
Skatteutskottets betänkande 

1982/83:29 

om ändring i skatteregisterlagen m. m. (prop. 1982/83:83) 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepahementet) föreslår i proposition 1982/83:83 att 

riksdagen anta~ vid propositionen fogade förslag till 
1. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343), 

2. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt. 

I propositionen föreslås de ändringar i skatteregisterlagen ( 1980: 343) 

som behövs för ett successivt genomförande av ett nytt ADB-system för 
mervärdeskatt. Vidare föreslås att det centrala skattercgis!re! också skall 
få användas för riksskattcverkets tillsyn över tilldelningen av organisa

tionsnummer. 
Lagen (1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa 

uppdragsersättningar föranleder att en del uppgifter om en enskilds skatte

förhållanden bör få lämnas ut till andra. För att göra detta möjligt föreslås 
att sekretessen begränsas för vissa uppgifter i det centrala skatteregistret. 

Lagförslagen har följande lydelse. 

I Riksdagen 1982183. 6 sam/. Nr 29 

SkU 1982/83:29 
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Förslag till 

Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980: 343) 

Härigenom föreskrivs att I. 5-7, IO och 12** skatteregisterlagen 
11980: 34J> skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu1·arande lydelse Fiireslar;en lydelse 

För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av automa
tisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket och ett 
regionalt skatteregister för varje län. 

Registren skall användas vid beskattning för 
1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysis

ka och juridiska personer. 
2. planering. samordning och uppföljning av revisions- och annan kon

trollverksamhet. 
3. inkomst- och förmögenhetstaxering samt bestämmande av pensions

grundande inkomst. 
4. bestämmande och uppbörd av 

skatt enligt uppbördslagen 
(1953: 272). 

Det centrala skatteregistret skall 
också användas för utredningar i 
kronofogdemyndigheternas exeku
tiv:i verksamhet. 

5§ 

4. bestämmande och uppbörd :iv 
skatt enligt uppbörd slagen 
(1953: 272> och lagen I 1968:.J30J om 
men·iirdeskatt. 

Det centrala skatteregistret skall 
också användas för utredningar i 
kronofogdemyndigheternas exeku
tiva verksamhet och Ji'ir riksskatle
l'erkets tillsyn enligt lagen 
(]97.J: 1741 om identitctshetcckning 
fiir juridiska personer m.fl. 

För fysisk person som är kyrkobokförd i riket skall i det centrala skatte-
registret anges 

I. personnummer. namn. ad
ress. kyrkobokförings- och man
tal sskri v ningsförhållanden. 

1. personnummer, namn, ad
ress. ci1'il.Hilnd, datum Fir c'il'il
ståndsändring. kyrkobokförings
och mantalsskrivningsförhiHlan-
den, 

2. registrering enligt lagen 11968: 430) om mervärdeskatt, siirskilt regi
strerings- och redovisningsnummer, organisationsnummer och firma, 

3. förhållanden som enligt lag eller förordning skall antecknas i skatte
li-ingd. 

4. registrering i sjömansregistret, tillhörighet till icke tetTitllriell försam
ling, tillhörighet till svenska kyrkan. 

1 Senaste lydelse 1982: 453. 
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N111·{1ran,/e lydelse 

5. nationalitet. civilständ. datum 
för ci1'il.\'tändsii11dri11g, antal hem
mavarande barn som inte har upp
nått 16 eller 18 års ålder. person
nummer för make och. om sam
taxering sker med annan person, 
personnummer för denne, 

6. slag av pcnsionsförmån som 
personen är berättigad till enligt la
gen ( 1962: 381) om allmiin försäk
ring. i den mån det behövs för att 
debitera socialförsäkringsavgift. 

3 

Fiircslage11 lydel.1e 

5. natinnalitet, antal hemmava
rande barn som inte har uppnätt 16 
eller 18 ~lrs <'lider. personnummer 
för make och. om samtaxering sker 
med annan person. personnummer 
för denne. 

