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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram fiirslag till lagreglering av registerföringen i det 

nya ADB-svstemet för beskattningen. Förslagct innebär i hu\'udsak följan

de. Registerföringen i fråga om inkomst- och förmögenhctstaxeringen samt 

den diirmed sammanhiingande uppbörden. som hittills har grundat sig p;1 

f{lreskrifter meddelade av regeringen och riksskatteverket. regleras i en 

siirskild lag som kallas skatteregisterlag. I lagen tas in bestämmelser om hl. a. 

registrens iindam{1I och innehåll samt om åtkomsten till registeruppgifterna 

och tiden för lagringen av dessa. Vidare föreskrivs att utlämnande pa 

ADB-medium till annan myndighet av uppgifter från registren far ske endast 

i enlighet med lag. förordning eller särskilt beslut av regeringen. I 

propositionen redovis~1s ocksii de särskilda f1tgärdcr som vidtas i sekrctess

och siikerhetssyfte. 

1 Riksdagen /979/IW. I samt. Nr 146 
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I Fiirslag till 
Skatteregisterlag 

1-liirigcnom föreskrivs följande. 

/J1 /1•1/1111de l>t'srii111111e/ser 

I * rör ek ;indamitl sPm anges i denna paragraf skall med hjiilp av 

automatisk datahl'i1andling föras ett centralt skattere)!ister fiir hela riket och 

ett regionalt skatteregister för \'arje bn. 

Registren skall a11\'iindas vid hl'Skattning för 

I. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter betriiffande fysiska 

och _juridiska personer. 

2. planering. samordning och uppföljning av revisions- och annan 

kontrollverksamhct. 

:; . ink1Jmst- och förmiigenhetstaxering samt bestiimmande av pensions

grundande inkomst. 

4. bestiimmande och uppbörd av skatt t'niigt upphiirdslagen 

( 1953: 272). 

2 * rvkd beskattning avses i denna lag faststiillamk a\· underlag för 

bestiimmandc av skatt. bestiimmandc och uppbörd av skatt samt bestiim

mande av pen>ionsgrundande inkomst. 

3 * Med skatt avses i denna lag. om inte annat anges 

I. skatt enligt uppbördslagcn ( 1953: 272) l1ch sjiimansskatt. 

2. merviirdeskatt. annan indirekt skatt eller avgift för vilken riksskatte-

verkct är beskattningsmyndighet och viigtrafikskatt. 

3. arbetsgivaravgift, 

4. skatte- och avgiftstillägg samt förseningsavgift. 

5. riinta och avgift ~om utgar i samband md uppbörd eller indrirning av 

skatt eller avgift enligt 1-4. 

Med skatt enligt uppbördslagen avses. förutom skatt och avgift enligt i I * 
nämnda lag. ~ivcn annan avgift och r~inta som utgtir enligt beshimmcberna i 

lagen. 

4 * Riksskatteverket förfogar över det centrala skatteregistret. Liinsstyrclse 

och lokal skattemyndighet förfogar över det centrala skatteregistret si\vitt 

gäller uppgifter som hänför sig till länet respektive fögderiet. Länsstyrelsen 

förfogar iiver det regionala registret för Hinct. 

Det cenrrala skarreregisrrets innehåll 

5 * För fysisk person som är kyrkobokförd, riket skall det centrala 

skatteregistret anges 
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I. personnummer, namn. adress, kyrkobokförings- och mantalsskriv

ningsförhMlandcn. 

2. registrering enligt lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt, särskilt regi

strerings- och redovisningsnummer. organisationsnummer och firma, 

3. fiirhttllanden som enligt lag eller förordning skall antecknas i skatte

längd. 

4. registrering i sjömansregistret. tillhörighet till icke territoriell försam

ling. tillhörighet till svenska kyrkan. 

5. nationalitt:t, civilstånd, datum för civilståndsiindring, antal hemmava

rande barn som inte har uppnf1tt 16 eller 18 års filder, personnummer för 

make och. om samtaxering sker med annan person, personnummer för 

denne. 

6. slag av pensionsförmån som personen är berättigad till enligt lagen 

(1962: 381) om allmiin försäkring. i den mån det behövs för att debitera 

socialförsäkringsavgift. 

För person som inte har uppn[1tt 18 f1rs Mder skall ocks?1 anges 

personnummer för den hos vilken personen är kyrkobokförd. 

För person som inte har uppniitt 15 års alder skall införas endast uppgift om 

personnummer, namn tich adress samt personnummer för den hos vilken 

personen iir kyrkobokförd. om inte ytterligare uppgifter som avses i första 

stycket bchö\'s för beskattning. 

För person som ej är kyrkobokförd här i riket skall uppgifter enligt första, 

andra eller tredje stycket införas i den mfm det behövs för beskattning här i 

riket. 

6 * För juridisk person skall i det centrala skatteregistret anges organisa

tionsnummer, namn. firma, adress. hemortskommun. registrering enligt 

lagen (1968: 430) om mervärdeskatt, särskilt registrerings- och redovisnings

nummer samt förhällanden som enligt lag eller förordning skall antecknas i 

skattelängd. För dödsbo skall även 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 ägarförhf1llandcna i fåmansföretag som avses i 

25 * 8) taxeringslagen (1956: 623). 

2. Uppgifter angåcnck avslutad revision, verkställt taxeringsbesök eller 

annat sammanträffande enligt 31 * 2 mom. tredje stycket taxeringslagen. För 

varje sådan Mgärd för anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag, 

myndighets beslut om bcloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för 

skatt med anledning av ;'\!gärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldighet 

har fullgjorts. 

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt. uppgifter som 

behövs för att bestämma skatt enligt uppbördslagen (1953: 272) samt 

uppgifter om redovisning, inbetalning och återbetalning av sådan skatt. 
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4. Uppgift Pm ma~kindlt framstiillt fiirslag till siidant beslut som rnligt lag 

eller fi\rordning skall antecknas i skatteliingd. 

5. Uppgift om beslut om anstiind med avgivande av sjiilvdeklaration. dock 

ej sk:ikn fiir beslutl'l samt uppgift om att laga förfall flirdigger fiir 

underlhtenhet att fullgöra deklarationsskylclighet. 

h. Administrativa nch tekniska uppgifter som behövs för beskattning

en. 

7. Uppgifter som skall lämnas i sjiilvcll'klaration i sammanstilllningarna 

for statlig och kommunal inkomstskatt samt i förmiigenhetsrednvisningen 

nm skattepliktig förmögenhet. 

S. Uppgift om beslut nm beskattning. dock ej skiilen för beslutet. samt 

uppgift om utmiitning enligt 68 * 6 mom. uppbördslagen. 

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogdemvn

dighet. uppgift om beslut om ackord, likvidation eller konkurs samt uppgift 

om betalningsinstälh:lse. 

1 Il. Uppgift om antal anstiillda och de anstiillclas personnummer. 

11. Uppgift om telefonnummer samt siirskild adress fiir skattseddsfor

siindelse. 

12. Uppgift fdrn kontrolluppgift enligt 37 * 1-3, 3 h-3 f och 4 taxerinp

lagcn. 

13. Uppgift om hcteckning. taxeringsviirde. dclviirdc och beskattningsna

tur för fastighet som ägs eller innehas av personen. andelens storlek om 

fastigheten har flera ägare samt sådan uppgift om fastigheten som behövs for 

bedömning huruvida inkomst av fastigheten skall beri"iknas med tilliimpning 

av 24 * 2 mom. kommunalskattelagen (1928: 370) och uppgift om intiikt som 

har beriiknats med tilliimpning av nämnda lagrum. 

14. Uppgift om tid och art för plancrac; eller pågf1ende revision samt 

beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för 

planerat taxeringsbesök eller annat sammanträffande enligt 31 * 2 mom. 

tredje stycket taxeringslagen. 

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer. om personen iir niirings

idkarc. 

16. Uppgift om bruttointäkt av tjiinst och dennas fördelning på olika 

kategorier av tjänst samt summan av avdrag frtrn intiiktcn och dennas 

fördelning pä kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats {1 ena sidan 

och övriga kostnader il andra sidan. 

17. Uppgift angl1ende omsättning. varulager. resultat av bruttovinstbc

räkning. annan beräkning av relationstal eller liknande, nettointäkt eller 

underskott av förvärvskälla med angivande av den del därav som belöper på 

delägare. skönsmässig beräkning. belopp som under heskattnings{1Tct har 

stått till förfogande för levnadskostnader. varuuttag, totala bi I kostnader 

samt privat andel därav. bilförmån. bostadsformån eller annan sådan 

förmån, avsättning till fond. investeringsreserv eller liknande. insättning pf1 

skogskonto eller liknande. nedskrivning av fordringar samt av- och 
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nedskrivning med hiigsta möjlig;t belopp. dock endast uppgift om att hiir 

angivet fiirhi\llanch: fiirdigger och om belopp. procenttal eller iirtal. 

I~. Uppgift frt1n centrala bilregistret om innehav av fnrdon samt um 

furdunels registreringsnummer. miirke, typ och {1rsmodell. 

De rcgio11alt1 ska11crcgism·m innelitlll 

H s Regionala skatteregister fär inneh{1lla de uppgifter som anges i 5-7 SS i 

den 111{111 de hiinfi)r sig till liinel. 

Ge111c11.rn111111a hcstii111111elscr 

9 s Uppgifter som avses i 7 och H ** för tas in i registren encbst i den 

utstriickning som förc~krivs av regeringen eller myndighet som regeringen 

bestiimmer. 

Regeringen för föreskriva mindre avvikelser från bestiimmelscrna om 

registerinneh[tll i denna lag. 

JO* Terminalt1tkomst till uppgifter i register enligt denna lag Etr finnas 

cndast för de iindam;·tl som anges i I * och i den utstriickning i iivrigt som 

anges i andra-fjiirdc styckena. 

Länsstyrelse och lokal skattL·myndighet fttr ha terminalåtkomst till 

uppgifter som avses i 5 och 6 **· 7 ~ 1-6 samt de uppgifter därutöver som 

behövs för utfärdande av skattsedel och duplettskatcsedel. 

Länsstyrelse och lokal skattemyndighet ffir vidare ha terminalåtkomst till 

uppgifter som avses i 7 s 7-15 och som hänför sig till länet. 

Riksskatteverket för ha terminalatkomst till uppgifter som avses i 5 och 

6 ** samt 7 s l-l5. 

11 * Uppgifter i register enligt denna lag fi\r lämnas ut till annan myndighet 

p<'t medium för automatisk databehandling endast om detta följer av lag eller 

förordning eller regeringen har medgivit det. Regeringen får uppdra [1t 

datainspektionen att Himna sådant medgivande i fråga om uppgifter som inte 

omfattas av sekretess. Talan mot beslut av datainspektionen förs hos 

regeringen genom besvär. 

Första stycket giiller inte i fråga om utlämnande för beskattning. 

Med utlämnande till annan myndighet jämställs utlämnande till annan 

verksamhetsgren inom samma myndighet. 

12 * Utan hinder av vad som är föreskrivet i annan lag får uppgift i register 

enligt denna lag om registrerads namn, personnummer, adress, civilstånd 

eller kyrkobokförings- och mantalsskrivningsförhållanden lämnas ut till 

enskild om det inte av särskild anledning kan antas att den registrerade eller 

någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 
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13 ~ Uppgifter i register enligt denna !ag som hänför sig till viss beskatt

ningsperiod och som inte skall tas upp i skattelängd får bevaras under högst 

sju iir efter utgången av det kalenderår under vilket perioden gick ut. 

Uppgift om revision för bevaras under högst tio år efter utgången av det år 

under vilket revisionen avslutades. 

Regeringen får föreskriva om förlängd bcvaringstid för uppgifter som 

avses i första eller andra stycket. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 
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2 F<irslag till 
Lag om ändring i lagen ()937:2491 om inskränkningar i rätten att 

utbekomma allmänna handlingar 

lfarigenom föreskrivs att 17 a ~ lagen ( 1937:2.:llJl om inskriinkningar i 

rätten att uthekomma allmiinna handlingar 1 skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiircslagcn lyill'll'I' 

17 a ~c 

Uppgifter i register. som fors med hjiilp av automatisk databehandling och 

som används i statens verksamhet avseende taxering eller eljest beskattning. 

angående enskilds personliga eller ekonomiska förhtdlanden för int.: utan 

samtycke frän den som registreringcn avser utl;imnas till annan. Vad som nu 

har sagts giiller dock inte myndighets beslut 0111 taxering eller eljest 

beskattning. Är det av synnerlig vikt all uppgift i registret angiiende planerad 

eller beslutad taxcringsrevision eller annan skattekontroll betriiffande 

skattskyldig inte kommer till dennes bnnedom. för myndighet \'iigra att 

lämna ut uppgiften. Under pågående taxeringskontroll beträffande skatt

skyldig gäller detsamma ocks:1 registrets inneht1ll i övrigt. 

Utan hinder av hcstä111111clscma i 

första stycket får 11p11giji lii1111111s 111 

enligt vad som förcskril's i lag om 

förf arandct rid beskattning eller 

skallcrcgister/agen ( 1980:000). 

Denna lag träder i kraft två wckor efter elen dag. dfi lagen enligt uppgift pä 

den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

I Lagen omtryckt 1976:611. 

2 Senaste lydelse 1978:906. 
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BUDGETOEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid rcgcringssammantriidc 

1980-02-21 

Närrnrandc: statsministern Fälldin. ordförande. och statsr{1de1i Bohman. 

Mundcho. Friggcho. Dahlgren. Söder. Krönmark. Burenstam Linder. 

Johansson. Wir!Cn. Holm. Andersson. Boo. Winherg. Adelsohn. Danell. 

Petri 

Föredragande: statsr{1dct M undeho 

Proposition med förslag till skatteregisterlag 

Inledning 

Ri ksskatteverket ( RSV) och statskontoret har sedan {1r 1973 hed rivit 

utredningsarbetc i ett gemensamt projekt. RS-projcktet. Förslag på grund

val av rapporter frirn RS-projektet (i fortsättningen även kallat utredningen) 

har vid flera tillfällen framlagts för riksdagen. senast i prop. 1978179: 161 om 

ändring i upphördsförfarandet som antogs av riksdagen våren 1979 (SkU 

1978179: 50. rskr 1978179: 379. SFS 1979: 489). Tidigare fattade riksdagshe

slut har framför allt avsett taxeringsorganisationen i första instans och 

taxeringsnämndernas verksamhet. RS-projektct avvecklades den l juli 1979. 

Det fortsatta genomförandet av reformerna pi1 taxerings- och uppblirdsom

rådcna ankommer därefter på RSV inom ramen for verkets ordinarie 

organisation. 

Ett viktigt inslag i reformerna är att skatteadministrationen skall 

effektiviseras genom ett frirbättrat ADB-stöd. Vissa delar av det nya 

ADB-systemet togs i bruk vid ingången av år 1979. Det nya ADB-systemet 

bygger till stor del p<l en central registerföring hos RSV med terminalåtkomst 

för liinsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna. 1 systemet ingår hl. a. 

ett ökat ADB-stöd för deklarationsgranskningen genom registrering av 

uppgifter i deklarationer och kontrolluppgifter. Huvudlinjerna i systemet har 

sålunda redan lagts fast av riksdagen. Däremot återstår detaljregleringen av 

bl. a. vilka uppgifter som skall ingå i ADB-registren och hur dessa uppgifter 

skall användas. 

Utredningen har den 28 juni 1978 till budgetdepartementet överlämnat 

förslag till sådan detaljreglering i delrapporten (1978: 2) Förslag till 

skatteregisterlag m. m. Utredningens förslag till skatteregisterlag hör fogas 
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som hilaga I till detta protokoll. 

Efter rt·miss har yttrandl'n övt:r rapporten avgetts av _justitiekansil'rn (.JK). 

datainspektionen (DI). riksförsiikringsvcrket (RFV). statistiska centralhy

ri1n (SCI3). rikqevisionsvcrket ( RRV). riksarkivet. bostadsstyrelsrn. liins

styrclsernas organisationsniimnd (LON). kammarriitterna i Stock ho I m och 

. Göteborg. länsstyrelserna i Södermanlands. Malmöhus. Göteborgs och 

Bnhus. Skaraborgs. Örebro samt Viistcrnorrlands liin. datalagstiftningskom

mittcn (DALK ). Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR), Landstings

förbundet. Lantbrukarnas riksförbund ILRF). Svt:nska arbetsgivareförc

ningcn (SAF). Svenska företagares_ riksförbund. Swnska kornmunfiirbun

det, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförhund. Svenska revisor

samfundet (SRS), Sveriges advokatsamfund. Sveriges hantverks- och 

industriorganisation-Famil jeföretagt:n (SI-I I 0-Farnil jeföretagen). Sveriges 

industriförhund (SI). Sveriges redovisningskonsulters förbund och Tax

eringsn1imndsordförandenas riksförbund (TOR). 

LRF har [1beropat ett yttrande av lantbrukarnas skattedelegation. 

Sl-110-Farniljcfiiretagen har anslutit sig till skattedelcg<Jtionens yttrande. 

SAF och SJ har avgett gemensamt yttrande. 

Riksarkivet har bifogat yttranden fri111 landsarkivet i Lund och stadsarkivet 

i Stockholm. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus Hin har bifogat yttrande 

från lokala skattemyndigheten i Kungiilvs fögderi. 

Utredningen har ocks[1 behandlat den närmare utformningen och admi

nistrationen av ADB-systemet i delrapporterna ( 1977: 4: I och 1977: 4: 2) 

Uppbörd av direkt skatt. Förslagrn i prop. 1978179: 161 grundar sig pä dt:ssa 

rapporter. 

'Yttranden över dessa rapporter har a\'gt:tts a\' ett stort antal remissinstan

ser. De instanser som siirskilt har yttrat sig över förslagen rörande 

ADB-systemet är bl. a. JK. DI. SCB. länsstyrelserna i Stockholms. Kalmar. 

Gotlands. Blekinge. Malmöhus. Göteborgs och Bohus. Skaraborgs. Örebro 

samt Västmanlands liin. SAF, Svenska hankföreningen. S\'eriges advokat

samfund och SJ. 

En sammanfattning av remissyttrandena över delrapporten 1978: 2 samt 

de delar av remissyttrandena över delrapporterna 1977: 4: I och 1977: 4: 2 

som avser ADB-systemet bör fogas som /Jilaga 2 till detta protokoll. 

Utredningens förslag i rapporten 1978: 2 om sekretesskydd för uppgifter i 

ADB-registren har redan föranlett lagstiftning. Riksdagen har siilunda pa 

grundval av förslag i prop. 1978179: 51 beslutat om ändringar i lagen 

( 1937: 249) om inskränkningar i rätten att utbe komma allmiitrna handlingar, 

den s. k. sekretesslagen. som innebiir att uppgifterna i ADB-registren iir 

sekretessbelagda med undantag för uppgifter om myndighets beslut om 

beskattning (KU 1978/79: 14. rskr 1978179: 52. SFS 1978: <J06). 

Innan jag g~tr in på utredningens förslag till skatteregisterlag m. m. skall 

jag i korthet teckna en bakgrund till förslagen. Jag skall si'tlunda i de närmast 
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följande avsnitten redogöra för den hittillsvarande registerföringen på 

skatteområdet och för det utbyggda ADB-stödet iroom RS-systemet. 

2 Hittillsvarande ADB-register och manuella register på skatte- och 
avgiftsområdet 

Folkbokföringsregister (personbandet) 

Enligt 74 § folkbokföringskungörclsen ( 1967: 495) skall l:insstyrelse p{1 

magnetband föra register över befolkningen i Hinet (personband). För varje 

person skall anges namn. personnummer. födelsehemort eller födelseort och 

kyrkobokföringsort samt de ytterligare uppgifter som RSV bestämmer. 

I personbandet redovisas i enlighet härmed f. n. fullständiga kyrkobokfö

rings- och mantalsskrivningsuppgifter för befolkningen i länet. vissa uppgif

ter för skatteredovisning och allmänna val och vissa uppgifter som 

länsstyrelserna enligt författning har att lämna till myndigheter och offentliga 

register. 

Register över fastigheter (f astighetshandet) 

Länsstyrelsen skall på magnetband föra register över fastigheterna i länet 

(fastighetsband). Bestämmelser härom finns i kungörelsen ( 1967: 497) om 

vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga 

m. fl. (registerkungörelsen). 

Enligt l § skall för varje fastighet eller särskilt redovisad del därav anges 

fastighetsbeteekning, identitetsnummer samt ägarens eller innehavarens 

namn och postadress. 

RSV får enligt 7 *bestämma att register enligt kungörelsen skall innehålla 

andra uppgifter än dem som anges i l *· Med stöd härav innehåller registret 

också bl. a. uppgifter om fastigheternas areal och taxeringsvärden. andra 

uppgifter för taxering m. m. som redovisas i fastighetslängd samt uppgifter 

för statistiska ändamål (köpeskillingsstatistik m. m.). 

Register över skattskyldiga m. fl. (skattebandet) 

ADB-stödet vid taxeringen och uppbörden av direkt skatt har hittills 

grundat sig på de s. k. skattebanden. 

Enligt 3 § registerkungörelsen, som alltjämt gäller. skall länsstyrelse på 

magnetband föra register över skattskyldiga i länet (skatteband). I registret 

skall också ingå personer som inte är skattskyldiga men som är inskrivna i 

allmän försäkringskassa. För varje person skall anges vissa person- och 

identifikationsuppgifter samt uppgift om preliminär och slutlig skatt och om 

pensionsförhållanden. 

RSV får även för detta register bestämma att ytterligare uppgifter skall 

ingå i registret. 
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Beträffande skattebandens användning och inneh{1ll vill jag nämna 

följande. 

Inför varje nytt inkomstår har liinsstyrelsen framstiillt ett magnetbandsre

gister (skatteband) över presumtiva skattskyldiga inom liinet. 

Registret har kompletterats med uppgift om debiterad B-skatt och därefter 

använts för utskrift av A- resp. B-skattcsedlar. 

Under inkoms!{1ret har skattebandet anviints i huvudsak för bokföring av 

preliminär skatt och utskrift av uppbördslistor. restlängder för B-skatt 

m.m. 

Under taxcrings[1rct har vissa kontrolluppgifter frfm statliga och kommu

nala myndigheter registrerats. Dessa uppgifter liksom vissa personuppgifter 

m. m. har tillhandahållits deklarationsgranskarna pii en taxeringsavi. Vidare 

har taxeringsnämndens beslut om taxering registrerats på skattebandet som 

därefter använts för utskrift av inkomst- och förmögenhetslängd. debitering 

av slutlig skatt och uträkning av kvarstående resp. överskjutande skatt. På 

skattehandet har också registrerats pcnsionsgrundande inkomst och olika 

avgifter som skall anges på debetsedel på slutlig skatt. 

Skattebandet har därefter använts för utskrift av debiteringslängd och . 

debetsedlar för slutlig skatt. 

Slutligen har skattehandet använts för bevakning av att debiterad 

kvarstående skatt betalas och för kontroll och uppföljning av restitution av 

överskjutande skatt. 

För tydlighets skull bör framhållas att beteckningen '"skattebandet" inte 

betyder att all information finns registrerad p{1 ett enda magnetband eller att 

alla uppgifter om viss skattskyldig finns registrerade på det sättet. Det rör sig i 

stället om flera magnethand med sinsemellan olika slags uppgifter. Genom 

samkörning av olika band med "primäruppgifter" skapas speciella band för 

vissa bestämda ändamål t. ex. för preliminärskatteförfarandet. taxeringen 

eller debiteringen. Skattebandet kan sålunda sägas inbegripa flera olika 

register eller registerdelar. 

Skattebanden har fr. o. m. 1979 års taxering ersatts av det nya ADB

systemet för taxeringen och uppbörden. Jag återkommer i det närmast 

följande avsnittet med en redogörelse för utformningen av detta system. 

Mervärdeskatteregister 

Hos länsstyrelse skall enligt 21 §lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. ML. 

föras register över personer som registreras till mervärdeskatt inom länet. 

Bl. a. RSV har utfärdat närmare föreskrifter om registerföringen. Denna 

sker med hjälp av ADB och innebär i huvudsak följande. 

Registreringsanmälan till mervärdeskatt registreras på länsstyrelsens 

dataenhet. Magnetband med de registrerade uppgifterna översänds till 

postgirot. 

Magnetbandet används för att aktualisera det beståndsregister över 
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merviirdeskattskyldiga snm fors hus postgirot. Vidare används magnetban

det fiir all framstiilla registreringshevis till de skattskyldiga samt vissa 

arbetskort. avier och etiketter för aktualisering av de manuellt fl>rda 

registren pii liinsst vrclscrnas mcrviirdeskattcenhcter. Fört ryckta dcklara

tionsblanketter frarnstiills av postµirnt pi\ grundval av de uppgifter som finns i 

hest~indsrcgistret. 

Friin inkomna inbetalningskort/deklarationer registrerar postgirot identi

fikationsuppgifter och inbetalt belopp och frainsUiller p{1 magnetband s. k. 

uppbördslistor med uppgifter om inbetalda belopp per skattskyldig. 

Postgirot översänder uppbördslistor och inbetalningskort/deklarationer 

till liinsstyrclscrna som registrerar deklarationsuppgifterna och stiimmcr av 

dessa mot uppbördslistornas uppgifter om inbetald skatt. Aven vissa beslut 

m. m. framstiills maskinellt. 

Arhetsgivaravgijisrcgister 

Riksförsäkringsverket har huvudansvaret för debitering och uppbörd av 

arbetsgivaravgift enligt lagen ( 1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmiin försiikring. m. m. Fr. o. m. år 1975 har ADB-verksamheten 

avseende debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifterna förts över till RSV 

och Hinsstyrelserna enligt regeringens beslut den 29 juni 1973. 

Uinsstyrclsen i Stockholms län för ADB-register över arbetsgivares 

avgifter och utför huvuddelen av bearbetningarna avseende debitering och 

uppbiird. 

Till grund för debiteringen ligger arbetsgivaruppgiftcrmt, som skall lämnas 

till lokala skattemyndigheten. Skattemyndigheten kontrollerar att uppgifts

skyldigheten fullgörs och att lämnade uppgifter är korrekta. 

Efter kontroll sänds arbetsgivaruppgifterna till länsstyrelsen som registre

rar dem pi\ magnetband och utför vissa inledande ADB-bearbetningar. 

Banden sänds därefter till länsstyrelsen i Stockholms län. som framställer 

räkningar pä slutliga och preliminära arbetsgivaravgifter. 

Inbetalda avgifter redovisas av postgirot p<i magnetband till länsstyrelsen. 

Efter varje uppbiird framstiiller länsstyrelsen restlängder för kronofogde

myndigheterna. 

Sjömanss kallereg ister 

Uppbörden av sjömansskatt ombesörjs av sjömansskattekontoret i 

Göteborg. som utgör en enhet inom RSV. Arbetet med bokföring, 

restitution. kontroll m. m. av sjömansskatt sker med hjälp av ADB 

(magnetbandsrcgister). Samtliga datorbearbetningar utförs hos länsstyrel

sen i Göteborgs och Bohus län. 
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l'1111kt.1k11111·rC'gist1·r 

RSV iir heskattningsmyndighct för punktskatterna. Fiir administratinnen 

av dessa skatter anviinds inte i nilgon del ADB utan endast manuella 

register. 

Orrig11 regist!'r 

Utö\"L'r de register snm jag har berört i det föreg~endc finns det hos 

skattemyndigheterna ett stort antal register för olika iindamt1l. Jag skall hiir 

beriira niigra a\· dessa. 

Över juridiska personer och vissa fysiska personer skall liinsstyrelscn och 

den lokala skattemyndigheten föra register (4 ~ registerkungörelsen). 

Registren best[1r av kort (]-avier) och innehåller uppgifter ur skatteban

det. 

Enligt 5 ~lagen ( 1974: 174) om identitetsbcteckning för juridiska personer 

m. fl. skall RSV fiira register över tilldelade organisationsnummcr. S(1dant 

nummer skall tilldelas bolag. föreningar. vissa allmänna inriittningar. 

kommuner m. fl. Registret förs p~1 magnetband. 

För kiillskattcuppbörden finns förutom ADB-register för skattebokföring

en m. m. iivcn ett kortregister. arbetsgivarregi>tret. som anv:inds vid 

kiillskat te kontrollen. 

I arbetsgivarregistret registreras arbetsgivarens namn. adress och telefon

nummer. redovisningsnummcr. genomsnittligt antal anstiillda samt uppgifter 

om redovi>.ad och inbetalad skatt. Arbetsgivarregistret har hittilb förts 

huvudsakligen manuellt. Fr. o. m. fa 1980 registreras uppgifterna i ckt nya 

ADB-systemet. 

Även p{1 övriga områden inom skatteväsendet finns motsvarande register 

för kontrolhindamtil. 

För riirelsetaxcringen I. ex. förs söiunda på länsstyrelsernas. k. arbetskort 

för skattskyldiga. som taxeras i siirskild taxeringsniimnd. Pt1 kortet samlas 

uppgifter ur deklarationer för företag och dess ägare för ett antal {1r. 

Uppgifterna iir av typ omsättning. bruttovinstproccnt. kontantövcrskott. 

förm{msviirden och taxcringsniimnden>. ändringar. I fräga om Eimansföretag 

finns dessutom uppgifter om delägarskap m. m. Kortet ger möjligheter till 

j~imförelsc med förhållandena för tidigare är samt med andra rörelser i 

samma bransch. 

Arbetskorten fördes tidigare endast manuellt. Fr. o. m. 1978 års taxering 

förs uppgifterna in p{1 magnetband (det s. k. arbetskortsregistret) och 

arbetskorten framställs maskinellt. P[1 magnetband förs ocks{1 fr. o. m. 1978 

{1rs taxering ett s. k. referensregister med uppgifter om fömansforetags 

delägare. Dessa magnetbandsregister ing{ir som en del i det nya ADB

systemet för taxeringen. 
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3 Det nya ADB-systemet (RS-systemet) 

Statsmakternas beslut 

Riksdagen beslutade år 1975 om riktlinjer för en ny taxeringsorganisation i 

första instans (prop. 1975: 87. SkU 1975: 31, rskr 1975: 229). Principbeslutet 

innebär bl. a. att uppgifter i självdeklarationer och kontrolluppgifter skall 

ADB-registreras. Uppgifterna skall stämmas av maskinellt och resultatet 

redovisas pi1 en taxeringsavi. På denna utskrivs vidare maskinellt {1tskilliga 

andra uppgifter för taxeringen, bl. a. personuppgifter, fastighetsuppgifter 

och uppgifter om föregående års taxering. Maskinellt framställs ocksä förslag 

till taxering och debitering liksom förslag till beräkning av pensionsgrundan

de inkomst och egenavgifter. Även underrättelse till de skattskyldiga om 

taxeringsnämndens beslut skall till stor del framställas med hjälp av 

ADB. 

Vidare skall till stöd för främst företagsbeskattningen byggas upp ett 

organisationsregister som avses inneh[11la samtliga juridiska personer vilka 

driver rörelse eller annan verksamhet och samtliga fysiska personer som har 

nt1gon anstiilld eller driver rörelse. 

Riksdagen beslutade {1r 1975 ocks[1 om riktlinjer för ett fortsatt utveck

lingsarbete med det nya ADB-systemet för folkbokföring och beskattning 

(prop. 1975: 57. SkU 1975: 32. rskr 1975: 230). Enligt beslutet skall systemet 

bygga p[i en blandad regional och central n.:gisterfi.iring. Fastighetsredovis

ningen skall ske regionalt i det nya systemet. Niir det giilk'r pcrsonrcdovis

ningen skall n{1gra mer genomgripande föriindringar av ADB-systemet inte 

vidtas i avvaktan p{1 bl. a. stiillningstagandet till folkbokföringens framtida 

utformning och organisatoriska anknytning. Motsvarigheter till det nuvaran

de personbandet skall även i fortsiittningen föras regionalt. Beträffande 

organisationsregistret innebär beslutet att ett sfidant register. jiimsides med 

det organisationsnummerregister som RSV skall föra. kan medföra att 

behovet av det nuvarande registret över juridiska personer kan bortfalla men 

att länsstyrelserna vid behov kan föra ett aktuellt regionalt register över 

organisationer till relativt låg kostnad. Det s. k. skatteregistret skall sf1som 

ett centralt arbetsregister byggas upp fr{rn person- och organisationsregistren 

och kompletteras med uppgift 0111 erlagda skatter m. m. för att i slutskedet 

tillföras uppgifter 0111 taxeringsnämndernas beslut om åsatt taxering. 

debiterade skatter 111. m. 

