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Hemställan om författningsändringar för att möjliggöra ett
effektivt informationsutbyte i ärenden som rör uppehållstillstånd för arbete och olika kategorier av tillstånd för
arbete
Sammanfattning

Migrationsverket föreslår att sekretessbrytande regler införs i förordningen
(2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet, förordningen (2001:590) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet samt förordningen
(1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
att lämna uppgifter till andra myndigheter. De sekretessbrytande reglerna
ska möjliggöra ett elektroniskt utlämnande av uppgifter från Skatteverket
(beskattningsdatabasen), Kronofogdemyndigheten (utsöknings- och
indrivningsdatabasen) samt Försäkringskassan (socialförsäkringsdatabasen),
för att användas i handläggning av ansökningar i eller kontroll av följande
ärendekategorier:






Uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet enligt
5 kap. 5 § andra stycket och 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
uppehållstillstånd och arbetstillstånd enligt 5 kap. 5 § första stycket 1
och 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen,
uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning, s.k.
EU-blåkort, enligt 6 a kap. utlänningslagen,
tillstånd för företagsintern förflyttning, s.k. ICT-tillstånd, eller sådant
tillstånd för rörlighet för längre vistelse enligt 6 b kap. utlänningslagen, eller
tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap. utlänningslagen.

Bakgrund

tBfd16 2017-06-20

Frågan om ett effektivare informationsutbyte vid handläggning av och
efterkontroller i ärenden om uppehållstillstånd för arbete och arbetstillstånd
har varit föremål för genomlysning i ett flertal departementsskrivelser och
betänkanden. Migrationsverkets initiala behov identifierades redan år 2013 i
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departementspromemorian Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57). Migrationsverkets behov har sedan vidare
analyserats och utvecklats i de betänkanden som Utlänningsdatautredningen1, Arbetskraftsinvandringsutredningen2 och Utredningen om
kvalificerad välfärdsbrottslighet3 senare har överlämnat till regeringen.
Även i departementspromemoriorna Genomförande av ICT-direktivet, Ds
2017:3, och Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27,
har Migrationsverkets behov av i princip samma uppgifter framhållits.
Migrationsverkets behov av uppgifter

Migrationsverket har i ärenden om uppehållstillstånd för arbete och för egna
företagare samt olika kategorier av tillstånd för arbete att göra bedömningar
rörande anställningsvillkor m.m. Migrationsverket har även i uppgift att
motverka missbruk av reglerna och systematiskt arbeta för att upptäcka
missbruk som exempelvis skenanställningar. Migrationsverket ska även
göra kontroller beträffande arbetstillstånd under löpande tillståndstid, något
som kan leda till ärenden om återkallelse av tillstånd.
Beträffande ansökningar som rör anställning inom vissa branscher
genomförs fördjupade utredningar. Det gäller bland annat städbranschen,
hotell- och restaurangbranschen, byggnadsbranschen och serviceyrken. Den
fördjupade utredningen tar i allmänhet sikte på förhållanden som rör
arbetsgivaren och innebär kontroll exempelvis av att det bedrivs en
faktisk verksamhet, att arbetsgivaren sköter inbetalning av skatter
och avgifter och att verksamheten uppnår sådana resultat att det finns
en realistisk förutsättning för arbetsgivaren att anställa mer personal.
Utredningarna anpassas efter förhållandena i det enskilda fallet.
För att Migrationsverket ska kunna handlägga ärenden om uppehållstillstånd
för arbete och för egna företagare samt olika kategorier av tillstånd för
arbete behöver Migrationsverket tillgång till uppgifter av ekonomisk art från
olika aktörer, både rörande arbetstagare och arbetsgivare. Vissa uppgifter
behövs bl.a. för att kontrollera tillförlitligheten i de uppgifter som den
utländske arbetstagaren, efter arbetsgivarens medverkan, lämnar i sin
ansökan. Uppgifter behövs även avseende egna företagare, eftersom krav på
uppehållstillstånd finns även för dem.
Sedan ICT-direktivet4 implementerades i svensk rätt finns särskilda
bestämmelser om tillstånd för arbetstagare vid företagsintern förflyttning. I
den ovan nämnda departementspromemorian Ds 2017:3 har framhållits att
även för dessa tillstånd, som är kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd,
behöver Migrationsverket få tillgång till uppgifter i fråga om arbetstagaren,
värdföretaget och arbetsgivaren från olika aktörer. Uppgifterna behövs för
1

Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet, SOU 2015:73
Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden, SOU 2016:91
3
Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra,
SOU 2017:37
4
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för
inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av
personal
2
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att kunna kontrollera lämnade uppgifter om t.ex. den tillståndssökandes
ersättning och värdföretagets skötsamhet beträffande skatter och avgifter. I
promemorian har konstaterats att de behov av uppgifter som tidigare har
identifierats och analyserats i bl.a. Utlänningsdatautredningens betänkande,
SOU 2015:73, även gäller för handläggning av ärenden som rör s.k. ICTtillstånd och ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse, med vissa tillägg
av uppgifter från utsöknings- och indrivningsdatabasen.5
Beträffande tillstånd för säsongsarbete har Migrationsverkets behov av att
på ett effektivt sätt få tillgång till uppgifter för handläggning av ärenden
framhållits i Ds 2017:27. I promemorian anges att de överväganden och
bedömningar som görs i SOU 2016:91 och Ds 2017:3 gör sig gällande även
i fråga om ärenden som rör tillstånd enligt säsongsanställningsdirektivet6.
Migrationsverket behöver få tillgång till uppgifter i fråga om både
arbetstagaren och arbetsgivaren. Uppgifterna behövs för att kunna
kontrollera lämnade uppgifter om t.ex. sökandens lön och arbetsgivarens
skötsamhet beträffande skatter och avgifter.7
Migrationsverket har sedermera även identifierat ett behov av att få tillgång
till i allt väsentligt samma uppgifter för handläggning av ansökningar om
uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning (s.k. EUblåkort). Detsamma gäller för ärenden beträffande uppehållstillstånd för
egna företagare.
Bifogat denna skrivelse finns en specifikation av vilka uppgifter
Migrationsverket i dagsläget anser sig vara i behov av för handläggning av
ärenden som rör uppehållstillstånd för arbete, uppehållstillstånd för egna
företagare, arbetstillstånd, EU-blåkort, ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för
rörlighet för längre vistelse och tillstånd för säsongsarbete samt för
efterföljande kontroller i dessa ärendeslag och av vilken anledning
uppgifterna behövs.
Formen för utlämnande av uppgifter

Migrationsverket arbetar för att möjligheterna till digital handläggning
generellt ska öka och en del i detta är att i största utsträckning – där
förutsättningar finns – få in uppgifter elektroniskt. När det gäller
handläggning av arbetstillstånd m.m. är det av stor vikt att alla
handläggningsmoment kan utföras i den digitala miljön och att även
nödvändiga kontroller hos andra myndigheter kan göras digitalt och utan
tidsspillan.
En elektronisk och delvis automatiserad överföring av uppgifter skulle även
minska arbetsbelastningen för såväl mottagande myndighet som för
utlämnande myndigheter. I dagsläget begär Migrationsverket ut en del av
uppgifterna manuellt, vilket innebär en belastning både för Migrationsverket
och för de utlämnande myndigheterna. Vissa uppgifter behöver den sökande
5

