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Skatteministeriet har den 24. november 2021 fremsendt ovenstående udkast til
bekendtgørelse om Skatteforvaltningens indsamling og behandling af visse oplysninger
ved udvikling af it-systemer.
Vi har læst udkast til bekendtgørelse og har følgende bemærkninger.
Vi vil til at starte med bemærke, at vi finder det problematisk, at bekendtgørelsen er i
høring, inden lovforslaget L 73, er vedtaget. Det er vores opfattelse, at hvis lovforslaget
vedtages i en anden form end det er fremsat, bør udkast til bekendtgørelsen i fornyet
høring.
For så vidt angår udkastets § 4, fremgår der fire punkter, som vi formoder, er
Skatteministeriets opfattelse af udtrykket ”myndighedsudøvelse” i lovforslaget L 73 § 3,
nr. 1.
Vi vil gerne henvise til BEK nr. 1929 af 14/12/2020. Den regulerer Erhvervsstyrelsens
adgang til registersamkøring. Selv lovteksten i den bagvedliggende lov (Lov nr. 438 af 8.
maj 2018) har rigtig mange fælleskarakteristika med L 73, og derfor mener vi også, at
nærværende udkast til bekendtgørelse med rette kan trække på indholdet i BEK nr.
1929 af 14/12/2020.
I § 4, stk. 1 i BEK nr. 1929 af 14/12/2020, er der en udførlig oplistning af områder,
hvor Erhvervsstyrelsen kan foretage registersamkøring.
Vi vil gerne opfordre Skatteministeriet til på samme måde at lave en udtømmende
oplistning af områder, hvor registersamkøring kan ske fra. Det finder vi af
retssikkerhedsmæssige grunde er nødvendigt, så borgere og virksomheder kan danne
sig et overblik over, hvad der kan registersamkøres.
For så vidt angår udkastets § 5, finder vi det besynderligt, at overskriften til kapitlet
hedder ”Opbevaring og sletning af oplysninger”, når Skatteministeriet ikke mener, det
er relevant sætte en tidsbegrænsning på opbevaringen af indsamlet data.
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Vi kan igen henvise til BEK nr. 1929 af 14/12/2020, hvor Erhvervsstyrelsen har fundet
det hensigtsmæssigt at sætte en 5-årig tidsbegrænsning på opbevaringen. Vi vil gerne
opfordre Skatteministeriet til på samme måde at afgrænse Skatteforvaltningens
adgang til opbevaring af data.
Det fremgår af udkastet § 5, stk. 3, at Skatteforvaltningen jævnligt skal undersøge
behovet for opbevaring af data. Da der er tale om opbevaring af personfølsomme data,
er det vores opfattelse, det er nødvendigt, bekendtgørelsen regulerer, hvor ofte denne
undersøgelse skal foretages og samtidig, at der sker en parlamentarisk kontrol ved at
Folketingets skatteudvalg orienteres om Skatteforvaltningens jævnlige undersøgelser.
Denne orientering kan for så vidt ske under fortrolighed, men vi mener, det er
essentielt, at der sker en kontrol af, at data opbevares efter et nødvendighedsprincip.
Udkastet regulerer registersamkøring med henblik på udvikling af it-systemer. Det er
vores forståelse, at it-udvikling i Skatteforvaltningen sker hos Udviklings- og
Forenklingsstyrelsen. I det perspektiv er det vores opfattelse, at ”de dataansvarlige
myndigheder” i § 9, stk. 2, i udkastet er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.
I ønsket om at undgå misforståelser om, hvilken styrelsen i Skatteforvaltningen, der er
dataansvarlig myndighed, er det vores anbefaling, at man ændrer § 9, stk. 2, så det
fremgår, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er dataansvarlig myndighed.
I udkastet § 10, fremgår det, at Skatteforvaltningen skal udarbejde interne skriftlige
retningslinjer for blandt andet adgangen og behandlingen af data. Det er vores
opfattelse, at det er borgernes og virksomhedernes interesse, at der er åbenhed om
disse retningslinjer. På den baggrund er det vores opfattelse, at Folketingets
skatteudvalg bør få kendskab til indholdet i denne vejledning. Alternativt bør indholdet
af retningslinjerne reguleres i nærværende udkast.

Vi står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående.
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