Den regionala delen av registerföringen förläggs till länsstyrelserna och 

den centrala till RSV. 

Sammanfattningsvis skall allts[1 registerföringen lösas p[i följande sätt 

enligt 1975 iirs principbeslut. 

- regional registerföring avseende fastighetsredovisningen 

- regional registerföring avseende folkbokföringen 

- regional och central registerföring av juridiska personer som driver röre.lse 
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eller annan verksamhet samt fysiska personer som driver rörelse eller har 

någon anställd ( organisationsregister) 

- central registerföring av arbetsregister för beskattningen - omfattande 

samtliga skattskyldiga och med central skatteuträkning - med terminalåt

komst och med färdigställda skatteregister i regionerna. 

Under det fortsatta utvccklingsarhctet med ADB-systemet har utredning

en successivt redovisat förslag till regeringen i olika frt1gor rörande detta. I 

detta sammanhang skall jag nöja mig med att redovisa statsmakternas 

sUillningstagandcn till ntigra av dessa spörsmål. 

Riksdagen beslutade ar 1976 om antalet regionala ADB-anläggningar och 

placeringen av dessa anläggningar (prop. 1975176: !()() bilaga 9, SkU 

1975176: 35. rskr 1975/76: 212). Beslutet innebär att samtliga län utom 

Gotlands, Blekinge och Jämtlands Hin får egna datorer och att antalet 

anHiggningar sMcdes blir 21. 
I delrapporten (1976: 4) Integritet och genomförande och i DI:s yttrande 

över rapporten berörs bl. a. fo'1gor om integritet. sekretess och data

skydd. 

Med anledning av rapporten och de synpunkter p[1 säkerhetsfdgorna som i 

samband diirmcd fördes fram friin olika in'1anscr uppdrog regeringen [1t RSV 

att gemensamt med statskontoret och efter samri1d med DI rcdo\'isa förslag 

till hur S:ikcrhetsorganisationen for utveckling och drift av ADB-systemet 

skall byggas upp. I uppdraget föreskrevs att datainspektionens synrunkll'r på 

delrapporten 1976: 4 skulle beaktas vid förslagets utformning. I rrop. 

1976i77: 138 om genomförandet av den nya taxcringsorganisationen fram

förde jag ytterligare synpunkter pa utvecklingen llCh införandd av ADB

systcmet. Jag framhöll bl. a. att bland de integritetsfri1gnr som hör studeras 

ingiir möjligheterna att begriinsa och kontrollera de fall. diir man fdn 

terminal i ett liin via det centrala skatteregistret kan hiimta uprgifter om 

individer och företag i andra liin. 

RSV och statskontoret har den 31 mars 1977 till budgetdepartementet 

lämnat en redovisning av hur verken avser att utforma organisationen for 

siikerhetsfr.'.tgor. Jag återkommer strax till detta. 

Vissa fr<igor rörande ADB-systemet hehancllades ocksii i prop. J lJ77/ 

78: 181 om ny taxeringsorganisation i första instans. m. m . .Jag framhöll däri 

bl. a. (s. 260) att den utökade kuntrollverksamheten p{1 skatteomrädct 

kräver en samlad registrering av verksamheten sii att en samordning av denna 

kan ske. Jag p(1pckacle vidare att en samordning kommer att underlättas 

betydligt om registrering och datauttag i fortsättningen kan ske med hjiilp av 

ADB och erinrade om att en s[1dan lösning planerades i RS-projektet. I 

nämnda proposition lades ocksii fram förslag rörande granskningsformer och 

ambitionsniva med utg<"mgspunkt i det nya ADB-systemet. Vidare föreslogs 

införandet av en enhetlig och för ADB-behandling liimplig blankett för 

kontrolluppgift i inkomstslaget tjiinst. Förslagen har antagits av riksdagen 

(SkU 1977178: 55. rskr 1977178: .\62). 
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I prnp. \97X!7lJ: lhl föreslogs bl. a. att arhetsgi\·arnas redovisning p~i 

kontrolluppgifterna av inneh[lllen prelimin~ir r\-skatt skall registreras i 

ADB-systemet nch li/!ga till grund för skatteheloppens kredi!L'rinµ p~i 

arbets\al:!arna. Vidare föreslogs ADB-registrering av upphi.inbdeklara1i1.1ner 

och maskinl'lla kontroller av arbetsgivarnas uppbiirdsredovisning. Avcn 

dessa liirslag har antagits av riksdagen (SkLJ l(J7X/7'J: :'iO, rskr llJ7X/ 

7lJ: :~7lJ). 

Grnomfiirda iindringar i :\DB-stiidct 1·id 1979 års ta.raing 

Av den tidigare redogörelsen har framgiitt att st1irre dt'len av det nva 

ADB-stödet för taxeringrn har införts fr. o. m. !979 [1rs taxering i enlighet 

med riksdagens beslut. 

I det nya CL'ntrala skatterel:!istret har vid llJ7lJ ;lrs taxning rq.!istrerats bl. a. 

identifieringsuppgiftl'r rörande de skattskvldiga samt \·issa uppgiflL'r fran 

sj:ilnleklaratinnerna och kontrolluppgifterna. Registreringen fr<\n sjiilnk

klaratinnerna har omfattat sammanstiillningarna till statlig och kommunal 

inkomstskatt och uppgiften om skattepliktig formiigenhct pt1 cleklarations

blankcttens första sida samt specifikationen av inkllmst av tjänst. rr~m 

kontrolluppgifterna har registrerats löneuppgifter m. m. De registrerade 

uppgifterna har stiimts av maskinellt och resultatet har redovisats pii 

taxeringsavierna. 

I det centrala skat1eregistret har ocksii till I 979 tirs taxnin,g inforts 

uppgiftn om planerade. p{1g{1endc och av~lutade re\·isioner. Fiirutnm 

uppgift om vem revisi1n1en avser innehiillcr revisiunsregistret uppgift nm 

vilken myndighet eller enhet som utfört eller skall utföra revisionen. 

skatteslag samt datum för revision.:n. 

Till det nya ADB-systemet hör ocksti som jag tidigare har nämnt tvii 

register som fr. o. m. 1978 iirs taxering har förts pi1 magn.:tband niimligen 

referensregistret och arbetskortsregistret. Fr. o.m. l'J79 i1rs taxering finns 

uppgifterna i referensregistret också i den centrala data hasen. dvs. med 

terrninaliitkomst. Dessa td register utgör delfunktioner eller delregister i det 

nrganisationsregister som enligt vad jag tidigare har sagt skall hyggas 

upp. 

Referensregistret innehäller uppgifter om fömansfiiretag och deras 

delägare. Bl. a. anges för företagen uppgift om aktiekapital. antal aktier och 

antal ~igare samt för deliigare uppgift om vilka företag som ägs och 

ägarandelens storlek. Referensregistret skall användas bl. a. för administra

tion av den samordnade granskningen av fömansföretag och delägare. 

Arbetskortregistret innehåller taxeringsuppgifter om fysiska och juridiska 

personer som driver rörelse eller jordbruk. Bl. a. anges omsättning. 

varulagerreserv. bruttovinstprocent. nettointiik L kontantöverskott. varm1t

tag. fordonsinnehav. naturaförmåner, avskrirningar och fondavsättningar. 

Med hjälp av registret framställs som jag tidigare har niimnt arbetskort som 
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skall vara ett stiid vid cleklarationsgranskningen. Arbetskortet skall anviin

das for jiimfiirl'lse med fiirh[1llandena vid tidigare iirs taxeringar och med 

andra företag inom samma bransch samt för kontroll av att vissa fondmedel 

o. d. tas i anspr{1k eller ,~llerförs till beskattning. Kortet skall ocks~1 vara ett 

hjiilpmedel vid föredragningen i taxeringsniimnden. 

4 Fiircdragandens överväganden 

4.1 Allmänna synpunkter 

Det grundliiggande syftet med den piibörjade reformen av taxeringsorga

n;sation iir att hi\ja kvaliteten p[1 taxeringen i första instans för att diirigenom 

fö större likformighet och rättvisa vid taxeringen. Detta skall enligt 

riksdagens beslut ske genom bl. a. en fördjupad kontroll av de svärkontrol

lerade deklarationerna. En viktig m[1lsiittning i den nya taxcringsorganisa

tionen iir vidare att förbiittra och förenkla förfarandet för s(1viil myndigheter 

som enskilda. 

För att uppnä dessa mttlsättningar kriivs förutom en föriindring av 

organisationen ocksii effektiva hjälpmedel. Detta har man ocks[1 tagit fasta 

p[1 vid utformningen av de administrativa systemen i den nya organisationen. 

Ett omfattande ADB-stöd utgör sålunda en av hörnpelarna i den nya 

skatteadministrationen. 

Som har framgått av min redogörelse för tidigare ordning är användningen 

av ADB ingen nyhet för skatteväsendet. Ett mycket omfattande ADB-stöd 

finns sedan Uingc på stora delar av skatteområdet. Det tidigare ADB-stödet 

var emellertid i huvudsak inriktat på uppbörden av skatt medan kontrollsi

dan var tillgodosedd i mindre utsträckning. ADB-stödet var vidare av sådan 

art att s. k. direktåtkomst inte var möjlig. Vidare gäller alltjämt att 

uppgifterna för de olika skatteslagen är registrerade i skilda ADI3-

system. 

Det nya ADB-systemet för beskattning innebiir en ändring i dessa 

avseenden. Enligt 1975 års principbeslut är det sålunda i första hand 

kontrollfunktionerna som skall byggas ut i systemet. Genom ADB

registrering av löneuppgifterna i deklarationer och kontrolluppgifter skall 

kontrollen av löntagardeklarationerna underlättas. Den fördjupade kontrol

len av rörelsedeklarationerna skall ske bl. a. med stöd av ett organisations

register som ingår i ADB-systemet. 1975 års principbeslu; innebär vidare en 

samordning och centralisering av ADB-registreringen. Det centrala skatte

registret hos RSV skall innehålla inte bara uppgifter som behövs för 

taxeringen och uppbörden av direkt skatt. I organisationsrcgistret som ingår i 

det centrala registret skall det också finnas uppgifter i fråga om olika skatte

och avgiftslag. Den centrala registerföringen skall vidare kombineras med 

terminalåtkomst på länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna. 

Arbetet med att utveckla och ta i drift det nya ADB-systemet har som jag 

2 Riksdagen 1979/RO. I sam/. Nr 146 
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tidigare har n:imnt ankommit pt1 RS-projektet. I uppdraget har ing;ltt att 

utreda de integrill'ts- och sekretessfriigor samt de övriga siiknhctsfrt1gPr som 

iir förknippade med anviindning av ADl3 inom skatteadministrationen. 

Utredningsarbetet har bedrivits i samr{1d med bl. a. Dl. 

Utredningens förslag i de nu aktuella rapporterna syftar ocksii huvudsak

ligen till att tillgodose de olika skyddsintressen som finns i samband med 

utnyttjandet av ADl3. 

Utredningens grundliiggande forslag iir att registerföringen inom ADB

systemet skall lagregleras. Utredningen anser sttlunda att det iir angcliiget 

friimst fr{rn integritetsskyddssynpunkt att registerföringen klart redovisas 

oeh avgränsas i författning. Regleringen bör enligt utredningen st1 ltrngt 

miijligt ske i lagform. dvs. beslutas av riksdagen. bl. a. med hänsyn till den 

stora betydelse som tillmiits fd1gan om central ADB-registrering. 

l den nya lagen. som utredningen beniirnner skatteregisterlag. skall enligt 

utredningens förslag tas in bestämmelser avseende fastighetsredovisningen 

och beskattningen. Folkbokfi.iringsregistrcringcn bör enligt utredningen tills 

vidare inte regleras i den nya lagen. Anledningen hiirtill iir den osiikerhet som 

f. n. rt1der i frt1ga om huvudmannaskapet för registreringen p[1 detta 

område. 

Jag skall senare [1terkomma till utredningens förslag till skatteregisterlag. I 

detta sammanhang bör dock niimnas att lagen enligt förslaget skall ta upp 

bestiimmelser om bl. a. registrens ändamttl och innehåll. registeransvar. 

terminalåtkomst och lagringstid. Det bör vidare redan nu framh[1llas att 

enligt utredningens förslag skall i skatteregisterlagen i frt1ga om t. ex. 

registrens innehåll anges endast den yttre ramen för registerföringen. Det 

skall sedan ankomma pt1 regeringen eller RSV att närmare bestämma 

innehållet i registren och för vilka beskattningsänc.lamål uppgifterna skall 

användas. Lagen skall enligt förslaget också kompletteras med en förordning 

- skatteregisterförordningen - med föreskrifter om bl. a. utliimnandc av 

uppgifter från registret till myndighet utanför bcskattningsomr[1det. Utred

ningen föreslår vidare. som jag tidigare har niimnt. iindringar i sekretessla

gen. 

Utredningen redovisar ocks{1 hur man för den niirmaste framtiden har 

tänkt sig registerföringen. I fråga om vissa av registrens användningsomr[i

den är förslagen detaljerade. På andra omr[1den innefattar förslagen endast 

riktlinjer för det fortsatta uppbyggnadsarbetet. 

Vid sidan av författningsförslagen redovisar utredningen ocks<'i beslutade 

och planerade åtgärder i fråga om organisationen för säkerhetsfrågor inom 

ADB-systemet. Redovisningen bör som jag tidigare har sagt ses mot 

bakgrund av utredningens uppdrag att närmare utreda säkerhetsfrågorna 

med beaktande av D I:s synpunkter. Av redovisningen framgår sålunda bl. a. 

vilka åtgärder som utredningen har vidtagit eller avser att vidta inom vissa 

omrttden som är särskilt betydelsefulla från siikerhetssynpunkt. Det gäller 

säkerhetsorganisationen. behörighctskontroll. kontroll av tillträdet till 
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lokaler för ADB-anliiggningar. förvaring l>Ch hantering av datahiirare. 

system för rekonstruktion av ADB-system. systemdl1kumentation i form av 

systemhandbok. programtestning och gallring. 

Bland remissinstanserna iir det stora nertalet överens om alt skatteadmi

nistrationen behöver effektiviseras genom inrättandet av hl.a. ett centralt 

skatteregister av i huvudsak den omfattning som utredningen har föreslagit. 

Remissinstanserna understryker emellertid betydelsen av att det skapas ett 

hftllbart siikL'rhetssystcm till skvdd mot bl. a. obehörig [1tkomst. Vikten av att 

{ltgiirdcr iivcn i övrigt vidtas för att stiirka skyddet för den enskildes integritet 

i samband med ADB-användningen betonas också. 

P:.°1 de nesta httll godtas utredningens förslag till {1tgiirder p:.°t siikerhets- och 

integritetsomr{1dct. Förslaget att registerföringen skall lagregleras får 

s:.°tlunda genomgt1ende ett positivt mottagande. 

Kritiska röster saknas emellertid inte. En del rcmissinstanser anser att 

lagförslaget inte motsvarar det uppsatta målet att registerföringen skall klart 

redovisas och avgriinsas i författning. Andra uttrycker farhågor för att de 

risker fr{m bl. a. integritetssynpunkter som iir förknippade med ADB

registrering inte kommer att kunna bemiistras. En uppfattning är att 

utredningen har drivit effcktivitetskravet för l[mgt p:.°t bekostnad av 

skyddsintressena. Bl. a. ifrftgasiitts om det är liimpligt att arbeta med register 

som omfattar hela skatte- och avgiftsområdet i stället för flera delregister vart 

och ett omfattande en begränsad del av omdtdet. Från några håll framh<'tlls 

också att utg{mgspunkten bör vara att de sekretessbelagda uppgifterna i 

sjiilvdcklarationer och liknande handlingar endast i yttersta undantagsfall 

skall tas in i register av det aktuella slaget. Röster höjs också för stor 

restriktivitet när det gäller bl. a. åtkomsten till registeruppgifterna, använd

ningen av s. k. söknycklar och samkörning med andra register. 

För egen del vill jag till en början erinra om vad jag tidigare har sagt 

niimligen att större delen av det nya ADB-sti.\dct för taxeringen har tagits i 

bruk fr. o. m. 1979 års taxering. P[i uppbördsområdet införs det nya 

ADB-systemet under år 1980. Den registerföring som sålunda redan har 

införts eller som omedelbart förestår grundar sig på ett nertal riksdagsbcslut 

,c:"" j··: tidigare har redogjort för (avsnitt 3). RSV har i enlighet härmed 

anmält det centrala skatteregistret till Dl. 

Vad det nu gäller att ta ställning till är således främst förslaget att 

registerföringen skall lagregleras samt förslagen till fortsatt utbyggnad av 

registerföringen. I det sammanhanget kommer man också in på frågorna om 

hur kravet på en effektivisering av skattekontrollen genom användningen av 

ADB skall förenas med kraven på sekretess och integritesskydd. Det finns 

anledning att här först uppehålla sig något vid dessa frågor. 

Jag vill då till en början peka på att den föreslagna ADB-registreringen 

delvis betingas av annat än kontrollhänsyn. De förslag till effektivisering och 

förenkling av uppbördssystemet som jag har lagt fram i prop. 1978179: 161 

och som antagits av riksdagen bygger sålunda i stor utsträckning på de 
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möjligheter till rationalisering som 1:ippnas genom det nya ADB-systemet. 

Det giiller bl. a. förslaget till enhetliga regler fiir arbetsgivares betalning och 

redovisning av anstiilldas skatter. 

Det nya ADB-systemet skapar allts{1 förutsiittningar inte bara för ett 

enkelt informationsutbyte mellan skatteförvaltningens ulika enheter och en 

effektivisering och god samordning av kontrollinstanserna. Det möjliggör 

också ett effektivt uppbördssystem och lättnader i de enskildas och 

arbetsgivarnas uppgiftsskyldighet. 

Den ökade användningen av ADB stii\\er emellertid som jag nyss har 

antytt stora krav pi\ skydd mot otillbörligt intr{mg i den personliga 

integriteten. För egen del vill jag till en början peka pi\ ett par faktorer som 

bl. a. DI har berört i sitt yttrande över delrapporten 1976: 4 och som enligt 

min mening hör vara grundläggande när man diskuterar integritetsfriigorna i 

samband med det nya ADB-systemet pli skatteomr{1det. Man bör sålunda för 

det första hMla i minnet att del integriletsskyddade området ytterst hestiims 

av omfattningen av dels skyldigheten att lämna uppgifter till ledning för 

beskattningen, dels rätten för skattemyndigheterna att kontrollera att denna 

uppgiftsskyldighet har fullgjorts. Det nya ADB-systemet innehiir i och för sig 

inte n{1gon ändring i dessa avseenden. Ändringen ligger bl. a. däri att 

kontrollen kan göras effektivare än hittills. Sådana kontroller som enligt 

statsmakternas beslut fi\r och skall äga rum men som pi\ grund av bristande 

manuella resurser hittills inte har kunnat ske i önskvärd utsträckning kan i det 

datoriserade systemet företas i större omfattning. En sådan utveckling ligger 

i linje med strävandena mot ökad rättvisa och likformighet vid taxeringen. 

Riksdagen har också, som jag tidigare nämnt (avsnitt 3).uttryckligen tagit 

ställning för att kontrollen skall effektiviseras med stöd av ADB. 

Den omständigheten att man genom ini'örandet av nya administrativa 

system gör det möjligt att vid beskattningen på ett effektivare sätt än hittills 

utnyttja de uppgifter som har lämnats för beskattningsändam[1l kan sålunda i 

och för sig inte anses innebära något otillbörligt från integritetssynpunkt. Det 

måste tvärtom anses angeläget att myndigheterna får bästa möjliga tekniska 

hjälpmedel för den beskattningskontroll som enligt riksdagens beslut skall 

utföras. 

Det är emellertid utomordentligt viktigt från intcgritetsskyddssynpunkt att 

de nya systemen utformas så att man så långt möjligt eliminerar riskerna för 

att hemliga beskattningsuppgifter blir tillgängliga utanför den krets av 

myndigheter och tjänstemän som behöver dem för beskattningsverksamhe

ten. I detta avseende finns. som jag tidigare har antytt, vissa skillnader 

mellan tidigare administrativa system och det nya ADB-systemet. 

I det tidigare systemet fanns uppgifterna förutom i manuella register is. k. 

magnetbandsregister. Registren fördes i princip särskilt för varje delfunktion 

inom skatteförvaltningen. Magnethandsregistren användes i huvudsak för 

maskinella avstämningar, beräkningar och sammanställningar och för 

framställning av olika handlingar såsom kontrollförteckningar. taxeringsavi-
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er och arbetskort. De kunde däremot inte anviindas som sökregister i det 

löpande kontrollarbetet. Det anförda innebiir sf1lunda att de bcskattnings

uppgifter som enligt den tidigare ordningen infördes i ADB-registren var 

tillgiingliga i huvudsak endast i form av siirskilda kontrollhandlingar. Dessa 

handlingar följer i princip det ursprungliga kontrollmaterialet, dvs. de 

tillställs de tjiinstcmän som har att granska deklarationerna eller motsvaran

de handlingar. Ett sådant ADB-system medför s;°1Jedcs i huvudsak inte några 

ökade möjligheter för obehöriga att komma ät heskattningsuppgifterna. 

När det gäller det nya ADB-systemet är förhällandena annorlunda. Vad 

först beträffar själva inneh{1llet i registren innebär visserligen den register

föring som har genomförts eller som f. n. planeras inte någon större skillnad i 

förh{1llande till tidigare system. Den väsentliga skillnaden ligger i stället däri 

att uppgifterna i det nya systemet samlas i ett centralt register och framför allt 

att det öppnas möjlighet att via terminaler rn direkt åtkomst till dessa 

uppgifter. Det ligger i sakens natur att ett system med direktåtkomst till ett 

stort antal känsliga uppgifter kräver särskilda åtgärder friin integritets

skyddssynpunkt. Utredningen har utformat ett system som skall förhindra 

obehörig f1tkomst. Jag skall strax redogöra för detta. Men jag vill redan nu 

framhålla att det inte torde vara möjligt att begränsa den enskilde 

tjänstemannens terminalåtkomst till enbart sådana uppgifter som han 

behöver för sitt arbete. Det är emellertid som jag ser det ytterst angeläget att 

man för varje kategori av uppgifter noga prövar behovet av direktåtkomst 

och väger detta mot den enskildes berättigade intresse av att tillgången till 

känsliga beskattningsuppgifter skall vara förbehållen en begränsad krets av 

tjänstemän som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Diskussionen rörande skyddet för den personliga integriteten med 

anledning av det nya ADB-systemet bör sålunda enligt min mening inte i 

första hand gälla frågan om vilka uppgifter som bör få tas in i de nya 

ADB-registren. I stället bör man inrikta sig på frågan om och i vilken 

utsträckning samt för vem uppgifterna bör få vara tillgängliga via terminal. 

Denna fråga bör som jag nyss har antytt i sin tur avgöras bl. a. mot bakgrund 

av behörighetssystemet rörande terminalåtkomsten och de övriga säkerhets

anordningar mot obehörig åtkomst som planeras för det nya systemet. 

Andra viktiga faktorer från integritetsskycldssynpunkt är sekrctesskyddet i 

övrigt för uppgifterna i ADB-registren och därmed sammanhängande frågor. 

Det gäller förutom frågan om sekretess mot enskilda även frågan orri vilka 

myndigheter utanför skatteområdet som skall få tillgång till registeruppgif

terna, t. ex. för samkörning med andra ADB-register. 

Innan jag går in på utredningens förslag med avseende på dessa frågor skall 

jag emellertid mot bakgrund av vad jag nu har sagt ta upp utredningens 

förslag att ADB-registren på skatteområdet skall lagregleras. 

Beträffande de nu aktuella skatteregistren tillstyrker remissinstanserna -

däribland DALK- förslaget att den huvudsakliga regleringen sker i Jagform. 

Jag delar uppfattningen att beslut om förande och användning av sådana 
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ADB-register som hl. a. de nya skatteregistren. som inneh<'iller en omfat

tande information om de enskilda medborgarnas privata förht1llandcn, bör 

tas in i en lag. Jag ansluter mig st.ledes till förslaget och föreslår att 

bestämmelser om registerföringen tas in i en siirskild lag som kallas 

skatteregisterlag. Av skiil som jag kommer att ange senare (avsnitt 4.4. l) biir 

dock fastighetstaxeringsregistret inte regleras i skatteregisterlagen. 

Jag återkommer till frågan om bcstiimmclsernas innehåll och utformning. 

Som jag nyss har antytt bör man s{1lunda enligt min mening. innan man tar 

ställning till fr{1gan om registrens innehåll och användning, först göra klart för 

sig hur frågorna om sekretess och säkerhet skall behandlas. Dessa frågor tar 

jag upp i det närmast följande avsnittet. Innan jag kommer in på regleringen i 

skatteregisterlagen skall jag ocks{1 redovisa min inställning till utredningens 

förslag rörande registrens innehall och användning. 

4.2 Sekretess och säkerhet 

Fr{igan om sckretesskyddet för ADB-registrerade uppgifter intar som jag 

nyss har framhållit en framträdande plats från integritetsskyddssynpunkt. 

Utredningen föreslår att sekretesskydd införs för uppgifter som tas in i 

ADB-registren. Som jag tidigare har p;'\pekat har förslag till s{1dan ändring i 

sekretesslagen redan antagits av riksdagen (prop. 1978179: 51, KU 1978/ 

79: 14. rskr 1978179: 52, SFS 1978: 906). De nya bestämmelserna i sekretess

lagen (17 a §)innebär bl. a. att uppgifter i register som förs med hjälp av 

ADB och som används i beskattningsverksamheten inte utan samtycke från 

den som registreringen avser får lämnas till annan. Myndighets beslut som 

finns intaget i registret är dock undantaget från sekretess. 

Regeringen har nyligen lagt fram förslag om en ny sekretesslag som avses 

träda i kraft den 1januari1981(prop.1979/80: 2). Enligt lagförslaget hehålls 

pft skatteområdet den i princip absoluta sekretessen för bl. a. uppgifter i 

ADB-registren (9 kap. I §). Myndighets beslut är liksom f. n. i huvudsak 

undantagna från sekretessen. Vidare får utan hinder av sekretessen uppgift 

lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lag om förfarandet vid 

beskattning. Det bör påpekas att sekretessen enligt lagförslaget innefattar 

såväl handlingssekretess som tystnadsplikt. 

De nu behandlade lagstiftningsåtgärderna kommer som synes att innebära 

att de ADB-registrerade skatteuppgifterna får ett mycket starkt sekretess

skydd när det gäller utlämnande till enskild. Någon förstärkning av detta 

sekretesskydd är enligt min mening inte påkallad. Tvärtom finns det skäl att i 

ett par avseenden justera lagstiftningen i motsatt riktning. I 17 a §nuvarande 

sekretesslag bör sålunda tas in en föreskrift om att uppgift utan hinder av 

sekretessen får utlämnas enligt vad som föreskrivs i lag om förfarandet vid 

beskattning eller i skatteregisterlagen. Genom hiinvisningen till lag om 

förfarandet vid beskattning klargörs att skattemyndigheterna får lämna 

uppgifter från ADB-registren enligt bestämmelserna i t. ex. taxcringslagen 
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och upphördslagen (jfr 17 *nuvarande sekretesslag resp. 9 kap. l * fiirslaget 

till ny sekretesslag). Den nya fiin:skriften i 17 a ~bör vidare kompletteras 

med en hest:immelse i skatteregisterlagen som n{1got mjukar upp sekretessen 

för siidana uppgiftc:r i skatteregistren som gäller registrcra<ls namn. 

personnummer. adress. civilsdncl. k yrkohokförings- och mantalsskrivnings

förh{1llanden. Den kompletterande hestiimmelsen behövs bl. a. fiir att det 

skall bli möjli!!t att på ett enkelt sätt tillgodose arbetsgivarnas behov av 

information och service fr;°m skatteregistret med avseende p:'1 arbetstagarnas 

personnummer och adresser. Jag tiinker friimst p<°1 de förtryckta kontroll

uppgiftsfiirteckningar som i det nya uppbördssystemet skall framstiillas med 

hjälp av ADB och tillstiillas arbetsgivarna. Av praktiska skiil hör de 

ifrågavarande uppgifterna kunna liimnas ut iiven till annan enskild iin en 

arbetsgivare. Det skulle s;°1lunda i praktiken inte vara möjligt att i frilga om 

det stpra antalet förfrt1gningar som riktas till skattemyndigheterna i dessa 

avseenden göra n<°1gon skillnad mellan arbetsgivare och andra. Det innebiir 

också en inte oväsentlig förenkling för berörda myndigheter och allmiinheten 

om uppgifterna kan hiimtas fr[m det nya ADB-systemet och tas fram pii 

terminaler i stiillet för som f. n. fr{rn manuellt förda personaviregister. De 

uppgifter som hiir avses iir inte heller i och för sig av integritetskänslig natur. 

Enligt förslaget till ny sekretesslag skall för motsvarande uppgifter i 

folkbokföringsverksamheten gälla sekretess om det av särskild anledning 

kan antas att den enskilde eller n~1gon honom närst<°1ende lider skada eller 

men om uppgiften röjs. Det bör enligt min mening vara tillr:ickligt med 

samma sekretesskydd när uppgifterna förekommer i skatteregistren. Jag 

föreslår således efter samr[1d med statsr<°1det Petri att 17 a ~ i giillande 

sekretesslag ändras och att en kompletterande hestämmelse tas in i 

skatteregisterlagen i enlighet med det anförda. Även i den nya sekretesslagen 

bör tas in en föreskrift om att utliimnande får ske enligt vad som föreskrivs i 

skatteregisterlagen. Förslag hiirom kommer all läggas fram i el! senare 

sammanhang. 

Den nya sekretesslagen avses giilla i princip ocks{1 i förhållandet mellan 

myndigheter och mellan verksamhetsgrcnar inom en myndighet. I lagförsla

get har dock gjorts vissa undantag från sekretessen beträffande utliimnande 

till myndighet. Dessutom har intagits ens. k. generalklausul. som innebär att 

sekretessbelagd uppgift för Himnas till myndighet om det är uppenbart att 

intresset av att uppgiften liimnas har företräde framför det intresse som 

sekretessen skall skydda. Dessa undantagsbestämmclser innebär att regle

ringen av uppgiftslämnandet mellan myndigheter niira ansluter till vad som i 

praktiken gäller f. n. Enligt lagförslaget finns det inte något hinder mot att 

utbyte av uppgifter mellan myndigheter eller mellan en myndighets olika 

verksamhctsgrenar sker rutinmässigt även utan särskild författningsreglc

ring. Lagförslaget bygger emellertid på att rutinmässigt uppgiftsutbyte i regel 

skall vara författningsreglerat. I elen mån författningsreglering sker gäller 

inte generalklausulen. 
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Utredningen föresli1r att det rutinmiissiga utliimnancJet av sekretessbelag

da uppgifter fr:'in ADB-svstemet till myndighet skall författningsregll'ras. 

Enligt förslaget skall i skatteregisterlagen tas in en förL·skrift nm att 

regeringen fiir meddela hesUimmcbcr om siicJant uppgiftsutliimnande. I 

skatteregisterförordningen skall anges vilka myndigheter och flir vilka 

ändam[il utlämnande får ske. 

