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med stöd vid korttidsarbete
(Fi2020/02127/S1)
Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda
promemoria.
I promemorian lämnas förslag till ändringar i bl.a. förordningen (2020:208) om
stöd vid korttidsarbete. Det föreslås även vissa ändringar i skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Jag har valt att begränsa mitt yttrande till sistnämnda
ändringar, som rör en utökad anmälningsskyldighet till åklagare för Skatteverket. I
övrigt avstår jag från att yttra mig över promemorian.
Förslaget om en utvidgad anmälningsskyldighet för Skatteverket
I promemorian föreslås en utvidgning av Skatteverkets anmälningsskyldighet till
åklagare enligt skatteförfarandeförordningen. Den korta svarstiden har inte
möjliggjort annat än en översiktlig granskning av förslaget. Förslagen i
promemorian sägs vara motiverade av behov av ökade kontrollåtgärder för att
motverka fusk med stöd vid korttidsarbete. Mot den bakgrunden framstår det i och
för sig som befogat att anmälningsskyldigheten avseende bedrägeribrott även
omfattar lagen om stöd vid korttidsarbete. Däremot kan jag inte se att det framförs
några sakskäl till att anmälningsskyldigheten utvidgas i övrigt på det sätt som
föreslås, annat än att anmälningsskyldigheten då kommer att täcka alla de brott
som omfattas av skattebrottsenhetens verksamhet. Jag utesluter inte att en
anmälningsskyldighet för sådan brottslighet kan ha betydelse för att motverka fusk
med stöd vid korttidsarbete. De föreslagna utvidgningarna är dock generella och
avser alla former av nämnda brottslighet. Innan en sådan förändring görs måste
behoven och effekterna analyseras ytterligare.
I sammanhanget bör också beaktas det förslag till utökade möjligheter till
informationsutbyte inom Skatteverket som bereds i Regeringskansliet. JO har
nyligen yttrat sig över ett utkast till proposition och därvid avstyrkt förslaget
eftersom effekterna i integritetshänseende inte tillräckligt hade analyserats
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(JO:s dnr R 49-2020). Jag efterlyser en analys av vilka effekterna i
integritetshänseende blir om regeringen går vidare med förslaget om utökat
informationsutbyte inom Skatteverket och samtidigt utökar verkets
anmälningsskyldighet till åklagare på det sätt som föreslås i den nu remitterade
promemorian.
Jag har inför detta yttrande samrått med justitieombudsmannen Per Lennerbrant.
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