Genomförande av ICT-direktivet, Ds 2017:3, s. 171 f
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor
för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
7
Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27, s. 147 f
6
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själv begära ut från de utlämnande myndigheterna och sedan ge in till
Migrationsverket, vilket innebär ett ineffektivt och även delvis osäkert sätt
att få in uppgifter. Ett effektivare informationsutbyte skulle även gagna
arbetsgivare, som i och med det skulle slippa en viss administrativ börda
kopplat till utländsk arbetskraft.
I samtliga tidigare förslag beträffande ett effektivare informationsutbyte vid
handläggning av uppehållstillstånd för arbete och arbetstillstånd, har
informationsöverföringen föreslagits ske genom att Migrationsverket bereds
direktåtkomst till de uppgifter som ska inhämtas. I de kontakter som
Migrationsverket har haft med Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och
Försäkringskassan har det framkommit att det skulle vara möjligt att istället
konstruera informationsöverföringen som ett utlämnande på medium för
automatiserad behandling istället för en direktåtkomst. Genom HFD 2015
ref. 61 får skiljelinjen mellan utlämnande via direktåtkomst resp.
utlämnande på medium för automatiserad behandling anses klarlagd.
Genom att Migrationsverket erhåller uppgifterna via utlämnande på medium
för automatiserad behandling istället för genom en direktåtkomst minskas
risken för intrång i den registrerades personliga integritet. Även risken för
att allmänna handlingar innehållandes överskottsinformation uppstår hos
Migrationsverket hanteras genom att skapa ett utlämnande på medium för
automatiserad behandling istället för en direktåtkomst. Mot bakgrund av de
uppenbara fördelar ett utlämnande på medium för automatiserad behandling
innebär, har såväl Migrationsverket som de utlämnande myndigheterna
ansett att det är den konstruktion som bör väljas för den nu aktuella
informationsöverföringen.
Förslag på reglering

Genom att konstruera informationsöverföringen som ett utlämnande på
medium för automatiserad behandling istället för en direktåtkomst är det för
Migrationsverkets behov tillräckligt att sekretessbrytande bestämmelser som
omfattar de för Migrationsverket viktiga uppgifterna införs. Det är dock av
vikt att bestämmelserna får en teknikneutral utformning.
I tidigare betänkanden och promemorior har samtliga sekretessbrytande
bestämmelser föreslagits vara placerade i författningar som reglerar
personuppgiftsbehandling i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
Kronofogdemyndighetens verksamhet samt inom socialförsäkringens
administration. I Migrationsverkets kontakter med Försäkringskassans
rättsavdelning har det framkommit att Försäkringskassan ser det som
naturligare att en sekretessbrytande bestämmelse på det aktuella området
istället skulle placeras i den förordning som reglerar övriga
uppgiftsskyldigheter från Försäkringskassan till andra myndigheter.
Migrationsverket föreslår således att det i förordningen om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska införas en ny
bestämmelse, 7 e §, av följande lydelse.
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7e§
Migrationsverket har rätt att ta del av uppgifter som avses
i 2 kap. 3 § 1–5 och 11 lagen (2001:181) om behandling
av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, om
uppgifterna behövs vid handläggning av ansökningar om
eller kontroll av
1. uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § andra stycket och
5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
2. uppehållstillstånd och arbetstillstånd enligt 5 kap. 5 §
första stycket 1 och 6 kap. 2 § första stycket
utlänningslagen,
3. uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad
anställning (EU-blåkort) enligt 6 a kap.
utlänningslagen,
4. tillstånd för företagsintern förflyttning (ICT-tillstånd) eller sådant
tillstånd för rörlighet för längre vistelse enligt 6 b kap.
utlänningslagen, eller
5. tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap.
utlänningslagen.
Migrationsverket föreslår att det i förordningen om behandling av uppgifter
i Kronofogdemyndighetens verksamhet ska införas en ny bestämmelse,
8 a §, av följande lydelse.
8a§
Migrationsverket har rätt att ta del av uppgifter som avses
i 2 kap. 5 § första stycket 1–4 och 7 lagen (2001:184) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet, om uppgifterna behövs vid handläggning av
ansökningar om eller kontroll av
1. uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § andra stycket och
5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
2. uppehållstillstånd och arbetstillstånd enligt 5 kap. 5 §
första stycket 1 och 6 kap. 2 § första stycket
utlänningslagen,
3. uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad
anställning (EU-blåkort) enligt 6 a kap.
utlänningslagen,
4. tillstånd för företagsintern förflyttning (ICT-tillstånd) eller sådant
tillstånd för rörlighet för längre vistelse enligt 6 b kap.
utlänningslagen, eller
5. tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap.
utlänningslagen.
Migrationsverket föreslår att det i förordningen om skyldighet för
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra
myndigheter införs ett tillägg i 3 §, så att nämnda bestämmelse får följande
lydelse.
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3§
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på
begäran lämna uppgifter om enskildas adress, deras
arbetsgivares namn och adress samt enskildas ekonomiska
förhållanden och den tidsperiod en utgiven ersättning
avser till följande myndigheter, om uppgifterna behövs i
ärenden där:
1. Polismyndigheten,
2. Säkerhetspolisen,
3. åklagarmyndighet,
4. Kronofogdemyndigheten,
5. Skatteverket,
6. Brottsoffermyndigheten,
7. socialnämnd,
8. Kriminalvården,
9. studiestödsmyndighet,
10. myndighet som har hand om ärenden om
bostadsbidrag,
11. offentlig sjukvårdshuvudman när det gäller ärenden
om avgift för vård på enskild sjukvårdsinrättning,
12. Migrationsverket.
Försäkringskassan ska på begäran lämna den myndighet
som handlägger ärenden enligt lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. uppgift om en
enskilds dagpenning enligt 2 kap. 2 § förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om
uppgiften behövs i ett ärende där.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad ställföreträdande generaldirektör efter föredragning av verksjuristen Josefin Eklund Mooij.
I beredningen har även rättschefen Fredrik Beijer deltagit.