Utredningen föreslår inte n<'1gra siirskilda föreskrifter i skatteregisterlagen 

i fråga om massuttag av uppgifter med hjälp avs. k. siiknycklar eller i frii!!a 

om samkörning med andra ADB-register. Enligt utredningen finns det inte 

nagot behov av s{1dana föreskrifter. Utrednin!!en anser s{1lunda att i första 

hand sekretessreglerna ger tillriickligt skydd mot sädant massuttag med hjiilp 

av söknycklar. som1 kan anses medföra otillbörligt intrimg i den personliga 

integriteten. Utredningen p{1pekar vidare att DI enligt datalagen 

(I 973: 289). DL. har riitt att begriinsa myndighets rättsliga befogenhet att för 

egen del överföra data till läsbar form och härigenom ocksä den allmiinna 

tillgången till uppgifterna i databasen. Beträffande samkörning pekar 

utredningen bl. a. p{1 att en s{1dan åtgärd kriiver Dl:s tillstånd. 

Remissinstanserna godtar överlag de av utredningen förordade princi

perna för författningsregleringen av uppgiftsutlämnandet till annan myndig

het. DALK anför emellertid vissa principiella betiinkligheter mot att 

uppgifter som ursprungligen har samlats in för ett ändamål används ocks{1 för 

andra syften. DALK förutsätter att utlämnande inte tillåts ske i andra fall iin 

då behovet av utlämnande klart bedöms viiga över risken för otillbörligt 

integritetsintr{mg. I elen mån uppgifterna skall anviindas för kontrollätgärder 

hos den mottagande myndigheten hiir enligt DALK:s mening uppgifternas 

tjänlighet för kontrolliindamM också prövas niirmare. Dessutom bör de 

registrerade informeras om sådan anviindning av uppgifterna i skatteregi

stren. Liknande synpunkter anförs av Dl. som också framhåller att det bör 

ankomma på statsmakterna och inte på Dl att besluta om samkörning av 

skatteregistret med annat register. 

Utredningens förslag att man bör författningsrcglcra sådant utliimnande 

till myndighet av sekretessbelagda uppgifter frän skatteregistren som avses 

ske regelmässigt står i överensstämmelse med de principer som ligger till 

grund för den nya sekretesslagen. Enligt min mening kan emellertid fr{1gan 

om sådant utlämnande inte hedömas i sin helhet utan att man ocks[1 tar 

ställning till regelmässigt utliimnande av andra sekretessbelagda uppgifter 

hos beskattningsmyndigheter. t. ex. från deklarationer. Bestämmelser 

härom finns f. n. bl. a. i 50 !i 1 och 3 mom. taxeringslagcn (1956: 623). TL. 

Däri föreskrivs att självdeklarationer och vissa andra handlingar skall 

tillhandahållas de myndigheter som i och för sin verksamhet bör erhålla del 

därav. Motsvarande bestämmelser för andra skatteomräden finns i bl. a. 73 !i 
uppbördslagen (1953: 272). UBL. och 25 !i ML. En anpassning av dessa och 

andra bestämmelser i skattelagstiftningen till regleringen i sekretesslagen 

kräver ytterligare överväganden och biir tas upp i samband med övervägan-
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dcna ri\rande fi\ljdlagstiftning till den nya sekretessl;1gen. J;ig vill erinra om 

att regeringen uppdragit {1t brottsförebyggandc r[1det att se över bestämmel

serna om informationsutbyte och anmiilningsskyldighet mellan myndighc:ter 

vad giiller ekonomisk hrottslighet och föresl{1 erforderliga lagstiftningsiitgiir

der. 
I detta sammanhang hör man enligt min mening begriinsa sig till att införa 

hestiimmels<:r om utliimnamk av uppgifter pt1 ADH-meJium till andra 

myndigheter. I skatteregist<:rlagen hör i huvudsaklig övcrensstiimmelse med 

vad som har förordats av utredningen och Dl sliis fast att si1clant utliimnande i 

princip skall beslutas av statsmakterna. vare sig det giiller hemliga uppgifter 

eller offentliga uppgifter. Också friigan om ett n:gdmiissigt utliimnande av 

offentliga uppgifter p;I ADB-medium kan niimligen ibland rymma s{1dana 

avvägningar som lkt bör ankomma p[1 statsmakterna och inte DI att fatta 

beslut om. Jag tiinker bl. a. p{1 utliimnancle för samkörning med andra 

ADH-register i kontrollsyfte. Med hänsyn till att samma avvägning kan bli 

aktuell i fråga om utlämnande till myndighet i enstaka fall av uppgifter pt1 

ADB-medium anser jag att regeringen i princip biir besluta i dessa fall. Vad 

jag nu har sagt gäller främst utlämnande p{1 ADB-medium till myndighc:ter 

utanför skatteomrfidet. Som jag tidigare har niimnt skall de nya ADB

registren betjiina flera olika myndigheter inom skattcomdtclet. Innan man 

har tagit stiillning till elen allmänna regleringen av utbytet av skatteuppgifter 

mellan olika myndigheter bör man enligt min mening inte införa nf1got krav 

på författningsstöd för utbyte av ADB-information mellan de berörda 

skattemyndigheterna. 

Jag föreslår således att det i skatteregisterlagen tas in bestämmelser av 

innebörd att uppgifter i skatteregistren inte för liimnas ut pf1 ADB-medium 

till annan myndighet för annat iin beskattningsiindam{tl om det inte följer av 

lag eller förordning eller regeringen har medgivit det. Mö.ilighet hör dock 
finnas att låta Dl medge utlämnande på ADB-medium s:1vitt g;iiler inte 

sekretessbelagda uppgifter. Bcstämmclser hiirom bör ockst1 tas in i 

skatteregisterlagen. Jag i1terkommer till den närmare utformningen av 

bestämmelserna. 

I fråga om utlämnande av uppgifter från skatteregistren i andra fall bör 

nuvarande ordning hehMlas tills vidare. Det innebiir sftledes att vcderbiiran

de myndighet i första hand beslutar om si1dant utlämnande till andra 

myndigheter av sekretessbelagda uppgifter som ej sker pii ADB-medium 

vare sig det gäller regclmiissigt utliimnande eller utliimnandc i enstaka 

fall. 

Som utredningen har föreslagit bör det [itminstone tills vidare i första hand 

ankomma på regeringen och inte på riksdagen att närmare reglera frfigan om 

till vilka myndigheter ett regelmässigt utliimnande pf1 ADB-medium skall ske 

samt vilka uppgifter och vilka iinclamt1l som skall omfattas. Det finns 

emellertid anledning att t1terkomma till denna fråga i sam hand med den mera 

övergripande regleringen av uppgiftsutbytet mellan myndigheter som enligt 
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vad jag nyss har sagt avses ske i dl senare sammanhang. J\.kd hiinsyn till att 

frt1gan om uppgiftsuthyte mellan myndigheter för bl. a. samkörning av olika 

ADB-register har en central plats i integritehdebatten ser jag det emL'llertid 

som angeliiget att i detta sammanhang redovisa nf1gra synpunkter p~1 dessa 

fri\gor. 

Om man först scr pt1 utlämnande av sekretessbelagda skatteuppgifter i 

allmänhet mellan myndigheter är det enligt min mening naturligt att ha skilda 

betraktclsesiitt beroende p[1 om uppgiftsutbytct avses ske inom skatteomrii

det eller mellan skatteomd1dct och annat verksamhetsomriide. 

I frtiga om utbyte av uppgifter mellan myndigheter och vcrksamht:tsgn:nar 

inom skatteomrtldet bör u_tgtmgspunkten vara att utliimnande skall ske om 

uppgifterna behövs för verksamheten. Detta biir alltsii gälla iiven i friiga om 

uppgiftsutbyte mellan de vanliga skattemyndigheterna och t. ex. tullmyndig

heterna som administrerar bl. a. merviirdeskatt vid införsel. Det är si"ilunda 

enligt min mening naturligt att iiven i detta avseende betrakta skatteomri'1det 

som en enhet. Som jag tidigare har papekat är ett syfte med det nya 

ADB-systemet att underliitta informationen mellan skatteförvaltningens 

olika enheter. I den nya taxcringsorganisationen iir det vidare menin!,!en att 

man i högre grad iin f. n. skall granska flera olika skatter och avgifter vid ett 

och samma kontrolltillfälle. Detta förutsätter ockst1 ett omfattande informa

tionsutbyte mellan olika skattemyndigheter. De skattskyldiga torde ocksä i 

allmiinhet vara viil införstädda med att ett utbyte av information sker inom 

skatteförvaltningen. 

Den omsUindigheten att verksamheten pt1 skatteomr{1det iir uppdelad p<1 

flera myndigheter och organisatoriska enheter bör alltså inte lägga hinder i 

vägen för ett uppgiftsutbyte som behövs för att verksamheten skall kunna 

bedrivas p<'1 ett rationellt och effektivt sätt. 

lndrivnin!,!en av skatter och avgifter hör ocksf1 nära ihop med den direkta 

beskattningsverksamhctcn. Redan i dagsbgct för kronofogdemyndigheterna 

en mängd uppgifter från skattcmvndigheterna som behövs för indrivnings

verksamheten. Det iir enligt min mening naturligt att kronofogdemyndighe

terna i framtiden kan fä tillgång även till uppgifterna i de nya skatteregistren i 

den mån de hehövs för indrivningsverksamhetcn. 

Vad sedan giiller utbyte av uppgifter i övrigt mellan skatteområdet och 

annat verksamhetsomrt1de hör utgångspunkten vara en annan. De enskilda 

medborgarna hör normalt kunna utg:°1 fr{m att uppgifter av känslig natur som 

lämnas för viss verksamhet inte anviinds också för annan verksamhet. Ett 

uppgiftsutbyte i s:°idana fall skulle av många kunna upplevas som otillbörligt. 

Detta talar för att man bör inta en restriktiv hållning när det giiller sådant 

uppgiftsutbyte. Å andra sidan m{1ste man beakta dels att informationsutbyte 

mellan myndigheter kan minska den enskildes uppgiftsliimnande och 

statsförvaltningens kostnader, dels att siidant utbyte kan möjliggöra ange

lägna kontroller. Vid den intresseavvägning som således måste ske bör man 

som DALK har framhfillit inte tillåta uppgiftsutbytc i andra fall än dft 
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intresset av utliimnandc klart bedöms v:iga i)ver risken för otillbi>rligt 

inte_l!ritetsintri\ng. D:irvid mt1stc man beakta bl. a. hur pass niira de 

ifr{1gavarandc vcrksamhetsllnmldena ligger varandra, i vilken m{m uppgif

terna iir sekretesskyddade hos den mottagande myndighl'ten samt om det 

finns möjlighet att i forviig underr:itta de enskilda om uppgiftsutbytct. 

I frf1ga om utliimnandc av uppgifter fr{m skatteregistren pr1 ADB-medium 

föresfö utredningen att det skall ske för bl. a. statistikiindam{tl till SCB och 

RRV. Redan i dagsläget utliimnas till dessa myndigheter friln skatteomr{1det 

en stor män!:!d uppgifter för lllika statistiska ändam{1I. Det sker med stöd av 

bl. a. bestämmelserna i 50 * TL och särskilda författningar om upp!:!iftsläm

nande för statistik. t. ex. kungörelsen ( 1967: 643) llll1 uppgifter till den [\rliga 

inkomst- och förmögenhetsstatistiken. Uppgifterna liimnas i viss utstriiek

nin!:! på ADB-medium. 

Enligt min mening är det angeliiget att de statliga statistikproducenterna 

för framtiden pt1 ett enkelt siitt kan förses med erforderliga uppgifter fdm 

skatteomr{1dct. Det nya ADB-systemet skapar förutsättningar hiirför. Om 

uppgifterna kan hiimtas fr[m skatteregistren blir det också möjligt att minska 

de enskildas uppgiftslämnandc för statistiska iindamål. Ett starkt sekretess

kydd giiller för uppgifter som liimnas för statistik. Mot denna bakgrund bör 

man enligt min mening i regel kunna godta att uppgifter som behövs för den 

statliga statistiken utliimnas från de nya skatteregistren. 

Utredningen föresl{1r ocksii att fr{m skatteregistren skall fä utlämnas 

uppgifter som behövs för beslut i fdga om bostadsbidrag och studiemedel. 

Mottagande myndigheter är kommunalt förmcdlingsorgan och RFV resp. 

centrala studiestödsnämnden. 

I fråga om de statliga och statskommunala bostadsbidragen skall sökanden 

lämna vissa uppgifter om inkomst och förmögenhet till bidragsorgancn. För 

folkpensionärerna är ansiikningsförfarandet samordnat med ansökan om 

kommunalt bostadstillägg för folkpensioniirer. Årlig ansökan behövs inte. 

En årlig omprövning görs dock med ledning av uppgifter om taxerad inkomst 

som RFV fftr på magnetband frt111 skattemyndigheterna. 

För övriga bidragssökande - barnfamiljer samt andra hushiill utan barn iin 

folkpcnsioniirer - beviljas bidrag för högst ett ftr i sänder pa grundval av 

årliga ansökningar. Under löpande inkomstfa är den bidragsberiittigade 

skyldig att anmäla sådan inkomständring som påverkar bidraget. 

Kommunerna fär för behandlingen av denna bidragsverksamhet sedan 

lång tid tillbaka s. k. inkomstförteckningar pä magnetband fr[m länsstyrel

serna. I förteckningarna som framställs fr. o. m. slutet av september m;°mad 

redovisas vissa offentliga uppgifter, bl. a. taxerad inkomst och underskott i 

förvärvskälla. Kommunerna får också en förteckning över personer som har 

påförts förmögenhetsskatt. Magnetbanden används för maskinell utskrift av 

blanketter för ansökan om bostadsbidrag. Ansökningarna - med bl. a. 

förtryckta taxeringsuppgifter - tillställs presumtiva bidragsbcr~ittigadc per

soner. Bidragssökanden skall sjiilv ange beräknad bruttoinkomst för 
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hidragstm:t samt förmögenhet. Efter hidrags{trets utgiing görs vissa efter

kontroller mot taxeringsuppgiftcrna för pMöljande f1r. 

Regeringen har beslutat om en viss utvidgning av uppgiftsbmnandct frim 

skattemyndigheterna till kommunerna fr. o. m. 1979 tirs taxering med hiinsyn 

till elen förliingda taxeringsperioden. Beslutet grundar sig p{i ett förslag om 

ökat uppgiftsHimnande som har lagts fram i en departementspromemoria (Ds 

Bo 1978: 2) lnkomstprövning av hostadsbidrag. Förslaget har anmiilts av 

chefen för bostadsdepartementet i 1979 {irs budgetproposition ( prop. 

1978179: IOO bilaga 16). Beträffande den närmare innebörden av förslaget 

samt remissutfallet för jag hiinvisa till budgetpropositionen (s. 21-34). I detta 

sammanhang vill jag framhMla följande. 

I promt.:morian pekas pi"1 dt.: konsekvenser som den förliingda taxerings

perioden fftr för hanteringen av bostadsbidragcn. För att kalenderår skall 

kunna behållas som bidragsiir m{1ste enligt promemorian uppgifter frfm säviil 

granskade som ogranskade deklarationer föras över till kommunerna vid i 

stort sett samma tidpunkt som hittills och i förekommande fall korrigeras 

efter taxcringspcriodens slut genom rättelseavisering per den l.'i december. 

För att minska riskerna för integritetsintrfmg föresliis att inkomstuppgiftcr 

o. d. redovisas endast niir inkomsterna understiger vissa gränsvärden för 

hostadsbidrag. som giiller för olika slag av hush[tll. I promemorian föresl;°1s 

också att kommunerna i samband med omläggningen hiirutöver skall erhålla 

uppgifter ur deklarationerna om förmögenhet. bruttoinkomst av tjiinst och 

underskott i förviirvskiilla förs. k. nolltaxerade personer. 

Det påpekas i promemorian att de nya uppgifter som föreslås bli överförda 

till kommunerna iir sekretesskyddade hos skattemyndigheterna. De hand

lingar hos kommunerna där dessa uppgifter ingår hör därför enligt 

promemorian sekretesskyddas. Tystnadsplikt hiir iiliiggas handliiggare av 

bostadsbidragsärenden och övrig personal som rnr del av handlingar där 

uppgifterna ing;°1r. 

Det överviigande antalet remissinstanser förordar att kalenderår hehålls 

som bidragsiir och tillstyrker också att kommunerna i samband med 

omläggningen skall fä uppgifter om förmögenhet. bruttoinkomst av tjänst 

m. m. ur självdeklarationerna. 

För egen del för jag efter samråd med chefen för bostadsdepartementet 

samt statsrådet Petri anföra följande. 

I fraga om fördelningen av såväl skatter som behovsprövade förmåner 

finns ett uppenbart och av statsmakterna klart uttalat krav på likformighet 

och rättvisa. Bidragspri.ivningen av nu ifrågavarande förmåner grundar sig 

som nyss har sagts delvis p;°1 uppgifter som ocks{1 lämnas för den årliga 

taxeringen. Kontroller under senare [1r av uppgiven inkomst och förmögen

het i hostadsbidragssammanhang mot bl. a. skatteuppgifterna har visat att 

bostadsbiclragen i inte obetydlig utsträckning har beriiknats p~1 felaktiga 

underlag och till följd härav utbetalats med för höga belopp. Mot denna 

bakgrund bör det liksom f. IL finnas möjlighet att ADB-mässigt stämma av 
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de uppgifter som har Himnats for hidragsiindam~II mot skat\cuppgifterna. 

Regeringen har oeks(1 som jag nyss har sagt beslutat om ett iikat 

utliimnande av uppgifter fdrn skatteregistren fiir hostadshidragspriivninµt'n. 

Beslutet innebiir bl. a. att hostadshidragsorganen far tillg;lng till uppgifter 

om i deklarationerna uppgivna taxerade inkomster m. m. i den m;"1n 

taxcringsniimnderna inte hunnit besluta 0111 taxeringarna niir inko111stfor

teckningarna upfJriittas. Att hidragsorganen ftir del av dessa uppgifter har 

bedömts vara nöclviindigt för att kalcnder6ret skall kunna heh<'illas som 

bidragstlr. Vidare skall bidragsorganen enligt beslutet fä uppgifter 0111 

underskott förs. k. nolltaxerade personer. 

Enligt promemoridiirslaget skall hidragsnrganen förutom de nu angivna 

uppgifterna iiven fä uppgifter om förmögenhet och bruttoinkomst frt111 

deklarationerna. 

Vad först betriiffar förmögcnhetsuppgifterna iir avsikten att dessa - i likhet 

med vad som f. n. tilWmpas i frt1ga om uppgift om taxerad inkomst - skall 

förtryckas på ansökningsblanketterna. Förmögenheten ingi1r som en del av 

det inkomstbegrepp som bggs till grund för beslut om bostadshidrag. Enligt 

nu giillande regler skall en femtedel av den del av förmögenheten som 

överstiger 75 000 kr. liiggas till den taxerade inkomsten niir man bestiimmer 

den bostadshidragsgrundande inkomsten. Uppgift om förmögenhet har 

sålunda liksom uppgift om taxerad inkomst en direkt betydelse för beslut om 

bostadsbidrag. F. n. måste bidragsmyndigheterna skriva till skattemyndig

heterna om man vill ha exakta uppgifter om förmögenhet. En ordning med 

förtryckning av förmögenhetsuppgifterna p{1 ansökningsblanketterna skulle 

minska arbetsbelastningen på s[1viil bidrags- som skattemyndigheterna. Mot 

denna bakgrund bitriicer jag förslaget om överföring av förmögcnhetsupp

gifter. 

När det sedan giilkr uppgifterna om bruttoinkomst av tjänst avses dessa 

tillgodose främst kravet pä förbättrad kontroll av bostaclsbidragcn. Jag vill i 

det sammanhanget erinra om att chefen för bostadsdepartementet nyligen 

har tillkallat en kommitte för att se över administrationen av bostadsbidra

gen. Kommitten skall hl. a. undersöka möjligheterna att förenkla hidrags

prövningsreglerna. Vidare har regeringen uppdragit [it RFV att under ;1ren 

1979 och 1980 tillhandahMla kommunerna uppgifter om sjukpenninggrun

dande inkomst som väsentligt överstiger bidragsgrundande inkomst samt 

föreskrivit bl. a. att de försiikradc skall informeras om den nya kontrollru

tinen. Regeringen har också uppdragit åt bostadsstyrelsen att redovisa 

erfarenheterna under år 1979 av kontrollrutinens tillämpning. Den förbätt

rade kontrollrutinen bör som chefen för bostadsdepartementet har framhållit 

leda till att felaktigt utbetalda bostadsbidrag minskar i omfattning. Vidare ~ir 

att märka att de ifrågavarande uppgifterna iir sekretesskyddadc hos 

skattemyndigheterna men att de enligt gällande sekretesslagstiftning inte 

skulle omfattas av sekretess hos bostadshidragsorganen om de överfördes 

dit. 
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f\fot bakgrund av det anfrirda iir jag into: beredd att f. n. fi·irurda fiirslaget 

om utliimnande av uppgifter avseende bruttoinkPmst av tj;inst. Denna fr;'1ga 

kan emelll'rtid komma upp p[1 nytt niir resultatet av det nyss niimnda 

utredningsarbetet föreligger. 

I fr?1ga om studieml'dlen skall Slikanden i ansökan liimna uppgifter om 

inkomst och förmiigenhet. lnkomstuppgifll'rna kontrolleras a\' studiestiids

niimnden bl. a. genom samkörning med ett av RSV tillhandahi1llet magnet

band med uppgifter om taxerad inkomst. !'vlotsvarandc kontroll sker av 

uppgifter i ansiikningar om uppskov. 

Vad jag tidigare har anfi)rt om utliimnande av uppgifter om taxerad 

inkomst m. m. till bostadshidragsmyncligheterna iir i huvudsak tilliimpligt 

:iven i detta sammanhang. 

Jag har tidigare sagt att myndighet inom skattcomrf1det hör ft1 ta del av de 

ADB-registrerade uppgifterna i den mån uppgifterna behiivs för verksam

heten. Detsamma biir också giilla i fråga om de enskilda tjiinstemiinnens 

tillgfing till registeruppgiftcrna. Av intresse i detta sammanhang iir friimst 

terminal[llkomsten till uppgifterna. 

Utredningen redovisar ett behöril,!hetssystem som innebiir att varje person 

som iir behörig att anviinda en terminal ffa ett personligt identitetskort som 

identifierar terminalanviindaren för systemet. Bl. a med hjiilp av korten 

begriinsas den enskilda tjänstemannens möjlighet att stiilla frågor mot 

databaserna och göra uppdaterin!wr av dessa. Såväl geografiska som 

funktionella begränsningar förekommer i systemet. Vidare införs ett s. k. 

loggningssystem som innebär att alla transaktioner miirks med inmatarens 

identitet. Därigenom kan samtliga åtkomster till registerinnehMlet fri\n 

terminal alltid spf1ras tillbaka till en enskild tjiinsteman. 

Remissinstanserna godtar i allmiinhct utredningens förslag och i\tgiirder p{1 

säkerhetsområdet. Det g:iller bl. a. DI som framh{1ller att de redovisade 

ätgiirderna är i övercnsstfönmelse med inspektionens önskemtil. Snm jag 

tidigare har nämnt uttrycker dock några instanser farhågor för att obehöriga 

skall komma åt uppgifterna. 

Enligt min mening har utredningen skapat goda förutsättningar för att 

trygga sährheten i ADB-systemet och förhindra obehörig [1tkomst. Som jag 

tidigare har påpekat ger dock systemet inte möjlighet att begriinsa de 

enskilda tjänstemännens terminalåtkomst till enbart siidana uppgifter som 

behövs för verksamheten. Att en uppgift är tillgänglig via terminal ökar 

således risken för att nägon obehörigen tar del av den. n<'1got som i sin tur iir 

ägnat att försvaga sekretcsskyddet. Mot denna bakgrund bör man. som jag 

också tidigare har förutskickat. noga pröva behovet av terminalåtkomst för 

de olika uppgifter som avses ing;'1 i det centrala skatteregistret. Därvid bör för 

varje uppgift behovet att ha uppgiften snabbt tillgiinglig i den praktiska 

verksamheten vägas mot risken för obehörig ätkomst och utlämnande. Dessa 

frågor bör bli föremM för riksdagens ställningstagande. Det bör sålunda 

anges i skatteregisterlagen dels i vilken mån uppgifterna ff1r vara tillgängliga 



Prop. 1979/80:146 .11 

via terminal, dels till vilka uppgifter riksiitkurmt skall frin.:ligga. l'vkd 

rikS:itkomst mt.:nar jag att uppgiften :ir tillg:inglig fiir alla bnsstyrelser (>ch 

lokala skattemyndigheter nch inte bara fiir dem till vars omri\de den niirmast 

hiinfiir sig. Ja)! avser att i t'lt senare avsnitt rL'dovisa min instiillning i dessa 

fr{1gor. 

Jag vill oekst1 framh?11ia att det för att iistadkomma ett effektivt skvdd i 

olika avseenden kriivs fortlöpande svstematiska insatser. Det bör i fiirsta 

hand ankomma pii RSV att i samrt1d med Dl noga följa upp fri1gorna om 

integritets- och ~ekretesskydd. driftsiikerhct <v:h fysiskt skydd. 

4 .. ~ De nya ADB-registrens innelulll och användning 

4.3. I !\f/111ii111 

Jag har tidigare redogjort för huvuddragen i det nya ADB-systemet enligt 

1975 års principbeslut. Av redogörelsen har framg<°1tt att den eentrala 

registerföringen skall omfatta bl. a. uppgifter för taxeringen (1ch för 

debiteringen av direkt skatt samt ett organisationsregister till stöd för bl. a. 

företagsbeskattningen. Vi1 regional niv[1 skall finnas register för fastighets

redovisningen och beskattningen. 

Utredningen har i sitt arbete med uppbyggnaden av det nya ADB-systemet 

prioriterat de delar av systemet som avser taxeringen och uppbörden av 

direkt skatt. ADB-systemet för taxeringen och debiteringen har som nämnts 

delvis redan tagits i bruk. Systemet för uppbördsredovisningen skall börja 

tillämpas under år 1980. 

I fråga om registerföringen i (ivrigt befinner sig arbetet alltjämt pt1 ett 

planerande eller förberedande stadium. Det giiller bl. a. de delar av det s. k. 

organisationsregistret som avser merv:irdeskatt och arbetsgivaravgifter. 

Utredningens förslag i dessa delar innefattar i huvudsak l'ndast riktlinjer för 

det fortsatta uppbyggnadsarbetet. Enligt utredningen torde arbetet kunna 

slutföras under början av 1980-talet. 

Jag skall h~ir enligt vad jag tidigare har sagt redovisa min inst;i!lning till 

utredningens förslag rörande utbyggnaden av det nya ADB-systemet. Jag 

utgår därvid frtm den registrering som har skett vid 1979 [irs taxering. Pt1 

n{1gra punkter skall jag emellertid ocks{1 kommentera den redan genomförda 

registerföringen. 

Det finns emellertid anledning att först siiga n[1gra ord om hur det nya 

ADB-systemet har fungerat vid 1979 [irs taxering. Fdrn skilda hitll - bl. a. i 

massmedia- har sålunda riktats kritik mot s~'stemet. Man har bl. a. ansett att 

detta inte har gett de rationaliscringsvinster som man hoppats p[1. N<'igra 

kritiker har gatt längre och h:ivdat att det nya systemet medfiirt en förs:imring 

av kvaliteten pä taxerings- och debiteringsarbetet jiimfört ml'd tidigare 

år. 

För egen del vill jag anföra följande. Det saknas ännu underlag för att göra. 

en helhetsbedömning av hur det nya ADB-systemet har fungerat under 
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gcnomfiirandd1ret. De uppgifter som hittills förcliggL'r ger emL'lkrtid intL' 

n;\got stöd for p{1stt1cndL't att det nya ADl3-systL'lllL't inneburit L'n fiirsiimring i 

fiirh[tllande till tidigare ordning. I 111t111ga avseL'ndL'n har viiscntliga förb;itt

ringar skett. Det kan dock konstateras att det har forck1H11mit förseningar 

och andra problem under det första ;iret med det nya svstemet. N;ir man 

bedömer resultatet för genomförandd1rl'! miiste man emL'llertid hL'akta att 

det rör sig om genomgripande fiir;indringar av de administrativ;1 rutinerna 

och att de nya rutinerna inte alltid har kunnat prövas i fördg i den praktiska 

verksamheten. Det iir ncks;'1 frt1ga om ett mycket omfattande dcklarations

material som skall behandlas. Det iir mot denna bakgrund naturligt med vissa 

inkörningsproblem. Dessa har enligt vad jag har inhiimtat i huvudsak kunnat 

lösas st1 att man inte skall behöva räkna med en uppn:pning vid {1rets 

taxering. Det finns tHirför enligt min mening goda förutsiittningar att det nya 

ADB-systt:met i framtiden verksamt kommer att bidra till den {1syftade 

rationaliseringen av skatteadministrationen. Jag följer givetvis noga den 

fortsatta utvecklingen av ADB-systemet och RS-reformen i övrigt. Visar det 

sig att det finns behov av ytterligare förhiittringar i s~·stemet kommer jag 

sjiilvfallet att verka for att sf1dana företas. 

Innan jag g;ir in p[1 utredningcns förslag till utbyggnad av registren skall jag 

ocksf1 beröra en terminologisk frf1ga som utredningen tar upp. 

Utredningen konstaterar si\lunda att de data i ADB-systemet som lagras 

centralt i RSV:s dator och som avser beskattning bör anses utgöra ett enda 

register i DL:s mening. Registret bör kallas det centrala skatteregistret. 

Organisationsregistret hör således enligt utredningens mening inte betraktas 

som ett särskilt register utan hör anses ingå i det centrala registret. De 

regionala registren för beskattningen och fastighetsredovisningen bör 

däremot enligt utredningens mening uppfattas som tvf1 skilda register. De 

hör bcniimnas regionalt skatteregister resp. regionalt fastighetstaxeringsre

gister. 

Jag ansluter mig i princip till utredningens synsiitt. Niir man beskriver det 

centrala skatteregistrets inneh<'\11 och olika användningsomri\den kan det 

emellertid. som också utredningen har påpekat. vara liimpligt att tala om 

olika delregister i det centrala registret. I enlighet hiirmecl kommer jag att i 

den fortsatta redogörelsen fi.ir utredningens förslag först att beröra register

föringen för taxering och debitering. Därefter tar jag upp den samordnande 

registerföringen av företagsskattedata inom organisationsrcgistret. 

4.3.2 Registerföring för taxering och debitering 

Som jag tidigare har nämnt omfattade registreringen pf1 skattebandet 

personer som bedömdes vara skattskyldiga samt personer som var inskrivna i 

allmän försäkringskassa. Samma princip har tillämpats vid registreringen i 

det nya centrala skatteregistret inför I 979 års taxering. 

Utredningen förcsl{tr att registreringen i det centrala skatteregistret skall 
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omfatta intt: bara pnsoner som ;ir skattskyldiga utan ockS:1 varje annan fysisk 

persern i riket. För ej skattskyldiga fysiska pt.:rsoner under I ."i iir skall dock 

införas endast vissa identifikationsuppgiftt.:r s{1som namn, adn:ss, person

nummer etc. 

Nitgra rcmissinstanscr iir kritiska mot förslaget att skattt.:rq!istren skall 

innehålla uppgifter om alla personer i riket. De anser att detta inte st;'\r i 

överensstiimmt.:lse med de fattade principbt.:sluten och ifdgasiitter behovet 

av en registrerini; av personer under l."i C1r. Minder[iriga borde. enligt dt.:ssa 

remissinstansers mening. registrt.:ras endast nm de var skattskyldiga resp. 

skyldiga att avlämna sjiilvdeklaration. 

Fiir egen del anser jag att det är en naturlig och riktig utgtrngspunkt att 

registren inte skall omfatta andra personer iin vad som bd1övs för iindarnillet 

med dem. Det iir emellertid inte möjligt att i förväg avgöra vilka personer 

som behöver registreras. Uttrycket skattskyldig iir inte heller entydigt i detta 

sammanhang. Det torde - liksom vid en anknytning till deklarationsskyldig

het - förutsätta att en efterhandsbedömning sker. 

