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Regeringskansliet Finansdepartementet 

Ett effektivare informationsutbyte inom 

Skatteverket 

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 

rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. 

 

Med anledning av att förslaget har skickats på remiss med en mycket kort 

svarstid har Datainspektionens yttrande begränsats till de frågor som är av 

väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet. 

Sammanfattning 

Datainspektionen hänvisar till vad inspektionen tidigare yttrat i anledning av 

förslaget och instämmer i allt väsentligt i det av Lagrådet lämnade 

synpunkterna som tar sikte på enskildas personliga integritet. Därutöver 

lämnar Datainspektionen följande synpunkter. 

 

Datainspektionen har förståelse för att det kan finnas ett behov av att lämna 

sekretessbelagda uppgifter vidare inom Skatteverket utifrån angelägna 

samhällsintressen. Datainspektionen är dock kritisk till att införa ett 

sekretessgenombrott som innebär ökade möjligheter att lämna uppgifter 

mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och övriga 

verksamheter på det sätt som föreslås i promemorian. Datainspektionen 

anser att det inte tillräckligt tydligt framgår på vilket sätt det nuvarande 

regelverket medför problem och vilken nytta de föreslagna förändringarna 

kan bidra med. Regeringen har framfört (s. 33) att det i många situationer 

råder en osäkerhet inom Skatteverket avseende generalklausulens 

tillämplighet. Detta tillsammans med den omständigheten att ett 

utlämnande i strid med sekretessbestämmelserna kan innebära tjänstefel, 

vilket kan leda till en alltför restriktiv tillämpning av nuvarande 

bestämmelser. Det hävdas att det hindrar ytterligare informationsutbytet 
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inom myndigheten. Datainspektionen ifrågasätter behovet av den föreslagna 

förändringen av regelverket i förhållande till de integritetsaspekter för den 

enskilde som gör sig gällande. Inspektionen anser att underlaget i ärendet 

inte ger stöd för att anse att det integritetsintrång som ändamålet och nyttan 

med utbytet av uppgifter riskerar att innebära är proportionerligt. Det 

uppgiftsutbyte som omfattas av förslaget sker redan i dag i viss omfattning 

med stöd av generalklausulen. Den reglering som föreslås skulle möjliggöra 

ett rutinmässigt utbyte varför det integritetsintrång som förslaget kan 

medföra kan komma att öka väsentligt. Datainspektionen anser att det 

framstår som långtgående att – i stället för som i dag göra en prövning 

utifrån befintliga bestämmelser för att avgöra om uppgiften är sådan att den 

ska lämnas eller begäras in – ålägga en skyldighet att lämna uppgifter. 

Utformningen av den föreslagna bestämmelsen och intresseavvägningen 

kommer att medföra att det är väldigt få uppgifter som inte omfattas av 

uppgiftsskyldigheten och det är således fråga om en mycket genomgripande 

förändring. Den föreslagna intresseavvägningen, som ska säkerställa 

integritetsskyddet, bedöms ensidigt utifrån Skatteverkets behov och några 

exemplifieringar görs inte utifrån den enskildes integritetsintresse. Trots att 

syftet med bestämmelsen är att begränsa upppgiftsskyldigheten, är 

presumtionen att uppgifterna ska lämnas ut. Förslaget ger därmed ett 

otillräckligt integritetsskydd. Bestämmelsen definieras på ett vagt sätt och 

ger ett begränsat utrymme för att beakta integritetsintressen. Det kommer 

inte i varje enskilt fall att behöva säkerställas att det är nödvändigt och 

proportionerligt att personuppgifterna behandlas för det nya ändamålet.  

 

Sammanfattningsvis anser Datainspektionen inte att det framkommit 

övertygande skäl för bedömningen att det ska införas en skyldighet att lämna 

sekretessbelagda uppgifter inom Skatteverket på det sätt som föreslås. Mot 

denna bakgrund kan Datainspektionen inte tillstyrka förslaget.  

 

 

 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter 

föredragning av juristen Linda Olander. Vid den slutliga handläggningen har 

även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom och datarådet Agneta Runmarker 

medverkat. 

 

Charlotte Waller Dahlberg, 2020-04-28   (Det här är en elektronisk signatur) 


