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Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och
tullfrågor

Promemoria Säkrare samordningsnummer och bättre
förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen
Er referens Fi2020/00131/S3

Pensionsmyndigheten tillstyrker förslagen och lämnar några synpunkter nedan.
Pensionsmyndigheten anser dessutom att införande av en bestämmelse om skyldighet
för Skatteverket att underrätta Pensionsmyndigheten i ärenden om registrering av
dödsfall i utlandet bör övervägas.

1

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser (avsnitt
11)

Pensionsmyndigheten delar utredningens uppfattning att införandet av en skyldighet
att avregistrera vissa samordningsnummer minskar risken för otillbörligt nyttjande och
ett mer tillförlitligt folkbokföringsregister. Förslaget innebär att samordningsnummer
som tilldelats före 2016 ska avregistreras vid utgången av 2021 såvida det inte
dessförinnan anmälts att det finns ett fortsatt behov av numret. Pensionsmyndigheten
välkomnar förslaget. Med hänsyn till den utvecklingsagenda som ålagts myndigheten
såsom anpassning till riktålder, införande av pensionstillägg samt genomförande av
stora it- satsningar avseende handläggningssystem kan det finnas stora svårigheter att
utveckla och införa relevant it- stöd då första avregistreringskontrollen ska ske. Mot
bakgrund av detta förordar Pensionsmyndigheten att tidpunkten för första
avregistreringskontrollen flyttas fram.
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2

Övrigt

2.1

Utvidgat informationsutbyte mellan
Pensionsmyndigheten och Skatteverket avseende avlidna
i utlandet

Pensionsmyndigheten och Skatteverket har under 2018 och 2019 kommit överens om
att verka för regeländringar som möjliggör ett utvidgat informationsutbyte mellan
myndigheterna avseende avlidna i utlandet. Förevarande promemoria reglerar
Pensionsmyndighetens underrättelseskyldighet gentemot Skatteverket. Behovet av
information från Skatteverket till Pensionsmyndigheten tas däremot inte upp i
promemorian.
Pensionsmyndigheten får i dag information från Skatteverket om avlidna inom och
utom landet när dessa registreras i folkbokföringsregistret. För att registreras som
avliden i detta register krävs att vissa formalia- och beviskrav är uppfyllda beträffande
att en person är avliden. När Skatteverket får information om att en person avlidit i
utlandet men där det efter utredning konstateras att formalia-, eller beviskraven inte är
uppfyllda sker ingen registrering i folkbokföringsregistret. Den informationen som
Skatteverket har om det misstänkta dödsfallet är dock värdefull för
Pensionsmyndigheten (se vidare 2.1.2).
2.1.1

Bakgrund och konsekvenser

Pensionsmyndigheten betalar årligen ut pension till ca 150 000 personer som är
bosatta utomlands. När rätten till pension upphör med anledning av att den
pensionsberättigade avlider är det viktigt att Pensionsmyndigheten snabbt får
information om dödsfallet. Pensionsmyndigheten skickar en gång per år ut s.k.
levnadsintyg i vilket mottagaren av pensionsutbetalningen ska intyga att hen lever för
att pensionen ska fortsätta att betalas ut. Denna hantering innebär i teorin att en
felaktig utbetalning inte ska kunna pågå längre än 11-12 månader. Det förekommer
dock av olika anledningar att utbetalningar görs till personer bosatta i utlandet under
längre tid än detta. Det kan röra sig om personer som felaktigt är folkbokförda i
Sverige, trots att de bor i utlandet, eller att personer med tillgång till den avlidnes post
falskeligen intygar att personen fortfarande lever.
2.1.2

Förslag
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Med anledning av det ovan anförda är Pensionsmyndigheten av uppfattning att det bör
införas bestämmelser med innebörden att Skatteverket är skyldig att underrätta
Pensionsmyndigheten, även i de fall när någon registrering i folkbokföringsregistret
inte görs. Myndigheten anser även att en sådan underrättelse borde få lämnas
elektroniskt. I de fall där Skatteverket kan konstatera att något dödsfall inte inträffat,
ska underrättelse inte ske.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av
verksamhetsutvecklare Hava Husic. I den slutliga handläggningen har även stabschef
Kajsa Möller, personalchef Erik Ekblad, avdelningscheferna Ole Settergren, Magnus
Rodin, Erik Fransson, Henrik Engström, Marie Evander, Lena Aronsson, Bengt
Blomberg och Carl-Magnus Löfström samt juristen Mårten Rye-Danjelsen deltagit. I
den slutliga beredningen har även enhetscheferna Martina Irving och Kent Larsson
samt juristen Lisa Johansson deltagit.

Daniel Barr
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