Enligt min mening är det fr[m administrativ synpunkt värdefullt att vissa 

basuppgifter f?tr tas in i registret Liven för personer som vid en bediimning vid 

ingången av heskattningst1ret kan antas inte komma att uppbära skatteplik

tiga inkomster. En del av dessa personer kommer sålunda att fö inkomster 

under året och det är viktigt att en snabh och siiker registrering av inkomna 

kontrolluppgifter och deklarationer kan ske. Arbetet med sortering och 

registrering av kontrolluppgifter och deklarationer iir omfattande och sker 

under tidspress. En ordning som innebär att man mäste söka ifrågavarande 

personer i andra register och lägga upp nya registerposter i det centrala 

skatteregistret under det löpande arhctet skulle komplicera och försena 

detta. De uppgifter som enligt utredningen skall tas in i registret för dessa 

personer är inte heller av känslig natur. Mot denna hakgrund biträder jag 

utredningens förslag. En fullstiindigare registrering av minderåriga skall 

givetvis ske om det behövs för beskattningen. 

Några remissinstanscr har ifrågasatt registreringen av uppgift om förmö

genhet som väsentligt understiger 200 000 kr. Därvid har påpekats att 

uppgifterna i vissa av dessa fall inte har underkastats någon egentlig 

granskning av taxcringsniimnden. 

För egen del vill jag anföra följande. Uppgifter om förmögenhet i 

skatteregistret behövs uppenbarligen i de fall denna - ensam eller tillsam

mans med förmögenhet med vilken den skall sammanläggas vid heskattning

en - överstiger 200 OOU kr. Av praktiska skiil bör i dessa fall registrering ske 

redan från deklarationerna. Även bortsett från sammanläggningsfallen kan 

en förmögenhet som understiger 200 000 kr. ha betydelse vid beskattningen, 

nämligen vid beräkning av avdrag för väsentligen nedsatt skatteförmåga. För 

folkpensionärer gäller att annars utgående extra avdrag jämkas om 

förmögenheten överstiger 75 000 kr. (i förekommande fall för makarna 

gemensamt). Härvid giiller vissa specialregler för värdering av bostadsfas-
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tighet. Enligt \·ad jag har inhiimtat piig~ir arbete i syfte att n:°1 fram till 

miijlighctcr till ADB-miissig beriikning av extra avdrag iiven i siidana L1ll di\ 

jiimkning skall ske p;.i grund av fiirmögenhctsinnehav. Praktiska skiil talar 

silledt:s för registrering av deklarnad skattepliktig fi.irmiigt:nhct i iitskilliga 

fall. Det framstilr intt: Sllm praktiskt möjligt att fört: registreringen undersiika 

i vilka fall uppgiften behövs. Jag föresi{1r diirfiir att uppgiften fiir registreras 

fiir samtliga personer. 

.J.3.3 Sw11orcl11acl rcgisrojiiring lit' Jfircragsskaru'tiara (orga11isari1111sregis-

1cr) 

I olika sammanhang har framh<"1llits fördelarna med en samordning av 

företagsskattedata vad giillcr insamling. registerfiiring och utdat<tpruduk

tion. Enligt 197'.i [irs principheslut skall som jag tidigare har niimnt inriittas ett 

nrganisationsregister. Detta skall innehälla alla juridiska personer som 

driver riirl'ise eller annan vt:rksamhet samt alla fysiska personer som har 

nägon anställd eller driver rörelse. Registret skall skapa förutsiittningar för 

ett enkelt informationsutbyte mellan skatteförvaltningens olika enheter. 

Enligt principbeslutet skall registret lagras centralt och vara {1tkomligt via 

terminal. 

Utredningen har betriiffande organisationsregistret i första hand inriktat 

sig p;'i att utforma ett ADB-stöd för kontroll- och revisionsverksamheten vid 

den [1rliga taxeringen. ADB-stödet har som nämnts delvis tagits i bruk vid 

1979 års taxering. Vidare har utredningen utarbetat ett system för 

ADB-mässig behandling av arbetsgivarnas inbetalning och redovisning av 

källskatter (arbetsgivarregister). Detta system tas i drift under {1r 19XO. Som 

jag tidigare har niimnt planerar utredningen också att organisationsregistret 

pi\ sikt skall omfatta även bl. a. merviirdeskatt och arbetsgivaravgiftl.!r. 

Vad först beträffar ADB-stödet fi.ir kontroll- och revisionsverksamhcten 

finns som tidigare har niimnts tre delfunktioner l.!iler delregister. niimligen 

referensregistret, revisionsregistret och arbetsknrtsregistret. Referensregi

stret inne häller uppgifter om fåmansföretag och deras delägare. Revisions

registret inneh{1ller uppgifter om planerade. pi'tgiiendc och avslutade 

revisioner. Arbetskortrcgistrct innehåller taxeringsuppgifter om fysiska och 

juridiska personer som driver rörelse l'ilcr jordbruk samt deliigare i 

fämansförctag. 

Jag har tidigare angivit de uppgifter som f. n. ingiir i dl.! tre delregistren. 

Utredningen föreslår att registren skall fe'\ tillföras ytterligare n<'1gra 

kategorier av uppgifter. Bl. a. förcsi{1s betr:Hfande revisionsregistrct att i 

fråga om avslutade revisioner skall få införas uppgifter om föreslagna 

beloppsmässiga ändringar, vad beloppen avser och hur de har beriiknats. 

Flera remissinstanser anser i likhet ml.!ci ett par reservanter i RSV:s styrelse. 

att registrering inte bör få ske av vad granskningsman har föreslagit med 

anledning av revision. Dessa remissinstanser anser att anteckning om 
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revisionsresultatt:t bör begriinsas till att avse myndighets beslut. Även andra 

enskildheter i förslaget kritiseras fr;\n n:°1gra h[ill. 

Enligt min mening skapar det föreslagna ADH-stöckt goda förutsättningar 

för en samordnad och effektiv kontroll av företagens deklarationer. De 

inviindningar som riktas mot förslaget frfm remissinstansernas sida tar främst 

sikte p:°t att vissa uppgifter inte motsvarar det kvalitetskrav som bör ställas p{t 

ADB-registrerade data. Jag har tidigare framhållit att det iir angeliiget frtm 

integritetsskyddssynpunkt att man tillser att de registrerade uppgifterna iir 

riktiga och aktuella. 

När det giiller uppgifter om revisinnsrr~sultat anser jag de invändningar 

som har framförts under remissbehandlingen tungt vägande. Uppgifterna är i 

hög grad integritetskänsliga. Starka krav bör därför stiillas både pä 

uppgifternas kvalitet och pti behovet av registrering för att en sådan skall fä 

ske. I det första avseendet är att beakta att fortsatt utredning av 

beskattningsfri'1gan kan leda till att revisorns förslag inte I:ingre framstf1r som 

viilgrundat. Jag iir å andra sidan medveten om att det för planeringen och 

uppföljningen av revisionsverksamheten. ;°1tminstone i de större länen, är av 

stort värde att ha tillgång till registrerade uppgifter om revisionsresultaten. 

Enligt min mening innebär det en liimplig avviigning att tillåta registrering av 

revisionsresultaten endast såvitt avser myndighets beslut. Dessutom bör 

uppgift om huruvida bokföringsskyldigheten har fullgjorts få registreras. 

Med detta undantag tillstyrker jag det av utredningen föreslagna 

ADB-stödet för revisions- o<.:h kontrollvcrksamhcten. 

När det sedan giillcr ADB-registreringen i fr{1ga om arbetsgivarnas 

inbetalning och redovisning av källskatter utgör denna en av grundvalarna 

för den reform av uppbördssystemet som riksdagen har beslutat skall 

genomföras fr. o. m. år 1980. Jag har tidigare redogjort för arbetsgivarregi

strets huvudsakliga innehåll o<.:h användning. Jag skall här bara erinra om att 

registret avses omfatta alla arbetsgivare och tillföras uppgifter om bl. a. 

innehållen källskatt från uppbördsdeklarationer och kontrolluppgifter samt 

om erlagda skatter. Registret skall användas för bl. a. maskinell avstämning 

och bokföring av källskatter. 

Vad slutligen ang:°tT registerföringen i övrigt inom ramen för organisations

registret innefattar utredningens förslag enligt vad jag tidigare har sagt i 

huvudsak endast riktlinjer för det fortsatta utvecklingsarhetet. Utredningen 

slår dock fast att organisationsregistret hör innehftlla uppgifter i fråga om 

sjömansskatt, mervärdeskatt. punktskatter och arbetsgivaravgifter. Utred

ningen anser att den centrala registerföringen hos RSV på d1.:ssa områden hör 

omfatta i vart fall sådana uppgifter som behövs för att skatteförvaltningens 

olika enheter skall kunna samarbeta på ett enkelt och effektivt sätt, bl. a. vid 

s. k. integrerade granskningar. Däremot tar utredningen inte nu ställning till 

frågan om man bör hänföra även ADB-verksamheten i fråga om fastställelse 

och uppbörd av sådana skatter och avgifter till den centrala ADB-basen hos 

RSV. Utredningen förordar dock att även ADB-verksamheten i dessa 
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avseenden pii sikt int.:grcras med övrig rL'gisterfliring rörande företag i 

organisationsregistret. 

Frän denna utg<ingspunkl föresl{1r utredningen olika Mgiirder i syfte all 

friimja en samordnad registerföring av friretagsskattedata. 

UI. a. föresläs att företagen i princip skall redovisa alla skatter och avgifter 

p{1 företagsniv~t och under en gemensam identifikationsbeteckning (person

cller organisationsnummer). Vidare föreslt1s att all registrering p{1 sikt fors 

över till en enda myndighet. Utredningen p[ipckar dock att registreringen av 

skattskyldiga till merviirdcskatt, som f. n. sköts av liinsstyrelscrna. intar en 

särställning i sammanhanget. Med ledning av uppgifterna i registreringsan

sökan skall sålunda bl. a. fr{1gan om skattskyldig.het prövas. Utredningen 

anser att frågan om liimplig organisatorisk lösning av den samordnade 

registerföringen bör utredas vidare. Utredningen framht1ller ocks<I att man 

har utarbetat ett preliminiirt förslag till en siirskild registreringsansökan för 

företag och arbetsgivare. Denna avses ersiitta nuvarande blankett för 

anrniilan till merviirdeskatteregistret och oeks;°1 innehi\lla uppgifter som 

behövs för uppbörden av bilskatt och arbetsgivaravgifter. 

Remissinstanserna ställer sig i allmänhet positiva till förslaget att 

samordna insamlingen och registerföringen av företagsskattedata. Mtmga 

anser emellertid att bl. a. de organisatoriska frtigorna behöver utredas 

vidare. Frtin n[1gra håll anförs betänkligheter från integritetssynpunkt mot en 

sä stark koncentration av uppgifter till ett enda register. 

För egen del får jag anföra följande. I nuvarande system insamlas och 

registreras företagsskatteinformation i stor utsträckning inom resp. skatte

och avgiftsområde. Detta medför i vissa fall oni"\digt dubbelarbetc för 

skatteförvaltningen och företagarna. En samordning av insamling. register

föring och utdataproduktion av företagsskattedata skulle enligt min mening 

innebära fördelar både för det allmänna och för de enskilda uppgiftslämnar

na. En sådan samordning ligger också i linje med 1975 års principbeslut om 

organisationsregistret och med de åtgärder som i övrigt har vidtagits på 

senare tid i syfte att förenkla uppgiftslämnandet. Jag ansluter mig därför i 

princip till utredningens förslag. Som både utredningen och flera rcmissin

stanser har påpekat behöver dock vissa frågor underkastas ytterligare 

utredning. 

Det gäller bl. a. frågan om registerföringen av mervärdcskattcuppgifter. 

På detta område pågår för övrigt redan en översyn inom RSV. Jag 

återkommer till denna fråga när resultatet av översynen föreligger. 

Det är enligt min mening också för tidigt att nu ta slutlig stiillning till den 

framtida registerföringen i fråga om arhetsgivaravgifter. Utredningen har 

sålunda inte utvecklat något system för debitering och uppbörd av sådana 

avgifter i det nya centrala skatteregistret. Härtill kommer att utformningen 

av det framtida ADB-systemet på detta område är beroende av ett par andra 

frågor som f. n. övervägs inom regeringskansliet. Jag tänker pil pensions

kommittens förslag om enhetligare och enklare regler för beräkning av 
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socialförsiikringsavgifter (SOU 1977: 46; Pensionsfrt1gnr m. rn.) och pä 

RFV:s förslag om decentralisering av de manuella rutirll'rna p[1 avgiftsom

rfalet till lokal skattemyndighet (den s. k. DEMA-rapporten 1971-:-0:'i-12). 

Jag är sflledes inte f. n. beredd att ta stiillning till den slutliga omfattningen 

och utformningen av den samordnade registerföringen av fiiretagsskatteda

ta. Som utredningen har föreslagit hör dock i organisationsregistret tas in 

s~1dana uppgifter rörande företagen som behövs för samarhetct mellan 

skatteförvaltningens skilda enhl'ter. Jag förordar vidare att det fortsatta 

utredningsarhetet inriktas p{1 att [1stadkomma ett samordningssystem i 

huvudsaklig överensstilmmelse med de riktlin.ier som utredningen har dragit 

upp. 

4.4 Författningsrcglcringcn 

4.4. 1 Allmtint 

Utredningen föreslår som jag tidigare har nämnt att bestilmmelser om 

registerföringen i det nya ADB-systemet skall tas in i en ny lag, som kallas 

skatteregisterlag. Lagen avses reglera registerföringen i det centrala skatte

registret samt i de regionala skatteregistren och de regionala fastighetstax

eringsregistren. 

Samtidigt föreslfir utredningen att nuvarande bestämmelser om fastighets

bandet. skattebandet och det ADB-miissigt förda mervärdeskatteregistret 

skall utgå. Det gäller bestämmelserna i I och J ** registerkungörelsen samt 

21 §ML. De s.k. J-aviregistren (kortregister över juridiska och vissa fysiska 

personer) enligt 4 * registerkungörelsen och de kortregister avseende 

mervärdeskatt som förs med stöd av 21 * ML föreslås vara kvar tills 

vidare. 

Utredningen framhåller emellertid att J-aviregistren bör ändras eller 

upphöra och avser att återkomma med förslag härom. Det nya ADB

systemet aktualiserar också frågan om avskaffande av det särskilda 

organisationsnummerregistret. Utredningen anser att detta register bör 

avskaffas men att det tills vidare måste finnas kvar av tekniska skäl i samband 

med inkörningen av de nya registren. Som jag tidigare har framhållit föreslår 

utredningen inte heller någon ändring av nuvarande bestämmelser i 74 * 
folkbokföringskungörelsen om personbandet. 

Jag skall mot bakgrund av de nu redovisade förslagen först ta upp frågan 

om avgränsningen av det centrala skatteregistret resp. de regionala registren 

mot annan registerföring på skatteområdet. Jag har tidigare anslutit mig till 

utredningens ståndpunkt att de uppgifter som lagras centralt hos RSV i den 

nya databasen lagtekniskt bör anses utgöra ett enda register, som kallas det 

centrala skatteregistret. Till detta register bör också räknas de magnetband 

som används för uppdatering av databasen liksom även sådana magnetband 

med uppgifter från data hasen som lagras hos RSV. 
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Den regionala registerföringen omfattar enligt utredningens förslag tvii 

register, niimligen regionalt skatteregister och regionalt fastighetstaxerings

register. Vartdera registret avses bestii av flera olika magnethand eller andra 

ADB-medier. Till regionalt skatterep,ister hör enligt förslaget i första hand 

s[1dana magnetband med uppgifter från det centrala skatteregistn..:t som 

länsstyrelsen erhåller fdin RSV samt sf1dana magnethand som länsstyrelsen 

framställer genom bearbetning av de erhiillna banden. Men även sådana 

magnetband som länsstyrelsen framställer för beskattnings:indamål utan 

direkt samband med det centrala skatteregistret faller enligt lagförslaget i 

princip in under di::! regionala skatteregistret, t. ex. de nuvarande merviir

deskattebandcn. 

Som utredningen har påpekat kan det vara lämpligt att betrakta hela 

system av magnetband o. cl. som ett enda personregister i DL:s mening under 

förutsättning att systemet tekniskt och administrativt fungerar så att det iir 

naturligt att uppfatta det som en enhet. Mot denna bakgrund kan det 

ifrågasättas om t. ex. nuvarande mervärdeskattercgister i fortsättningen bör 

ing{1 i det regionala skatteregistret och således regleras i skatteregisterlagen. 

Som framgtir av vad jag har anfört tidigare intar registreringen av 

skattskyldiga till mervärdcskatt en viss särställning. Registerföringen pil 

detta beskattningsområdc utförs vidare av länsstyrelserna och postgirot i 

samarbete. Med hiinsyn härtill bör enligt min mening det nuvarande 

mervärdeskatteregistret f. n. inte ing;I i det regionala skatteregistret. Inte 

heller bör det regionala skatteregistret inbegripa den registerföring som 

länsstyrelserna ombesörjer på sjömansskatteområdct och arbctsgivaravgifts

området. Först sedan ytterligare utrednings- och utvecklingsarbete har 

slutförts angående samordnad registerföring föreligger underlag för en 

bedömning om registerföringen på dessa områden bör ing{1 i de nu aktuella 

skatteregistren i större omfattning än vad som behövs för samordningen av 

kontrollverksamhctcn och samarbetet i övrigt inom skatteförvaltningen. 

Fastighetsregistreringen hos länsstyrelserna sker f. n. på magnetband 

(fastighetsbanden). Utredningen har inte redovisat några förslag till ändring

ar i registerföringen med hiinsyn till att frågan behandlas av fastighetstax

eringskornmitten (Fi 1976: 05). Kommitten har numera lagt fram forsla~! i 

saken (SOU 1978: 32) och detta förslag har legat till grund för den 

lagstiftning om fastighetstaxering som nyligen har antagits av riksdagen 

(prop. 1979/80: 40, SkU 1979/80: 17, rskr 1979/80: 121}. I prop. 1979/80: 40 

har jag förordat (s. 185) att inte bara fastighetstaxeringsuppgifter utan också 

uppgifter för folk- och bostadsräkningcn år 1980 (FoB 80) skall registreras i 

fastighetstaxeringsregistrct. Förslaget skall ses mot bakgrund av riksdagens 

beslut tidigare om en samordning av uppgiftsinhämtandet vid den allmänna 

fastighetstaxeringen år 1981 och FoB 80 (prop. 1978179: 128. FiU J 978/ 

79: 29. rskr 1978179: 282). I prop.1979/80: 40harjagockså uttalat migföratt 

även vissa uppgifter för energiplaneringen skall insamlas i samband med 

fastighetstaxeringen och registreras i fastighetstaxeringsregistret. Mot denna 
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bakgrund iir det enligt mm mening inte I:imrligt att i sk<tttcregistcrlagcn 

reglera fr{1gan om rq!isterffiringL·n i fastighetstaxeringsrcgistn:t. 

Dl'! anförda innd1;ir att jag förordar att skatteregisterlagen skall reglera i 

huvudsak endast registerföringen fiir inkomst- och fiirmiigcnhctstaxcringcn. 

den diirmcd s.1mmanhii11gande uppbörden och bcriikningen av pcnsions

grundandc inkomst samt planeringen och samordningen av revisions- och 

annan kontrollvcrksamhct. 

Vad jag nu har anfört avser den fortlöpande registerföringen hos 

skattemyndigheterna. Diiremot framsttir det enligt min mening som varken 

naturligt eller I:impligt att låta det centrala eller de regionala skatteregistren 

omfatta även st1dan srecialinriktad registerföring som kan behövas for 

ADB-bearbetningar i samband med siirskilda kontrollaktioner. Sfalana 

beslutas av RSV eller p{1 regional nivå och avser vanligen viss bransch. vissa 

inkomster e. d. De olika behov av registrering som k:ln urpkomma i s{1dana 

sammanhang är nämligen inte möjliga att i förviig bedöma. I de fall man hiir 

behöver g<'t utanför de uppgifter som omfattas av den fortliirandc registre

ringen hör alltsit siirskilda register anses föreligga och skatteregisterlagen blir 

inte tiWimplig. 

Avslutningsvis vill jag päpeka att skatteregistren givetvis inte heller 

omfattar s{1dan ADB-verksamhet utan personorienterad information som 

RSV eller liinsstyrelserna kan bedriva för statistiskt iindamt1l. 

Jag skall i detta sammanhang beröra ytterligare en fråga av principiell 

betydelse för författningsregleringen. Utredningens förslag till reglering av 

innehållet i skatteregistren innebär att i skatteregisterlagen anges i huvudsak 

endast den yttre ramen för vilka uppgifter som för registreras. Regleringen 

föresl<ls sålunda ske så att bestiimmelscr ges om dels vilka uppgifter som skalf 

införas i registren (obligatoriska uppgifter). dels vilka uppgifter som 

diirutöver får införas (fakultativa uppgifter). Enligt utredningens lagförslag 

skall det ankomma pii regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer 

att avgöra vilka av de fakultativa uppgifterna som skall tas in i registren. 

Utredningen föreslfa att RSV tilläggs bestämmanderätten genom en 

föreskrift i skatteregisterförordningen. 

Flertalet remissinstanscr har liimnat utan erinran förslaget att skatteregis

terlagen i detta avseende ges karaktären av en ramlagstiftning samt att r[itten 

att bestämma vilka uppgifter som skall registreras skall delegeras till RSY. 

DI påpekar dock att förslaget ger en vidare ram i fr[tga om registrets innehåll 

än vad som normalt godtas i inspektionens beslut men framhäller att detta 

torde vara ofr;°mkomligt i iagtext. Vidare anser Dl att det inte entydigt 

framg~tr hur förslaget kommer att verka i förrållande till anmälningsrlikten i 

2 *DL samt att RSV bör åläggas att samr[1da med inspektionen innan beslut 

fattas eller i vart fall underrätta inspektionen om besluten. Några remissin

stanser är emellertid kritiska mot förslaget. Dessa anser att registrens 

innehåll bör preciseras närmare i lagtexten samt att det i vart fall bör 

ankomma p[1 regeringen eller DI att avgöra vilka uppgifter som skall införas i 

registren. 
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De omsUindighcter som har föranlett att skatteregistren har ansetts hiira 

bli förem(1l för regkring i lag tal;1r naturligtvis för att n.:g,istrcns innehåll ockst1 

så noggrant snm möjligt anges i lagen. A andra sidan m{1ste beaktas att det 

nya ADB-systemet befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Av det fön::giicnde 

har framgt1tt vilka uppgifter ~um enligt föreliggande förslag skall ing[1 i 

registren och vilka planer som f. n. finns rörande ytterligare registerfi.iring i 

framtiden. Man mi"tste riikna med att föriindringar i registerföringen kommer 

att aktualiseras fortliipamk under uppbyggnadsskedet. Om inneh{1llet i 

registren skall anges mera detaljerat i lagen 111{1ste man alltså riikna med att 

återkommande ändringar av lagen kan bli nödvändiga allteftersom erfaren

heter av registerföringen vinns. Vissa av dessa kan antas avse föga 

betydelsefulla iindringar. 

En avvägning mt1ste s{1ledes göras mellan å ena sid<1n önskemålet alt 

registrets innehtill skall preciseras i lagen och å andra sidan risken att 

återkommande lagändringar kan visa sig bli nödviindiga. Enligt min mening 

är en precisering av innehMlet i si\ hiig grad angcliigen att en sådan risk bör 

accepteras. St1 l:°lll!,!t detta är praktiskt möjligt bör registrens inneht1ll stiledcs 

anges i lagen. För att undvika att varje detaljbetonad iindring av innehiillct 

skall behöva ske genom lagstiftning bör dock en möjlighet ges att i 

administrativ ordning föreskriva mindre avvikelser från lagens bestämmelser 

i detta avseende liksom att ge niirmare föreskrifter om inneh[lllet. 

Frågan är d{1 om det skall ankomma p<'1 regeringen eller underlydande 

myndighet att meddela niirmare bestämmelser om registerföringens omfatt

ning. Enligt min mening är det ofrånkomligt att man i vissa avseenden låter 

en myndighet bestämma vilka uppgifter som skall tas in i registren. Det gäller 

sålunda här att avgöra inte hara vilka typer av uppgifter som skall finnas i 

registren utan ocksa om uppgifterna skall registreras bara för vissa kategorier 

skattskyldiga eller i vissa speciella fall. En författningsreglering som innebär 

att man exakt anger vilka uppgifter som skall registreras för olika kategorier 

eller i olika förekommande situationer skulle bli mycket omfattande och 

kräva ständiga justeringar. Ett visst fritt spelrum m<iste här finnas si1 att 

registerföringen kan anpassas till de praktiska förh<"1llandena. Det gäller 

särskilt i inledningsskedet. Jag vill betona att min ståndpunkt i friiga om 

författningsregleringen av registrets innehtill inncbiir att riitten att meddela 

närmare föreskrifter blir av mycket begdnsad riickvidd jämfört med 

utredningens förslag. Mot denna bakgrund anser jag, i likhet med 

utredningen, att rätten hiir kunna delegeras till underlydande myndighet. 

Uppgiften bör i princip anförtros RSV. Verket bör enligt min mening 

samråda med Dl innan beslut fattas som innebär att nya typer av uppgifter 

förs in i registren. 

Med anledning av påpekanden från DI om inspektionens befogenheter i 

fråga om skatteregistren vill jag framhålla att inspektionens skyldighet enligt 

6 och 7 §~ DL att meddela föreskrifter om registerföringen i den mån det 

behövs för att förebygga risk för otillbörligt intrång i personlig integritet 
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givetvis inte bprtfaller genom lagrcgkringen i vidare miin ;in fi>reskrifter 

finns i lagen eller i förordning. 

Utredningens förslag till skattl'registerlag inneh[1ller 14 paraµrafer och 

redovisas i fyra avdelningar. 

Den första avdelningen. som omfattar 1-4 **· innehtdlcr inledande 

hestämmelser om vilka register som skall finnas och :imlamt1kt med dessa 

samt om vilka myndigheter som fr>rfogar iiver eller annars har tillgt111g till 

registren. Vidare innehiillcr första avdelningen dl'finitioner av vissa i lagen 

förekommande beteckningar. 

I andra avdelningen. som utgörs av 5-9 ~*· regleras det centr;ila 

skatteregistrets innehi"ill. 

I tredje avdl'iningen. som besttir av JO och 11 **· regleras dl' rL"gionala 

registrens innehttll. 

Fj:irde avddningen omfattar 12-14 ~*. I cknna avddning ges gemensam

ma bestämmelser om registn:rin!,! av s:irskilt re!,!istrerin!,!snummer samt om 

lagringstid och regelmiissigt utWmnandc av uppgifter till myndigheter. 

Vidare ddegeras till regerin!,!en L'iler myndighet som regeringen bestiimmcr 

riitten att ge niirmare föreskrifter om registerföringen. 

I det följande behandlar jag i särskilda avsnitt frägorna om registrens 

ändamttl och registeransvar. det centrala och de regionala registrens 

inneh[1ll. {1tkomst och utliimnande. lagringstid samt ikrafttriidandc . 

../.4.2 Registrms iindamtll 111. 111. 

Enligt utredningens förslag skall i lagens inledande paragraf anges att det 

för statens verksamhet i fråga om beskattning skall finnas ett centralt 

skatteregister for hela riket samt för varje liin ett fastighetstaxeringsregister 

och ett regionalt skatteregister samt att registren skall föras med hjälp av 

ADB. 

Begreppen beskattning och skatt definieras i 3 *· Med skatt avses skatt 

enligt UBL. sjömansskatt. merviirdeskatt. indirekt skatt eller avgift för 

vilken RSV är beskattningsmyndighet. vägtrafikskatt och arbetsgivaravgifter 

samt ränta och vissa avgifter som utgår i samband med uppbörd eller 

indrivning av s~idana skatter och avgifter. Med beskattning avses taxering. 

eftertaxering. kontroll. beräkning av pensionsgrundande inkomst. pMöring. 

fastställelse. efterbeskattning och uppbörd i fr{1ga om skatt. 

Förslaget lämnas niistan gennmg{1ende utan erinran av remissinstanserna. 

DI påpekar emellertid. liksom i fr{1ga om innehållet. att förslaget ger en 

vidare ram :in vad som normalt godtas i inspektinnens beslut. 

Ändamålet med registren skall s[tledes enligt utrednin!!ens förslag anges 

vara beskattning. Som jag tidigare har framh{tllit är avsikten att skatteregi

stren skall fa en miingd olika funktioner p{1 skilda omdden inom 

beskattningsväsendet. Som har framgått av den tidigare redogörelsen avses . 

den fakti~ka användningen under de niirmaste [iren bli mera begriinsad. 
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Enligt min mening hör. liksom i fd1ga om registerinnehållet. författnings

regleringcn niirmari.: :in enligt utredningens förslag ansluta till den anv:ind

ning av registren. där utrednings- och utvecklingsarbetet har kommit s{1 l{111gt 

att ett konkret underlag för ett stiillningstagande nu föreligger. Detta innchiir 

att en utvidgning av :indam<'1lct senare kan behövas. 

Ändamålet med registren bör s{ilcdes ges en mindre vidstriickt och mera 

preciserad utformning än utredningen har föreslagit. Registren skall enligt 

vad jag tidigare har sagt ha tv[1 huvudsakliga funktioner. För det första skall 

de vara ett hjälpmedel vid inkomst- och förmögcnhctstaxeringen samt vid 

bestämmande och uppbörd av inkomst- och förmögenhetsskatt m. fl. skatter 

och avgifter enligt UBL. Det gäller ocksii vid bestämmande av pensions

grundande inkomst. För det andra skall det underUtta planeringen. 

samordningen och uppföljningen av revisions- och kontrollverksamheten p[1 

i huvudsak hela hcskattningsområdet och tillhandahiilla vissa basuppgifter 

m. m .. främst i frtiga om företag. Jag föresliir att bestämmelser om ändamälet 

med registret tas in i I ~ och avfattas i enlighet med vad jag nu har 

anfört. 

Bestämningen av vad som avses med beskattning bör tas in i 2 Q. I stället 

för den föreslagna uppräkningen av olika led i b1:skattningsförfarandet bör 

det avsedda beskattningsbegreppet enligt min mening kunna anges genom 

uttrycket ""fastställande av underlag för bestiimmande av skatt. bestämman

de och uppbörd av skatt samt bestiimmande av pensionsgrundande 

inkomst"". Som utredningen p<'1pekar bör i begreppet uppbörd anses ingå de 

förfaranden som anges i de olika undcrrubrikerna i UBL med undantag för 

indrivning. 

Definitionen av skatt bör liimpligen tas in i 3 *· Jag ansluter mig till 

utredningens förslag i fråga om de skatteslag som bör ingå i definitionen. 

Uppräkningen av de olib skatterna och avgifterna som ingår i begreppet 

skatt kan enligt min mening förenklas. Härigenom vinner man bl. a. den 

fördelen att ändringar i paragrafindelningen i olika skatteförfattningar inte 

behöver föranleda justeringar av skatteregisterlagen. Jag föreslår att 2 och 

3 ** utformas i enlight:t med det anförda. 

Utredningen föreslår att bestämmelser om registeransvar tas in i 2 §. 

Förslaget till bestämmdscr om åtkomst i samma paragraf avser jag att ta upp 

i ett senare avsnitt. 

