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ÖstrosTill statsrådet Thomas

beslutade den november 1996 tillsätta särskildRegeringen 7 att en
register kommande skatte-med uppdrag utreda vilkautredare att en

skatteförvaltningen kan ha behov för skattebrotts-kriminal vid av
registrenföreslå den författningsregleringutredningar ärsamt av som

skulle dessutom vilka ändringarmotiverad. Utredaren över somse
för underlätta arbetet medi skatteregisterlagen 1980:343behövs att

också undersökauppdraget ingickutreda skattebrott I attatt m.m.
till uppgifter hos andra myndigheterbehovet tillgång samt att seav

och skatte-mellan bl.a. tullmyndighetemainforrnationsutbytetöver
förvaltningen dir. 1996:89.

Östrosförordnade statsrådet kammarrätts-januari 1997Den 7
fr.o.m. den januari 1997 särskildWahlqvist llagmannen Sten att vara

utredare.
fr.o.m. dag polisintendentenförordnadesSom experter samma

Ekman,Bergholm Söder, karmnarrättsrâdet MagnusAnna-Maria
tullinspektören AnnkatrinThomas Ericsson, förstehovrättsassessorn

länsskattechefenöverâklagaren Gunnel Lindberg, bitr.Hübinette,
BirgittaOdéen och kammarrättsassessom Pettersson.Anita

den 13 januari 1997 hovrätts-förordnades fr.o.m.sekreterareSom
Alvå.Tomasassessorn

Skattekriminalregisterutredningenhar antagitUtredningen namnet
Fi 1996:15.

betänkande InformationutredningensHärmed överlämnas -
Skattebrott SOU 1998:9.Effektivitet -

slutfört.härigenomUtredningens uppdrag är

1997Jönköping i december

WahlqvistSten

Alvå/Tomas
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Sammanfattning

utgångspunkterNågra

skall få arbets-skattemyndigheternaföreslagitRegeringen har att
brott inombekämpapolisens i frågauppgifter attmotsvarar omsom

verksamhetbrottsbekämpandeSkattemyndigheternasskatteornrådet.
ochskattebrottsenheterbedrivas vid särskildaskall enligt förslaget

verksamhet. Skattebrotts-fiskalamyndigheternasåtskild frånhållas
0000:000förslaget till lagarbetsuppgifter framgårenheternas omav

brottsutredningar.medverkan iskattemyndigheters
skattemyndig-register iutreda behovethaft i uppdragVi har att av

rättslig regleringföreslåverksamhet ochbrottsbekämpandeheternas en
utredaomfattathar vidareregisterhållningen. Uppdraget attav

från fiskalauppgifter dentillgång tillbehovskattebrottsenheternas av
för andramyndigheterfrån andra rättenverksamheten och samt

detskattebrottsenheterna. Iuppgifter hosdelmyndigheter att ta av
generelluppdragockså haft i översynhar vi görasammanhanget att en

Tullverket.ochskatteförvaltningenmellaninformationutbytet avav
bestämmelservissainbegripituppdragetSlutligen har översyn aven

skattekontrollen.underlättasyfteskatteregisterlagen ii att
utgångs-givnaledning någramedbedrivitsarbete harVårt av

skattemyndigheterstill lagfrån förslagethar utgåttpunkter. Vi om
regleringbehovetoch bedömtbrottsutredningarmedverkan i avav

arbetsuppgifterutifrån depersonuppgifterbehandling somav
Vårlagen.den föreslagnautföra enligtskallskattebrottsenheterna

behovi princip harskattemyndigheternaslutsats är att somsamma
personuppgifter i denbehandlakunnaTullverketochpolisen attav

behandlingförFörutsättningarnabrottsbekämpande verksamheten. av
verksamhetbrottsbekämpandeskattemyndigheternaspersonuppgifter i

polisen ochförgällerdesammadärför ibör settstort somvara
polisregisterförfatt-närvarande pågårTullverket. För översyn aven

