YTTRANDE

Datum

Sida

2020-10-13

1 (2)

Ert dnr

Dnr

Ju2020/02095/Å

EBM2020-587

Justitiedepartementet

Angående promemorian registrering av kontantkort m.m.
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria.
De föreslagna bestämmelserna vad gäller registreringsskyldighet är enligt
Ekobrottsmyndigheten väl avvägda. De bedöms kunna leda till en effektivare
brottsbekämpning och ha en viss brottsförebyggande effekt.
Ekobrottsmyndigheten ställer sig positiv till utredarens samtliga förslag med nedan
kommentarer.
5.6.2 Vilka aktörer bör omfattas av ett registreringskrav?
Enligt utredaren finns det inget tydligt behov av att det införs en registreringsskyldighet för
så kallade M2M- tjänster. Detta bland annat med anledning av att dessa tjänster endast är
avsedda för kommunikation mellan maskiner och inte mellan människor. Om M2M- tjänster
inte ska omfattas av registreringskravet, bör det säkerställas att de inte kan användas för
kommunikation mellan människor. Om tjänsterna kan användas för kommunikation mellan
människor och inte omfattas av registreringskravet, riskerar förslaget att bli mindre
verkningsfullt.
5.6.2 Under vilken tid bör uppgifterna lagras?
Ekobrottsmyndigheten instämmer särskilt i utredarens förslag att de registrerade uppgifterna
ska lagras under ett år från registreringen. Det är av vikt för de brottsbekämpande
myndigheterna att uppgifterna finns tillgängliga under en tid även efter det att tjänsten
avslutats. Förslaget om en lagringstid om ett år framstår som väl avvägd.
5.6.2 Hur bör identitetskontrollen gå till?
Som utredaren anger finns det i Sverige cirka 7 000 fristående handlare som säljer
kontantkort. Den identitetskontroll som ska utföras innan registrering sker kan alltså komma
att utföras av dessa fristående återförsäljare. Det är viktigt att det på ett tydligt och
lättillgängligt sätt i föreskrifter anges närmare hur identitetskontrollerna ska gå till och på
vilket sätt identiteten kan göras sannolik, även på annat sätt än genom sedvanlig
identitetshandling.
8.2 Konsekvenser för det allmänna.
Ekobrottsmyndigheten instämmer i utredarens bedömning att förslagen i viss mån kan
medföra ökade kostnader för berörda myndigheter, däribland Ekobrottsmyndigheten.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Verksjuristen Jonatan Lindgren har
varit föredragande.
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