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Finan sdep artem entet
Skatte- och tullav delningen, E nheten för
skatteadminis
tration , skatteavtal och tullfrägor

Remissytt rande över departementspromemorian
Säkrare samordningsnummer och bätt re förutsätt ningar
för korrekta uppgifter i folkbokföringen
(Fi2020/ 00131/ S3)

Svea h ovrätt h ar b eretts tillfälle att inkomm a m ed synpunkter på dep artementsprom em ori an Säk rare samordningsmummer och bättreförutsättni ngarf r k orrek ta uppgifter
if olkbokföringen. H ovr ätt en har, utifrän de utg angspunkt er som hovrä tten har att
b eakta, följan de synpunkter att fram föra.

D en föreslagna underrättelseskyldigheten i 32 c § i folkbokf öringslag en
(1991:481)
E tt införan de av den föreslagna bestämm elsen 32 c § innebär att dom stolarna
åläggs en un derrättelseskyldigh et tillSkatteverket om uppgifter som b erör enskilda. Un derrättelserna kan i förlängningen leda tillingripan de åtgärder m ot den
en skilde i fonn av vitesföreläggande eller lagforing. H ur detta kan p åv erka domstolsaktörernas uppfattningav dom stolarna analyseras inte i prom em orian .
D om stolarna utövar sin verksamh et gen om en skilda domare vars roll b ör vara
begrän sad tillatt han dlägga och avgöra de mål som han eller hon har fram för sig.
Vid situation er då misstankar om t.ex. m en ed eller förfalskad bevisning uppkommer är det i normalfallet någon av par terna, i brottmål åklagaren , som agerar för
att få till stån d en utredning. D omaren s roll i dessa fall är b egrän sad tillatt värdera b evisningen inom ram en för de frågor som aktualiseras i målet. G enom
denna h ållningupprätthålls dom arens och domstolarnas neutralitet i förh ållande
tillparterna.
Frågan om lämpligheten i att dom stolar lämnar un derrättelser om en skilda till
andra myndigheter har uppmärksamm ats i sekretesslagstiftningen . I förarb etena
tillbl.a. 14 kap . 2 § sekretesslagen (1980:100) som nu delvis är ersatt m ed 10 kap .
24 § offentligh ets- och sekretesslagen (2009:400), kon stateras att det är av stor
b etydelse för tilliten tillrättsväsendet att domstolarna visar återhållsamh et m ed
att lämna uppgifter om brott som framkommit i den rättskipande v erksamheten
(prop . 1983/ 84:142 s. 39). Justitieombu dsm annen har i ett an tal ären den, med
hänvisning tillb .la. detta förarb etsuttalan de, riktat kritik m ot dom stolar och domare som anm ält eller på annat sätt vidareförmedlat mi sstänkta brott tillåklagare
eller p olis GO 1990/ 91 s. 29, J O 2003/ 04 s. 33 och J O 2017/ 18 s. 66).
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O m domaren / domstolen lämnar underrättelser tillSkattev erket om misstänkta
felaktigheter i folkb okföringen angåen de p arter eller vittnen kan detta i vissa fall
upp fattas som att domaren / domstolen agerar osakligt och tillderas nackdel. D et
är av stor betydelse att domstolarna och de enskilda dom arna både är och upplevs op artiska. D om stolarna komm er visserligen att gynnas av m er tillförlitliga
uppgifter i folkbokf örin gen och det kan därför vara rimligt att dom stolarna m edv erkar i att lämn a un derrättelser. E ftersom frågan om hur lagförslaget komm er
att inverka på upp fattningen av dom arnas/ domstolarnas op artiskh et inte analyseras i b eredningsunderlaget anser hovrätten emellertid att un derlaget inte upp fyller b eredningskr avet i regeringsform en och avstyrker därför lagförslaget i
denna del.
Lagförslaget komm er därtillatt medföra ytterligare arb etsm om ent. H ovrätten är
redan underfinan sierade och kan inte åta sig någon ny uppgift utan att det går u t
över den döm ande verksamh eten .
Svea h ovrätt h ar inte några synpunkter att lämn a i övriga delar som tas upp i
prom em or1an.

I han dläggningen av detta ären de har deltagit hovrättspresiden ten Anders
P erklev, hovrättsrådet Camilla Larsson och tf. hovrättsassessorn Christian N ilsson, föredragande.