dels denlagstiftningen tilldengårningarna attut anpassasom
informationsteknik och polisensfrågaskett iutveckling omsom

följerrättsligadels denutnyttja tekniken,möjligheter att ram somnya
1973:289nuvarande datalagen ersättsdenatt personupp-av enav

polisensRegisterutredningen, gjort översyngiftslag. avensom
skallpolisdatalagen, ersättaföreslagit lag,harregister, att nyen

skallRegisterutredningens förslag196594. Enligtpolisregisterlagen
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personuppgiftslagen gälla frågai behandling personuppgifterom av
hos polisen. Polisdatalagen skall därför innehålla endast de sår-
bestämmelser i förhållande till personuppgiftslagen nödvändigaärsom
för verksamheten. Vi har beaktat de föreslagna ändringarna i polis-
registerförfattningarna.

Vi föreslår behandling personuppgifter i skattebrottsenheter-att av
verksamhet skall regleras med den föreslagna personuppgiftslagennas

given utgångspunkt. Personuppgiftslagen skall gällasom en annan
generellt och kan därför tillämpas vid behandlingäven av
personuppgifter i skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet.
Lagen skall gälla i princip all behandling personuppgifter och inteav

register.datalagen endast behandling uppgifter i datoriseradesom av
Vi har funnit skattebrottsenheterna med stöd personuppgifts-att av

lagen i princip kan utföra all behandling personuppgifter ärav som
nödvändig i verksamheten. Personuppgiftslagen i allmänhet ettger
starkt integritetsskydd vid behandling personuppgifter. Behand-av
lingen personuppgifter skattemyndigheternasi brottsbekämpandeav
verksamhet kräver emellertid i vissa fall starkare skydd för denett
enskildes personliga integritet vad följerän personuppgifts-som av
lagen. föreslårVi därför lag behandling personuppgifter viden om av
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar ställersom

krav personuppgiftslagensträngare för behandlingän av personupp-
gifter. Kraven i delaröverensstämmer med de krav föreslåsstora som
i polisdatalagen.

Vi föreslår vidare skattebrottsenheterna skall ha tillgång tillatt
uppgifter i skatteförvaltningens fiskala register och till uppgifter hos
polisen och hos Tullverket.

Lag behandling personuppgifter vidom av
skattemyndigheters imedverkan brottsutredningar

Den föreslagna lagen behandling personuppgifter vid skatte-om av
myndigheters medverkan i brottsutredningar för denutrymmeger
behandling personuppgifter behövs i skattemyndigheternasav som
brottsbekämpande verksamhet. Lagen skall tillämpas på manuell
behandling endast uppgifterna ingår eller ingå iom avses en
strukturerad samling personuppgifter, vilka tillgängliga förärav

Ävensökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. om
lagen utgår från personuppgiftslagen skall den inte endast innehålla
särbestämmelser i förhållande till personuppgiftslagen. Centrala
bestämmelser i personuppgiftslagen kraven för behandlingom av
personuppgifter har arbetats in i den föreslagna lagen. I syfte att ge
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förstärktden enskilde integritetsskydd i förhållande tillett person-
uppgiftslagen och de ytterligare krav nödvändiga förärange som

personuppgifter i den brottsbekämpande verksamhetenbehandling av
särbestämmelser. vissa delar hänvisar tillinnehåller lagen I lagen

gäller sådana bestämmelserpersonuppgiftslagen. Hänvisningarna som
hör hemma främst i generell lag och reglerar änannatsomen

för få behandla personuppgifter i verksamheten.förutsättningarna att
lagen definieras i personuppgiftslagen.begrepp används iDe som

särskilt; databas ochVi föreslår dock tvâ begrepp skall definierasatt
förstås samlingkriminalunderrättelseverksamhet. Med databas en av

för automatiskpersonuppgifter, vilka tillgängliga helt eller delvisär
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Med kriminal-
underrättelseverksamhet skattemyndighets behandlingavses av
personuppgifter verksamhet hari syfte klarlägga brottsligatt om

inteeller kan komma och utgörutövats, utövas utövasatt som
förundersökning enligt rättegångsbalken RB.