6. slag av pensionsförmån som 
personen iir beriittigaJ till enligt la
gen (1962:381) om allmiin försiik
ring. i den mån det behövs för att 
debitera slicialförsiikringsavgift. 

7. slag 111· preliminär skatt som 
personen skall heta/a. 

För person som inte har uppnått 18 års ålder skall ocks<l. anges person
nummer för den hos vilken personen är kyrkobokförd. 

För person som inte har uppn{1tt 15 års alder skall införas endast uppgift 
om personnummer, namn och adress samt personnummer för den hos 
vilken personen är kyrkobokförd, om inte ytterligare uppgifter som avses i 
första stycket behövs för beskattning. 

För person som ej är kyrkobokförd här i riket skall uppgifter enligt 
första, andra eller tredje stycket införas i den mån det behövs för beskatt
ning här i riket. 

För juridisk person skall i det 
centrala skatteregistret anges or
ganisationsnummer. namn. firma. 
adress. hemortskommun. registre
ring enligt lagen ( 1968: 430) om 
mcrvärdeskatt. särskilt registre
rings- och redovisningsnummer 
samt förhållanden som enligt lag el
ler förordning skall antecknas i 
skattelängd. För dödsbo skall även 
dagen för dödsfallet anges. 

För juridisk person och.fi'iunkf'lt 
bolag. partrf'deri och 111/iindskt .f(·;_ 
retags.filia/ i .Si-erigc skall i det cen
trala skatteregistret anges 

I. organisationsnummer med 
tidpunkt ./iJr registraing oc!t 
m·rcgistrering i rl'gistrct. namn. fir
ma. adress. hemortskommun. säte 
och juridisk j(mn. 

2. registrering enligt lagen 
( 1968: 4301 om merviirdeskatt. sär
skilt registrerings- och redovis
ningsnuinmer, 

3. förhållanden som enligt lag el
ler förordning skall antecknas i 
skattelängd. . 

För dödsbo skall ävcri den m·
lidnes persunnummer och dagen för 
dödsfallet anges. 

7 § 

För fysisk och juridisk person får. utöver de uppgifter som anges i 5 och 
6 *~. det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter. 

I. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag som avses i 
25 § 81 taxeringslagen ( 1956: 623). 
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Nu\'{irande lydt'lse Fiireslagen lydelse 

2. Uppgifter angående avslutad revision, vcrkstiillt taxningshcsök eller 
annat sammanträffande enligt 31 § 2 mom. tn:Jjc stycket taxcringslagcn. 
För varje si\dan åtgiird far anges tid. art. hcsbttningsperind. skatteslag. 
myndighets heslut om bcloppsm~issiga ändringar av skatt elkr underlag för 
skatt med anledning av åtgärden ~amt uppgift huruvida h(1kföringsskvl
dighet har fullgjorts. 

3. Uppgift om registrering av 
skyldighet att betala skatt. upp
gifter som behövs för att bestämma 
sk alt enligt uppbörds\agen 
I 1953: 272 I samt uppgifter om redo
visning, inhetalning och återbetal
ning av sådan skatt. 

3. t:ppgift om regiqrenng av 
skyldighet att betala ,1:att. upp
gifter som behövs för att bestämma 
skatt enligt uppbördslagen 
( 1953: 272) och lagen I 1968:430) om 
me1Tiirdcskau samt uppgifter om 
redovisning. inbetalning 01:h åter
betalning av s,/da1u1 skall<'!. 

4. Uppgift om maskinellt framstiillt förslag till sådant beslut som enligt 
lag eller förordning skall antecknas i ~kattcliingd. 

5. Uppgift om beslut om anstånd 5. Uppgift om be,lut om anstf'tnd 
med avgivande av självdeklaration. med avgivande av deklaration och 
dock ej skälen för ln·slutet samt 1111'!1 hetalning m· skall. dock ej 
uppgift om att laga förfall föreligger ~blt>n för hnlurcn. samt uppgift 
för underlåtenhet att fullgöra dekla- om att laga förfall föreligger för un-
rationsskyldighet. derläti:.rili"ct att fullgöra deklara

tionsskvldighet. 

