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Promemorian Några ändringar i fråga om 
informationsutbyte på skatteområdet
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter och har 
följande synpunkter. 

Enligt förslagen i promemorian avser de ytterligare uppgifter som föreslås 
lämnas i ansökningarna uteslutande andra personer än fysiska personer. 
Vidare dras slutsatsen att behandlingen av dessa uppgifter inte omfattas av 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Datainspektionen instämmer i 
att uppgifter om juridiska personer i sig inte omfattas av definitionen av 
personuppgifter.1 Beaktas måste dock om uppgifterna är sådana att man med 
dem ändå indirekt kan identifiera en fysisk person.

Artikel 29-gruppen, numera Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB), har om 
begreppet personuppgift uttalat att ”Information om juridiska personer kan 
också från fall till fall anses ’avse’ fysiska personer i enlighet med kriterierna i 
detta dokument. Detta kan vara fallet när namnet på en juridisk person 
härrör från namnet på en fysisk person. Ett annat fall kan vara företags-
epost, som vanligen används av en viss anställd, eller information om ett litet 
företag … som beskriver sin ägares beteende. I alla dessa fall, där kriterierna 
’innehåll’, ’syfte’ eller ’resultat’ gör att informationen om den juridiska 
personen eller företaget anses ’avse’ en fysisk person, bör informationen 
anses som personuppgifter och uppgiftsskyddsbestämmelserna gälla”.2 Vilka 
uppgifter som anses som personuppgifter beror således på flera faktorer och 
det sammanhang de ingår i. I aktuellt fall innebär det också att en analys bör 

1 Jfr Öman, Sören & Lindblom Hans-Olof (2011): Personuppgiftslagen, en kommentar, 4 
uppl. s. 87.
2 Se artikel 29-gruppens yttrande 4/2007 om begreppet personuppgifter s. 24.
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göras av den behandling av personuppgifter som i övrigt kommer att göras i 
samband med denna behandling såsom att personuppgifter eventuellt 
behandlas i samband med att ansökningarna lämnas in. 

Datainspektionen ifrågasätter därför slutsatsen att behandlingen av aktuella 
uppgifter inte omfattas av dataskyddsbestämmelserna och anser att en 
djupare analys behöver göras.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning 
av juristen Caroline Cruz Julander.

Katarina Tullstedt, 2019-03-29   (Det här är en elektronisk signatur) 
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