indelad i följande innehåller dels allmännaLagen avsnitt. Lagenär
personuppgifter i skatte-bestämmelser gäller all behandlingsom av

myndigheternas brottsbekämpande verksamhet, dels särskilda
kriminalunder-bestämmelser för sådan behandling sker inomsom

i behandling irättelseverksamhet eller databaser intesom avser
undersökning.samband med förundersökning eller särskild

behandlingAv lagens allmänna bestämmelser framgår att av
brottsbekämpandepersonuppgifter tillåten i skattemyndigheternasär

spaning ochverksamhet för utföra brottsutredningar, bedrivaatt
skatteomrädetinomkriminalunderrättelseverksamhet i fråga brottom

behand-omrâde.för förebygga brott inom nämnda För attsamt att
angivna kravenlingen skall tillåten måste de i lagen varavara

behandlingPersonuppgiftslagens grundläggande kravuppfyllda. av
innebär bl.a.personuppgifter inarbetats i lagen.har Det att person-

angivna ochför särskilda, uttryckligtuppgifter får samlas in endast
ochmåste adekvataändamål uppgifternaberättigade attsamt vara

vidare bestämmelseför ändamålet. innehållerrelevanta Lagen omen
tillförlit-uppgiftslärrmarensnormalt skall länmasupplysningaratt om

får inteUppgifteruppgifternas riktighet i sak.lighet och personom en
ellerkäntbehandlas endast på grund vad är rasom personensav som

filosofiskareligiösa ellerpolitiska åsikter,etniska över-ursprung,
läggning.hälsa eller sexuellai fackförening,tygelse, medlemskap

uppgiftersarnbearbetningsaknar bestämmelserLagen av somom
behandlingförutsättningarna förfrån andra myndigheter. Omhämtats

uppfyllda finns inget hinderi övrigtuppgifter är mot att sam-av
få inhämtaskattemyndigheterna skalluppgifterna. Förbearbeta att

myndigheter måste dettagäller från andraför vilka sekretessuppgifter



Sammanfattning18 SOU 1998:9

framgå sekretesslagen eller de författningar i övrigt gäller förav som
de utlämnande myndigheterna. Lagen innehåller erinran härom.en

Lagen innehåller bestämmelse myndigheter oavsetten om som
sekretess skall ha till uppgifter har inhärntats i skattemyndig-rätt som
heternas brottsbekämpande verksamhet. Utöver de myndigheter som
har tillsyn behandlingen eller skall avslagöver prövasom en

fåbegäran uppgifter, skall främst åklagare, polis-, tull- ochatt ut
skattemyndigheter ha till uppgifterna. Tull- och skattemyndigheterrätt
skall ha till sådana uppgifter behövs i konkret och aktuellträtt ettsom
ärende, medan polismyndigheterna därutöver har till uppgifterrätt som
har betydelse för den brottsbekämpande verksamheten. Polisen får
därmed bättre möjligheter samlat kriminalunder-överatt ta ett grepp
rättelseverksamheten, inbegripet den inom skatteområdet. Regeringen
skall kunna föreslå myndigheter och enskilda i särskilda fall har rättatt

få del uppgifter. Regeringen skall kunna meddela närmareatt ta av
föreskrifter utlämnandet och terminalåtkomst. Uppgifter skallomom
i viss utsträckning kunna lämnas till myndigheter och organisationer
utomlands.