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för hcskauningen. 

7. Uppgifter som skall lämnas i självdeklaration i sammar.stiillningarna 
för statlig och kommunal inkomstskatt samt i förmögenhctsredovisningcn 
om skattepliktig förmögenhet. 

8. Uppgift om heslut om beskattning. dock ej sbkn för beslutet, samt 
uppgift om utmätning enligt 68 * 6 mom. uppblirdslagen. 

9. Uppgift om att fordran mot 
personen registrerats hos kronofog
demyndighet. uppgift om beslut om 
ackord. likvidation eller konkurs 
samt uppgift om betalningsinstäl
lelse. 

9. Uppgift ('lll att fordran mot 
personen rcgi~trerats hos krnnL,fog
demyndighct. 11ppg!(t om i11drii·
ni11g.ff(''·1i/tat. uppgift om hcslut om 
at:kord, likvidation eller konkurs 
samt uppgift om bctalningsinstiil-
ldse. 

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer. 

11. Uppgift om telefonnummer samt särskild adress fi.ir skattsedel<;för
sändelse. 

12. Uppgift från kontrolluppgift enligt 37 ~ 1-3, 3 b-3 f ot:h 4 tetxr.:rings
lagen. 

13. Uppgift om beteckning. taxeringsvärde, delvärde och bcskattnings
natur för fastighet som ägs eller innehas av personen. andelens storlek om 
fastigheten har flera ägare samt sådan uppgift om fastigheten som behövs 
för bedömning huruvida inkomst av fastigheten skall beräknas med 
tillämpning av 24 * 2 mom. kommunalskattelagen ( 1928: 370! och uppgift 
om intäkt som har beräknats med tillämpning av nämnda lagrum. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt 
beskattningspcriod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för 
planerat taxering~besök eller annat sammanträffande enligt 3 I § 2 mom. 
tredje stycket taxcringslagen. 

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är närings
idkare. 

16. Uppgift om bruttointäkt av tjänst och dennas fönlclning på olika 
kategorier av tjänst samt summan av avdrag från inhikten och dennas 
fördelning på kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats å ena sidan 
och övriga kostnader å andra sidan. 

17. Uppgift angående omsätt
ning. varulager. resultat av brutto
vinstheräkning. annan beräkning av 
relationstal eller liknande. nettoin
täkt eller underskott av förvärvs
källa med angivande av den del där
av som belöper på delägare. sköns
mässig beräkning. belopp som un
der beskattningsåret har stått till · 
förfogande för levnadskostnader, 
varuuttag. totala bilkostnader samt 
p1ivat andel därav. bilförmån, bo
stadsförmån eller annan sådan för· 
mån. avsättning till fond, investe
ringsreserv eller liknande. insätt
ning på skogskonto eller liknande. 
nedskrivning av fordringar samt av
och nedskrivning med högsta möj
liga belopp. dock endast uppgift om 
att här angivet förhållande förelig
ger och om belopp. procenttal eller 
årtal. 

18. Uppgift från centrala bilre
gistret om innehav av fordon samt 
om fordonets registreringsnummer. 
m[irke. typ och ärsmodell. 

17. Uppgift om omsättning i nä
ringsverksamhet. 

18. Uppgift angående varulager. 
resultat av bruttovinstberäkning. 
annan beräkning av relationstal el
ler liknande, nettointiik t eller un
derskott av fiirviirvskälla med angi
vande av den del därav som belöper 
på delägare. skönsmässig beräk
ning. belopp som under beskatt
ningsåret har stått till förfogande 
för levnadskostnader. varuuttag. 
totala bilkostnader samt privat an
del därav. bilförmån. bostadsför
mån eller annan sådan förmån. av
sättning till fond, investeringsre
serv eller liknande. insättning pt1 
skogskonto eller liknande. ned
skrivning av fordring:ff samt av
och nedskrivning med högsta möj-
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Numrande lydt'lse 

6 

Fijreslagen lydelse 

liga belopp, dock endast uppgift om 
att här angivet förhi"lllande förelig
ger och om belopp, procenttal eller 
årtal. 