Inga Thoresson Hallgren
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Specifikation av Migrationsverkets informationsbehov
Uppgifter från socialförsäkringsdatabasen (Försäkringskassan)
1. Uppgift om utbetalning för privatperson.

För vilken tid?
Som längst sju år tillbaka i tiden. Anledningen till denna tid är för att
permanent uppehållstillstånd kan beviljas om en sökande haft arbetstillstånd
i fyra år under en sjuårsperiod.
För vem?
Arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Arbetstillstånd
- EU-blåkort
- ICT-tillstånd
- Uppehållstillstånd för egna företagare
- Efterkontroll
- Återkallelse av tillstånd
Varför behövs uppgiften?
I de fall arbetstagaren inte arbetat under hela tillståndstiden måste
Migrationsverket utreda och bedöma om förlängt uppehålls- och
arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd kan beviljas trots
”frånvaron”. Enligt praxis accepteras vissa typer av frånvaro, exempelvis
föräldraledighet och sjukskrivning och Migrationsverket begär då att den
sökande ska styrka grunden för frånvaron. Det är dock inte ovanligt att den
sökande själv saknar underlag för detta varför Migrationsverket måste vända
sig till Försäkringskassan för att få ut underlag. Uppgifterna är därför
nödvändiga för att kontrollera en sökandes uppgift om att denne varit
frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller föräldraledighet och om
sökanden kan försörja sig på anställningen.

Bfd12 20141107

Av liknande anledning behövs uppgiften vid bedömningar om
uppehållstillstånd för egna företagare, oavsett bolagsform.
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2. Uppgift om inlämnad ansökan om föräldrapenning samt utbetald
föräldrapenning (TFP och FP)

För vilken tid?
Som längst sju år tillbaka i tiden. Anledningen till denna tid är för att
permanent uppehållstillstånd kan beviljas om en sökande haft arbetstillstånd
i fyra år under en sjuårsperiod.
För vem?
Arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Egen företagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Arbetstillstånd
- EU-blåkort
- ICT-tillstånd
- Uppehållstillstånd för egna företagare
- Efterkontroll
- Återkallelse av tillstånd
Varför behövs uppgiften?
Se ovan under Uppgift om utbetalning för privatperson.
3. Uppgift om omfattning av sjukfrånvaro och av Försäkringskassan
utbetald sjukpenning och sjukersättning (SJP och SA).

