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Skatteverket
Att. Lars B Nilsson
171 94 Stockholm

Skatteverkets förslag till föreskrifter om konto- och
värdefackssystem
Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) har synpunkter rörande 5 § i förslaget
avseende enligt nedan. Kronofogden har i övrigt inga synpunkter på föreslagna
föreskrifter.
Myndigheternas loggning
Kronofogden avstyrker förslaget till 5 § och anser att Skatteverket ytterligare bör
överväga vilken loggning hos myndigheterna som krävs för uppföljning och vilka
eventuella krav på lagringstid som bör finnas.
Den föreslagna paragrafen har följande lydelse:
5 § För att möjliggöra senare uppföljning ska myndigheterna logga både de frågor de ställt och
de svar de mottagit, i originalformat och tillsammans med ett korrelations-ID, och lagra dem i
minst fem år.

Kronofogden anser att den föreslagna bestämmelsen har en otydlig innebörd och
att det därför är svårt att bedöma om den är nödvändig för att möjliggöra senare
uppföljning. Såsom Kronofogden uppfattar bestämmelsen avser den inte bara en
logg över frågor ställda av myndigheten, utan också ett krav på bevarande av de
frågor man ställer och svar man får. Kronofogden har svårt att se vilket behov en
föreskrift som på detta sätt ställer krav på registrering och bevarande är avsedd att
fylla. Frågor om registring är redan reglerade i andra författningar och förslaget
kan medföra en risk för att enskildas personuppgifter kan komma att få en onödig
exponering. För en ändamålsenlig uppföljning borde det enligt Kronofogdens
bedömning räcka med den logg som Skatteverket ska föra över behandlingen och
en sedvanlig auditlogg över myndigheternas sökningar.
Den förslagna bestämmelsen innebär ett bevarande i originalformat. Vad som
avses med detta krav är otydligt och kan skapa tillämpningsproblem. Det kan även
bli onödigt kostnadsdrivande. En analys av de kostnader som förslaget medför
saknas i denna del i konsekvensanalysen.
De svar som Kronofogden får genom systemet kommer att behandlas i
myndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas, som förs i enlighet med lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. I
denna lag uppställs ett krav på gallring senast fem år efter utgången av det
kalenderår då mål eller ärende som uppgifterna hänför sig till avslutades (2 kap. 6
§). Med det föreslagna kravet på vad som ska omfattas av loggen riskerar
bevarandetiden att komma i konflikt med denna bestämmelse.
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Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.
Verksjurist Daniel Dalenbring har föredragit ärendet. I den slutliga
handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen
och rättschef Ulrika Lindén deltagit.
Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det
nya coronaviruset undertecknas beslutet inte.
Christina Gellerbrant Hagberg

Daniel Dalenbring