19. Uppgift från centrala bilre
gistret om innehav av fordon samt 
om fordonets registreringsnummer. 
märke. typ och årsmodell. 

10 §2 

Terminalåtkomst till uppgifter i register enligt denna lag får finnas endast 
för de ändamål som anges i I § och i den utsträckning i övrigt som anges i 
andra-femte styckena. 

Länsstyrelse och lokal skatte
myndighet får ha terminalåtkomst 
till uppgifter som avses i 5 och 6 §§. 
7 § 1-6 samt de uppgifter därut
över som behövs för utfärdande av 
skattsedel och dublettskattsedel. 

Länsstyrelse och lokal skatte
myndighet får vidare ha terminalåt
komst till uppgifter som avses i 7 * 
7-15 och som hänför sig till länet. 

Länsstyrelse och lokal skatte-
myndighet får ha terminalåtkomst 
till uppgifter som avses i 5 och 6 §§. 
7 § 1-6. 9. 15 och 17 samt de upp
gifter därutöver som behövs för ut
färdande av skattsedel och dub
lcttskattsedel. 

Linsstyrelse och lokal skatte
myndighet får vidare ha terminalåt
komst till uppgifter som avses i 7 s 
7. 8. 10-14 och 18 och som hänför 
sig till länet. 

Riksskatteverket får ha terminal- Riksskatteverket for ha terminal-
åtkomst till uppgifter som avses i 5 åtkomst till uppgifter som aYses i 5 
och 6 §§samt 7 § 1-15. och 6 ~*samt 7 * 1-15, /7 och 18. 

Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det centrala skattere
gistret i fråga om uppgifter enligt 5 och 6 ~~ samt 7 ~ I, 3 och 4. Kronofog
demyndighet i det län där ett mål är registrerat för exekutiva åtgärder far 
vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga om urrgifler enligt 7 * 7. 8. 12 llCh 
13. Terminalåtkomsten får avse den som är registrerad som gäldenär hos 
kronofogdemyndighet eller make till gäldenären eller annan som sambe
skattas med gäldenären. I fråga om uppgifter enligt 7 § I får terminalåt
komsten avse också den som är delägare i fftmansföretag där någon som 
avses i tredje meningen är delägare. 

12 ~ 

Utan hinder av vad som är före
skrivet i annan lag får uppgift i re
gister enligt denna lag om regist
rerads namn. personnummer. 
adress. civilstund eller kvrkohokf'ö
rings- och mantalsskrivnings.f'örhå/
landen lämnas ut till enskild om det 
inte av särskild anledning kan antas 

2 Senaste lydelse 1982: 453. 

Utan hinder av vad som ~ir före
skrivet i annan lag får ji-ån register 
enligt denna lag 11ppg((t som m·.,·cs i 
5 ~ fiirsta styckt't I. 2 och 7 och 6 ~ 
första stycket I och 2 .rnmr llfif>g(tl 
om slag m· niiring.1Terk.1·11mhet och 
om hes/ut om likridation l'iler kon
kurs lämnas ut till enskild om det 
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NU\'{lrlllldt' lydl'i.l"C 

att den registrerade eller ni.1gon hu
nom niirstående lider men om upp
gifkn riijs. 

7 

Fiireslagen lydelse 

inte av särskild anledning kan antas 
att den registrerade eller någon ho
nom närstående lider men on1 upp
giften röjs. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. 
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Yttrande från annat utskott 

Konstitutionsutskottet har avgivit yttrande över propos1t1onen (KU 
1982/83:7 y). Yttrandet fogas som bilaga till detta betänkande. 