För vilken tid?
Som längst sju år tillbaka i tiden. Anledningen till denna tid är för att
permanent uppehållstillstånd kan beviljas om en sökande haft arbetstillstånd
i fyra år under en sjuårsperiod.
För vem?
Arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Arbetstillstånd
- EU-blåkort
- ICT-tillstånd
- Uppehållstillstånd för egna företagare
- Efterkontroll
- Återkallelse av tillstånd
Varför behövs uppgiften?
Se ovan under Uppgift om utbetalning för privatperson.
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4. Uppgift om bostadsbidrag (BOB)

För vilken tid?
Tre år tillbaka i tiden. Uppehållstillstånd beviljas normalt för två år men vi
har långa handläggningstider vilket i dagsläget kan innebära att vi inte
hinner börja handlägga ärendet förrän efter ett år.
För vem?
Egen företagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Arbetstagare vars familjemedlemmar har öppet ärende hos
Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Uppehållstillstånd för egna företagare
- Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare
Varför behövs uppgiften?
Uppgiften behövs för att kunna bedöma en egen företagares ekonomi,
oavsett bolagsform, och möjlighet att bedriva verksamhet.

Uppgifter från beskattningsdatabasen (Skatteverket)
1. Uppgift om förvärvsinkomst1, fastställd samt preliminär, för enskilda och
juridiska personer.

För vilken tid?
Som längst sju år tillbaka i tiden. Anledningen till denna tid är för att
permanent uppehållstillstånd kan beviljas om en sökande haft arbetstillstånd
i fyra år under en sjuårsperiod.
För vem?
Arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Egen företagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Arbetstillstånd
- EU-blåkort
- ICT-tillstånd
- Säsongsarbetstillstånd
- Uppehållstillstånd för egna företagare
- Efterkontroll
- Återkallelse av tillstånd
Varför behövs uppgiften?
Uppgifterna är nödvändiga i en förlängningsansökan för att se att den
sökande fått rätt lön samt arbetat inom ramen för tidigare givet tillstånd.
1

Med förvärvsinkomst avses uppgifter som rör tjänsteinkomst och även inkomst av
näringsverksamhet (SOU 2015:73 s. 371).
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Både deklarerad inkomst och taxerad inkomst är här av intresse, även om
Migrationsverket i dag oftast endast har möjlighet att ta del av taxerad
inkomst på grund av sekretessreglerna. I avvaktan på beslut om taxering får
Migrationsverket idag förlita sig på lönespecifikationer som den sökande
själv eller arbetsgivaren ger in, vilket inte i alla lägen är tillförlitligt. Uppgift
om deklarerad inkomst skulle vara av stort värde eftersom Migrationsverket
då skulle kunna kontrollera att den sökande lämnat samma uppgifter till
Skatteverket som till Migrationsverket.
Tillgång till uppgift om deklarerad inkomst är av samma anledning även av
värde vid bedömningen av om permanent uppehållstillstånd kan beviljas för
egna företagare. Vid bedömningen av uppehållstillstånd för egna företagare
avser uppgiften inkomst från tjänst samt aktiv och passiv näringsverksamhet
samt underlag till den taxerade inkomsten. Uppgiften behövs för att
kontrollera om det finns ett underskott. Om det t.ex. står 0 så kan det finnas
ett underskott vilket Migrationsverket i dagsläget inte får del av.
2. Uppgift om underlag2 som lämnats av arbetsgivare avseende person
som erhållit förvärvsinkomst.