Lagen innehåller allmänna bestämmelser särskilt sikte påtarsom
skyddet för den enskildes personliga integritet. När uppgifter om en

samlas in från denne själv i brottsutredning skall skatte-person en
registrerade informationmyndigheten älvmant lämna den behand-om

skattemyndigheten skyldig till ochlingen. Vidare skall attvara var en
det, gång kalenderår gratis lämna informationansökersom om en per

behandlas eller inte. Informa-personuppgifter sökandenrörsomom
författningtionsskyldigheten skall dock inte gälla det i ellerom annan

meddelats med stöd sådan författning framgåri beslut attsom av
registrerade.uppgifterna inte får lämnas till den Det själv-ärut en

klarhet frân integritetsskyddssynpunkt skattemyndigheterna skallatt
blockera eller utplåna felaktiga uppgifter.skyldiga rätta,attvara

huvudregel också informera tredjeSkattemyndigheten skall som man
uppgiften Personuppgifts-fått del den felaktiga rättelsen.som omav

bestämmelser säkerhet vid behandling, skadestånd ochlagens om om
befogenhetertillsynsmyndighetens, dvs. Datainspektionens, skall gälla

personuppgifter i skattemyndighetersvid behandling brotts-även av
bekämpande verksamhet.

persønuppgiftsombudSkattemyndigheterna skall närutse person-
uppgifter behandlas med stöd lagen. Personuppgiftsombudet skallav
ha ställning liknar internrevisorns och ombudets uppgift är atten som
säkerställa integritetsskydd. Personuppgiftsombudet skallett gott
självständigt till skattemyndigheterna behandlar personuppgifterattse
på korrekt och lagligt Sker inte rättelse efter personuppgifts-sätt.ett

förhållandetombudets påpekanden skall ombudet anmäla till Data-
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förteckningskall föraPersonuppgiftsombudet överinspektionen.
i verksamheten.behandlingar skersom

för skattemyndigheternasärskilt begränsamotiverat rättenDet är att
automatiskt i kriminal-eller delvispersonuppgifter heltbehandlaatt

personuppgifter skallbehandlingunderrättelseverksamhet. Sådan av
regleradeundersökningar eller isärskildakunna ske endast i noga

särskildskall få ske ibehandlingenFörinformationsdatabaser. att en
fängelse lägstbrott varpåundersökningenundersökning måste sexavse

för-underlag för beslutsyfta tillochkan följamånader att omge
brottsförhindrandebrottsförebyggande ellerundersökning eller om

personuppgifterbehandlingautomatiskinledaåtgärd. Beslut att avom
skattemyndighet ellerchef förskall fattasundersökningsärskildi av

Ändamålet behandlingenmedi sitt ställe.dennenågon sättersomav
framgåskallskall avslutadundersökningensärskildaoch dennär vara

beslutet.av
behandlingolika formerpå dePersonuppgiftslagen skiljer inte av

Vårttillämpningsområde.personuppgifter omfattas lagensavsomav
skattemyndig-personuppgifter ibehandlainnebärförslag rätten attatt

ifall begränsasverksamhet i vissabrottsbekämpandeheternas
gällerpersonuppgiftslagen. Dettaföljertill vadförhållande avsom

Skattemyndig-databaser.sker i vissabehandlingfrågabl.a. i somom
personuppgifter ibehandlaför få samla in ochskall i och sigheterna

sammanställas medochsökasuppgifter skall kunnadatabaser. Dessa
förunder-såväl iskall kunna inrättasDatabasersökord.hjälp av

brottsbekämpandei denundersökningaroch särskildasökningar som
skallförundersökningar,idatabaser inrättasövrigt. Omverksamheten i

särskildaidatabasernatillämpas. Inrättasbestämmelserallmännalagens
bestämmelsernasärskildadeskall därjämteundersökningar, om

kriminalunderrättelseverksamhetpersonuppgifter ibehandling av
förundersökning elleriinte inrättasdatabasernaOmtillämpas. enen

deintegritetshänsyn utövermotiverarundersökning,särskild att -
gälla. Innanbestämmelser skallsärskildabestämmelsernaallmänna -
innehåll be-ändamål ochskall basensinrättas,databassådanen

databasenfastställas. Skallocksågallring skallförTidenstämmas.
misstänktvaritför, eller harnågon dömtsuppgifter ärinnehålla attom

skallverksamhet,med brottsligbefattningeller kanför brott taantas
förhandsgranskning.förDatainspektionentillanmälasdatabasen

särskiltregistreringenförkriteriernapå grunddatabaserVissa är av
informa-gälleri lagen. Detsärskiltdärför regleratsoch harkänsliga

kvarståendekriminalunderrättelseverksarnhet och överitionsdatabaser
misstankar.

