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Skatt på modet – för att få bort skadliga 
kemikalier (SOU 2020:20)
Datainspektionen har granskat betänkandet huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. 
Datainspektionen har därför avgränsat yttrandet till integritetsanalysen i 
avsnitt 11.15 i betänkandet. 

Utredningen anger att Skatteverket framför allt kommer att behandla 
uppgifter som rör adress- och kontaktuppgifter, uppgifter om 
redovisningsperioder och bokslutsdatum samt uppgiven grund för ansökan 
(se s. 257). Datainspektionen anser att lagstiftaren bör tydliggöra vad som 
ligger i begreppet ”framför allt” och därmed också vilka personuppgifter som 
kan komma att behandlas i och med den föreslagna lagen. Datainspektionen 
anser att en noggrann kartläggning av personuppgifter behövs för att kunna 
bedöma vilken personuppgiftsbehandling som kan komma att genomföras. 
En sådan kartläggning är nödvändig för att kunna analysera för vilka 
ändamål dessa personuppgifter ska behandlas samt med vilket rättsligt stöd 
och dessutom vilka risker som kan uppkomma och hur dessa ska hanteras.  
Här kan nämnas principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c) i 
dataskyddsförordningen1 vilken innebär att de personuppgifter som 
behandlas måste vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i 
förhållandet till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.  

Utredningen anser vidare att det är förenligt med principen om 
lagringsminimering i artikel 5.1 e) i dataskyddsförordningen att 
personuppgifterna kommer att sparas i sju år efter utgången av det 
kalenderår då godkännandet som sådan skattskyldig aktör blev återkallat (s. 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 26 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
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258). Utredningen anger i sammanhanget att Skatteverkets beslut om 
återkallelse kan komma att granskas upp till sex år efter utgången av det 
kalenderår godkännandet blev återkallat. Datainspektionen uppfattar att det 
skulle kunna innebära att personuppgifterna lagras av Skatteverket i ett år 
efter det att syftet med lagringen är uppnådd. Datainspektionen anser att 
lagstiftaren måste kunna visa att personuppgifterna behöver lagras under sju 
år efter utgången av det kalenderår då godkännandet blev återkallat för att 
den föreslagna ändringen i förordningen (2001:588) om behandling av 
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska vara förenlig med 
principen om lagringsminimering. Utredningen behöver således 
kompletteras med en grundligare analys i denna del. 

Den proportionalitetsbedömning av personuppgiftsbehandlingen som 
utredningen redovisar beaktar att det är upp till den enskilde att ansöka om 
att bli registrerat skattskyldig och att detta görs yrkesmässigt. Detta ska 
enligt Utredningen vara omständigheter som talar för att intrånget i de 
registrerades personliga integritet är litet. Datainspektionen ifrågasätter att 
det är relevanta omständigheter för proportionalitetsbedömningen. Detta 
eftersom skattskyldigheten inte kan sägas vara frivillig samt att det inte har 
en avgörande betydelse från dataskyddssynpunkt om personuppgifterna 
förekommer i yrkesmässiga sammanhang. Därför anser Datainspektionen att 
utredningen behöver göra en förnyad bedömning i denna del. 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av 
juristen Jonas Marcusson. Vid den slutliga handläggningen har även 
chefsjuristen Hans-Olof Lindblom och juristen Linda Hamidi medverkat.

Malin Blixt, 2020-09-23   (Det här är en elektronisk signatur) 
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