För vilken tid?
Som längst sju år tillbaka i tiden. Anledningen till denna tid är för att
permanent uppehållstillstånd kan beviljas om en sökande haft arbetstillstånd
i fyra år under en sjuårsperiod.
För vem?
Arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Egen företagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Arbetstillstånd
- EU-blåkort
- ICT-tillstånd
- Säsongsarbetstillstånd
- Uppehållstillstånd för egna företagare
- Efterkontroll
- Återkallelse av tillstånd
Varför behövs uppgiften?
Kontrolluppgift där uppgift om lön, förmåner, sjukpenning och arbetsgivare
framgår är av vikt för Migrationsverket. Uppgiften behövs för att kontrollera
om den erbjudna anställningen framstår som seriös och om löne- och
anställningsvillkoren uppfyllts hos den arbetsgivare som arbetstillståndet är
knutet till. Uppgift om vilken arbetsgivare som betalat ut lönen är särskilt
viktig för Migrationsverkets bedömning. Detta eftersom ett arbetstillstånd är

2

Med underlag avses uppgift som rör inkomstens storlek, inkomsttyp samt period som
ersättningen avser (SOU 2015:73 s. 371-372).
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knutet till en viss arbetsgivare de första två åren och eftersom
Migrationsverket har att kontrollera om arbetsgivaren är seriös.
Uppgiften behövs vid handläggningen av ärenden om egna företagare när
företaget drivs som aktiebolag och företaget har anställda. Detta för att
kontrollera att den egna företagaren sköter sina åtaganden.
3. Uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter samt inbetalda sociala avgifter
och andra skatter.

För vilken tid?
Två år tillbaka i tiden. För ärenden om arbetstillstånd: Tre månader tillbaka i
tiden.
För vem?
Arbetsgivare till arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Egen företagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Arbetstillstånd
- EU-blåkort
- ICT-tillstånd
- Säsongsarbetstillstånd
- Uppehållstillstånd för egna företagare
- Efterkontroll
- Återkallelse av tillstånd
Varför behövs uppgiften?
Uppgifterna är framförallt viktiga i de förstagångsansökningar där
Migrationsverket behöver göra en djupare utredning rörande arbetsgivaren,
bland annat avseende arbetsgivarens seriositet, hur arbetsgivaren sköter sina
åtaganden avseende skatter och avgifter för de anställda och att det finns
ekonomiska förutsättningar för arbetsgivaren att ha en
arbetskraftsinvandrare anställd. Uppgifterna kan även behövas som
komplement i förlängningsärenden, efterkontroller och återkallelseärenden.
Uppgiften behövs för att vid ansökan om ICT-tillstånd kontrollera att
arbetsgivaren uppfyllt sina skyldigheter om social trygghet samt betalat lön
och betalat skatter.
Full tillgång till skattekontoutdrag för hela tidsperioden krävs för att kunna
se att den egna företagaren uppfyller sina åtaganden om denne har anställda.
Uppgiften är även till hjälp vid bedömningen av den preliminära
redovisningen.
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4. Uppgift om skatteform3, moms, arbetsgivarstatus respektive uppgift om
återkallelse av F-skatt.

För vilken tid?
Två år tillbaka i tiden.
För vem?
Arbetsgivare till arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Egen företagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Arbetstillstånd
- EU-blåkort
- ICT-tillstånd
- Säsongsarbetstillstånd
- Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare
- Efterkontroll
- Återkallelse av tillstånd
Varför behövs uppgiften?
Uppgiften behövs för att kontrollera att företaget/arbetsgivare bedriver
ekonomisk verksamhet och om arbetsgivarregistrering finns. Uppgift
behövs för att se om och när företaget registrerades för F-skatt.
I de fall F-skatten är avregistrerad/återkallad kan det ligga till grund för
avslag av ansökan om arbetstillstånd samt uppehållstillstånd som egen
företagare. Därför är det nödvändigt att även se orsaken till avregistrering. I
de fall arbetsgivaren/företaget själv avregistrerat sin verksamhet krävs
utredning huruvida företaget fortfarande bedrivs aktivt.
Uppgiften behövs för att kontrollera arbetsgivarens seriositet och för att
kontrollera att anställningserbjudandet inte är upprättat för skens skull.
Uppgiften behövs vidare för att se om arbetsgivarens företag är nystartat
eftersom Migrationsverket gör en djupare utredning avseende alla företag
som är nystartade.
5. Uppgift om sanktioner4 för företag

För vilken tid?
Två år tillbaka i tiden.
För vem?
Arbetsgivare till arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket.