Utredningen påpekar att enligt DL är myndighet registeransvarig i den 

mån myndigheten förfogar över registret. Därmed förstås att myndigheten 

har rätt att tillföra registret uppgifter. ändra uppgifter i registret och föra över 

uppgifterna i sådan form att de kan läsas. avlyssnas eller pa annat sätt 

uppfattas. Enligt utredningen kommer länsstyrelse och lokal skattemyndig

het att ha direkt terminalåtkomst till sådana uppgifter i det centrala 

skatteregistret som är hiinförliga till länet. Till viss del kommer länsstyrelse 

och lokal skattemyndighet också att ombesörja uppdateringen av det 

centrala skatteregistret. 
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Utredningen förcslt1r i enligh<.:t hiirmcd att det slås fast i 2 * att förutom 

RSV iivcn liinsstyrelse oeh lokal skattemyndighet förfogar över det centrala 

skatteregistret till den del det inneh{1llcr uppgifter hänförliga till hinet resp. 

fögderiet. Vidare förcsE1s en föreskrift om att liinsstyrclse förfogar iiver 

regionala register för liinet. 

Jag ansluter mig till utredningens förslag. ncstämmclserna bör tas in i 

4*. 

4.4.3 Registrens i1111ehåll 

Innehållet i det centrala skatteregistret skall enligt utredningens förslag 

regleras i 5-9 §§. I 5 och 6 §§ föresl{is regler om vilka uppgifter. som 

obligatoriskt skall införas för fysisk resp. juridisk person. I 7-9 §§anges vilka 

uppgifter som därutöver för införas i registret. 

I 5 * skall enligt förslaget anges de uppgifter avseende fysisk person som 

alltid skall föras in i registret. Hit hör i första hand de vanliga identifika

tionsuppgifterna samt vissa andra uppgifter. t. ex. om civilsti1nd och 

nationalitet. Personnummer för bl. a. make och hemmavarande barn skall 

också anges. liksom uppgifter om pensionsförhållande och registrering i 

sjömansregistret. Vidare föresli1s registrering av sådana uppgifter som enligt 

TL skall finnas i inkomst- och förmögenhetslängd samt i beslut om debitering 

av slutlig, kvarstående eller tillkommande skatt enligt UBL. 

Uppgifterna skall enligt utredningens förslag införas för varje fysisk person 

i riket och för annan fysisk persern som är skattskyldig. För den som driver 

rörelse skall dessutom anges bl. a. organisationsnummer och firma. För ej 

skattskyldig person under 15 {1r behöver enligt förslaget införas endast 

uppgifter om personnummer. namn och adress samt personnummer för den 

hos vilken personen är kyrkobokförd. 

Utredningen föreslår att i 6 * skall anges de uppgifter som skall införas för 

juridisk person. Det är fråga om samma slags uppgifter som enligt 5 * skall 

registreras för fysisk person. dvs. vissa identifikationsuppgifter samt 

uppgifter som ingär i inkomst- och förmögenhetslängd och i vissa debite

ringsbeslut. 

Jag har tidigare (avsnitt 4.3.2) behandlat friigan om registrering av 

minderåriga. I övrigt har förslagen godtagits av remissinstanscrna. Jag 

biträder också i allt väsentligt utredningens förslag men anser att vissa 

ändringar av närmast redaktionell natur bör göras. 

Begreppet skattskyldig är inte entydigt och bör inte användas för att 

bestämma registreringens omfattning beträffande fysisk person som inte är 

bosatt i riket. I stället bör föreskrivas att registrering skall ske i den mim det 

behövs för beskattning här i riket. På motsvarande sätt bör anges i vilka fall 

en mera fullständig registrering av underårig bör ske. 

Vid beskattningen används olika nummer för identifikation av personer 

eller verksamheter. För fysiska personer är det i första hand personnumret 
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som anviinds och för juridiska personer urganisationsnumrct. För fysisk 

person som inte iir bosatt eller stadigvarande vistas i riket anviinds ett S:irskilt 

registreringsnummer. S{1clant kommer ocksii till anviindning d;'1 en fysisk 

person beskattas i annan kommun iin hemortskornmunen. Även för juridisk 

person anviinds i vissa fall siirskilt registrcringsnummer. Arbetsgivare som 

skall inbetala inneh[1llcn skatt skall enligt det nya uppbiirdsförfarandet för 

framtiden i princip redovisa p{1 företagsniv;
0

1 och anviinda person- eller 

organisationsnumret. Enligt förslaget skall det dock alltjiimt finnas möjlig

heter att fil redovisa siirskilt för viss verksamhet och därvid anviinda ett 

siirskilt redovisningsnumrner. Enligt min mening bör samtliga nu niimnda 

identifikationsnummer anges i registret. De särskilda uppgifter som enligt 

utredningens förslag skall registreras för rörelseidkare bör registreras även 

för annan niiringsidkare. Uppgifterna biir vidare införas i registret iiven om 

de inte direkt kan anses knutna till niiringsidkarens person utan hänför sig till 

viss av honom b<:driven verksamhet. Med hiinsyn till de nya förenklad<: 

reglerna 0111 beräkning av det kommunala skatteunderlaget (prop. 1979/ 

80: 58. SkU 1979/80: 20. rskr 1979/80: 137) bör en särskild b<:stämmelse om 

angivande av viss sjukförsiikringsavgift inte tas in i paragrafen. 

Slutligen bör avfattningen jämkas med hänsyn till att inkomst-, förmögen

hets- och debiteringsliingd numera har sammanförts till en längd, benämnd 

skattelängd (prop. 1978179: 161, SkU 1978179: 50. rskr 1978179: 379). 

Jag föreslfir att 5 och 6 §§ avfattas i enlighet med vad jag nu har 

anfört. 

Utöver de obligatoriska uppgifterna skall som jag tidigare har niimnt vissa 

uppgifter fil registreras i den mlm det beslutas av regeringen eller myndighet 

som regeringen bestämmer. Den information som s<llunda skall rn registreras 

anger utredningen i 7-9 **· 
Enligt vad jag tidigare har sagt skall registrering ske från självdeklaratio

ner och kontrolluppgifter av bl. a. löneuppgiftcr. Från deklarationshandling

arna skall ocks{1 registreras vissa uppgifter om fåmansföretag och deras 

delägare. För uppbörden av direkt skatt skall införas uppgifter i fråga om 

arbetsgivarnas redovisning och inbetalning av skatt. Häri ingfir bl. a. uppgift 

om antal anstiillda och deras personnummer. Vidare får registrering ske av 

kontantberiikningar, bruttovinstberäkningar och andra beräkningar av 

relationstal eller liknande samt av vissa andra uppgifter som ingår i de 

maskinellt framställda arbetskorten för rörelsegranskningen. I fråga om 

andra skatte- och avgiftsslag bör enligt vad jag tidigare har sagt registrering 

ske av sådana uppgifter som behövs för att olika enheter inom skatteförvalt

ningen skall kunna samarbeta på ett smidigt sätt och samordna sina 

kontrollinsatser. 

Bestämmelserna bör utformas enligt de riktlinjer som jag tidigare har 

angivit. Föreskriften att de särskilt föreskrivna uppgifter som skall lämnas i 

självdeklaration enligt 22 § TL och i balansräkning m. m. som skall fogas till 

deklarationen får registreras bör således ersättas med bestämmelser som 
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direkt anger de uppgifter som avses bli registrerade. De uppgiftn angilende 

merviirdeskatt och arbetsgivaravgifter som utredningen har tagit upp i 7 ~ i 

lagförslaget kan utgii. I fr"<lga om kontrolluppgifter hiir hiinvisningen till J<J ~ 

TL utgå och hiinvisningen till J7 * TL hegriinsas till I mom. punkterna 1-J. 
J h-J f och 4. Vad avser hcslut om beskattning bör anges att skiilcn för 

beslutet inte för tas in i registret. Detsamma biir giilla betriiffondc beslut om 

anst{md med avgivande av dcklaration. I frt1ga om deklarationsavgivandet 

bör ockst1 fö registreras att laga förfall föreligger. Niir det giiller ackord, 

likvidation och konkurs bör endast uppgift tim beslut hiirnm fä registreras. 

Det bör ockst1 vara möjligt att i skatteregistret ta in uppgift om att fordran 

mot personen finns registrerad hos kronofogdemyndighet. Uppgiften hehiivs 

för att man pt1 ett smidigt sätt skall kunna klara det ärliga avriiknings- och 

utmiitningsförfarandet med avseende p{1 överskjutande slutlig skatt. En 

specifikation bör ske av de uppgifter fdn centrala bil registret som för tas in i 

det centrala skatteregistret. Även uppgifh:rna ang<'iende fastighetsinnehav 

bör specificeras i lagen. 

Utredningen har föreslagit en bestiimmelse att i registret för tas in de 

administrativa och tekniska uppgifter som behövs fiir att föra inkomstlängd 

och förmögenhetslängd. för att regelmässigt utliimna uppgifter samt för 

myndighets verksamhet i övrigt i fråga om beskattning. 

Några remissinstanser anser att uttrycket .. administrati\'a och tekniska 

uppgifter .. iir oklart till sin innebörd och att föreskriften bör ges en mera 

precis avfattning. Jag delar uppfattningen att det bör klargöras vilka 

uppgifter som skall räknas som tekniska och administrativa uppgifter. Som 

exempel på sådana uppgifter anger utredningen hl. a. uppgift om var företag 

redovisar och betalar skatt, slag av juridisk person. bransch, taxeringsbesiik 

enligt 31 * TL samt planerade och beslutade revisioner. Utredningen föresl<'ir 

vidare en särskild föreskrift att som teknisk eller administrativ uppgift anses 

inte uppgift om samband med viss annan person (samhörighetsheteck

ning). 

Enligt min mening hör med tekniska och administrativa uppgiftcr förstås 

sådana uppgifter som i första hand hänför sig till myndigheternas verksamhet 

och inte till den skattskyldige. Hit hör uppgifter om t. ex. taxeringsdistrikt, 

taxeringsnämnd. lokal skattemyndighet. granskare. deklarationsnummer, 

planerad eller verkställd behandling av ärende. kodnummer för registerfö

ringen. markering av att tekniskt fel föreligger o. d. Men även uppgifter om 

sådan klassificering av de skattskyldiga som sker för verksamheten. t. ex. 

indelning i branscher. bör räknas till administrativ uppgift. En uppgift hör 

enligt min mening anses vara av teknisk eller administrativ natur endast om 

den från integritetssynpunkt framstår som väsentligen utan betydelse. Med 

denna utg{mgspunkt är det uppenbart att uppgift om samhörighetshcteck

ning faller utanför och någon siirskild föreskrift härom behövs enligt min 

mening inte. 

Mot bakgrund av vad jag här har anfört bör det vara tillriickligt att i 
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lagtexten ange att registrering fär ske av administr;itiva och tL·kniska 

uppgifter som behövs för beskattningen. 

I övrigt tillstyrker jag utredningens förslag rörande vilka uppgifter som ff1r 

registreras i det centrala skatteregistret. Vissa redaktionella iindringar bör 

dock giiras. Jag förordar s[1lunda hl. a. att föreskrifterna samlas i en paragraf 

med punktindelning. Vissa omgrupperingar hör ocks[1 företas i uppriikning

en av uppgifterna. Dessutom hör vissa uppgifter utg?1 eftersom de omfattas av 

andra uppgifter. Fiireskrifterna bör tas in i 7 *· 
Med den av mig föreslagna avfattningen av besUimmelserna om registrets 

innchiill får uppdelningen i obligatoriska och fakultativa uppgifter mindre 

betydelse. Även de av mig föreslagna bestämmelserna omfattar emellertid 

uppgifter som inte alltid avses bli registrerade eller - i iin högre grad - inte 

avses bli registrerade för alla personer. Som exempel p{1 den förra kategorin 

kan nämnas att det varken torde vara praktiskt möjligt eller för verksamhe

ten pf1kallat att registrera alla beslut om beskattning. I den andra kategorin 

finns främst uppgifter som avses bli registrerade i första hand för 

rörelsegranskningen och som ·diirför inte skall registreras för vanliga 

löntagare. Samtidigt finns det vissa hasuppgifter som alltid skall registreras. 

Det är enligt min mening angeläget att lagtexten lämnar upplysning om vilka 

dessa uppgifter iir. Det hör emellertid vara tillräckligt att ange uppdelningen i 

obligatoriska resp. fakultativa uppgifter beträffande det centrala skatteregi

stret. 

Enligt utredningens förslag skall i JO* tas in bestämmelser om inneh[1llct i 

fastighetstaxeringsrcgistret. Enligt vad jag tidigare har sagt bör fastighets

taxeringsregistret inte regleras i skatteregisterlagen och bestämmelserna 

härom utgår således. 

I 11 * i utredningens förslag finns bestämmelser om de regionala 

skatteregistrens innehåll. Enligt dessa skall registren innehMla de obligato

riska uppgifterna i det centrala registret och för innchtilla de fakultativa 

uppgifterna i detta. Enligt vad jag nyss har sagt bör det vara tillräckligt att här 

ange att regionalt skatteregister för innehMla de uppgifter som anges i 5-7 ** 
i den m<'ln de hänför sig till liinet. Bestiimmclserna bör tas in i 8 *· 

Utredningen har föreslagit att i 12 *första stycket föreskrivs att regeringen 

eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter 

om införing av uppgifter i register enligt skatteregisterlagen. Frågan om 

rambestämmelser och delegation har jag tidigare behandlat. Jag föreslår att 

bestämmelsen utformas så att den direkt hiinvisar till de lagrum som 

innehåller rambestämmelserna, nämligen 7 och 8 **· och tas in i 9 *· I 

paragrafen bör också som jag tidigare har anfört tas in ett bemyndigande för 

regeringen att föreskriva mindre avvikelser från bestämmelserna om 

registerinnehåll i lagen. Till mindre avvikelser hör friimst riiknas att en viss 

uppgift ersätts med en annan av väsentligen samma innehåll. Men även 

slopandet av en eller annan obligatorisk uppgift bör enligt min mening anses 

som en mindre avvikelse. liksom tillägg av någon enstaka uppgift av _inte 

integritetskänslig karaktiir. 
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Avslutningsvis vill jag p{1peka att mitt förslag till regkring av registrL'ns 

inneh!ill gör de av utredningen i 4 ~ fiirsta stycket fiire,lagna definitionerna 

ÖVl'rtliidiga. Jag anser ckt inte heller niidviindigt att i lagen ta in de 

definitioner som utredningen har föreslagit i andra stvckct av samma 

paragraf. 

4.4.4 Åtkomst och 111/iimna11de 

Utn.:dningen har föreslagit att i 2 ~ tas in en delegationshestiimmdse som 

ger regeringen eller myndighet som regeringen hcstämmer riitt att föreskriva 

att liinsstyrclsc och lokal skattemyndighet skall ha riks;itkomst till vissa 

uppgifter i det centrala skatteregistret. Det biir pi'tpckas att enligt utredning

ens förslag till skatteregisterförordning tilliiggs RSV riitten att för..:skriva om 

riksätkomst. 

'.\J{1gra remissinstanser kritiserar förslaget att RSV skall fft frihet att 

bestiimma om riks:1tkomst. Enligt DALK iir möjligheterna till riks{1tkomst 

av s{\dan l:ictydelse fr{m integritctsskyddssynpunkt att skatteregisterlagen bör 

innehålla nt1gon form av riktlinjer för riitten till riks[1tkomst. 

Som jag tidigare har framhållit bör uppgifter vara tillgiingliga via terminal 

endast om behovet att snabbt och enkelt fä tillgiing till uppgiflcn viiger klart 

tyngre iin den risk friin integritetssynpunkt som terminal<ltkomstcn medför. 

Detta giilkr s:irskilt i friiga om riks<ltkomst. 

De uppgifter som avses i 5 och 6 ** iir i huvudsak av mindre integritets

känslig natur. Samtidigt fyller det ett praktiskt hehov alt ha uppgifterna liitt 

tillgängliga. Något hinder mot att de för vara tillgtingliga via terminal med 

riksätkomq kan därför inte anses föreligga. 

Beträffande åtskilliga av de uppgifter som avses i 7 ~ är skiilen för åtkomst 

via terminal väsentligt svagare. Som exempel kan nämnas ek uppgifter om 

rörelseidkare m. fl. som f. n. tillhandah{11ls granskarna i form av arbetskort. 

Samtidigt iir många av uppgifterna av integritetskiinslig natur. För registrets 

samordningsfunktion krävs emellertid riks[1tkomst via terminal till uppgif

terna i punkterna 1 och 2. Praktiska skäl talar ocks[1 för sådan i:itkomst till 

uppgifterna om bl. a. prelirninärskatteredovisningen i punkt 3 och uppgift 

om anstånd med avgivande av deklaration i punkt 5. Detsamma bör gälla i 

fråga om förslag till beslut om taxering (punkt 4) och de föga integritets

känsliga uppgifterna i punkt 6. 

I punkterna 7-15 finns en rad uppgifter som används i den praktiska 

beskattningsverksamhctcn. t. ex. vid kontakter med skattskyldiga (telefon

nummer) och kontroll av inbetalningar och föerbetalningar (bankgiro- och 

postgironummer). Vidare finns uppgifter som behövs för samordning av 

kontrollinsatser (punkt 14 i och i drn i lipande granskningen (punkterna 7. IO. 

12 och 13 ). Här finns också vissa beslut som heska!tningsmyndigheterna kan 

ha att beakta. t. ex. om konkurs och utmätning (punkterna~ och 9). En 

snahh och enkel tillgång till dessa uppgifter är enligt min mening i sii hilg grad 
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:ignad att underl:itta hi:skattningsmy11di).!hetnnas arhL·tc ;itt dessa uppgillL'r 

hör fil vara till).!fingliga ,·ia terminal. Lipp)!iftcrna t<irde i fiirsta hand behiivas 

av skattemyndighL'terna i (lrlc:n och n<i)!llt stiirrc hchnv av rikS:-1tkomst torde 

inte föreligga . .lag fiirt•sliir diirflir all dessa uppgifter skall \'ara tillg:ingliga 

L'lllfast liin,vis. Niigon hegriinsnin)! till ett fögderi iir jag av praktiska skal inte 

beredd att fiirorda. 

Betriiffande uppgift.:rna i punktcrna lh- IX iir hdwvet a\· :1tknmst via 

terminal mindrL'. Jag fiiresbr diirfiir inte si'1dan :itknmst. 

Av praktiska skal hör s::irskilt fi1reskrivas att riks?1tkomst via terminal far 

föreligga till de uppgifter 'om hehiivs fiir utforclandc av skattsedel eller 

duplL'ttskattsedel. 

Bcstiimmdserna om {1tkomst förL·sl{1s fä sin pla.ts i J() ~. 

Utredningen har fiiresl;igit att i 14 ~ intas en bestiimmelse att sekrctess

helagda uppgifter fr<ln rqdstren for regelmiissi,.t liimnas till annan myndi).!hL't 

enligt föreskrifter som meddelas av regeringen . .lag har tidigare behandlat 

friigan om utliimnande av uppgifter fri1n registren. 

Vad jag tidigare har förordat hör i lagen uttryckas sii att uppgifter frf1n 

registren far utliimnas till annan mvndighet pi1 medium fiir auwmatisk 

databehandling. endast om detta fiiljer av lag eller fi"irordning eller 

regeringen har medgivit det. Vidare hiir angl!s att regeringen far uppdra i1t 

datainspektionen att liimna s:'\dant medgivande i fri1ga om uppgifter som inte 

omfattas av sekretess. Som medium för automatisk databehandling hiir 

givetvis i första hand avses magnethand. skivminne o. d. :Vlen iiven handling 

med visuellt liishar text kan falla in under hcstiimmelsen om texten ocksa iir 

maskinläsbar och avsikten iir att avläsning skall ske maskinellt. 

Enligt vad jag tidigare har sagt biir ocksil föreskrivas att hest:immclscrna 

inll· gäller utliimnandc för beskattning. Undantaget kommer hiirigcnnm att 

g:illa utl:imnandc till myndighet för s;\dant ändamiil som enligt 2 och > ~~ 
hiinförs till beskattning. Innebörden av undantaget :ir att nu\'arancle ordning 

skall tilHimpas pi1 siidant uppgiftsutlämnandc. I den mim statsmakterna in!L' 

har beslutat om uppgiftsuthimnandct ankommer det s{t!cdcs ptt den 

utlämnande myndigheten ;1tt ta stiil!ning till detta. VidarL' kriivs Dl :s tillst[md 

för den mottagande myndigheten att inriitta ADB-registret. Med hiinsyn till 

att de myndigheter som förfngar iiver registret även har andra verksamhets

områden iin beskattning hör med utltimnandc till annan myndighet 

jämställas utbmnande till annan verksamhctsgren inom myndigheten. 

Bestiimmelserna om utliinrnande till andra myndigheter bör tas in i LI~-

1 12 § hör tas in den av mig tidigare förordade bestiimmelscn nm 

sekretessen för uppgifter om regi~trerads namn. personnummer. adress. 

civilstånd samt kyrkohnkförings- och mantalsskrivningsförh~11landen. Som 

jag ocks[1 tidigare har anfört hiir vidare i 17 a § nuv;1rande ~L'kretcsslag tas in 

en föreskrift om att utan binder av sckrctt:ssen far uppgift !iirnnas till annan 

enligt vad som föreskrivs lag om fiirfaramkt vid beskattning eller i 

skatteregisterlagen. 
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../. 4.5 /.Jev11ri11gstid 

Utredningen fi.ireslilr att i IJ ~ tas in hestiimmelscr om bevaringstid för 

uppgifter i registren. l\kdan inlL'gritets- llch kostnadssLil kan iibernpas för 

kllrtast möjliga bcvaringstid. talar önskemt1I om att kunna anviinda registret i 

hcsv:irsm<°tl llCh vid eftertaxering för en fiingre tid. Utrl·dningen har vid sin 

avviigning mellan de 111otst<"1ende synpunkterna stannat för en liingsta 

bevaringstid av fyra år. Ikstiimmelserna avser endast uppgifter som hiinför 

sig till beskattning för visst kaknder[tr elkr annan tidsperiod. För uppgifter 

av stadigvarande art. st1som personnummer. föresl<°1s inte nf1gon begriinsning 

av lagringstiden, och intt' heller för uppgifter som skall finnas i liingd. För 

ur-pgift om revision föresl<'is en bevaringstid om tio år. 

Endast ett f<'llal remissinstanser har b.:rört förslaget. Bl. a. har frfm nägra 

håll förts fram iinskemål om en Wngre bevaringstid med hiinvisning till 

forskningens och statistikproduktionens krav. 

För egen eld vill jag till en början erinra om bestiimmelscrna i 50 ~ 2 och 

3 mom. TL. Enligt 2 mom. giiller i fråga om sjiilvdeklarationer att de skall 

förstöras sedan sex år har förflutit efter taxeringsi\rets utg[mg. om inte 

regeringen föreskriver annat. Enligt 3 mom. gäller detsamma i fråga om 

andra uppgifter som avliimnats till ledning vid taxering och i fråga om 

handlingar som uppriittats av myndighet vid taxeringskontroll. Regeringen 

har med stöd av 2 mom. meddelat föreskrifter dels i 13 ~ taxeringskungö

relsen (1957: 5 lJ) vari siigs att deklarationer m. m. från svenskt aktiebolag 

eller svensk ekonomisk förening skall förstöras först sedan sex <'tr har förflutit 

från utgången av det f1r under vilket bolaget eller föreningen har upplösts, 

dels genom särskilda cirkulär och kungörelser med avseende på vissa års 

taxeringsmaterial (t. ex. kungörelsen ( 1972: 27) om bevarande av deklara

tioner avgivna till ledning vid 1966 års taxering). 

Mot bakgrund av bestämmelserna i 50 * TL är det angeläget att också 

begränsa bevaringstiden för uppgifterna i de nya skatteregistren. Såviil 

integritetsskäl som kostnadsskiil talar hiirför. När man bestämmer bevarings

tiden måste man bl. a. ta hänsyn till föreskrifterna i 14 *DL. Däri föreskrivs 

att, om myndighet använder sig av upptagning för automatisk databehand

ling för handläggning av mål eller ärende, upptagningen skall tillföras 

handlingarna i målet eller ärendet i liisbar form. om inte särskilda skäl 

föranleder annat. 

Den princip som ligger bakom bestämmelserna i 14 *DL nämligen att det 

i efterhand skall vara möjligt att fastställa vilka omständigheter som har legat 

till grund för ett beslut. miiste alltså beaktas vid en begränsning av 

bevaringstiden. Detta gäller naturligtvis i särskilt hög grad så länge beslutet 

kan bli föremål för omprövning i ordinär besvärsväg eller enligt de särskilda 

bestämmelser om extraordinära besvär och eftertaxering m. m. som gäller 

för beskattningen. 

En begränsning av bevaringstiden på det sätt utredningen har föreslagit 

skulle således behöva förenas med undantagsregler för uppgifter som har 

4 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 146 
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an\'iinb vid handliiggningen men inte tillförts handlingarna i liisbar form. 

Eftersom det endast iir maximitiden för bevaringen som hiir skall regleras iir 

det enligt min mening liimpligt att anpassa denna till den tid som i allrniinhet 

giiller för bevarande av deklarationshandlingar. Det f:'1r sedan pii vanligt siitt 

ankomma pi\ datainspektionen och riksarkivet att efter samråd med den 

registeransvariga myndigheten besluta om den kortare bevaringstid som kan 

vara motiverad i fri\ga om vissa uppgifter. Detsamma blir giilla betriiffande 

s;°1dana uppgifter som inte omfattas av hestiimmelserna i U ~. t. ex. 

skattcliingdsuppgifterna. 

Jag hitriider utredningens förslag i fråga om bevaringstid för uppgifter om 

revision. 

Jag förordar slutligen en särskild föreskrift som ger regeringen möjlighet 

att förordna att vissa uppgifter skall bevaras pi'1 ADB-medium under längre 

tid än vad som följer av det föreg{1ende. I liirigenom kan statistik- och 

forskningsintressena tillgodoses. 

Jag föresliir att bestiimmelserna utformas i enlighet med det anförda och 

tas in i 13~ 

4.4.o lkrujitriidande m. 111. 

Enligt min mening är det av värde att bestämmelserna kan träda i kraft 

snarast möjligt. I den mfö1 den registerföring som föreskrivs i lagen skiljer sig 

från den som har påbörjats vid tiden för riksdagens beslut kan naturligtvis en 

viss omställningstid av tekniska skäl bli nödviindig. Denna tid kan vara svt1r 

att beräkna i förväg. Jag föresliir därför att regeringen bemyndigas besluta 

om tidpunkten för ikraftträdandet. 

Slutligen vill jag påpeka att med min stfö1dpunkt i frf1ga om registrens 

avgriinsning är någon ändring av ML inte päkallad. 

5 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att anta inom budgetdepartementet upprättade förslag 

till 

I. skatteregisterlag. 

2. lag om ändring i lagen (1937: 249) om inskriinkningar rätten att 

utbekomma allmänna handlingar. 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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Bilaga I 

Utredningens förslag till skatteregisterlag 

Inledande bestämmelser 

I § fiir statens verksamhet i fr{1ga om beskattning skall finnas ett centralt 

skatteregister för hela riket samt för varje län ett fastighctstaxcringsregister 

och ett regionalt skatteregister (regionala register). 

Registren skall föras med hjälp av automatisk databehandling. 

2 § Riksskatteverket förfogar över det centrala skatteregistret. Uinssytrclsc 

och lokal skattemyndighet förfogar över det centrala skatteregistret till den 

del det innehåller uppgifter hiinförliga till länet respektive fögderiet. 

Länsstyrelse förfogar över regionalt register för länet. 

Utöver vad i första stycket sägs har länsstyrelse och lokal skattemyndighet 

tillgång till uppgifter i det centrala skatteregistret i den omfattning som 

föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. 

3 § Med skatt avses i denna lag. om inte annat anges. 

skatt enligt I § och avgift eller riinta enligt 27 § 3 mom .. 32 §. 49 § 4 mom .. 

58 § I mom. eller 69 § I eller 2 mom. uppbördslagen (1953:272). 

sjömansskatt enligt I §och avgift eller ränta enligt 14 § 2 mom. eller 36 § 3 

mom. lagen (1958:29.'i) om sjömansskatt. 

sådana arbetsgivaravgifter som uppbärs . av riksförsäkringsverket och 

nämns i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän 

försäkring. m. m., lagen (1961 :300) om avgift för sjöfolks pensionering, 

lagen ( 1975:335) om arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbildningen. 

lagen (1975:358) om vuxenutbildningsavgift. lagen (1975:380) om delpen

sionsförsäkring och lagen ( 1976:381) om barnomsorg. 

särskild avgift enligt 24 §. ränta enligt 24 a, 25, 26 eller 31 §. restavgift 

enligt 30 §. avgiftstillägg enligt 43 §och förseningsavgift enligt 44 §lagen om 

uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, 

mervärdeskatt enligt I § och avgift enligt 47, 64 a eller 64 e § lagen 

( 1968:430) om mcrvärdcskatt samt 

annan indirekt skatt eller avgift för vilken riksskatteverket är beskattnings

myndighet. vägtrafikskatt enligt 1 § vägtrafikskattelagen (1973:601) och 

avgift eller ränta enligt 27, 37 a eller 37 e §lagen (1959:92) om förfarandet vid 

viss konsumtionsbeskattning. 

Uttrycket beskattning avser i denna lag taxering, eftertaxering. kontroll, 

beräkning av pcnsionsgrundandc inkomst. påföring, fastställelse, efterbe

skattning och uppbörd i fråga om skatt. 

4 § I 7 och 10 §§ nämnda särskilt föreskrivna uppgifter inbegriper inte 

särskilda upplysningar och yrkanden i fråga om sjukdom. icke skattepliktiga· 

inkomster och andra liknande förhållanden. 
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Beteckningarna taxerings{ir, bc::skattningsiir. hemmavarande barn och 

hemortskommun har i denna lag samma innebörd som i kommunalskatte

lagen (1928:170). 

Det centrala skatteregistrets innehåll 

5 ~ I det centrala skatteregistret införs for varje fysisk person i rikl't samt för 

varje annan fysisk person som iir skattskyldig uppgifter om 

personnummer. namn. adress. kyrkobokförings- och mantalsskrivnings

förhfillanden. 

civilst<'md. datum för civilst<lndsiindring. nationalitet. 

tillhörighet till icke territoriell församling. tillhörighet till svcnska kyr

kan. 

personnummer för person med vilken samtaxering sker och, för gift person 

som samtaxeras med annan än maken. personnummer för maken. 

personnummer för hemmavarande barn som före ingiingt•n av ;°tret före 

taxeringsåret inte uppnilr 18 års tilder. 

slag av pensionsförmån den skattskyldige iir berättigad till enligt lagen 

(1962:181) om allmän försiikring (pcnsionsförh{1llande). 

registrering i sjömansregistret samt 

sådan sjukförsiikringsavgift som behövs för tillämpning av 2 * lagen 

(1965:269) med siirskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets 

utdebitering av skatt. - För fysisk person. som före ingfö1gen av [1ret före 

taxeringsåret inte uppnår 18 års ålder. införs även l!ppgift om personummer 

för den hos vilken personen är kyrkobokförd. 

För fysisk person som före ing;°mgen av året före taxerings;°1ret inte uppn[ir 

15 års ålder och som inte är skattskyldig. behciver endast införas uppgifter om 

personnummer. namn och adn:ss samt personnummer för den hos vilken 

personen är kyrkobokförd. 

För fysisk person. som bedriver rörelse införs även tillämpliga uppgifter 

som enligt 6 * första stycket skall införas för juridisk person. 

I övrigt införs för fysisk person de ytterligare uppgifter som enligt 68 * 
taxeringslagen (1956:621) skall finnas om denne i inkomstlängd och 

förmögenhetslängd samt vidare de uppgifter som skall finnas i beslut i friiga 

om debitering av slutlig, kvarstående eller tillkommande skall enligt 

uppbördslagen (1853:272). 

6 § I det centrala skatteregistret införs för juridisk person uppgifter om 

organisationsnummer. namn. firma. adress. hemortskornmun och datum 

registrering eller avregistrering. 