Utskottet 

Utskottet ställde sig redan förra våren princip bakom att ett nytt 
ADB-system genomförs för mervärdeskatten enligt en modell, som innebär 
en integrering med de ADB-rutiner som finns för inkomst- och förmögen
hetsskatterna (SkU 1981/82:29). I likhet med departementschefen anser 
utskottet det värdefullt att man på detta sätt tar till vara möjligheterna till ett 
effektivare samarbete mellan de olika funktionerna för inkomstskatt och 

mervärdeskatt. 
De ändringar i skatteregisterlagen som föreslås är i huvudsak sådana som 

behövs för att det nya systemet skall kunna genomföras. Härutöver föreslås 
bl. a. regler om att registren skall få användas för tilldelningen av organi

sationsnummer och vissa andra ändringar som möjliggör information om vad 
slags preliminärskatt en fysisk person betalar. 

Konstitutionsutskottet, som har granskat förslaget såvitt avser sekretess
frågorna, har inte haft någon erinran mot propositionen. Inte heller 
datainspektionen, som yttrat sig i ärendet till regeringen. har haft något att 
erinra mot förslaget om registerinnehåll och terminalåtkomst. Enligt 
propositionen skall riksskatteverket få i uppdrag att se över frågorna om 
driftsäkerhet och sekretess- och integritetsskydd i skatteförvaltningens 
ADB-system samt föreslå och genomföra lämpliga åtgärder. 

Skatteutskottet har tidigare strukit under att man vid utformningen av 
bestämmelserna om skatteregistret bör beakta integritetskraven. Mot 
bakgrund av konstitutionsutskottets och datainspektionens ovan redovisade 
uppfattning finner utskottet ej skäl till erinran mot förslaget i detta 
hänseende. Utskottet förutsätter dock att riksskatteverket vid sin översyn tar 
upp frågan om allmänhetens sckretesskydd bör förstärkas ytterligare. Då 
utskottet inte heller i övrigt funnit anledning till erinran mot regeringens 
förslag, tillstyrker utskottet propositionen. Som konstitutionsutskottet 
påpekat bör dock ikraftträdandet av lagändringarna fastställas till viss 
bestämd dag, lämpligen den 15 april 1983. 

Utskottet hemställer 
att riksdagen med bifall till proposition 1982/83:83 antar de vid 

propositionen fogade förslagen till 
_ a) lag om ändring i skatteregisterlagen ( 1980:343) med den 

ändringen att ikraftträdandebestämmelsen erhåller följande 
såsom utskottets förslag betecknade lydelse: 



SkU 1982/83: 29 

Regeringens förslag 

Denna lag träder i kraft två veckor 
efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på de11 har kommit ut från trycket i 
Svensk författningssamling. 

9 

Utskottets förslag 

Denna lag träder i kraft den 15 
april 1983. 

b) lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt med den 

ändringen att ikraftträdandebestämmelsen erhåller följande 

såsom utskottets förslag betecknade lydelse: 

Regeringens förslag 

Denna lag träder i kraft två i·eckor 
efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den har kommit ut frå11 trycket i 
Svensk författ11ingssamling. 

Stockholm den 15 mars 1983 

På skatteutskottets vägnar 

ERIK W ÄRNBERG 

Utskottets förslag 

Denna lag träder i kraft den 15 
april 1983. 

Närvarande: Erik Wärnberg (s), Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson (c), 
Rune Carlstein (s), Olle Westberg (s), Hagar Normark (s), Bo Lundgren 
(m), Ingemar Hallenius (c), Egon Jacobsson (s), Karl Björzen (m), Björn 
Molin (fp), Anita Johansson (s)*. Anna Lindh (s), Ewy Möller(m) och Erkki 
Tammenoksa (s). 

• Ej närvarande vid justeringen. 

