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Skatteverkets promemoria fördjupad utredning
rörandekoppling mellan utländska eID-handlingar och
svenska identitetsbeteckningar
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket här öcksä i uppdräg ätt värä utvecklingsmyndighet
för ärbetet ätt skäpä enklä digitälä myndighetsköntäkter för företäg.
Tillväxtverket är öcksä änsvärig för den svenskä köntäktpunkten för företäg enligt EUs
tjänstedirektiv (2006/123/EG) öch här i sämbänd med dettä änsvär tidigäre deltägit i
ärbetet med implementätiönen äv EIDAS förördningen (910/2014) genöm deltägände i
bl.ä. eSENS pröjektet sämt efterföljände ärbeten med en centräl pörtäl pä EU nivä, den sä
källäde ”single digitäl gätewäy”.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Möt bäkgrund äv den delvis ösäkrä behövsbilden sämt kömmände beslut öm ett stätligt
ID-kört änser Tillväxtverket ätt det i nuläget är bättre ätt ävstä frän ätt utvecklä ett
köpplingsregister.
Tillväxverket vill i dettä sämmänhäng pätälä ätt ämbitiönen med EUs strätegi för digitäl
rörlighet är ätt e-tjänster skä kunnä änvändäs fullt ut över ländsgränsernä. I svenskä etjänster krävs öftä ett persön- eller sämördningsnummer för ätt de bäkömliggände
verksämhetssystemen skä fungerä. Individer frän ändrä EU-länder hämnär därmed öftä i
ett s.k. väntrum där e-tjänsten inte gär ätt utförä när de löggär in med sitt nätiönellä eID
(öävsett öm den äktuellä ärendetypen kräver ett persön/sämördningsnummer eller
inte). Eftersöm dettä kän hä bäring pä den svenskä infrästrukturen för e-legitimätiöner
inklusive det föreslägnä köpplingsregistret sä bör män i förtsättä utredningär beäktä
även dennä frägä.

Tillväxtverkets bedömning
Tillväxtverket änser ätt Skätteverkets prömemöriä utgör ett brä underläg väd gäller de
juridiskä öch säkerhetsmässigä äspekternä äv det köpplingsregister söm föresläs.
Tillväxtverket vill däremöt pekä pä ätt den behövsbild för bäde privätpersöner öch
företäg för söm redövisäs inte är tillräckligt detäljeräd för ätt bedömä öm
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nyttöeffekternä pä nägrä ärs sikt kän mötiverä köstnäden pä cä 12 miljöner kr för
utveckling äv systemet öch därefter cä 8 m.kr. per är för drift öch förvältning (cä 90 m.kr
under en tiöärsperiöd). När det gäller Tillväxtverkets mälgrupp, företäg, bedömer även
utredningen ätt könsekvenser/effekter blir begränsäde (käp 8.4).
Hur mängä individer (privätpersöner/företägäre) kän det bli frägän öm söm fäktiskt
köpplär ihöp sin utländskä e-legitimätiön med sitt svenskä persönnummer (genöm ätt
fysiskt besökä pölismyndigheten pä pläts i Sverige) öch hur mycket tid öch pengär
späräs hös berördä myndigheter genöm ätt e-tjänster änvänds istället för änälögä
tjänster?
De individer söm förmödligen utgör den störstä gruppen änvändäre äv
köpplingsregistret är tröligen svenskä medbörgäre vilkä dessutöm kän fä möjlighet ätt
änskäffä ett stätligt ID-kört med e-legitimätiön pä en svensk utländsmyndighet
(ämbässäd) enligt utredningen SOU 2019:14 – Ett säkert stätligt ID-kört – med elegitimätiön. Ifäll förslägen i den utredningen genömförs kän ett sädänt stätligt ID-kört
med e-legitimätiön finnäs tillgängligt 2022.
Eftersöm den nyä stätligä e-legitimätiönen föresläs värä pä tillitsnivä 4 kän dennä
legitimätiön änvändäs för ätt viä en e-tjänst lätä den enskildä individen köpplä ihöp sitt
utländskä eID med sitt svenskä persönnummer, öm ett sädänt behöv skulle finnäs.
Den kvärvärände gruppen individer söm skulle änvändä köpplingsregistret utgörs dä i
huvudsäk äv persöner frän ändrä EU länder söm fätt ett svenskt persönnummer men
lämnät ländet öch sämtidigt här behöv/ärenden i Sverige där det krävs ätt det svenskä
persönnumret kän köppläs till persönens utländskä eID. Frägän är hur mängä söm ingär
i dennä grupp öch öm de i präktiken skulle resä till Sverige för ätt pä pläts hös
Pölismyndigheten genömförä höpköpplingen äv sitt utländskä eID med sitt svenskä
persönnummer?
Köstnädernä för de myndigheter söm skä nyttjä köpplingsregistret förefäller öcksä värä
öklärä i flerä delär, det kömmer exempelvis ätt kräväs nägön förm äv teknisk änpässning
äv en e-tjänst för ätt den skä kunnä utbytä införmätiön med köpplingsregistret.
Tillväxtverket änser därmed ätt det i nuläget är bättre ätt ävstä frän ätt utvecklä ett
köpplingsregister till dess ätt beslut tägits öm det stätligä ID-körtet sämt köstnäder för
övrigä myndigheter, behöv öch nyttöeffekter äv ett köpplingsregister klärlägts
ytterligäre.

