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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

 

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 9 kap. 1 och 2 §§ sekretesslagen
(1980:100)
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 skall ha följande lydelse.

 

9 kap.

 

1 §
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Sekretess gäller i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av
skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för be-
stämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden. Motsvarande sekretess gäller i myndighets verksamhet som
avser förande av eller uttag ur register som avses i skatteregisterlagen
(1980:343) för uppgift som har tillförts sådant register och hos kommun el-
ler landsting för uppgift som lämnats dit  i ett ärende om förhandsbesked i
skatte- eller taxeringsfråga. Uppgift hos Tullverket får dock lämnas ut, om
det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller
men. För uppgift i mål hos domstol gäller sekretessen endast om det kan an-
tas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma gäl-
ler uppgift som med anledning av överklagande hos domstol registreras hos
annan myndighet enligt 15 kap. 2 § första stycket 3 eller 4. Har uppgift i mål
hos domstol erhållits från annan myndighet och är den sekretessbelagd där,
gäller dock denna sekretess hos domstolen, om uppgiften saknar betydelse i
målet. 

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och, med undantag för
arvsskatt och gåvoskatt, annan direkt skatt samt omsättningsskatt, tull och
annan indirekt skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift, prisregleringsav-
gift och liknande avgift, avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till regist-
rerat trossamfund samt skattetillägg och förseningsavgift. Med verksamhet
som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser bestäm-
mande av pensionsgrundande inkomst. 

Sekretessen gäller inte beslut, varigenom skatt eller pensionsgrundande
inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs, såvida
inte beslutet meddelas i ärende om 

1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga, 
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Senaste lydelse 1999:301.

SFS 2000:1285
Utkom från trycket
den 15 december 2000



 

2

 

SFS 2000:1285

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

2. medgivande att skattepliktig intäkt enligt reglerna om statlig inkomst-
skatt inte skall anses uppkomma vid avyttring av aktier i fåmansföretag,

3. beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner
när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som
föreskrivs i lag om förfarande vid beskattning eller om skatteregister. I artik-
larna 6.1 och 8.3 i rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december
1994 om fastställande av vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen
samt export och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss
immateriell äganderätt finns bestämmelser om att uppgift i vissa fall får läm-
nas till enskild. Vidare får utan hinder av sekretessen uppgift i en revisions-
promemoria lämnas till en förvaltare i den reviderades konkurs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäl-
ler dock sekretessen i högst sjuttio år.

 

2 §
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Sekretess gäller i
1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt, tull el-

ler avgift samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte faller
under 1 §,

2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,
3. ärende om anstånd med erläggande av skatt 
för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
I fråga om sekretess enligt denna paragraf tillämpas 1 § första stycket

tredje–sjätte meningarna.
Sekretessen gäller inte beslut i ärende som avses i första stycket 2 och 3.
Utan hinder av sekretessen får uppgift i en revisionspromemoria lämnas

till förvaltare i den reviderades konkurs. I artiklarna 6.1 och 8.3 i rådets för-
ordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om fastställande av vissa
åtgärder avseende införsel till gemenskapen samt export och återexport från
gemenskapen av varor som gör intrång i viss immateriell äganderätt finns
bestämmelser om att uppgift i vissa fall får lämnas till enskild.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Thomas Stiber Strömgren
(Justitiedepartementet)
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Senaste lydelse 1998:1686.