3

Uppgift om skatteform avser uppgift om 1) godkänd för F-skatt, 2) godkänd för F-skatt
med villkor (FA-skatt) eller 3) A-skatt.
4

Med sanktioner avses straff, skattetillägg, företagsbot och skattebrott för företagets
ställföreträdare.

7 (9)

Vilka ärendekategorier?
- ICT-tillstånd
- Säsongsarbetstillstånd
Varför behövs uppgiften?
Uppgiften behövs för att kontrollera om en arbetsgivare fått en sanktion för
att ha haft en anställd utan nödvändiga tillstånd eller på grund av oriktigt
eller utelämnat uppgiftslämnande i samband med redovisning av arbete.
6. Uppgift om skatteskuld för fysiska och juridiska personer.

För vilken tid?
Två år tillbaka i tiden.
För vem?
Arbetsgivare till arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Egen företagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Arbetstillstånd
- EU-blåkort
- ICT-tillstånd
- Säsongsarbetstillstånd
- Uppehållstillstånd för egna företagare
- Efterkontroll
- Återkallelse av tillstånd
Varför behövs uppgiften?
Se ovan under uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter samt inbetalda
sociala avgifter och andra skatter.

Uppgifter från utsökningsdatabasen (Kronofogdemyndigheten)
1. Uppgift om fysiska och juridiska personers skulder i allmänna och enskilda
mål.

För vilken tid?
Två år tillbaka i tiden.
För vem?
Arbetsgivare till arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Egen företagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Arbetstillstånd
- EU-blåkort
- ICT-tillstånd
- Säsongsarbetstillstånd
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-

Uppehållstillstånd för egna företagare
Efterkontroll
Återkallelse av arbetstillstånd

Varför behövs uppgiften?
Uppgiften behövs för kontroll av arbetsgivarens seriositet, hur arbetsgivaren
sköter sina åtaganden och att det finns ekonomiska förutsättningar för att ha
en arbetskraftsinvandrare anställd.
Uppgiften behövs för att bedöma en egen företagares ekonomi och
möjlighet att bedriva verksamhet.
2. Uppgift om fysiska och juridiska personers historik över skulder.

För vilken tid?
Två år tillbaka i tiden.
För vem?
Arbetsgivare till arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Egen företagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Arbetstillstånd
- EU-blåkort
- ICT-tillstånd
- Säsongsarbetstillstånd
- Uppehållstillstånd för egna företagare
- Efterkontroll
- Återkallelse av arbetstillstånd
Varför behövs uppgiften?
Uppgiften behövs för kontroll av arbetsgivarens seriositet, hur arbetsgivaren
sköter sina åtaganden och att det finns ekonomiska förutsättningar för att ha
en arbetskraftsinvandrare anställd.
Uppgiften behövs för att bedöma en egen företagares ekonomi och
möjlighet att bedriva verksamhet.
3. Uppgift om övriga pågående ärenden gällande fysiska och juridiska personer

För vilken tid?
Två år tillbaka i tiden.
För vem?
Arbetsgivare till arbetstagare med öppet ärende hos Migrationsverket. Egen
företagare med öppet ärende hos Migrationsverket.
Vilka ärendekategorier?
- Arbetstillstånd
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-

EU-blåkort
ICT-tillstånd
Säsongsarbetstillstånd
Uppehållstillstånd för egna företagare
Efterkontroll
Återkallelse av tillstånd

Varför behövs uppgiften?
Uppgifter avser t.ex. om indrivningsförsök gjorts och fattade
överenskommelser om avbetalning. Uppgiften behövs för att bedöma en
egen företagares ekonomi och möjlighet att bedriva verksamhet. Uppgiften
behövs även för kontroll av arbetsgivarens seriositet, hur arbetsgivaren
sköter sina åtaganden och att det finns ekonomiska förutsättningar för att ha
en arbetskraftsinvandrare anställd.