fåskallkriminalunderrättelseverksamhetinformationsdatabas iEn
undersökningarsärskildaför sådanaunderlagendast förföras att ge
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i kriminalunderrättelseverksamhet där behandling får ske helt eller
delvis automatiskt. Informationsdatabasen skall få innehålla endast
uppgifter enskild kan misstänkas för brott inom skatteområdetom som
för vilka fängelse lägst månader kan följa. Det skall ankomma påsex
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer förordnaatt om
vilka uppgifter informationsdatabas får innehålla. Gallringen av
uppgifter skall enligt huvudregeln ske år efter detsenast ett att
uppgiften registrerades.

Uppgifter misstänkt för brottär för-att trotsom en attperson
undersökning honom har lagts ned skall under vissa förutsättningarmot
få registreras i informationsdatabas kvarstående misstankar.överen
Om åtal har lagts ned eller ogillats, skall registreringmot en person
inte få ske uppgift i fråga ändå misstänkt.ärattav om personen
Databasen skall få innehålla endast uppgifter som avser person som
misstänks för brott för vilket stadgat svårare straffär fängelseän ett
år. Uppgifterna skall regel gallras efter år.tresom

Lagen innehåller slutligen bestämmelse överklagande vissaen om av
beslut. Beslut inte intern eller administrativär karaktär skallsom av
få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd skall
krävas vid överklagande till kammarrätten.

Sekretess

Sekretessen för uppgifter i den verksamhet bekämpa brottattsom avser
inom skatteområdet bör densamma verksamhetenoavsettvara om
bedrivs polis eller skattemyndighet.av

Regeringen föreslår i propositionen skattemyndigheternas med-om
verkan i brottsutredningar, prop. 1997/98:10 skatte-attm.m.
myndigheternas brottsbekämpande verksamhet skall omfattas av
förundersökningssekretess enligt 5 kap. 1 § och 9 kap. 17 §m.m.
sekretesslagen 1980: 100. bakgrundMot regeringens förslag ochav
med beaktande gällande bör därutöver gälla registersekretessrättav nu
enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen för uppgifter i databaser förs isom
skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet undantaget
databaser i förundersökningar. Vi lärrmar emellertid inte något
lagförslag i denna del med hänsyn till såväl skaderekvisitet iatt
paragrafen utformningen densamma föremål för framskridnaärsom av
överväganden i regeringskansliet. Enligt vårt förslag skall sekretessen
för uppgifter i skattemyndigheters verksamhet såvitt ifrågaärnu vara
helt avhängig resultatet nämnda överväganden.av av
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Åtkomst skatteregistrentill

arbetsuppgifterutföra deskall kunnaskattebrottsenheternaFör somatt
medverkan iskattemyndigheterslagenföreslagnadenföljer omav

uppgifterfår tillgång tilldenödvändigtdetbrottsutredningar, är att
föreslårverksamhet. Vifiskalaskatteförvaltningensibehandlassom

terminal-skall haundantagmed vissaskattebrottsenheternadärför att
skatteregister-stödförs meduppgifter i de registertillåtkomst avsom

ha möjlighetskall inte göraSkattebrottsenheterna1980:343. attlagen
registren.tilleller tilläggiändringar

skatteregistren,personuppgifterhämtarskattebrottsenheternaNär ur
förslagetipersonuppgifter reglerasbehandlingsådanutför de somav