Särskilt yttrande 

av Knut Wachtmeister, Bo Lundgren, Karl Björzen och Ewy Möller (alla 

m) 

De ändringar i skatteregisterlagen som behandlas i detta betänkande iir till 

en del föranledda av att riksdagen antagit lagen om avdrags- och uppgifts

skyldighet. 

Vi har nu liksom da väsentliga invändningar mot innehållet i denna lag. 

Eftersom den ändå antagits har vi i likhet med datainspektionen och 

konstitutionsutskottet godtagit de föreslagna ändringarna i skatteregister

lagen. 

Mot bakgrund av vad som anförts i den avvikande meningen av de 

moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet vill vi emellertid understryka 

vikten av att integritetskraven beaktas vid utformningen av skattere

gistret. 

Vi välkomnar att riksskatteverket skall få i uppdrag att bl. a. se över 
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frågorna om sekretess- och integritetsskydd i skatteförvaltningens ADB

system. Vi förutsätter att datainspektionen ges tillfälle att yttra sig över de 

resultat denna översyn leder till. 
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Konstitutionsutskottets yttrande 

1982/83:7 y 

över proposition 1982/83:83 om ändring 
(1980:343) m. m. 

Till skatteutskolfet 

11 

Bilaga 

skatteregisterlagen 

Skatteutskottet har berett konstitutiomutskottet tillfälle att yttra sig över 

O\an angivna prnpositiLin såvitt avser sckretessfr[1gorna. 

Skatteregisterlagen. som triiddc i kraft drn 1 juli I lJ80. innebär bl. a. att det 

med hjiilp av automatisk databehandling (ADB) förda centrala skatteregist

ret och de regionala skatteregistren får an,ändas vid beskattning för vissa i 

lagen närmare angirna ändami1l. Terminahllkom-;t medges de myndigheter 

snm har förfogande över registren. d\·s. riksskattcverket ( RSV), bnsstyrclse 

och lukal skattemyndighet. Genom lagändring v:1ren 1982 (prop. 1981/ 

82: 160) utvidgades användningsområdet för registren på sa sätt att registren 

också får anviindas i kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet. 

I den nu aktuella prnpositionen föresl{1s de ändringar i skatteregisterlagen 

som behövs för ett successivt genomförande a\· ett nytt ADB-system för 

mcrviirdeskatt. Vidare föresi[is att det centrala skatteregistret ockst1 skail fa 

användas för riksskatteverkets tillsyn över tilldelningen av s. k. organisa

tionsnummcr. dvs. identitetsbctcckningar för juridiska personer m. fl. 

Lagen (1982: Jll()n) om avdrags· och uppgiftsskyldighet betriiffandc vissa 

uppdragsers:ittningar f\.iranleder enligt prop1Jsitionen att en del uppgifter om 

en enskilds skatteiörhällanden bör fo lämnas ut till andra. För att göra detta 

möjligt tön::sl;'1s att sekretessen begränsas för Yissa uppgifter i det centrala 

skatteregistret. 

Föredrag;mde dcp;1rteme11tschefen anför h;irom bl. a. följande: 

Enligt lagen skall en uppdragsgiYare i vissa fall vid utbetalning av 
ers;ittning pa grund av ett uppdrag göra avdrag med 50 C'.( av ersättningen och 
betala in det innehällna beloppet till Unss.tyrelscn. Avdragsskyldighet 
föreligger inte bl. a. om uppdragstagaren är fysisk person och betalningen 
erl;iggs mot fokrura som innd1:dler uppgift nrn uppdragstagarens namn och 
perSlHl!lummer, ers;ittningens storkk samt uppgift 11111 att uppdrag~tagaren 
iir skyldig att betala prclirniniir B-skatt. L'ppdragsgivaren kan göras 
hetalningsskvldig för det belopp han underlatit att innehC!lla nch kan iivcn 
i\di.imas hiiter. En uppdragsgivare som vill kontrollera huruvida uppdragsta
garen skall betala prelimi11iir A-skatt eller B-skatt biir sj;ilvfalkt kunna fa 
upplysningar om deua hns skattemyndigheterna. 