I övrigt införs för juridisk persern motsvarande uppgifter som enligt 5 * 
sista stycket skall införas för fysisk person. 
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7 * För fysisk eller juridisk person fiir. utöver de uppgifter som i 5 och 6 ** 
siigs. i det centrala skatteregistret införas 

de siirskilt föreskrivna uppgifter som den fysiska eller juridiska personen 

utan anmaning skall liimna i sjiilvdeklaration enligt 22 * taxeringslagen 

( t 956:623 }. arbetsgivaruppgift enligt 5 * lagen ( 1959:552) om uppbörd av 

vissa avgifter enligt lagen om allmiin försiikring. m. m .. rcgistreringsanmälan 

enligt 19 * och deklaration enligt 22 * lagen ( 1961\:4311) om merviirdes

katt. 

uppgifter i halansriikning. vinst- och forlusträkning och konto, som den 

fysiska eller juridiska personen enligt 30 * I mom. första stycket taxerings

lagen i avskrift skall foga vid självdeklaration, 

uppgift om ändring av siirskilt föreskriven uppgift i registreringsanmiilan 

enligt 19 * lagen om merviirdeskatt, 

uppgift om antal anstiillda och deras personnummer, datum för de två 

senaste boksluten. resultat av beräkning av hur stort belopp som under 

beskattningsåret stått till förfogande för skattskyldigs och hans familjs 

levnadskostnader. 

uppgift om varu lagerreserv, resultat av bruttovinst beräkning eller annan 

beräkning av relationstal eller liknande som skett med ledning av uppgifter i 

handlingar som nämns i denna paragraf samt 

uppgift dels i vad mån förändring av skatt eller underlag för skatt 

föreslagits med anledning av revision, dels om belopp som ingår i förslaget. 

vad beloppen avser och hur de beriiknats. 

Vidare får i registret för fysisk eller juridisk person införas de uppgifter 

som betriiffande denne skall liimnas i kontrolluppgift enligt 37 och 39 9§ 

taxering.slagen och handling på vilken redare enligt 14 * 1 mom. lagen 

(1958:295) om sjömansskatt redovisar sådan skatt. 

8 * Det centrala skatteregistret får för fysisk eller juridisk person även 

innehålla uppgifter om 

myndighets eller skattechefs beslut i fråga om beskattning, 

redovisning. inbetalning och återbetalning av skatt. utebliven inbetalning 

och redovisad skatt, 

kronofogdemyndighets beslut om utmätning enligt 68 * 6 mom. uppbörds

lagen (1953:272) samt 

ackord, betalningsinställelse. likvidation och konkurs. 

I det centrala skatteregistret får vidare i den omfattning som behövs för 

beskattningen införas uppgifter från fastighetstaxeringsrcgister enligt JO~ 

och det centrala bilregistret. 

9 ~ Utöver de uppgifter som i 5-8 ~* sägs får det centrala skatteregistret 

även innehålla uppgifter om telefon-. postgiro- och bankgironummer. 

Vidare får registret innehålla uppgift om rcgistrerads skyldighet att erlägga 

skatt samt de administrativa och tekniska uppgifter som behövs för att föra 
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inkomstlängd och förmögenhetslängd enligt taxeringslagen ( 1956:623). för 

att regdmässigt utlämna uppgifter enligt vad diirom särskilt föreskrivits samt 

för myndighl!ts verksamhet i övrigt i fråga om beskattning. Som administrativ 

eller teknisk uppgift anses inte uppgift om samband med viss annan person 

(samhörighetsbeteckning) 

Ue regionala registrens innehåll 

10 § I fastighetstaxeringsregistcr införs uppgifter om fastigheterna i länet 

och deras ägare eller innehavare. 

För varje ägare eller innehavare anges personnummer eller organisations

nummer. namn och adress. 

För varje fastighet eller särskilt redovisad del diirav får anges uppgifter om 

förvärvsdag och lagfart samt de särskilt föreskrivna uppgifter som ägaren 

eller innehavaren är skyldig att lämna i allmän eller särskild fastighetsdekla

ration, dock inte sådana uppgifter för statistiskt ändamål som avser annat iin 

fastighetstaxering. 

I registret får vidare anges de administrativa och tekniska uppgifter som 

behövs för att föra fastighetslängd enligt taxeringslagen ( 1956:623) och för att 

utlämna uppgifter. Härutöver äger vad som sägs i 9 ~ andra stycket 

motsvarande tillämpning. 

11 § I regionalt skatteregister införs de uppgifter som enligt 5 och 6 **skall 

införas i det centrala skatteregistret och som är hänförliga till länet. 

Utöver uppgifter som sägs i första stycket får regionalt skatteregister 

innehålla uppgifter som enligt 7-9 ~* får finnas i det centrala skatteregistret 

och ~om är hänförliga till länet. 

Gemensamma bestämmelser 

12 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar 

närmare föreskrifter om införing av uppgifter i register enligt denna lag. 

Regeringen föreskriver att i vissa fall särskilt registreringsnummer skall 

anges i stället för personnummer eller organisationsnummer. 

13 § Sådan uppgift i det centrala skatteregistret eller regionalt skatteregister 

som avser beskattning hänförlig till visst kalenderår och som inte skall finnas i 

inkomstlängd. förmögenhetslängd. debiteringslängd eller fastighctslängd ffir 

lagras under högst fyra år efter detta års utgång. Uppgift hänförlig till 

beskattningsår. som inte sammanfaller med kalenderår. får dock lagras 

under högst tre år efter taxeringsårets utgång. 

Utan hinder av vad i första stycket sägs får uppgift avseende revision lagras 

under högst tio år efter utgången av det år under vilket revisionen 

avslutades. 



Prop. 1979/80: 146 

14 * Friin register enligt denna lag för sekretessbelagda uppgifter regelmäs

sigt liimnas till annan myndighet enligt föreskrifter som meddelas av 

regeringen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. Bt'stämmclserna i 5 * sf1vitt 

avser registrering av fysisk perstm som före ingången av året före 

taxeringsåret inte uppn{tr 15 års ålder träder dock i kraft först den 1 januari 

1980. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av remisS)'ttrandena 

Remissyttranden (iver delrapporten 1978:2 

Yttranden har avgivits av _justitiekanslern (JK). datainspektionen (Dl). 

riksfiirsiikringsverkc.:t (RFV). statistiska centralbyr:ln (SCB). riksrevisinns

verkct ( R R V). riksarkivet. bostadsstyrelsen, bnsstyrelscrnas nrganisations

niimnd (LON). kammarriitterna i Stockholm och Göteborg. Uinsstyrdserna i 

Söclermanlands. Malmöhus. Göteborgs och Bohus. Skaraborgs. Ördm.i 

samt V~isternorrlands liin. datalagstiftningskommitten ( DALK). Fiireningen 

Auktoriserade revisorer (FAR). Landstingsförbundet, Lantbrukarnas riks

förbund ( LRF). Svenska arbetsgivareföreningcn (SAf). Svenska företaga

res riksförbund. S\'enska kommunförbundet. Svenska kyrkafö församlings

och pastoratsförbund. Svenska rcvisorsamfundet (SRS). Sveriges advokat

samfund, Sveriges hantverks- och industriorganisation - Familjeföretagen 

(SHJO-Familjcföretagen ). Sveriges industriförbund (SI), Sveriges redovis

ningskonsultcrs förbund och Taxeringsniimndsordförandenas riksförbund 

(TOR). 

LRF har åberopat yttrande av lantbrukarnas skattedelegation. Sl-110-

Familjeförctagen har anslutit sig till skattedelegationens yttrande. SAF och 

SI har avgett gemensamt yttrande. 

Riksarkivet har bifogat yttranden från landsarkivet i Lund och stadsarkivet 

i Stockholm. Linsstyrebcn i Göteborgs och Bohus län har bifogat yttrande.: 

från lokala skattemyndigheten i Kungälvs fögderi. 

l.l Allmänna s_ynpunktcr 

Det stora flertalet rernissinstanser godtar i huvudsak utredningens förslag 
till skatteregisterlag. Länsstyrelserna i Skaraborgs och Örebro /iin tillstyrker 
förslaget utan anmiirkningar. Kammarrätten i Göteborg, som har begriinsat 
sin granskning till förslagets tekniska detaljer, Hlmnar förslaget utan erinran. 
Landsti11gsförh1111det och Svenska kyrkans församlings- och pastorat4örbund 
har ingen erinran från de synpunkter förbunden företräder. TOR ansluter sig 
också i huvudsak till utredningsförslaget. 

Länsstyrelsen i Söderman/ands /iin anser det önskvärt att lagens ikrafttr~i
dande föregås av en försiiksverksamhet i mera hegriinsad omfattning. I 
avvaktan på resultatet härav och ytterligare utredningsarbete som länssty
relsen anser ofrånkomligt bör lagens ikraftträdande. <'1tminstone i vissa delar. 
skjutas upp t. v. Vidare framhåller länsstyrelsen att en väl fungerande 
skatteförvaltning förutsätter allmänhetens tillit till oc.:h förtroende för 
skattesystem och tillämpande myndigheter. När det gäller de ADB-baserade 
registren på skatteområdet måste en ständig strävan vara att skapa bästa 
möjliga skydd för den personliga integriteten och företagens ekonomiska 
förhållanden. Linsstyrclsen utgår från att registren utformas under medver
kan av DI. Från integritets- och säkerhctssynpunkt är det vidare värdefullt 
om inspektionen får i uppdrag att pröva registrens innehall och omfattning 



Prop. 1979/80: I -16 

mot h;1kgrund av ribdagL'ns he~lut s;1mt fllrtli>palllk kontrolkr<I a11,·;i11d

ningen hiirav. 
Lii11s.1·1_1·refs1•11 i \iii.1·1cm111Tfc111tfs fii11: Registren utgiir nödviindiga hjiilpme

ckl för genomfi.irandc av clt:n av riksdagen bcslut;1dL· rdormen ·· Rationali
serine av skatteadministr<itinnen" 11ch för att statens hesk<1ttningsvcrksam
het skall kunna utövas pt1 avsett siitt. Skatteregistrens föreslagna omff111g iir 
med hiinsyn hiirtill viil avviigt. Sekretessreglerna i förslagl'I ft1r anses ge ett 
betryggande skydd mot otillbiirligt intri1ng i personlig integritet. 

LR F: Som förslaget utformats skall registrering av uppgitfrr for beskatt
ning sh· i tv:'! registL·r niimligen i det eentrala skatteregistrl'I och i niignt 
regionalt skatterL·gister. Motivet för denna dubbla registrering har inte 
niirmare angetts av utredningen. Förutom att detta 111f1ste medföra cl! inte 
oviisentligt merarbete och diirav fiiranledda ökade kostnader fiireligger risk 
för att inm:hiillet i registren inte iiverensstiimmer. I en S:idan situation iir det 
inte klarlagt vilket regislL'rs inneh;°1!! som skall iiga fi'iretriide. f\kd hiinsyn till 
det som nu anförts anser sig delegationen inte kunna tillstyrka ;1tt h;'ilk 
centralt och regionala skatteregister inriittas. 

SA F och SI: I sina tidigare remissyttranden över RS-projcktet har 
organisationerna pf1talat att ADB-systembyggandet inom skatteadministr;1-
tionen innehiir risker flir fiirsiimradc relationer mellan skattebetalare. 
uppbiirdsansvariga arbetsgivare och skatteförvaltning. Vi har diirvid beriirt 
frågor om fiirctagens uppgiftsplikt och fri\gnr om integritet och <ikerhet for 
olika skatteobjekt. Den av RSV nu föreslagna skatteregisterlagen m. m. 
(SRL) har inte minskat vt1ra tidigare anförda farhiigor. Förslagen och det siitt 
pi\ vilket de tillkommit visar p{1 ni.icldndighcten a\' att riksdagen inte bara 
beslutar om beskattningens storlek utan även i detalj beslutar om reglerna 
kring det formella heskattningsfiirfarandet. Det iir givet att vi behöver ett 
ändam?tlsenligt skatteadministrativt system diir skatteuppbi1rden. taxeringen 
och niidviindiga kontroller bedrivs rationellt. Men det iir minst lika viktigt att 
det skatteadministrativa systemet äterspeglar den avsedda kompetensfördel
ningen mellan olika skattemyndigheter och andra intressenter. Denna 
kompetensfördelning hör f. ii. komma till uttryck redan i organisationen av 
det administrativa utvecklingsarbetet. S{1 har inte skett betriiffande RS
projektet och hiirigenom finns risk för att statsför\'altnin,l!Cll blir ben.>L'nde a\' 
ett skattesystem smn inte alla intressenter uppfattar sig som delaktiga i eller 
ansvariga för. 

En aspekt som över huvud taget inte belysts i det remitterade hetiinkandet 
är fri1gan hur kompensation skall ges till de personer som dras in i en 
skattekontroll. De skattskyldil:'.a tvingas ofta avsiitta en avseviird del av sin 
fritid för att tillgodose skattemyndigheternas behov av kontrolluppgifter. Ju 
större miijligheterna blir att skaffa fr;1111 uppgifter via olika dataregister, 
desto större blir riskerna för att de skattskyldiga besviiras utan att de sj:ilva 
kan siigas ha v{tllat förfrt1g:an. Den kan bero r<'1 att registren inte innch<'iller de 
aktuella uppgifterna eller t. ex. att anviinda definitioner inte övcrL'ns~tiim
mer etc. Dessviirre kan man knarrast riikna med att skattemyndigheterna 
skall åliigga sig elen sjiilvdisciplin som de i dag far lov att iaktta pil grund av 
nödviincligheten av att hegriinsa sin egen arbetsinsats. Det finns uppenbara 
risker för att massinsatser kommer att tillgripas i ökad omfattning. Även om 
de skattskyldiga i det allmiinnas intresse biir ha ett intresse av att medverka i 
riitt upplagda si1dana aktioner kan man inte komma ifriin att m~1ng:a kommer 
att drabbas helt oriittfärcligt. Sammanfattningsvis anser organisationerna att 
det av RSV framlagda förslaget till skattt:registerlag saknar den precision 
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som iir niidv:indi).! av hiinsvn till de knnsckvenser som uppst{ir genom att 
skatteadministrationen datoriseras. Organi~atinneri~a avstyrker att filrslagct 
i silt nuvarande skick Uiggs till grund fiir lagsriftningst1tg:irder. 

S1·c11.1·ka förl'!ag11rcs riksfiirh1111d: Förbundet har i samband med yttranden 
iiver tidigare delrapporter fr[m RS-projektet och iiven i andra sammanhan_l! 
uttalat sina farhiigor för en utveckling mot ökad datam:issig registrering av 
allehanda uppgifter om enskilda. Förbundets synsiitt betingas inte av en vilja 
att motarbeta fiirb:ittrad effektivitet i taxeringsmyndigheternas kontrollar
bete. iiven om det p{1 sina hiill uppfattats pi'! det siittet. I stiillet ser Förbundet 
ett alltför ymnigt registrerande av medborgarna och deras förehavanden som 
ett inringande av den enskilde individen och ett undertryckande av hans 
personliga integritet. En utveckling ;lt detta h[dl bör inte ff1 äga rum i tysthet 
p[1 fi"irslag av enstaka myndigheter. som genom tillskapandet av s[1dana 
register tror sig kunna bli effektivare i sitt arbete. Klivet in i data«ildern är. 
såvitt avser personregistrering. en fråga av s[1dan jiittelik betydelse för alla 
och envar. att den bör bli förem{1l för minst lika mycket uppmiirksamhet och 
debatt som exempelvis kiirnkraftsfr{1gan. Önskcmfilet att tillskapa medel för 
en effektiv och smidig taxeringskontroll finns det i och för sig ingen 
inviindning mot. men de medel som tillskapas miiste naturligtvis stå i rimlig 
proportion till de m{1I man vill nä. Niir det för en effektiv taxeringskontroll 
måste inrättas databanker av det slag. som skisseras i rapporten. iir det hög 
tid att fraga sig om det inte iir sjiilva skattesystemet som hör angripas och 
omarbetas. Det iir detta som är '"roten till det onda ... Med ett förenklat 
skattesystem följer automatiskt en mindre komplicerad kontrollapparat. Niir 
ett skattesystem för kontrollen av efterlevnaden ställer krav pi\ inriittandet av 
databanker av den föreslagna typen. med snart sagt alla typer av personliga 
uppgifter registrerade. måste det stt1 klart för envar. att skattesystemet måste 
ses över. Vi kan inte lt1ta ett skattesvstem. infört för 50 år sedan under helt 
andra förhfillanden iin dem som r<lder i dag, bestämma utvecklingen pil ett s;i 
viktigt område som det rapportförslaget beträder. Enligt förslaget skall 
registret i första hand innehålla vad som kan inh~imtas ur den [1rliga allmiinna 
sjiilvdeklarationen. Det kan handla om allt ifrån uppgifter om utbetalda 
bidrag till utomäktenskapliga barn samt dessas namn och adress till uppgifter 
om huruvida allmiinna kommunikationsmedel eller egen bil begagnats för 
resor till t1Ch fr{rn arbetet. Vidare skall registreras bl. a. hur mycket pengar 
den skattskyldige förbrukat för sitt dagliga uppehälle under beskattnings
[1ret. Ur fastighetsdeklarationerna skall registreras uppgifter bl. a. om den 
skattskyldiges villa har kakel p[1 viiggarna i badrummet samt om garagepor
ten manövreras elektriskt eller manuellt. Detta är bara ett par smf1 exempel 
på all den information registret kommer att inneh[11la. Det finns redan i dag 
t?n miingd dataregister hos statliga och kommunala myndigheter. Det behövs 
inte mycket fantasi om framtiden för att inse. att steget till samkörning 
mellan olika sådana register inte iir särskilt stort eller avlägset. Om kraven pt1 
effektivitet ges sfidan prioritet som det föreliggande projektförslaget 
förutsätter kommer vi snart att i samma databank. vid sidan av de 
nyssniimnda uppgifterna om miinniskornas ekonomiska och materiella 
standard. ha information lagrad om storleken pil enskildas telefon-. el- och 
vattenräkningar samt pii deras dagshcmsavgiftcr. omfattningen av deras 
läkar-. sjukhus-. tandliikar- och apoteksbesök. omfattningen av besök pi\ 
arbetsförmedlingar och sociala myndigheter. uppgifter ur polis- och krono
fogderegister. m. m. Med ett enkelt tryck p{1 en knapp kan allts{1 en enskild 
miinniska "kHis av" helt och h{1Jlet. 
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Sl'erigl's 1ufro/.:.a1.rn111f1111d: Samfundet godtar de sk;i\ som ut redningen 
anfört för det föreslagna centrala skatteregistret. - -- - Innan samfundet 
niirmare giir in pii förslaget vill samfundet siirskilt understryka viktrn av att 
kvalitet siitts före kvantill't vid bedömningen av vilket material som hiir 
tillföras skatteregistret samt att ett verkligt hi"11lbart siikerhetssystem 
tillskapas för att undvika obehiirig iitkomst men iiven fiir att undvika att 
skatteregistret missbrukas av myndighet. Det skall framhi\llas att den fokala 
sidan genom skatteregistret - i det beriittigade syftet att arbeta för 
likformighet och rättvisa vid taxering - tillförs ett synnerligen effektivt 
medel. När så sker miisk garantier tillskapas mot myndighets eller enskild 
tjänstemans missbruk av d.:tta maktmedel till skada för medborgarna. 
Samfundet gör dessa i och fiir sig självklara påpekanden till stöd för en 
angcUigcn striivan att försöka förena datatekniken med det viktiga allmiinna 
intresset av riittssiikerhctcns uppriitth;lllande. 

S1·crigcs rcdm·is11i11gs/.:.onrn/1crsför/11111d: Vi vill först framh{1\la. att vi med 
tillfrcdsstiillelse htilsar. att datatekniken tas i bruk för att uppn(1 en biittre 
administration med ökad effektivitet inom kontrolbystemet ledande till en 
totalt sett rätt\'isare beskattning. Användandet av datatekniken ger emeller
tid sit gott som obegriinsade möjligheter till en i vidare bemiirkelse fullständig 
kartliiggning av den enskilde ~kattskvldige. Stora krav mi1ste diirför ställas pi:i 
att skydda individens integritet i avseende mot obehörigt utnyttjande av 
registren. Vi instiimmer diirför tillfullo med vad utredningen skriver p(1 sidan 
7: "Framviixten av dessa tekniska miijligheter gör det emellertid nu 
nödvändigare än n[1gonsin att, som nyss antyddes. besluten om förutsiitt
ningarna för skattekontrollen fattas av samma politiska organ. som 
bestiimmerom skattt>systemet. dvs. av riksdagen". Klara regler måste därför 
lagstiftas om obehörig samkörning mellan olika register. - - - Slutligen vill vi 
starkt understryka betydelsen av en vaksam uppföljning av detta stora 
projekt i avseende pii hur det nyttjats. Viktigt iir att ev. erforderliga 
korrigerin~ar snabbt vidtages i beslutade författningstexter. 

1.2 författningsrcglcringcn 

Åtskilliga n:missinstanser uttryckcr sin tillfredsställelse med att skatten:

gistren f ii r fattnings r e g I eras. Fr[m niigra hftll anförs emellertid att 

önskemål om m e r p r c c is era d r e g I er in g. lnv~indningar framstiills 

särskilt mot R S V : s be fogen heter i frfiga iim registrens innc
hi\11. 

J K: S[1viil omfattniogen av som innehållet i de data som kan registreras i 
det centrala skatteregistret. fastighctstaxeringsregistret och de regionala 
skatteregistren kriiver enligt min mening lagform. Jag noterar diirför med 
tillfredsställelse att utredningen föreslagit att författningsregleringen ges i 
lag. 

Även SCB tillstyrker att registerföringen redovisas och avgränsas i 
författning. 

Kammarriillen i S1ockholm: Kammarrätten tillstvrkcr att bestämmelser 
om de föreslagna skatteregistren ges i lag. Den föreslagna ordningen med 
dels en lag inneh:lllande de viktigaste bestiimmelserna och dels en förordning 
avsedd för från principiell synpunkt mindre betydelsefulla föreskrifter inger 
vissa betänkligheter fr{m rent praktisk synpunkt. Systemet med dubbla 
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författningar av olik;t dignitet iir förvisso ickl' nagon nyhet. DL't synl's 
emdlertid ha blivit allt vanligarl' under sl'narl' ;'1r. Karrnr1arrii1ten kan i 
sammanhangl'l intl' undl'rlfita att pi1peka de kPmplikationn som uppkom
ml'r vid tilliirnpningen niir skilda fiirfattningstexkr mi1stl' sida vid sida 
granskas och analyseras. Kammarriitkn finner. att dt• praktiska fördelarna 
av att sammanföra alla ifr;igavarande bestiirmndser i en enda lag klart 
i'1verviiger de fiirdclar som av principiella skiil möjligen kan ;1hcrnpas flir en 
upplklning pi1 flera olika författningar. Om likviil dl'n sistniimnda urdningl'n 
anses biira befästas. ifri1gasiitter kammarriitten dock om inti: ahkilliga av de 
hestiimmelscr som nu ;\terfinns i förordningen med fördd skulle kunna 
inarh('tas i lagl'n. 

LJ/\LK: Den föreslagna rcgleringi:n av registr('ll i.ivi:rensstiimmer princi
piellt sett med de riktlinjer DALK förordat i -I kap .. 6 kap. och 7 kap. i 
dclbi:tiinkandet (SOL 197~:54) Personregister-Datorer-Integritet niir det 
giiller mer omfattande pi:rsonrcgister. vilka inriittas som ett led i myndighe
ternas administrativa verksamhet inom den nffrntliga sektorn. Enligt 
niimnda riktlinjer biir siidana register bl'slutas av riksdagen eller regeringen. 
I samband med beslutet bör ocks{1 si1 hin)!! mi'>jligt meddelas uttiimmande 
föreskrifter - fiiretriidesvis i författning ··· i fri1ga om rc_l!isteriindamiil. 
registeransvar och registerinneh:ill liksom i övrigt rörandl· anviindningen av 
registret. t. ex. hetriiffande rutinmiissigt utliimnande av uppgifter till annan 
myndighet. Önskemid om mera betydande ändringar niir det giilkr framför 
allt registcriindam!det och registcrinnehi1lkl. som diirefter uppkommer. bör 
prövas av riksdagen eller regeringl'n i samma ordning. från denna 
utgirngspunkt iir det allts~i tillfrcclsstiillande att de nu aktuella registren 
förfa ttni ngsregle ras. 

Srcrige.1· adrokat.rnmfi111d: Samfundet tillstyrker att bcstiimmelserna om 
registerföring ges i lag och så l{rngt det iir möjligt samlas i en och samma 
författning. Samfundet föresl<ir att best~immclserna om fnlkhokföringsregis
tcr infiirs i skattcregistalagen niir de i delrapporten angivna hindren inte 
liinµn.: föreligger. 

Dl: I jiimförelse med föreskrift meddelad av DI enli!,!t 5 * datalagen 
( 1973:289) om ~indamäl och om de personupp!,!ifti:r som far ingå i register 
innebär lagförslaget en vidare ram iin som normalt godtas i Dl :s beslut. ni1got 
som i och för sig torde vara ofdrnkomligt i lagtext. Det kan i detta 
sammanhang fiirtjiina att niimnas att nägra liinsstyrclser framfört farhi'1gor att 
begreppen "'beskattning" och "skatteomri1det'" skall efter hand komma att 
ges en sa vid tolkning vid uppbyggnad av det centrala skatteregistret att 
statsmakternas intentioner ang[1ende avgriinsning av registerinnchiillet 
m. m., som de beskrivits i besluten om centralt/regionalt fördelat ADB
system, inte skall komma till uttryck. Sammanfattningsvis finner DI att 
författningsfiirslaget i stort fyller det syfte som eftersträvats och biir kunna 
godtagas. iiven om konsekvenserna i fritg:a om kompetensfördelning mellan 
DI och RSV och möjligheterna att nfi samma grad av kontroll som i andra. ej 
författningsreglcradc register inte iir helt klar. Detta problem kan dock i 
princip lösas genom alt regleringen utvidgas till att omfatta även de 
r('gclbundna samkörningar som bör fa äga rum. 

Liinsstyrelsen i f\,fa/miihus liin: Liinsstyrelsen delar utredningens uppfatt
ning att det med hänsyn till storleken och centraliseringen inom AFB

systemet iir angebget att rt·gisterfl11111ge11 klart rellu1 '''" tll'll a1griinsas i 
författning. Det av utredningen lämnade författningsförslaget kan emellertid 
enligt liinsstyrelsens mening inte anses helt uppfylla en sådan m{ilsättning. 
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Den vida vttre ramen med registrt'ringsriitten knuten till alla de uppgiftn 
som finns .i dt'klarationcrna och vissa andra handlingar. mt·d ett stort ;1ntal 
"fakultativa" samt diiruti\ver "administrativa ocli ll'kniska" uppgifter kan 
komma alt inge allmiinhell'n en vi~s nsiiknhct om rcgistrningens omfatt
ning. Oron för integritetsintri\ng flirstiirks av att det L·entrala skatteregistret i 
motsats till nuvarande skatteregister inte har;1 omfattar skattskvldiga utan 
hela rikets hdolkning. Av grundliiggande hetydl'lse for skatll'myndigheta
nas arbete iir förtroc::nde fr{m allrniinhetens sida. Detta förtrncnde iir i hi.ig 
grad knutet till allmiinhetens mi.ijlighl:ter till insyn och kontroll gentemot 
dem som har tillg[mg till ADB-teknikens n:surser. Betydande sv:"1righl'ter 
torde emellertid uppst[1 för allmänheten att p[1 basis av författningsfi.irslaget 
skapa sig en hesti·imd uppfattning om vilka uppgifter som i d1::t enskilda falll't 
registrerats i det centrala skatteregistret. Avsikten med dl'l L'l'ntrala 
skatteregistret som ett internt arbetsregister var att hegriinsa registreringens 
omfattning. N[1gon stiirre {11erh<'tllsamhet hiirvicllag avspeglar ink författ
ningsförslaget som i hiig grad priiglas av att li\ta registreringen omfatta niira 
nog alla de uppgifter p[1 beskattnings- och folkhokföringsllnniidet som det iir 
ADB-tekniskt möjligt att bearbeta pi1 riksskatteverkets centraldawr. I 
utredningen har inte hdlcr niirmare redovisats i vilken utstriickning kraven 
på registerinneh<'dl kommer fdm de huvudsakliga anviindarna, liinsstyrelsi:r
na och de lokala skattemvndigheterna. Förslaget medför att det centrala 
skatteregistret får en omfattning p{1 personalregistrering.ens omri'ide som iir 
större iin m'1got annat direktminneslagrat ADB-register i Sverige och troligen 
i världen. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bol111s lii11: Uinsstyrelsen delar utredningens 
uppfattning att registerföringen inom AFB-systemet hör klart redovisas och 
avgränsas i författning men finner att författningsförslaget inte motsvarar det 
uppstiillcla mMet. Det har sålunda inte klart redovisats vilka uppgifter som 
skall finnas i registren och n{1gon avgriinsning har intl' skett eftersom landl'\s 
hela befolkning - s{1lcdes iivcn icke skattskyldiga - skall ingi'i i registret. 

SA F och SI: 1\fot sji'.lva grundprincipen. att i lag reglera registerföringen 
inom ADB-systemet för folkbokföring och beskattning ( AFB) finns inget att 
L'rinra. En s{1clan reglering iir nödviinclig. Den föreslagna lagen innchiir 
emellertid inte n{1gon tillriieklig reglering av innehWet i eller anviindningcn 
av ADB-registren inom den centrala eller regionala skatteadministratiti
ncn. 

SRS: S RS vill inledningsvis uttrycka sin tillfredsstiillelse över att register
föringen regleras i författningsform. Enligt samfundets mening har förslaget 
emellertid inte tillräckligt hl'.aktat de skattskvldigas krav p~1 riittssiikerhet och 
integritet på vissa punkter. Detta giiller främst dels de uppgifter som f<°lr 
registreras och dels möjligheterna för andra iin myndighetn att anviinda 
registren. 

Dl: Genom bestämmelsen i 2 * tredje stycket och 12 * förslaget till 
skatteregisterlag jiimfiirda med 2 *och 3 ~ förslag till skatteregiqerförord
ning ges RSV ensamt befogenhet att avgöra dels vilka personuppgifter som 
får ingå i registren dels om riksåtkormt. Denna konstruktion. som ger den 
registeransvariga myndigheten avseviirt större spelrum iin vad som tidigare 
förekommit i registerlagar. se t. ex. lag ( 1963: 197) om allmänt kriminalre
gister och. i viss m[m. även lag (I %5:94) om polisregister. för till följd att 
föreskrifter enligt 5-7 *~ datalagen inte blir tilliimpliga i vad avser de 
personuppgifter som för ingå i registren. 

Av förslaget framg{1r inte entydigt hur de föreslagna författningarna 
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kommn att verka i forhtillandL' till ;inmiilningsplikten enligt 2 ~ datal;1gen 
och I * andra stycket datakungiirelscn ( 197~:291 ). Det synes dock vara 
rimligt alt - om fiirsl;1get godtas i denn;1 del - RSV iiliiggs i första h;ind att 
samri'1da med Dl före heslut eller i vart fall underrii!ta Dl tllll vilka beslut 
RSV fattat avseende si'tviil riks:itkomst som vilka personuppgifter som skall 
ing;I i registren. Dl har hehov av si'1dan information för siiviil sin tillsyns- som 
in format ionsverksam het. 

Som niimnts i rapporten ger best:immelscn i 2 kap. ~ *. andra stycket 
tryckfrihetsförordningen (TF) Dl möjlighet att oaktat den föreslagna 
författningsregleringen. genom föreskrift enligt 6 * första stycket punkt ti 
datalagen begriinsa tillgången till ADB-lagrade personuppgifter hos myn
digheten. DI har genom en förfr:'tgan till ett antal myndigheter. bl. a. RSV 
och samtliga liinsstyrelser inhiimtat myndigheternas bedömning i fr~1gan om 
möjligheten att ge nt1gon föreskrift sttlunda begriinsa utliimnande av 
information enligt TF. Resultatet av cnkiiten visar att s{1dan föreskrift i vart 
fall vad avser planerad andndning av RS-systemet endast torde kunna 
tillämpas i begriinsad omfattning. Dl kommer senare i ;'1r att ta stiillning till 
denna frt1ga. 

