår att sam tliga avregistreringsgrunder har tre veckors
överklagan detid.

2.12

Behandling av personuppgifter med anledning av åtgärder för att
förbätt ra samordnings numren (avsnitt 9.11)

Skatteverket tillstyrker föreslaget om ett tillägg i 2 kap 3 § FdbL, men an ser att det i
prom em orian b ör förtydligas m ed vilket stöd Skatteverket får behan dla uppgift om vilket år
sam ordningsnumm er tilldelas i folkbokföringsdatabasen .
Förslaget innefattar en möjligh et att b eh an dla den nya grunden för avregistrering i
folkbokföringsdatabasen (2 kap . 3 § första stycket 13 FdbL). Skatteverket upp fattar förslaget
som att det komm er att finnas stöd för att inom ram en för avregistrering av
sam ordningsnumm er även b ehandla uppgift som innebär att avregistreringsorsaken
preciseras i olika p oster, t.ex. avregistrering efter fem år, avliden , avregistrering efter egen
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b egäran , tilldelat p å felaktig grund eller ann an avregistreringsorsak. Skatteverket upp fattar
dessuto m förslaget som att även t ex. datum för avregistrering, datum för upph ävande av
avregistrering, preliminä
rt avregistreringsdatum liksom förlängningsdatum får b ehandlas
m ed stöd av 2 kap . 3 § första stycket 13 FdbL.
D et kan enligt Skatteverkets bedömning inte uteslutas att underlaget och grunden för b eslut
om avregistrering av samordningsnumm er kan komm a att innehålla kän sliga p ersonuppgifter
(artikel 9.1 i E U:s dataskyddsförordning). D ärem ot innebär en b ehan dlingav känsliga
personuppgifter i databasen inte att en sökningp å kän sliga personuppgifter får ske. D etta
b ör enligt Skatteverket förtydligas.

2.13

Ändringar i SPAR (avsnitt 10)

Skatteverket tillstyrker de författningsändringar som föreslås i SPAR-lagen . Skatteverket
an ser dock att samtliga sam ordningsnumm er ska få behandlas i SPAR, d.v .s. även om det
råder o säkerh et om en persons identitet. Skatteverket föreslår därför att formuleringen i 4 §,
första stycket "(. . .)om det inte råder osäk erhet om p ersonernas identitet. " stryks. O m formuleringen
stryks b ehöv er det även regleras att det i SP AR får behandlas uppgift om att det råder
osäkerh et om en p erson s identitet.
Begrän sningen att endast sam ordningsnumm er m ed fastställd identitet får finnas i SP AR
m edför problem för bl.a. p en sion sförsäkringsföretag. D essa företag beh öv er få tillgång till
uppgifter om alla samordningsnumm er för att kunna beräkna en p ersons livslånga pen sion .
O m p ersonen gen om åren s lopp har tilldelats samordningsnumm er och kan ske även blivit
folkbokförd och tilldelats ett p ersonnumm er ska p ersonen s sammanlagda p en sion beräknas.
D etta skulle un derlättas om företagen får elektronisk tillgång tilluppgift om alla
sam ordningsnumm er via SP AR.
Skattev erket tillstyrker även de föreslagna än dringarna i SPAR-förordningen . Skatteverket
b edöm er dock att gallting
sfristen för uppgift om avregistrering från folkbokföringen för
u tflyttade enl . 20 § FOL bör förlängas från tre tillsex år . D en korta gallringsfristen innebär
idag att utflyttade personer med fortsatt stark anknytningtillSverige (ex. gränsgångare) efter
förhållan devis kort tid tapp ar kon takt m ed företag i Sverige såsom banker, försäkringsb olag
m. fl. Synpunk ter p å den korta gallringsfristen för utflyttade fram förs regelmässigt tillSPAR.

2.14

Övrigt

D et finns idag cirka en halv miljon p ersonnummer som tilldelats av annan anledning än
folkbokföring före år 2000 (TP-numm er). D essa är samordningsnumr ets föregängare som
fortsatt lever vidare i folkbokföringen . Skatteverket anser att förslagen om
sam ordnin gsnumm er även bör gälla dessa p ersonb eteckningar. I annat fall komm er dessa
nummer, likt sam ordningsnumm er idag, finnas registrerade i folkbokföringsdatabasen för all
fram tid utan m öjlighet tillavregistrering. G en om att läta TP -numm er om fattas av de
föreslagna än dringarna komm er samtliga TP -numm er där anmälan om fortsatt b ehov inte
inkomm er att avregistreras vid utgången av år 2021 eftersom samtliga tilldelades före år
2016. D etta kan förslagsvis regleras genom en övergångsb estämm else tillF OL. Regleringen i
FdbL b eh över då kompletteras så att det blir m öjligt att behandla exemp elvis avregistrering
och upphävan de av avregistrering av TP -numm er. D et finns då även ett b ehov av att
komplettera SPAR-lagen och SPAR-förordningen med bestämm elser som gör det möjligt att
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b eh andla uppgifter om TP -numm er i SP AR samt en komplettering av gallringsbestämm elsen
i 16 $ SPAR-förordningen .
Skattev erket anser dessutom att det finns skäl att göra det möjligt att under vissa
om stän digh eter även avregistrera p ersonnummer som tilldelats m ed stöd av 18 b § FOL
(immunitetsnummer). D et förekomm er att utländska b eskickningar underrättar Skatteverket
nitetsnumm er avslut at sin tjänstgöring vid amb assaden eller
att en p erson m ed ett immu
kon sulatet och lämnat Sverige. D et finns idag ingen möjlighet att avregistrera ett sådant
numm er från folkbokföringen . E n m öjlighet tillavregistrering kan förslagsvis regleras
gen om en övergångsb estämm else till FOL som inneb är att immunitetsnumm er omfattas av
b estämm elsen i 22 a § tredje stycket FOL.

Konsekvenser för Skatteverket

3

K ostnader av engångskaraktär un der ären 2020-2021 b eräkn as tilltotalt 53 miljoner kron or
varav 50 miljon er kronor avser utvecklingoch anpassning av it-system och 3 miljoner
kron or av ser informations- och utbildningskostnader. Från och m ed 2021 bedöms det
föreligga ett årligt behov av nivåh öjning motsvarande 20 miljoner kronor.
D e anp assningar som nu sker systemm ässigt avseende hanteringen av sam ordningsnummer
inneb är att en helt ny systemmiljö byggs upp . D elar av utvecklingen av den komm er att ske
under 2020, m edan an dra delar komm er att ske un der 2021.
Utökade arbetsuppgifter genom ökat inflöde av an sökningar om sam ordningsnummer,
anmälningar om fort satt behov av sam ordningsnummer, an sökningar om upph ävande av
avregistrering samt anmälningar eller begäran om ändring av adress beräknas uppgå till
omkring 100 000 ärenden . D et m otsvarar cirka 9 miljon er kron or i nivåhöjning från 2021.
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