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Remissyttrande över promemorian om tullkontroll av förflyttningar av 
kontanta medel  

Sammanfattning 
Brå anser att frågan om förflyttning av kontanta medel i olagliga syften är viktig och att 
det krävs åtgärder för att motverka penningtvätt. Brå delar synpunkten att den tidigare 
införda gemenskapsmekanism att övervaka ekonomiska transaktioner kan leda till en 
ökning av fysiska förflyttningar av kontanta medel. Brå tillstyrker förslaget i 6.4.1.2 om 
att kroppsvisitation skall kunna utföras vid kontroll av anmälningsplikten för 
förflyttningar av kontanta medel men avstyrker förslaget om ytlig kroppsbesiktning.   
 
Brå vill uppmärksamma att de uppgifter om förflyttning av kontanta medel som föreslås 
kunna registreras av Tullverket, och göras tillgängliga för andra relevanta myndigheter 
inom EU, utgör mycket intressant information i kriminella kretsar. Till följd av detta 
ökar risken att dessa myndigheter utsätts för påtryckningar från kriminella i syfte att 
erhålla insiderinformation. 
 
6.4.1.2 Överväganden och förslag 
 
Behovsprincipen 
Punkt 12 i EG-förordningen anger att behöriga myndigheter bör ges de befogenheter som 
är nödvändiga för att kunna utöva en effektiv kontroll av förflyttning av kontanta medel. 
EG-förordningen specificerar inte vilka befogenheter som bör komma i fråga utan 
lämnar det fritt till respektive EU-land att besluta om. I den nu remitterade promemorian 
föreslås att tvångsmedlen kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning ska kunna 
användas för denna kontroll. 
 
Brå bedömer emellertid att ytlig kroppsbesiktning, sett i skenet av behovsprincipen, inte 
uppfyller kriterierna för att kunna anses utgöra en nödvändig befogenhet. 
 
Ett av skälen för denna bedömning är att det i promemorian beskrivna förfarandet att 
smuggla kontanter genom att tejpa dem på kroppen inte bedöms vara realistiskt. 
Bakgrunden är att tröskelvärdet för anmälningsplikten går vid 10 000 EURO. Detta 
innebär att ett fåtal personer tillsammans, genom att dela upp pengarna, kan föra ut en 
stor summa pengar utan att omfattas av anmälningsplikten. Behovet att behöva smuggla 
pengar borde därför rimligtvis gälla summor kring 50 000 EUR och uppåt. Detta innebär 
att en betydande mängd sedlar måste tejpas på kroppen och då är sannolikt tvångsmedlet 
kroppsvisitation en tillräcklig ingripande åtgärd för att hitta dem. 
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Enligt artikel 2 i EG-förordningen omfattar begreppet ”kontanta medel”, förutom 
kontanter, även olika uppräknade betalningsmedel. Dessa betalningsmedel är av en 
mindre storlek och kan naturligtvis med lätthet döljas under kläderna. Behovet av att 
transportera betalningsmedel genom att tejpa dem på kroppen bedöms emellertid inte 
vara särskilt stort eftersom dokument i denna storlek med fördel kan skickas som brev 
vilket omfattas av regleringen om förtroligt meddelande. 
 
Även tvångsmedlet kroppsvisitation utgör en integritetskränkning, men i detta fall 
bedöms behovet av att kunna kontrollera kläder samt inspektera väskor, paket och andra 
föremål väga tyngre än den personliga integriteten. I fråga om ytlig kroppsbesiktning 
bedöms däremot inte behovet vara tillräckligt starkt för att motivera tvångsåtgärden. En 
ytterligare aspekt är att ytlig kroppsbesiktning inte, till skillnad från kroppsvisitation, 
bedöms uppfylla sitt syfte. 
 
Brå bedömer sammanfattningsvis att kroppsvisitation utgör en tillräcklig befogenhet för 
att kunna utöva en effektiv kontroll av anmälningsplikten för förflyttningar av kontanta 
medel. 
 
Proportionalitetsprincipen 
Som promemorian redogör för så stipuleras i regeringsformen skyddet mot att utsättas 
för påtvingat kroppsligt ingrepp1. Rättigheten får begränsas genom stöd av lag om 
ändamålet är godtagbart i ett demokratiskt samhälle2. Dock krävs proportionalitet med 
hänsyn till det ändamål som föranlett begränsningen, vilket innebär dels att kontroll- och 
tvångsåtgärder får användas endast om de står i rimlig proportion till syftet med 
åtgärden, dels att mindre ingripande åtgärder skall användas om de är tillräckliga.  
 
Brå bedömer att det finns en risk för att förslaget om ytlig kroppsbesiktning kan anses 
utgöra en sådan skönsmässig användning som i förening med andra strikta 
säkerhetsåtgärder, till exempel kvarhållande av medel på grund av antagande av 
försummande av anmälningsplikt, är oförenligt med de krav som följer av 
Europakonventionen.3 Eftersom Brå bedömer att ytlig kroppsbesiktning inte kommer 
uppfylla syftet med regleringen, drar Brå följaktligen slutsatsen att sådana ingrepp i vart 
fall inte kan anses vara proportionerliga.   
  
6.5.2 Registrering och bearbetning av information hos behörig myndighet    
 
Brå vill uppmärksamma att anmälningsplikten omfattar en mängd detaljinformation som 
ägare respektive mottagare av de kontanta medlen, belopp och typ av kontanta medel, 
dess ursprung och avsedda användningsområde och transportväg samt transportmedel. 
Dessa uppgifter om hur stora summor pengar som kommer att transporteras är att 
betrakta som riskinformation som kan vara mycket värdefull i kriminella kretsar.  
 

                                                 
1 RF 2 kap. 6 §. 
2 RF 2 kap. 12 §. 
3 Se Europadomstolens praxis som innebär att skönsmässig användning av kroppsbesiktningar i 
vart fall i förening med andra strikta säkerhetsåtgärder kan betraktas som en sådan omänsklig 
eller förnedrande behandling som strider mot förbudet mot tortyr och omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning (artikel 3). (jfr Van der Ven mot Nederländerna och 
Lorsé m.fl mot Nederländerna). 
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Forskning visar att det inte är ovanligt att insiders hjälper till och bistår med information 
som ett led i mer avancerade stölder4. Genom otillåten påverkan kan också insiders 
rekryteras eller hotas till att medverka5. Tullverkets, och i viss mån Polisens personal, 
utsätts redan idag för flera olika former av otillåten påverkan från organiserad 
brottslighet: otillbörliga erbjudanden, trakasserier, hot och våld6. 
 
När tullverket nu kommer att ansvara för den här typen av information, och göra den 
tillgänglig för andra relevanta myndigheter inom EU, ökar risken för påtryckningar i 
syfte att erhålla insiderinformation. Denna ökade risk för en insiderproblematik bör 
övervägas ytterligare. 
 
Detta beslut har undertecknats av myndighetschef Jan Andersson efter föredragning av 
utredaren Daniel Vesterhav. Vid handläggningen deltog även verksjuristen Lars Korsell, 
juristen Yvonne Häggström och utredaren Johanna Skinnari. 
 
 
 
 
 
 
Jan Andersson 
 
      Daniel Vesterhav 
 

                                                 
4 Brå 2006:6 ”Häleri. Den organiserade brottslighetens möte med den legala marknaden” 
 
5 Brå 2005:18 ”Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner. Från trakasserier, hot och våld 
till amorös infiltration” 
 
6 Ibid. 