Uppgift om \·itket slag av preliminiir skatt Sl'fTI en fysisk person skall betala 
finns lagrad i dl'! centr;da skatteregistret. Uppdragsgivarnas behov av att pft 
ett enkelt s;itt fo denna information hiir d;irfiir kunn;1 tillgudm.es gL'nLHTl att 
infl>rmatiun l;imnas ut fr;in registret. I den man de aktuelb uppgifterna inte 
kan h;infora-; till beskattningsbL·slut. som t'niigt lJ kap. I * sL·krctessL1gen 
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( 1980: I 00) ;ir offentliga. r;1der sekretess. varför ett utlämnande till enskilda i 
dessa fall förutsätter att sekretessen begränsas. Något skäl för att bibehålla 
sekretessen för dessa uppgifter har jag inte funnit. Jag föreslår därför att 12 § 
SRL avfattas så att uppgift om det slag av preliminär skatt som fysisk person 
skall betala far Umnas ut till enskilda i samma utstr~ickning som gäller för 
uppgift om att n<igon ~ir registrerad till mervärdeskatt. Jag föreslår vidare att 
det i 5 § uttryckligen anges att det centrala skatteregistret skall innehålla 
uppgift om vilket slag av preliminär skatt som fysisk person skall betala. 

Datainspektionen har yttrat sig i ärendet till regeringen och inte haft något 

att erinra mot förslaget om registerinnehåll och terminalåtkomst (prop. 

s. 14). I propositionen anför föredraganden att han har för avsikt att föreslå 

regeringen att RSV skall fa i uppdrag att se över frågorna om driftssäkerhet 

och sekretess- och integritetsskydd i skatteförvaltningens ADB-system samt 

föreslå och genomföra lämpliga åtgärder (prop. s. 10). 

I likhet med datainspektionen har konstitutionsutskottet, från de synpunk

ter utskottet har att beakta, inte niigon erinran mot propositionens förslag. 

Dock föreslås att ikrafttriidandet av lagändringarna fastställs till viss bestämd 

d<Ig. 

Stockholm den 3 mars 1983 

På konstitutionsutskottets vägnar 

OLLE SVE:\SS0'-1 

Niin"arande: Olle Svensson (s). Anders Björck (m). Yngve Nyquist (s). 
Bertil Fiskesjii (c). \Vivi-Anne Cederqvist (s). Hans Nyhage (m). Gui:inar 
Biörck i \';irmdö (m). Sture Thun (s), Anita Modin (s), Elisabeth Fleetwood 
(m). Karin Ahrland (fp). Nils Berndtson (vpk). Gunnar Nilsson i Eslöv (s). 
Britta Hammarbacken (c) och Ove Karlsson (s). 

A nikandc mening 

av Anders Björck. I lans Nyhage. Gunnar Biörck i Värmdö och Elisabeth 

Fleetwood (alla m ), vilka anser att sista stycket i utskottets yttrande bort ha 

följande lydelse: 

I samhand med att användningsområdet för det centrala skatteregistret 

förra ;\ret ut\'idgadcs till att avse iiven kronofogdemyndigheternas exekutiva 

verksamhet antl.irdes i en avvikande mening (3 m) till konstitutionsutskottets 

yttrande i det :irend.:t ( KU 1981/82: 17 y) en rad betiinkligheter mot 

regeringens förslag frtin integritetssynpunkt. Dessa betiinkligheter kvarstår. 

Den nu aktuelb propositionen innebiir en ytterligare urholkning av 

integritehskyddct genom att uppdragsgivare - enskilda personer utan 
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tystnadsplikt - får s. k. terminalåtkomst till vissa uppgifter i det centrala 

skatteregistret om uppdragstagarnas förhållanden. Vad konstitutionsutskot

tet sftlunda anfört bör beaktas vid ärendets fortsatta handläggning. 