skattemyndigheterspersonuppgifter vidbehandlingtill lag avom
endastbl.a.framgårlagendenbrottsutredningar. Avi attmedverkan

relevantaochadekvatabehandlaspersonuppgifter får ärsådana som
behandlingenfårVidarebehandlingen.medändamålettillförhållandei

tillmed hänsynnödvändigtvaduppgifterfler äromfatta äninte som
defår utnyttjainteskattebrottsenheternainnebärDettaändamålet. att

framförverksamhetenfiskalaanvänds i denurvalssystem att tasom
skatteregistren.med hjälpobjektkontrollvärda av

registermyndigheterstill andraTillgången

uppgifterdelfåbehovharSkattemyndigheterna att somavav
kan lämnasinteochtullmyndigheteller utpolis-behandlas hos som

sekretesslagen.stödmed av
be-uppgifterdelskall haSkattemyndigheterna rätt att ta somav

brottbekämpningförbetydelseharpolisen ochhandlas hos avsom
tillåtkomstdirektskall haSkattemyndigheternaskatteområdet.inom

ochbrottmisstankeskäliguppgifterbelastningsuppgifter, omom
skatteområdet.inombrottmisstankarövrigtiuppgifter rör omsom

åtkomstdirektskall haskattemyndigheternatalarIntegritetsskäl mot att
kriminalunderrättelseverksamhet.ipolisensbehandlasuppgiftertill som

uppgifter idelvidare haskallSkattemyndigheterna rätt att ta av
förbetydelseuppgifterna harmånbrottsregister i denTullverkets

misstankaruppgifternaskatteområdet. Rörinombrottbekämpningen av
spaningsregistrettillåtkomstenskatteområdet börbrott inom varaom

direktfall hai någotdock inteskallSkattemyndigheternadirekt.
analysregister.ellerunderrättelse-uppgifter itillåtkomst

brottsregisterTullverketsochpolisensbestämmelsernaEftersom om
iinteövervägandenhar våra utmynnatföremål för översynär
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lagförslag. Vårt ställningstagande bör i stället beaktas i den pågående
översynen.

Indexregister

Ett s.k. indexregister bör inrättas i syfte de brottsbekärnpandeatt
myndigheterna skall få besked huruvida det hos andra brotts-om
bekämpande myndigheter kan förekomma uppgifter i kriminalunder-
rättelseverksarnhet, har betydelse för särskild undersökningsom en
eller förundersökning hos myndigheten. Den utformningennärmareen

registret bör utredas i sammanhang.annatav

Andra frågor

De delar vårt uppdrag utbytet information mellanav som avser av
skatteförvaltningens ñskala verksamhet och Tullverket översynensamt

vissa bestämmelser i skatteregisterlagen i syfte underlättaattav
skattekontrollen frågor central betydelse för tillämp-rör ärsom av
ningen skatteregisterlagen. Eftersom skatteregisterlagen skallav ses

i anledning den personuppgiftslagen införs,över bör dessaattav nya
frågor i stället utredas i samband med sådan översyn.en

Övrigt

Lagen behandling personuppgifter vid skattemyndighetersom av
medverkan i brottsutredningar och lagen ändring i skatteregister-om
lagen bör träda i kraft den januari1 1999.

De initialkostnader följer våra förslag torde deuppvägassom av av
framtida kostnadsbesparingar datorstödet medför.som
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Författningsförslag

vidpersonuppgifterbehandlingtillFörslag lagl avom
brottsutredningarimedverkanskattemyndigheters

följandeföreskrivsHärigenom

bestämmelserAllmänna

tillämpningsområdeLagens

denpersonuppgifter inombehandlingtillämpas vidlagl § Denna av
medbedriverskattemyndigheterverksamhetbrottsbekärnpande som

imedverkanskattemyndigheters0000:000lagenstöd omav
brottsutredningar.