Lii11sstyrelse11 i 1'v111lmöh11s lii11: Utredningen synes inte sjiilv vara klar över 
vilka uppgifter som behöver registreras. Detta framgtir av lagstiftningstekni
ken diir man anknyter till de särskilt föreskrivna uppgifter som utan 
anmaning skall lämnas i sjiilvdeklaration. I rapporten konstateras att antalet 
s[1dana uppgifter iir mycket stort eftersom alla av RSV fastställda deklara
tionsbilagor ingår i begreppet sjiilvdcklaration. Det siigs vidare att eftn hand 
rnr utrönas i vilken utstriickning behov finns att registrera s{1dana uppgifter. 
Det kan ifrågasiittas om en s;'1dan lagstiftningsteknik med en vidstriickt yttre 
ram är l:implig i ett läge d[t farht1gorna inför och motst[mdet mot omfattande 
centrala register har vuxit sig starka. Länsstyrelsen ifr{1gasättcr därför om 
inte rt:geringen i varje särskilt fall - efter Dl:s hörande - skall avgöra vilka 
uppgifter utöver de obligatoriska som far införas i dL:t centrala skatteregi
stret. Om den av utredningen förordade lösningen med vida ramar for vad 
registret får inneh<'11la likv~il antages. anser liinsstvrelsen att följande m{1ste 
beaktas. De uppgifter som kan tillföras registret indelas i ohligatoriska och 
icke obligatoriska. De olika länen uppvisar variationer ifr{1ga om storlek. 
niiringslivsstruktur m. m. och har diirför olika önskemål om vilka av de icke 
obligatoriska som det är angeläget att införa i ADB-registret. Det iir också 
länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna som har erfarenheterna 
av det praktiska beskattningsarbetet och som diirför häst kan bedöma det 
egna länets behov. Med hänsyn hiirtill bör diirför inom respektive liin 
beslutas huruvida viss typ av icke obligatorisk uppgift skall införas i det 
regionala registret eller ej. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: Länsstyrelsen finner det ur 
integritets- och rättssäkerhctssynpunkt betänkligt. att den myndighet som är 
driftsansvarig. registernnsvarig och som har rätt att utfärda anvisningar inom 
skattcomr{1clet tillika skall avgöra vilka uppgifter som skall införas i 
skatteregistret. Länsstyrelsen ifrågasiitter diirför om inte denna uppgift i 
stället bör åvila Dl. 

SA Foch SI: Lagförslaget synes innebiira att RSV ges en stiillningsfullmakt 
att för ett antal ospecificerade skatteadministrativa ändar:ic°tl registrera nära 
nog vilka uppgifter som helst. En s{idan fullmakt st{ir i uppenhar strid med 
grundprinciperna bakom gällande datalag enligt vilken det skall finnas en 
klar ändamålsbeskrivning av varje registeranvändning. Anviindningcn av 
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ADB och annan informationsbchandlingstcknik har skapat intensiva debat
ter rörande inte~ritet. s[trbarhet. sek retcss och siikerhL·t. uppl!iftsl:imnande 
m. m. Dehatten~har visat att det saknas en mera medveten och av samh:illet 
codta~en filosofi för anv:indnincen av ADB-teknik i offentlig förvaltning. I 
~n s{ttlan situation iir det n:irmas-t anmiirkningsviirt att en myndighet liir fram 
ett lagförslag som i viiscntliga :1vseenden g;'1r emnt lagstift;1rens ticlig:u·t· klart 
uttalaclL' intentioner och som i vissa stycken förefaller avsett att ersiitta 
giillande datalagstiftning. Enligt 2 *datalagen skall Dl :s yttrande inhiimtas 
innan regering eller riksdag beslutar om inriittande av personregister. 
Förslaget borde enligt v;"ir mening ha prövats av Dl redan innan dt:t förts ut p[1 
allmiin remiss. Endast tfö·igenom för remissinstanserna erforderlig ledning 
av llCh möjlighet att iiven yttra sig \Iver Dl:s stiillningstagandc. Vi utg{ir ifrfm 
att ett omarbetat förslag blir foremtd för remissbehandling i angiven ordning. 
Vi förutsiitter vidare att fr:"1gan understiills lagriidet. I förslaget till 
Skatteregisterlag har RSV givit sig sjiilv riitten att centralt förfoga över alla 
skatteregister. Enligt organisationernas mening har RSV vad giilkr uppbygg
nad. underhf1ll och drift av de skatteadministrativa ADB-systemen huvud
sakligen en stiillning av serviccbyr{1funktion. Att s{1som föreslagits tilldela 
RSV ett överordnat registeransvar for alla skatteregister iir en frt1ga som 
m<°1ste bli föremM för .riksdagens noggranna och allsidiµa överviiganden. En 
huvudfri1ga blir tUr\'id om det iir iindamillsenligt Mm administrativa 
utgfmgspunktcr och liimpligt av integritetshiinsyn att arbeta med ett registn 
omfattande hela skatte- och avgiftsomriidet i s@let fiir flera delregister vart 
och ett omfattande en avgränsad del av omddet. Enligt vi\r uppfattning kan 
man inte utan vidare p<t siitt som skett i elen föreslagna 7 * SRL övcrliita 
fr{1gorna vilka uppgifter som skall införas i registret till m~'ndighet utan det 
bör i detalj - efter en noggrann genomg{mg och redovisning av tiinkbara 
fördelar - redovisas för riksdagen. Det iir nödviincligt au. riksd;1gen i varjt' 
sUrskilt fall för ta hUnsyn till om kontrollfördelarna st{1r i rimlig proportion till 
riskerna med avseende p[1 den personliga integriteten. Utg[mgspunktcn bör 
därvid vara att de sekretesskyddadc uppgifterna i sjiilvdeklarationen och 
liknande endast i yttersta undantagsfall skall tas in i register av denna art. 
Garantier mf1ste ocks{1 till för att missbruk skall kunna undvikas och att ev. 
misshrukarc skall kunna p{1triiffas. 

RFV tar upp friigan om avgränsningen av det centrala skatteregistret: RFV 
är för niirvarande debiterings- och uppbördsmynclighet i fdtga om arbetsgi
varavgiftl'rna. Om det av RFV l 97~-05-12 för regeringen framlagda 
clecentraliseringsförslaget genomförs. kommer emellertid dehitcring och 
uppbörd av arbetsgivaravgifter att inom n{1gra {1r övertas av Hinsstyrelserna 
och de lokala skattemyndigheterna med RSV som tillsynsmyndighet. De 
dat!tmaskinclla rutiner som erfordras för debitering och uppbörd av 
arbetsgi\'aravgiftcr ombesörjs redan av RSV och liinsstyrelserna. 

RFV förutsätter att register för debitering och uppbörd av arbetsgivarav
gifter tills vidare kommer att ligga utanför det centrala skatteregistret. 
RS-projektet har niimligen - enligt vad verket har sig bekant - av flera 
anledningar ännu inte kunnat prioritera utvecklingen av ett ADB-system för 
debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter för drift i RSV:s och 
länsstyrelsernas nya datasystem. Projektresurserna har i första hand fått 
sättas in p[\ utvecklingen av ADB-systemet för taxering och debitering av 
direkt skatt. Den närmare utformningen av avgiftssystemet kan vidare inte 
ske innan regering och riksdag tagit stiillning till de av pensions kommitten i 
betänkandet .. Pcnsionsfrf1gor m. m ... (SO U l 977 :46) framlagda förslagen 
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om enhet ligan: och L'nldarL' regler fiir hcr:ikni11g a\' soL·i;litiirsiikri11gsavgiflL'r. 
Utt'ormnim.:en av i\DB·svstcmet blir 1>eks;"1 hL·rnendc av niir den tidil'.are 
deccntralis~ringen blir g~nomfiird uch a\' hur avgiftsfu11ktiP11erna dii~·vid 
k\lmmer att fi>rdelas mellan RSV. lii11sstyrclserna och de lokala skatkmyn
digheterna. 

Med anledning a\· ,·ad nu sagts utgar \'crkL·t fr;i11 att Lk listor och 
k1mregister iivcr av_l'.iftspliktiga arhctsgivan.'. som för niirvarande framsl:ills i 
samband med fiirtryckningL·n av arhetsgivaruppgiftshlankctter och som 
tj1in;1r som arbctsrc!,!istcr för de lokala skallcmyndighctcma. tills 1·idarl' for 
finnas kvar. Innan niimnda myndigheter fi'ir krmi11al[1tkomst till ett 
datamaskinc lit sL1ttcrcgister. snm iivcn om fattar arhctsgi\'aravgi flerna. 
hchiivs ifr[1gavarande listor nch kllrlrcgister tiir granskningen av arhehgi
varuppgifterna. 

1.3 Säkrrhel, sekretess och ulliimn:mdt• 

Liinssryrclscn i Siider111a11la11d1 län och SRS hetP11<1r vikten av {1tgiirder fi'ir 
att hindra missbruk och obehöriga uttag. 

Si\F och SI: Det framgiir inte av de föreslagna hestiimmelserna om det 
finns n;"1gon som helst möjlighet att rn fram vilka som utnyttjat de ht•mliga 
uppgifterna i registrl.'t. Erfarl.'nheten pii andra nmriiden visar att trots 
straffansvar etc. man intl.' kunna! hemiistra tkssa problem. Pt1 t'iirevarandc 
omrt1de iir integritetsprobl~men betydligt kansligan: iin pt1 mtmga andra och 
riskerna d~irfiir större att missbruk kommer att ske. Det iir t. ex. fullt möjligt 
att den som har tillgiing till registret betriiffande nt1gon diir uppförd person 
utan sv[1righet kan ta fram uppgifter om samboende personer och den 
skattskyldiges sliiktingars inknmstfiirhällanden och familjeförhällanden. Det 
finns ocks:°i risk för att uppgifter frtm företag exempelvis som varulagem~
serv. hruttovinstheriikning och annat skull.: kunna anviindas i obl.'11iirigt syfte 
och utlämnas till konkurrenter. Det iir diirför enligt v[ir uppfattning 
nödviindigt att ett C.:\'. utliinrnandc av dylika hemliga uppgifter kan hiirledas. 
vilket gör det niidviindigt att pi1 ni\got siitt kunna kontrollera vem som 
utnyttjat registret liksom man i dag kan knntrollc.:ra vem som haft heh<'irig 
tillgt111g till en hemlig sjiilvdeklaration. 

S1•cnska föreragarcs riksfiirlmnd: Pwjcktgruppen har en niistan naiv 
övertro pt1 vad införandet av olika flirfattningshestiimmelser kan giira för att 
hindra sekretessbrott samt obehörigt förfogande över regiqerinneht1llet. Det 
ligger i sakens natur att en mycket stor miingd tjiinstemiin och myndigheter 
kommer att has. k. f\tkomstriitt till registerinnch;"1llet. Hur skall man kunna 
hindra. att nyfikenheten hos dessa bctriitlande bt·kantas och s. k. kiindisars 
privata förhiillanden inte förleder dem att d:'1 och d:°1 nyttja sin i'1tkomstriitt p:"1 
ett obehiirigt siitt. Det 111esta av det rcgistreradt• informationsmaterialet skall 
dessutom finnas samlat i s:'1viil centrala som rq!ionala register. dvs. pi1 tvf1 
skilda ställen. Projektgruppen tror atl diverse mer eller 111indre osanktione
rade laghestiimmclscr iir tillriickligt avhtdlande. Sjiilva existensen av ett 
samlat informationsmaterial av denna typ om enskilda miinniskors förh[d
landcn i en miingd hiinsecnden m[iste utgöra en oemotst<'111dlig lockelse iiven 
pi1 personer som eljest inte är siirskilt nyfikna av sig. Diirfor m{iste den 
praktiska {1tko111sten av det registrerade materialet omöjliggi"iras för alla 
utom ett extremt starkt bcgriinsat ff1tal. 

Tanken p[1 faran för obehörig iitkomst kommer siikerligl.'n att medföra. att 
folk i gemen blir betydligt ml.'r försiktiga och krwpphiindiga vid uppgiftsliim-
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namle till myndigheter i avsikt att diirmed fiirsiika minimera dessas 
information. Det kan ocks;i med log bdaras. att inriittamle av samlade 
databanker av detta slag skulle leda till en viixandc 111isstiinksamhet och 
ökande kiinsla av vanmakt gentemot rnyndighctsuti\vning. Riidslan hos den 
enskilde fi.ir att liirnnade uppgifter kan komma att i framtiden anviindas cmnt 
honom för inte underskattas. 

Enligt Förbundets mening m:'1stc införandet av databanker av dl'tta slag 
föregiis av betydligt mer undersiikningar och utredningsarhete iin som 
förcg{1tt den nu framlagda rapporten. Förbundet kan diirför inte tillstyrka 
lagstiftning pt1 grundval av det nu föreliggande materialet. En synnerligen 
angeliigen fdga att fä besvarad iir vilka erfarenheter man har i andra liinder 
av de hiir fr{1gorna. Eller skall kanske Sverige vara ett fiireg[1ngsland iiven i 
ett s{1dant hiir diskutaht'lt hiinSL'ende? Ett förhastat beslut i denna fr[1ga kan 
fä skadevcrkningar. som visar sig omiijliga att avhjiilpa. 

D1\LK: Det kan enligt DALK:s mening siittas i fr{1ga huruvida den 
föreslagna lagtekniska konstruktionen niir det giiller rikst1tkornst stiimmL'r 
v:il överens med reglerna om bemyndigande i 8 kap. regeringsformen. 
Bortsett från hur det förh{1ller sig med detta iir enligt DALK:s mening 
möjligheterna till riks{1tkomst av s{1dan hetydelse frt1n integritetsskydclssyn
punkt att skatteregisterlaµen bör inneh;°1lla niigon form av riktlinjer för riitten 
till rikstitkomst. vilken enligt DALK:s mening iir att betrakta som ett 
undantag fr{m huvudregeln att liinsstyrelse och lokal skattemyndighet 
förfogar över det centrala registret endast till den del det inneh:°11ler uppgifter 
hänförliga till liinct respektive fögderiet. Om möjligt bör dessutom 2 ~ 

skatteregisterförordningen inneh{dla en niirmarc precisering av dessa 
riktlinjer och RSV äga riitt att inom de s:'ilunda uppdragna ramarna 
bestämma tillgtmgen till det centrala skatteregistret. Uttalandet i special
motiveringen (s. 37). att RSY:s föreskrifter om riksåtkomst inte hör vara 
mera vidstriickta än som klart motiveras av praktiska hänsyn ges således 
enligt DALK:s mening inte tillriicklig ledning.Med hänsyn till 7 ~datalagen 
(1973:289) synes också DI :s möjligheter till föreskrifter sakna betydelse i det 
nu berörda sammanhanget. 

I anslutning till frågan om riks:'\tkomst vill DALK betona vikten av det 
utredningsarbete. som enligt sida 9 i den remitterade rapporten nu p:'tgilr om 
säkerhetssystem och diirmed sammanhfogande behc'\righetsreglcr. Kommit
ten utgiir frän att heslut om riksi1tkomst inte fattas innan säkerhetsfrftgorna 
lösts på ett godtagbart sätt. 

Länsstyrelsen i Malmiil111s län: Lagförslagets 2 * 3 st stadgar att länssty
relse och lokal skattemyndighet - utöver vad som framgår av första stycket 
nämnda paragraf- skall ha tillgång till uppgifter i det centrala skatteregistret i 
den omfattning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer. Enligt vad utredningen uttalar bör riksMkomst öppnas heträf
fande de uppgifter som skall finnas å skattskyldigs debetsedel på preliminär 
skatt. Ett av de skäl som anförts för ett centralt register har varit den utökade 
möjlighet till identifiering av inhetalningar som direkt av inhetalningshand
lingen inte kan hiinföras till viss skattskyldig. Länsstyrelsen instämmer i 
utredningens ståndpunkt att föreskrifterna om riksåtkomst inte får vara mera 
vidsträckta än som klart motiveras av praktiska skäl men finner det 
synnerligen angeläget understryka vikten av att länsstyrelsen får riksätkomst 
till uppgifter för ovan nämnt identifieringsarbete. Länsstyrelsen anser 
således att riksåtkomst i detta avseende m{1stc finnas och att tillgtmg till 
uppgifterna p{1 debetsedeln iir ett minimum. 

5 Riksdagen J979iRO. I sam/. Nr /.Jf) 
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Ahkilliga remissinstansl'r har uttalat sig i fri\gan \llll ut I ii m n and l' a ,. 
uppgift till annan myndighl't. 

Dl: I 7 ~ fiirslag till skattl'rl·giql'rfiirordning faststiills till vilka myndig
hl'ter uppgilfrr rl'gl'lmiissigt fiir Wmnas fr{111 sbtteregistret fiir angirn;1 
iindamiil. Vilka uppgiftl'r som iir dler anses vara erforderliga för att n~i 
iindamiilcn har l'j ;ingl'tts. Dl har l'llll'llertid att i dessa fall ml'ddt'la 
erforderli11a föreskrifter vid priivning av register som skall inriittas pii 
grundval av uppgifter snm inhiimtas fri111 skatteregistret. Fiir s;1dana rl'gister. 
för vilka tillst{1nd rl·dan ml'tklelats. har Dl iiven - niir detta iir erforderligt -
mö.ilighet att meddcl;i k1m1plettcrandl' föreskrifter. Om det iir fr;'iga 0111 ett 
register som skall a1l\'iindas fiir komml'rsidla syftl'll t. ex. dirl'ktrl'klam eller 
annan form av marknadsföring kan D! t. l'X. meddela fiircskrift om att dt· 
registrl'rade skall pt1 l:impligt siitt informl'ras om att uppgifter hiimtats fdn 
skatteregistret. l';i detta S:itf for dl' regist rl'rade kunskap om hur uppgifter om 
dem anviinds vilket iir mycket viktigt fr[rn intt•grill'tssynpunkt. 

Bl. a. f[u- de registrerade hiirigennm förhiittrade mö.ilighl'ler att ,·iinda sig 
till den som f(ir registret och hl·giira utdrag enligt 10 ~ datalagen. DL'ssa 
utdrag kan ocks<'1 medföra att eventuella felaktiga uppgifter i registret kan 
riittas till på ett fri'111 integritetssvnpunkt tillfrl'dsstiillandc siitt. 

RFV: I förslag till skatteregisterfiirnrdning har i 7 ~ angivits vilka 
uppgifter frtrn n:11istren som fiir utliinrnas till andra myndigheter för olika 
iindamål. Bland dessa ing[1r inte beslut om avgiftsunderlag och arbetsgivar
avgifter. Sii länge RFV svarar för debitering och uppbörd av arbetsgivarav
gifter är detta inte hl'ller niidviindigt. Det hör dock observeras att 
arbetarskyddsstyrelsen framdeles kan komma att behöva vissa uppgifter ur 
arbetsgivaruppgifterna fiir arbl'tsskadestatistiken. som fr. <>. m. 1979 iiver
förs till denna myndighet. 

I samma paragraf anges vidare vilka myndigheter. som regelmiissigt ff1r 
uppgifter fd\n register cnligt skatteregisterlagen. och för vilket eller vilka 
ändam;\l uppgifterna liimnas. I paragrafen anges bl. a. att RFV för uppgifter 
för heslut i fri'1ga <'m hostaclshidrag. bevakning för krav p[1 i\terbetalning 
avseende utgivna bidragsförskott och beslut pt1 grund\'al av pensionsgrun
dandc inkomst. 

Det iir i och för sig korrekt att uppgifterna i ADB-rutin lämnas till RFV 
men de lämnas sedan vidare till fiirsiikringskassan. som fattar ovanniimnda 
beslut och gör bevakningar. Verket föreslf1r diirför att spaltcn för myndighet 
kompletteras för verkets del med "riksförs<ikringsvcrket/fiirsäkringskas
san". 

SCB: 1 7 ~ i förslaget till skatteregisterförordning fiiresl{1s att olika 
myndigheter för vissa angivna iindam~tl regelmiissigt skall erhalla sekretess
belagda uppgifter fr{m register som omfattas av skatteregisterlagen. För 
SCB:s del anges att iindam<'tlet iir den t1rliga inkomst- och förmiigenhetssta
tistikcn. Denna begränsning synes icke p[1kallad mcd hiinsyn till författning
ens syfte och överensstämmer inte med den nuvarande anviindningen av 
uppgifterna i fr:1ga. Exempel\'is anviinds uppgifterna iiven för fastighetstax
eringsstatistiken och kommer även framdeles att behövas hiirfiir. Även om 
det vore möjligt att restlöst räkna upp de iindam{1I för vilka SCB idag behöver 
uppgifter (för etablerade statistikprodukter) skulle en s{1dan uppriikning 
snabbt bli förMdrad. med iindringsbehov till följd. Data ur AFB-systemet 
kan på ett rationellt. enkelt och fr{rn integritetssynpunkt tillfredsställande 
siitt utnyttjas som underlag för statistikproduktion. SCB har av det skälet 
redan p{ihörjat ett utvecklingsarbetc som i ett första steg syftar till att 
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anviinda den första generationen dataregistreradL· knntrnlluppgilter under 
1979 som underlag för olika försiik att t1stadkomma ny eller fiirbiittrad 
statistik. S~1 snart beslut fattats om den s. k. uppbiirdsdeklarationens 
utformning avser SCH att pii motsvarande siitt oc.:ks;'1 siika utnyttja denna 
(från 1980). Detta innebiir all det idag intt: iir miijligt att riikna upp de 
ens!\ilda statistikprodukter som kan komma att behiiva underlag frtm 
skalleregistrct. Dclla iir inte heller nödviindigt frtm integritetssynpunkt st1 
länge restriktionL'n i författningen för :rnviindningen klart utsiiger att 
uppgifterna endast för anviindas för statistik. Mot denna bakgrund synes en 
ordning som skapar stäntliga behov av författningsiindringar eller/och 
särskilda beslut från fall till fall för den statistiska anviindningen onödig och 
olämplig. SCB vill diirför föreslå att iindamMet fi)r SCB i berört avseende 
utformas s{1 all det generellt tiicker statistiska iindamitl. Diirmed skulle avses 
att de utliinrnade uppgifterna enbart skall utnyttjas som underlag för 
statistikproduktion friimst i1lllm inkomst-, lönesumme-. sysselsättnings-. 
lantbruks- och fastighetstaxeringsstatistikens omr?1de. SCB har iiven behov 
av att utnynja uppgifter från register som enligt förslaget blir omfattade av 
skatteregisterlagen för uppdatering av SCB:s centrala företagsregister och 
lantbrukets företagsregister. Verket föreslilr Lhirför att iindam:1let för 
regelmässigt utlämnande av uppgifter till SCB med hiinsyn iiven till vad ovan 
sagts formukras sålunda: "'Statistiska ändamt1l samt uppdatering av SCB:s 
företagsregister". För att förfarandet vid rcgclmiissiga utliimnanden av 
uppgifter fr{lll register enligt skatteregisterlagen till SCB skall ske p{1 ett för 
bt1da myndigheter ändamMsenligt siitt, horde enligt SCI3:s uppfattning 
förfarandet regleras genom föreskrifter om verkstiillighet. utfärdade av RSV 
efter samr[1d med SCB. Utöver de uppgifter som enligt förslaget kommer att 
finnas i register som omfattas av skatteregisterlagen erhåller SCB enligt 
gällande bestämmelser uppgifter rörande bl. a. fastighetspriser och under
lagssumma för mervärdeskatt. Förslaget innebiir inte någon förändring i 
dessa avseenden. SCB utgår således ifrän att sf1dana uppgifter kommer att 
delges SCB i samma omfattning som hittills. 

RRV: Enligt 10 * RRV:s instruktion iiger verket att få varje handling 
utlämnad och få de upplysningar och uppgifter som verket behöver för sin 
granskning. Den speciella reglering i den föreslagna skatteregisterförord
ningen som krävs för att tillgodose RRV:s behov av uppgifter för arbetet med 
prognoser för statens skatteinkomster uppfattar RRV inte som en inskränk
ning av verkets nuvarande räl! att fö tillgäng till uppgifter för den 
förvaltningsrevisionella verksamheten. Vad betriiffar de uppgifter som 
behövs för att RRV skall kunna genomföra sin taxeringsstatistiska undersök
ning och fullgöra sina instruktionsenliga i1ligganden avseende prognoser över 
statens skatteinkomster är det viisentligt att verket får tillgång till de 
uppgifter som hittills har erh[1llits. RRV förutsätter således att de uppgifter 
verket tidigare erhållit från statistiska centralbyråns taxeringsband fortsätt
ningsvis kommer att erhållas från det centrala skatteregistret. Det är en 
fördel att direkt från det centrala skatteregistret erhålla så många uppgifter 
som möjligt av dem som erfordras. På så sätt avlastas de lokala skattemyn
digheterna i sitt arbete i och med att antalet insamlade uppgifter minskar. 
RRV kommer snarast att tillsammans med RSV diskutera och precisera sina 
variabelkrav och förutsiitter att den slutliga överenskommelsen mellan 
myndigheterna framgår i ett särskilt dokument. 

Bostadss1yre/se11: Ur de intressen som bostadsmyndigheterna - härmed 
avses bostadsstyrclsen. länsbostadsnämnderna och kommunernas förrn ed-
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lingsorgan for ha11dl:1gg11ing a\ hustadshidrag -- har att fiirc:trjda. tillslyrks 
fiirsl;1gl't i 7 ~ skat1L'rl'gistnfiirurdni11ge11 att uppgifter friin registl'r enligt 
denna lag rl'gl'im:issigt l:imnas till dl' kom111111wla fiirmedlingsorganL·n fiir 
bostadsbidrag. fiir att finnas att tillg:1 i samband ml'd priivning och bl'slut i 
fr{1ga om bostadsbidrag. 

l\a11111w1Tiittc11 i S1uckhr1/111 piipL'kar att uttryl'ket ''sekretessbl'lagda 
uppgifter" i lagfiirslagets 14 ~ inte :ir l:irnpligt vid rl'glcring av uppgiftsut
l:imnamk till myndighet. dterslllll nuv;1ra11dl' sl'kretl'sslag intl' avsl'r dessa 
fall. 

L>l\LK: Fnligt 14 ~förslaget till skatteregisterlag f;'ir frtm register enligt 
lagen sekretessbelagda uppgifter regclm:issigt I:imnas till annan myndighl't 
enligt fiirl'skritter snm ml'dddas av rl'gningen. Dessa föreskrifter finns i 7 ~ 
förslaget till skatteregistnfiirordning. Denna paragraf synes inte innd1:ira 
n;°1gon bcgr:insning av uti:imnandl't till sekretessbdagda uppgifter. Paragra
fen innebiir vidare att uppgifter som ursprungligen samlats in för ett iindamt1!. 
n:imli!!en beskattningsverksamhet. anv:inds ticks{1 fiir andra syften. \"ilket 
enligt DALK:s mening i princip fiir anses innl'hiira risk för otillbörligt intrimg 
i de registrerades pcrsnnlig:i integritet. Siisom DALK utvecklat niirrnare i 
kommitkns förut niimnda het:inkamle (kapitel 6 och 7) hör detta i fr[1ga om 
myndigheters re!!ister intl' acccptl'ras annat ;in efter s:irskild prövning fri\n 
riksdagens eller regeringens sida, varvid allmiinintresset fi\r v:igas mot 
riskerna för otillbiirligt integritl'tsintrimg. Vad som sagts nu torde i s:irskild 
grad g:illa planerat utl:imnande till centrala studiesti_idsniimnden. kommu
nalt fiirmedlingsorgan för bostadshidrag och riksfiirsiikringsverket fiir beslut 
i friiga om bostadshidrag. N;'igon motivering till det föreslagna utliimnandct 
finns inte i den remitterade rapporten och DALK kan diirför inte för egen del 
bedöma behovet av utl:imnande. Kommitten kan dock inte acceptera att 7 ~ 
skatteregisterförordningen i föreslagen lydelse glldtas utan att motiven for 
det utliimnande av uppgifter som diir siigs ingi"\ende prövas. Kommittcn utg[1r 
fr{1n att utl:imnancle diirvid inte tilli\ts ske i andra fall än dii behovet av 
utliimnande klart bcdiims viiga över risken för otillbörligt integritetsintr[mg. 
I den m[m det planerade utl:imnandet av upp~!ifter är avsett att ligga till grund 
fiir kontrolfögiirder hos elen mottagande myndigheten hiir enligt DALK:s 
mening uppgifternas tj:inlighct för kontrnlliindam{tl tickst1 prövas niirmare. 
Dessutom hiir de registrerade informeras om si1dan anviindning av uppgif
terna i skatteregistren som - efter den av DALK förordade siirskilda 
prövningen - tilliits ske för annat iindamttl iin fiir statens verksamhet i friiga 
om beskattning. 

DALK vill tilliigga att motsvarande synsiitt som angetts nyss även g;iller 
inhiimtande av uppgifter till skattl'register frän annat register. t. ex. friin det 
centrala hilregistrct enligt 8 * förslaget till skatteregisterlag. 

DALK vill här iiven erinra om vad kommitten i annat sammanhang anfört 
om vikten av att behovsprövade förm?mcr. säsom bostadsbidrag. utformas p[1 
s?1clant siitt att kontroller av nyss berört slag inte behövs. 

Slutligen vill DALK peka pf1 att 7 *förslaget till skatteregisterförordning. 
med hänsyn till riksdagens beslut om det s. k. SPAR. synes böra komplet
teras med föreskrift om att uppgifter som behiivs för SPAR för liimnas till 
DAFA. Dessutom vill DALK tilliigga att det hör framg{1 av paragrafen att 
niirmare föreskrifter om tidpunkten för sfalant utliimnande av uppgifter. som 
tilli"tts ske enligt paragrafen. om nmfattningen av utliimnandet samt om siittet 
for dess fullgörande för meddelas av RSV efter samråd med övriga berörda 
centrala myndigheter m. Il. DALK vill ocks;°1 pt1 nytt erinra om att sådana 
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föreskrifter. liksom den niirmare utformningen a\· sL1tteregistrL'll i iivrigt. 
enligt I ~datakungörelsen skall anmiilas av RSV till Dl pch diirmed giiras till 
förem<°1l för inspektionens prövning. 

SAF och SI: Genom förslaget till skatteregistnfiirordning fiireskrivs att 
skattemyndigheterna centralt eller regionalt regelm:issigt skall kunna 
samköra sina register med andra myndigheters register. bl. a. mot det pii 
senare tid s{1 omdiskuterade hostadsregistret. Skatte- och bidragsfusk skall 
sjiilvfallet kunna motarbetas, men samkörningstekniken med ADB skapar 
en helt ny riittssituation för den enskilde medborgaren. niir uppgifter 
avlämnade för skilda iindam{ll och till olika normsystem med olika ursprung 
kan stiillas mot varandra. Organisationerna för p;I denna punkt h:invisa till 
vad datalagstiftningskommitten (DALK) anfört lHll anviindning av person
information för annat iindamål än den ursprungligen var avsedd fiir. 

I RSY:s förslag antyds en möjlighet att genoms. k. söknycklar eller andra 
urvalsbegrepp rn fram vissa personer m:h t. ex. deras avdragsyrkanden eller 
n{1got annat som de har gemensamt. Det bedöms vidare som rationellt för 
den framtida myndighctskontrollcn av enskilda att "genom oh,iekt fti fram 
subjekt". Förslaget hcriir - utan att cHirför hehandla dem - de synonyma 
problem som är förenade med dt.:t statliga samordnande pnson- uch 
adressregistret (SPAR) och önskemålen om ett s. k. llaggregistcr. Om 
liimpligheten av flagg.register har riksdagen redan uttalat som sin t1sikt att det 
inte skall fii förekomma i SPAR. I dl'! hiir aktuella fallet skulle ett 
Oaggrcgister fä ett helt annat djup och innchtill iin det flaggrcgistcr som 
sfllunda ej har tillt1tits. 