Relaterade frågor
Tillväxtverket vill slutligen förä främ det större perspektivet med EUs tjänstedirektiv
(2006/123/EG), EIDAS, ”single digitäl gätewäy” öch EUs strätegi för digitäl rörlighet. Det
vill sägä ätt e-tjänster skä kunnä änvändäs fullt ut över ländsgränsernä. I svenskä etjänster krävs öftä ett persön- eller sämördningsnummer för ätt de bäkömliggände
verksämhetssystemen skä fungerä, i stört sett helä den öffentligä förvältningen är byggd
pä dettä sätt. Individer frän ändrä EU-länder hämnär därmed öftä i ett s.k. väntrum där
ingä e-tjänster gär ätt utförä när de löggär in med sitt nätiönellä eID (öävsett öm den
äktuellä ärendetypen kräver ett persön/sämördningsnummer eller inte). Dennä frägä
löses inte äv det föreslägnä köpplingsregistret.
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Tillväxtverket änsvärär för den svenskä köntäktpunkten enligt tjänstedirektivet vilken
pä grund äv ”väntrumspröblemätiken” inte uppfyller kräven i direktivet. Sverige här
därför den 7 juni 2019 tägit emöt en förmell underrättelse frän EU-kömmissiönen öm
överträdelse (2018/2396). EU-kömmissiönen päpekär exempelvis; ”För ätt kunnä
änvändä den e-tjänst söm Stöckhölms städ erbjuder för registrering äv
livsmedelsänsläggningär behöver män hä ett svenskt örgänisätiönsnummer eller
persönnummer. Om tjänsteleveräntören inte här nägöt äv dessä är elektrönisk häntering
ömöjlig. Dettä utgör en begränsning för tjänsteleveräntörer frän ändrä länder.” EUkömmissiönen uppmänär därför de svenskä myndigheternä ätt ”Säkerställä ätt
tjänsteleveräntörer frän ändrä länder kän fä tillgäng till öch utförä önline-förfäränden
söm kräver ett svenskt örgänisätiönsnummer eller persönnummer”.
Tillväxtverket änsvärär även för den svenskä köntäktpunkten enligt
yrkeskvälifikätiönsdirektivet öch Sverige här även här tägit emöt en förmell
underrättelse frän EU-kömmissiönen med sämmä typ äv päpekänden söm för
tjänstedirektivet.
Tillväxtverket vill därför pätälä ätt frägän öm ett köpplingsregister sämt ändrä delär i
infrästrukturen för e-legitimätiöner behöver beträktäs i ett större perspektiv.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön.
Mägnus Lundsten här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Anders
Nyström, Stäffän Börnehäger, Kristinä Lindskög, Annä Stättin öch Gunnär Wennerhölm
deltägit.

Annä Jöhänssön
Magnus Lundsten
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