Den användning som för skattt:myndigheten framst{1r s\im intressantast iir 
att kunna utnyttja skatteregistret för kontroll. ensamt eller tillsammans med 
andra register. Det iir på dL·rrna punkt som de känsliga integritetsproblcmen 
uppkommer och diir riskerna uppst[ir för att en m:ingd uppgifter kommn i 
orätta händer. Några garantier för att st1 inte kommer att ske har inte givits i 
lagförslaget. Det torde vara ett misstag att tro att arbetet med att 
sammanstiilla uppgifterna k(immcr att motsvaras av niimrwiirda ytterligare 
kontrolleffekter i annat iin i ett förhållandevis ringa ancal fall. 

Man kan vidare fråga sig hur 14 * i den föreslagna skatteregisterlagen 
förh{1llcr sig till sekretesslagen som i vart fall i nuvarande utformning inte 
torde omfatta utlämnande till annan myndighet. Skulle lagstiftningen s:ittas i 
kraft i föreslaget skick, anser vi det vara nödvändigt att en översyn sker sedan 
de allmiinna sekrctessbestiimmelserna fött sin utformning. D:irvid bör noga 
övervägas vilka uppgifter som överhuvud taget skall rn utliimnas: intill dess 
en allmän lagstiftning genomförts hör även myndigheterna och di\ inte minst 
myndigheter i friimmande land behandlas sasom enskilda medborgare. 

Sve1uka kommunjårbundcr: Enligt förslag till Skatteregisterlag~ 14 skall 
sekretessbelagda uppgifter regelmässigt få Himnas till annan myndighet 
enligt föreskrifter som meddelas av regeringen. Enligt förslag till Skattere
gisterförordning~ 7 skall bl. a. uppgifter för beslut i fråga om bostadsbidrag 
regelmässigt få lämnas ur skatteregister till kommunalt förmedlingsorgan för 
bostadsbidrag. Styrelsen förutsiitter att dessa lagförslag inte innebiir niigon 
inskränkning i det uppgiftslämnande som för niirvarande förekommer fdn 
länsstyrelserna till de kommunala förmedlingsorgancn. 

Sveriges advokatsamfund: Samfundet tillstyrker att utliimnandet regleras i 
författning och utgi'ir därvid från att det regelm;issiga utlämnande som pä 
grund av föreslagna 17 * tredje stycket sekretesslagen för ske till annan 
myndighet angiven i föreslagna 7 * skatteregisterförordningen sker p:1 ett 
sätt som inte kan medföra ett äventyrande av integritetsskyddet. 
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DI erinrar om att samkörning mellan skatteregistret neh andra register. 
som faller under datalagen - i den m{1n siirskilda författningsregler saknas -
skall prövas av DI och framh{dler att denna pri\vning - som DALK har 
p{1pekat- kan medföra svt1ra avviigningsproblem i fr!1gor snm enligt DALK:s 
mening det egentligen hl.ir förhehtillas statsmakterna att avgiira. 

Lokala skatte111y11tlighC'1t'11 i K1111giil1·s .fi'igdcri, LRF. SRS och Sn·riges 
advokatsamfund anser att stor restriktivitet behövs i fr[1ga om massuttag med 
s. k. söknycklar. Sveriges advokatsamfund anser att detta hör giilla ocks[1 i 
fråga om samkörning. 

N[1gra remissinstanser har berört fr:lgan om u n de r r ii t te Is e till den 
registrerade. LRF anser att de skattskyldiga skall underrättas i den mån 
registret innehföler andra uppgifter iin s{1dana som framgt1r av preliminiir
och slutskattsedel. SA Foch SI anser att andra meningen i I 0 *datalagen inte 
bör gälla ett s{1dant kontinuerligt fört register som skatteregistret. S1·e11ska 
företagares rik.1förlmnd uttalar att det naturligtvis far antas att den 
skattskyldige utan kostnad och utan siirskild framstiillning tillstiills uppgifter 
om vad som frtm tid till annan registreras hetriiffande honom. 

Lämstyrelserna i Södermanlands samt Göteborg~ och Rohm liin. liksom 
lokala skattemyndigheten i Kungiili·s fögderi framhåller att beslut om 
beskattning blir offentliga så snart de införs i registren. medan taxerings
nämnds beslut med tidigare system har ansetts bli offentliga först sedan 
inkomstlängden hade justerats. Detta medför oliigenheter dels genom att 
beslut som inte är definitiva utan kan omprövas 1rnlste liimnas ut. dels genom 
att myndigheterna kan överhopas med förfrågningar. 

Beträffande I ag rings tid anför SCB att den föreslagna tidsfrislt!n inte 
kan användas för till SCB överlämnade uppgifter som används för statistiskt 
ändamM eftersom dessa behövs under längre tid. 

Riksarki1'et anför att det i skatteregistret kan finnas uppgifter som inte tas 
upp i längder men som är av intresse för forskningen, t. ex. hos vilka 
arbetsgivare en person har varit anställd. Sådana uppgifter iir svåra att finna 
på annat h{11l och har stort intresse för arbetsmedicinsk forskning om bl. a. 
yrkesskador. Riksarkivet anser att skatteregisterlagen f1tminstone f. n-. ej bör 
innehålla några gallringsföreskriftcr. Utredningsarbete för att rn fram regler 
om gallring bedrivs av RSV och riksarkivet. Uppgifterna biir tas ut på 
magnetband och överlämnas till riksarkivet för långtidsförvarinl,! när 
myndighetens administrativa behov av upptagningen har upphört. Använ
dande av informationen bör så långt det är möjligt begränsas till iindamål som 
vetenskaplig forskning. samhiillsplanering och statistikproduktion. Vid varje 
tillfälle då bearbetning skall ske krävs tillstånd av DI. 

J .4 Registrens innehåll 

RRV: Utredningens förslag går något längre än riksdagens beslut vad avser 
omfattningen av registrering i ADB-systemet. Dels föresl{1s att registrering 
skall ske även i fråga om punktskatter. dels att möjligheter ges till utökad 
regional registerföring. Det är enligt RRV:s mening angeläget att de tekniska 
hjälpmedel som står till huds så långt möjligt utnyttjas för att förbättra 
effektiviteten i skattekontrollen. RRV tillstyrker därför föreslagen utökning 
av registreringen under förutsättning att kostnaderna härför står i rimlig 
proportion till angelägenhetsgraden och förväntade effektivitetsvinster. 

Sveriges advokatsamfund: Utredningen har i förslaget utvidgat omrf1det 
för lagstiftningen i förhållande till riksdagens beslut till att omfatta - förutom 
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direkta skatter samt uppbörd och rnk>visning av arhetsgi\'aravgifter och 
rnerviirckskatt - iiven punktskatterna. Vidare fiires!t1s L'll utiikad regional 
registerfliring. Samfundet har ingen erinran mot den fiireslagn;1 utvidg
ningen, som bediims vara praktisk mot bakgrund av syftet att iika 
samordningen inom kontrullverksamhL'len. 

Flera remissi11stanser har bniirt fiirslagct att registret skall omfatta h e -
\,)befolkningen. 

Liinsstyrelscn i 1Vlal111ii/111s liin: Det centrala skatkrcgistrcl foresl;is 
omfatta hela rikets befolkning (framgiir av lagtexten 5 * fiirsta stycket). I sin 
allmiinna motivering liimnar utredningen en redogön:lsc iiver bakgrunden 
till fiirfattningsförs\agct. Av denna redogörelse framglH att enligt riksdagens 
beslut skall till den regionala registerföringen hiinföras folkbokföring 
(totalbefolkningen) medan den centrala registerföringen skall omfatta 
skattskyldiga (i stort sett personer över 1(1 iir). Utredningens förslag avviker 
sftlunda tr:'111 riksdagens beslut <im riktlinjerna för AFl3-systemct. N{1gra 
viigande skiil från skattemyndigheternas sida att i det centrala registret medta 
inte skattskyldiga personer under I 6 [ir finns inte allra helst som personnum
mer för hemmavarande barn under l X ;]r redovisas hos huvudmannen. Ett av 
syftena med 3 a * datalagen iir enligt förarbetena att hegriinsa antalet 
riksomfattande personregister och ge lagstöd ät den praxis som Dl utvecklat 
vid tillståndsprövning. DI:s praxis kan uttryckas s[1 att inga personregister 
bör få inneh{1lla uppgifter om andra fysiska personer :in som svarar mot 
myndigheternas arbetsuppgifter och verksamhetsomr<°tden. Skattemyndig
heternas verksamhet omfattar enbart skattskyldiga och inrättande av ett 
register omfattande även andra personer vilka för niirvarande ej redovisas i 
skatteregister står enligt länsstyrelsens mening i strid mot s[1väl datalagens 
bestämmelser som riksdagens riktlinjer för det centrala skatteregistrets 
omfattning. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus liin: Enligt riksdagens hcslut 1975 
skall det centrala ADB-registret vara ett arbetsregister över skattskyldiga. I 
författningsförslaget har utredningen emellertid gjort detta arbetsregister till 
ett centralt befolkningsregistcr. Det finns inte nägot vägande skiil att ta in ej 
skattskyldiga personer under 16 ftr i registret i synnerhet som personnummer 
för hemmavarande barn under 18 år redovisas hos huvudmannen. 

Liknande synpunkter framförs av lii11ss1vrelsc11 i Södcm11111la11ds lcin och 
lokala skaucmyndighetcn i Kungiih·s fögderi. 

Åtskilliga remissinstanser har ocks{1 behandlat frägan om registrering av 
r e v i s i o n s r e s u I t a t samt av k o n t a n t b e r ä k n i n g a r o . d . Flera 
rcmissinstanser har diirvid anslutit sig till en reservation mot förslaget till 
registrering av revisionsresultat som framfördes av tv;°1 ledamöter av RSV:s 
styrelse. Bland dessa remissinstanser är J K. RFV i den mfm förslaget avser de 
revisioner av arbetsgivares avgiftsunderlag. som f. n. företas för RFV :s 
riikning av de lokala skattemyndigheterna och länsstyrelserna. ka111111arrä11e11 
i Stockholm, länsstyrelsen i Giitelwrgs och llo/111s liin. S1·eriges rcdorisnings
konsulters förbund samt TOR. Även SAF och SI iir negativa till försla
get. 

LON: LON har utifr[in de synpunkter som niimnden har att anlägga i 
princip inte något att invända mot förslaget. Enligt 7 ~ i förslaget till 
skatteregisterlag skall bl. a. granskningsmans förslag i revisionspromemoria 
registreras. Utredningen motiverar detta med att denna uppgift iir nödv:ir1dig 
bl. a. för att kontinuerligt kunna följa upp och styra rcvisionsverksamheten. 
En sådan registrering är enligt LON:s mening ur intcgritetssynpunkt mindre 
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lämplig. Effektivitctsskiil talar emellertid fiir en registrering. En Wmplig 
avviigning mellan integritets- och effektivitetssynpunkter :ir enligt LON att 
man i skatteregistret antecknar endast all revisilln skell nK·n ej yllerligare 
detaljuppgifter om revisionens resultat. 

Länsstyrelsen i Siida1111111/a11ds liin: Uinsstyrclsen delar reservanternas 
åsikter att notering i skatteregister ska ske endast av uppgifter som föreg;°1tts 
av myndighets beslut och ansluter sig till dnas betiinklighetcr mot att en 
uppgift, som förutsiitter allvarliga brister i en skallskvldigs redovisning 
och/eller deklaration, fors in och under lf111g tid kvarsttir i registret iiven om 
den inte ens föranleder yrkande frr111 taxeringsintendent. Uppgifter av dett:1 
slag kan vara till mer skada än nylla vid framtida planering av revisionsverk
samheten. Motsvarande betraktelsesiitt biir Wggas pt1 anmiilan enligt IO ~ 

skattebrottslagen. som ockst1 kan tillföras registret. Uppgiften ifr;'1ga biir 
tillföras registret tidigast niir t1klagare föranstaltat om förundersökning. 
Länsstyrelsen anst:r nödviindigt. att angivna fr[igor och hithörande problem 
utreds vidare innan beslut fattas om införande av revisionsregister. Hiirvid 
bör också beaktas att en del ytterligare oklarheter förcliggt:r ifrf1ga om 
registrets inneh{1ll. Exempelvis bör utredas om - och i sil fall i vilken 
utsträckning - uppgifter rörande taxcringsbesök btir tillföras revisionsregist
ret. 

Även /iinssryrelsc11 i Malmiilws län ansluter sig till reservanternas 
ståndpunkt och bemöter utredningens uttalande att uppgifter om revisions
resultatct iir nödvändiga för att kontinuerligt kunna följa och styra 
revisionsverksamheten: Det framgår ej av rapporten vilka sakskäl som 
motiverar detta påstående. Om ptistäendet är riktigt synes det ii ena sidan 
anmärkningsvärt att uppgifterna inte tillhör den kategori av information som 
obligatoriskt skall införas i det centrala registret. Å andra sidan innebär 
uttalandet att någon uppföljning och styrning av revisionsverksamheten 
hittills inte varit möjlig. Rent allmänt torde kunna påstt1s att resultatet av en 
taxeringsrevision hos en skattskyldig i en viss bransch inte har niigon 
korrelation till resultatet av en taxeringsrevision hos en annan skattskyldig i 
samma bransch. Om rcvisionsrcsultatet skulle tillmiitas den betydelse för 
uppföljning och styrning av rcvisionsvcrksamhcten som utredningen vill göra 
gällande, borde det redovi~adc resultatet inte rimligen grunda sig p~1 en 
revisionspromemoria utan baseras p<°1 ett domstols- eller myndighetsbe
slut. 

Länssryrclsen i Viistemorr/and.1· liin: Granskningsmannens förslag i revi
sionsprornemoria är av betydelse för planeringen av revisionsverksamheten. 
Länsstyrelsens bedömning iir diirför att registrering bör ske. I vart fall bör i 
registret finnas uppgift om att revision företagits och om revisionens 
omfattning ifråga om perioder ellt:r beskattningsiir. 

FAR: I förslag till skatteregisterlag 7 *föreslås att i centrala skatteregistret 
får infön1s bl. a. '"resultat av beräkning av hur stort belopp som under 
beskattningsåret stått till förfogande för skattskyldigs och hans familjs 
levnadskostnader" samt "resultat av bruttovinstberäkning eller annan 
beräkning av relationstal eller liknande .. :·. FAR förutsätter att dylika 
uppgifter ej får införas i registret utan att den skattskyldige haft tillfälle att 
bemöta, korrigera eller komplettera framräknade uppgifter. Det ligger i 
sakens natur att s. k. kontantberäkningar och relatiPnstal kan bygga pf1 
ofullständigt eller vilseledande underlag. varför det vore olyckligt att 
uppgifter distribueras som är skenbart korrekta. FAR föreslår att uttrycklig 
föreskrift införes i lagtexten att ifrågavarande uppgifter fär införas endast 
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under förutsiittnin!! att den skattskvldige informeras hiirnm. Det fiin:sl;\s 
vidare i s;imma par:1graf att i crntra1:1 registret för införas ··uppgift dels i vad 
miin föriindring av skatt eller underlag för skatt föreslagits med anledning av 
revision. elds om belopp som ingtir i fiirslaget. vad heloppcn avser och hur de 
beriiknats"'. rörslaget iir oliimpligt fri1n t1tminstonc td synpunkter. Rq!is
terföringen kommer att belastas med ett avseviirt arbt:te utifrim vanligtvis 
mycket 7:imfattande och detaljerade rcvisionspromenwrior. Diirtill kommer 
att slutligt beslut dter den skattskyldiges bemi.itande rcgelmiissigt avsL'\<irt 
avviker fr{m i revisionspromemoriorna framfiirda förslag. l'vlotivet att ""tkssa 
uppgifter iir niidvändiga för att kontinuerligt kunna följa och styra 
revisionsverksamhctcn·· iir enligt FAR:s uppfattning helt otillriickligt. Den 
som ansvarar för c:llcr utför revision har självfallet tillg}mg till all information 
i form av rcvisionspromemorior, bemötanden och korrespondens i anslut
ning till dessa. En ensidig. central registrering - som möjligen innehiir viss 
bekviimlighet men till orimlig kostnad - skulle tviirtom riskera att snt·dvrida 
revisionsvcrksamheten. FAR avser diirför (i likhet med reservationen i 
bilaga 2) att endast uppgifter om 1m'11dighcts hes/ut hör rn intagas. 

LRF: Utredningens förslag att i skatteregistret föra in resultatet av 
kontantheriikningar och förslag på grund av revisioner ter sig ur flera 
synpunkter betiinkligt. Registret kan dels innehålla uppgifter som den 
berörde inte alls är medveten om att de registrerats och dels kan dessa 
uppgifter vara felaktiga. Det visar sig niimligen alltför ofta att kontant
beriikningar och förslag med anledning av företagen revision m[1ste revideras 
sedan förklaring och förtydligande upplysningar Wmnats. Av dessa skiil bör 
förslaget i denna del inte genomföras. Om registrering av uppgifter som nu 
berörts likviil kommer till stanct för delegationen som ett oeftergivligt krav 
framföra att den berörde skall underriittas om registreringen och dess 
innehåll. 

SRS: Möjligheten att i registret införa uppgift '"dels i vad mån föriindring 
av skatt eller underlag för skatt föreslagits med anledning av revision. dels om 
belopp som ingår i förslaget. vad beloppen avser och hur de beriiknats"' anser 
samfundet djupt otillfredsstiillande siirskilt mot bakgrund av att dessa inte 
har samma definitiva karaktiir som de övriga uppgifter som för registreras. 
Vid en. taxeringsrcvision framkommer ofta förslag som icke liiggö till grund 
för myndighets heslut. SRS anser. att endast de senare skall registreras. Skiil 
har inte visats föreligga för registrering av s{1dana uppgifter i rcvisionspro
memorior eller yrkanden. som efter kommunikation med den skattskyldige 
eller pli annan grund icke ing[1r i underlaget för beslut. Vi instiimmer p[1 

denna punkt s[1ledes helt med reservanterna. Förslaget inncbiir iiven 
möjlighet att i registret införa resultatet av kontant- och bruttovinstberiik
ningar eller andra relationstal. Samfundet kan i och för sig acceptera att dessa 
uppgifter införes men förutsiitter å andra sidan att inga registreringar av 
denna art fär ske utan att den skattskyldige givits tillfälle att bemöta och 
korrigera uppriittade beriikningar. Erfarenhetsmässigt bygger dessa pii st1 
osäkert underlag att korrigeringar regelmässigt för göras. Okontrollerade 
uppgifter kan diirför innebära betydande felkiillor. som vid eventuell senare 
användning kan medföra uppenhar risk för frlaktiga beslut. Samfundet anser 
på grund härav. att uppgifter av det slag som omtalas i 7 ~ första stycket. 
fjärde-sjätte indraget. genom uttryckligt stadgandc införes i registret först 
efter det att den skattskyldige beretts tillfälle att bemöta de beräkningar som 
ligger till grund för uppgifterna. 

S1•criges advokatsamfund. som ansluter sig till reservanternas ;1sikt'.. 
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Principen m;htc enligt samfumkts uppfattning vara att i ett rl'gister av 
föreslagen tvp endast uppgifter om myndighets bt:slt;t f;°1r intas. Utredningl'n 
har s_j:ilv konstaterat (bl. a. pils. 16 och 4.1) art uppgifter ur re1·isionsprome
moria iir siirskilt intcgritt'tski1nsliga. Detsamma miistc giilla lcvnadskostnads
kalkyler och liknande hcriikningar. Samfundet anser det vara i högsta grad 
beUinkligt att Liven si\dana uppgifter och eventuellt andra utredningar och 
argumenteringar fri\n den fiskala sidan - utan kontrollmöjlighet eller ens 
bnnedum för berörd ~kattskyldig - skulle kunna intas i skatteregistret. 
Samfundet upprepar kvalitetskravet p;'1 införda uppgifter och avstyrker 
bestiimt att nvss niimnd art av material för införas. Om - mot samfundets 
uppfattning- sådana uppgifter iindt1 skulle fo intas. sbrps givetvis kraven pf1 
spärrar mot utliimnande. 

Ett par remissinstanscr tar upp förslaget att registret skall ffi inneh;'dla 
administrativa och tekniska uppgifter. 

Länsstyrelsen i Mafm!i/111s /iin: I lJ *stadgas att det centrala skatteregistret 
för innehiilla .. de administrativa och tekniska uppgifter"' som behövs .. flir 
myndighets verksamhet i övrigt i fr<'1ga om beskattning··. Specialmotivering
en till Y * innch[iller en exemplifiering av vad som iir att anse som 
administrativa och tekniska uppgifter. Länsstyrelsen vill p[1st<'1 att begreppet 
.. administrativa och tekniska uppgifter" till sin innebörd iir oklart och inte 
klart avgränsat varför tolkningstvister om vad uttrycket innefattar kan 
uppst<'t. P<'1 s. 16 uttalas följande. "Från en rcvisionspromemoria skall endast 
fä registreras siffermiissiga uppgifter med förklaring vad de avser. Häri
genom avgriinsas uppgifter av annat slag t ex i fräga om granskningsmannens 
iakttagelser vid revisionen ... P{1 föranstaltande av RSV har under hösten 
I 978 på revisionsenhetcn framtagits vissa uppgifter om avslutade revisioner 
som skall tillföras registret. Hiirvid har RSV medtagit uppgifter om dels 
huruvida brister i riikenskapcrna förelegat. dels om anmälan till åklagar
myndighet för misstanke om försv{Hande av skattekontroll skett (10 * 
skattebrottslagen). Fråga uppkommer om siidana uppgifter som inte härrör 
från siffermässiga upplysningar utan baseras på kvalitativa omdömen om 
räkenskapernas status i revisionspromcmorian kan betecknas som "'adminis
trativa och tekniska uppgifter" som för registreras. Om svaret är ja. torde 
många andra icke siffermässiga uppgifter i en revisionspromemoria kunna 
betecknas pt1 samma siitt och bli föremM för registrering (jämför utredning
ens uttalande ås. 16. citerat hiirovan). 

Länsstyrelsen i Götehorgs och Bohus län: Med den definition av 
"administrativa och tekniska uppgifter som hehövs ...... för myndighets 
verksamhet i övrigt i fråga om beskattning". som ges i specialmotiveringen. 
får registerfora ren möjlighet att föra in s[1 m;\nga och sä varierande uppgifter 
att lagstiftningens funktion av integritetsskydd kan urholkas. Linsstyrelsen 
anser därför att paragrafen fött en alltför vid ram och att denna bör göras 
snävare. 

Även i vissa ytterligare avseenden har frågan om registrets innehäll 
föranlett påpekand1::n friin remissinstanserna. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län: I de fall då skattepliktig förmögenhet 
avsevärt understiger beloppet 200 000 kr. torde dock förmögenhctsuppgif
terna i deklarationen normalt inte hli föremål för egentlig granskning vid 
taxeringen betriiffande skattskyldig som inte har jordbruksfastighet, hyres
fastighet eller rörelse. Registrering av ej granskade förmiigenhetsuppgifter 
hör undvikas. Linsstyrclsen anser därför att registrering av förmögenhets
uppgifter i deklaration beträffande skattskyldiga som ej har jordbruksfastig-
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het. hvn:sfastid1et elkr rörelsL' inte hiir ske om taxering för bcskattningshar 
förmt;genhet inte <hatts alternativt om rL'dovisad heh[tlkn fiirmögrnhL't 
understiger 151J IHJO kr. 

SUS: 13etriiffande de uppgifter som för registreras anges i 7 *sista styckL't i 
förslaget att uppgifter som skall l:imnas. hl. a. enligt 37 och 39 *~ 
taxcri~gslagcn. skall kunna föras in i registren. Rörande 37 *· uppgiftn som 
utan an~ma~ing skall bmnas i kontrolluppgift. har vi intet att erinra mot att 
registrering d:irav sker. Med stöd av 39 *· som reglerar vilka uppgifter som 
skall liimnas efter anmaning. ges möjlighet för skattemyndigheterna att 
införskaffa uppgifter om bl. a. skuldförh<°1llanden och insiittningar samt uttag 
p[1 ett visst bankkonto under en angiven period. Dessa uppgifter kan 
naturligtvis vara av stort viirde for att asiitta rn korrekt taxering. mt:n detta 
kan ske utan att uppgifterna införes i det föreslagna registret. De eventuella 
fördelar ett införande av dessa uppgifter i ett skatteregister skulle medföra 
måste starkt viigas mot de stora risker ur integritetssynpunkt ett dylikt 
förfarande för med sig. SRS anser att hiinvisningen i 7 * SRL till 39 * 
taxeringslagcn hör utgt1. 

SCB: I specialmotiveringarna anges (s. 39) att samhörighetsbeteckningar 
för fåmansföretag och deras delägare inte gjorts till obligatorisk uppgift. SCB 
anser dock att denna information är viktig för arbetet med populationsav
gränsningar och har utgått ifr<'\n att det förslag till referensregister som 
RS-projektet utvecklat i detta syfte skulle utnyttjas i AFB-systemet. Enligt 
SCB:s uppfattning bör n~imnda samhörighctsbeteckningar göras obliga
toriska. I 10 §tredje stycket i förslaget till skatteregisterlagen siigs att sfalana 
uppgifter för statistiskt ändamål som avser annat iin fastighetstaxering inte 
skulle rn förekomma i de regionala fastighetstaxeringsregistren iiven om det 
skulle föreligga skyldighet att Himna dylika uppgifter i allman eller särskild 
fastighetsdeklaration. Enligt SCB:s uppfattning iir denna inskränkning i 
lagform av möjligheterna till arbets- och kostnadshesparande utnyl\jande av 
registren iiven för statistiska iindamM omotiverad och stridande mot 
statsmakternas strävan att hegränsa uppgiftsliimnarbelastningen och även i 
övrigt rationalisera den statliga verksamheten. SCB förslår därför att sista 
ledet av sista meningen i 10 s tredje stycket, ""dock ..... fastighetstaxering ... 
utgår. 

SAFoch SI: Uppgifter som lämnas med stöd av 37 * TL torde endast avse i 
Sverige bosatta skattskyldiga och avges för deras taxering här i Sverige. I 37 * 
4 a) förekommer emellertid uppgifter friin VPC som möjligen iiven omfattar i 
utlandet bosatta. Om s{1 skulle vara fallet bör uppgifterna inte registreras 
utan en iindring göras i sista stycket i 7 * SRL. 

1.5 Lagtextkommentar 

RFV påpekar att allmän arbetsgivaravgift visserligen är slopad fr. o. m. 
den 1 juli 1978 men att slutreglering kommer att ske först 1980. varför den 
borde nämnas i 3 *· Vidare påpekar verket att avgiftstillägg kan utg[1 enligt 
43, 43 a eller 43 b *lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen 
om allmiin försäkring, m. m. samt att i definitionen på "beskattning"" 
eventuellt horde ing<°1 "'hestämmandc av avgiftsunderlag"". 

Uinssryrclsen i Ciörchorgs och Bolws hin samt lokala skallemyndigheten i 
K1111gäfi.-s fögderi anser att i 3 * bör anges vad som förstås med myndighet i 
skatteregisterlagen. 

Lokala skat1emyndighete11 i K1111gäli•s{ögderi anser att 5 s sista stycket bör 



Prop. 1979/80: 146 

lyda ··_ - - skall finnas fiir debiterinµ av skatt enligt upphiirclslagen 
( JlJ'.'3:272)"". dtnsom den fiireslagna lydelsen iir oklar ncll inte tiickcr alla 
avgifter snm ing:ir i slutlig skatt. t. ex. annuiteter pt1 avdikningsliin. Vidare 
anser myndighetl'll att i 111 ~ tredje stycket hiir finnas iiven uppgift om 
kiipeskilling. 

2 Remissyttranden ijvcr delrapporterna 1978:4: I och 1978:4:2 såvitt 
avser ADH-s~'stcmet 

De remissinsL111ser som har yttrat sig i denna del iir hl. a. JK. Dl. SCB. 

J:insstyrelserna i Stockholms. Kalmar. Gotlands. Blekinge. Malmöhus. 

Göteborgs lll'h Uohus. Skar:ihorgs. Örebro samt Viistmanlands Hin. SAF. 

Svenska bankfiircningcn. Sveriges advokatsamfund och SI. 

Lii11.1·.1·1.1·r<'l.1«'1m1 i S1ockholms. Blekinge och Örchro lii11 anser sig ha behov 
av uppgifter lriin arbetsgivarregistret liinµre iin den av utredningen föreslag
na lagringstiden. t\'[1 [1r. Uinsstyrclsen i Blekinge lnn förutsiitter att uppgifter 
fr;'m l:ingrc tid tillbaka finns lätt tillgiingliga p<"i annat siitt i systemet bl. a. med 
hiinsyn till att inte alltför omfattande och tidskriivandc utredningar skall 
bchiivas för att viicka talan enligt 77 a ~ upphiirdslagen. 

Dl uttalar att det frtin integritetsskyddssynpunkt är viktigt att lagringstiden 
för denna typ av uppgifter betriiffandc de arbetsgivare som iir enskilda 
personer görs s[1 kort som miijligt utan att för den skull behov uppkommer att 
föra manuella ""iitgiirdsregister"" som komplement till ADB-registret. 

J K: l\falsiittningen för det föreslagna behiirighctssystemet har angivits i sex 
punkter. Som en av dessa punkter har upptagits loggning. I min tjänst som JK 
ing,;'1r att jag enligt datalagen ( 1973:289) skall tillvarata allmiinna intressen . 
.lag har helt nyligen i yttrande till regeringen med anledning av en enskild 
persons besv:ir iivcr datainspektionens beslut angående en myndighets sätt 
att fullgöra sin skvldighet enligt lU *datalagen haft att ta stiillning hl. a. till 
friigan huruvida den berörda myndighetens logghand utgi.ir personregister. 
Ärendet i frf1ga har gjort att jag blivit uppmiirksammad på de problem som 
kan uppkomma vid loggning. Jag vill därför framh[1lla vikten av att man vid 
uppbyggandet av det nu aktuella systemet iignar intreSSl' ;it olika friigor med 
anknytning till uppliiggningen och bevarandet av loggbanden. Det iir viktigt 
att man därvid tillser att den kontrollfunktion som är grundsyftet med 
loggningen blir en realitet. Jag har i mitt yttrande till regeringen i det 
nyssnämnda ärendet förutsatt att friigor rörande loggning tas upp av DALK. 
Som framhiillits i rapporten föredras samtliga förslag av större vikt för en 
siirskild referensgrupp. i vilken ingår företriidare för bl. a. datainspektionen. 
Jag utgiir diirför från att utredningen beaktar de synpunkter pi1 loggregister 
som kommit fram i det berörda ärendet. 

SA F, S1·rnsk11 ha11kjårc11i11gcn och SI piipekar att utredningen inte har 
diskuterat vad en obehörig åtkomst av ekonomiska data skulle kunna 
innebära för företagens eller samhiillets del och inte heller uppehållit sig vid 
de integritetsrisker som uppst[ir genom den nära koppling som särskilt i 
mindre företag finns mellan företagen och deras ägare. Organisationerna 
uttrycker från näringslivets sida oro över dessa förhållanden och p[iyrkar att 
siikerhetsfr{1gorna prövas särskilt och därefter tas till en ny utgångspunkt för 
det fortsatta RS-arbetet. 

.'frerigcs advokarsamf1111d framh[1ller att d~t är av yttersta vikt att 
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{1tkomstcn till informationen reglnas p;i ett betrvggande s;itt. Samfundet 
ifriigasiittn om inte IX'hi.irighetslrt1gorna hilr handliiggas av ett siirskilt 
siiknhctsorgan med rq1resc11tanter fi\r - filrutom skatll'administrationcn -
bl. a. Dl och personalorganisationerna. 