automatiskdelvishelt ellerbehandlingenendast ärgällerLagen om
ingå iavseddaingår i ellerpersonuppgifterna är atteller enom

förtillgängligavilkapersonuppgifter, ärsamlingstrukturerad av
kriterier.särskildaenligtsammanställningellersökning

Riksskatteverket.skattemyndighetMed ävenavses

personuppgiftslagentillämpaspersonuppgifterbehandlingVid2 § av
föreskrifterellerlagföljer dennadetendast0000:000 somavavom

lagen.med stödmeddelats av

Definitioner

personuppgiftslagen.§gäller 3definitionerfråga§3 I om
vilkapersonuppgifter, ärsamlingförståsMed databas aven

ellersökningautomatiskdelvishelt ellertillgängliga för samman-
kriterier.särskildaenligtställning

skattemyndighetskriminalunderrättelseverksamhetMed avses
brottsligklarläggasyftepersonuppgifter ibehandling att omav
ochkommaeller kan utövashar attverksamhet utövasutövats, som

rättegångsbalken.enligtförundersökninginte utgör
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Personuppgiftsansvarig

4 § Skattemyndighet personuppgiftsansvarig förär den behandling av
personuppgifter sker inom myndigheten med stöd denna lag.som av

Gnmdläggande krav på behandling personuppgifterav m.m.

5 § Personuppgifter får behandlas i skattemyndighets brottsbekäm-
pande verksamhet i för1 § attsom avses

utföra brottsutredningar,
2. bedriva spaning och kriminalunderrättelseverksamhet i fråga om

brott i § förstal stycket lagen skattemyndigheterssom avses om
medverkan i brottsutredningar eller

förebygga brott isom avses

6 § Skattemyndigheten skall tillse
personuppgifter behandlas endast det lagligt,när äratt

2. personuppgifter alltid behandlas korrektatt sätt,ett
personuppgifter samlas in endast för särskilda, uttryckligtatt

angivna och berättigade ändamål,
4. personuppgifter inte behandlas för ändamål oförenligaatt ärsom

med dem för vilka uppgifterna samlades in,
5. personuppgifter behandlas adekvata och relevanta iäratt som

förhållande till ändamålen med behandlingen,
inte fler personuppgifter behandlas nödvändigtänatt ärsom

med hänsyn till ändamålen med behandlingen,
personuppgifter behandlas riktiga och, detäratt ärsom om

nödvändigt, aktuella,
alla rimliga åtgärder vidtas för blockera elleratt rätta,att

utplåna personuppgifter felaktiga, missvisandeär eller ofull-som
ständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt

personuppgifter inte bevaras under längre tid vadatt än ärsom
nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

I fråga behandling personuppgifter för historiska, statistiskaom av
eller vetenskapliga ändamål gäller 9 § andra och tredje styckena
personuppgiftslagen i tillämpliga delar.

§7 Personuppgifter behandlas skall förses med upplysningarsom om
uppgiftslärnnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak. Sådana
upplysningar behöver dock inte antecknas de saknar betydelse förom
syftet med behandlingen.
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personuppgifterkänsligaBehandling av

enbart grund vadfår inte behandlas8 Uppgifter§ avpersonom en
politiska åsikter,eller etniskakäntär ursprung,personens rassom om

fackförening,medlemskap ifilosofiska övertygelse,religiösa eller
läggning.hälsa eller sexuella

på grund fårbehandlasOm uppgifter upp-annanen personom
i första stycket,sådana uppgiftermedgifterna kompletteras som avses

för syftet med behandlingen.det nödvändigtärom

Användning personnummerav

detbehandlas endastfår ärUppgift när9§ personnummerom
tillmed hänsynmotiverat

behandlingen,ändamålet med
identifiering ellersäkervikten2. enav

skäl.beaktansvärtnågot annat

uppgifterInhämtande av

iinte reglerasinhämtande uppgifter från databaser,10 § Om somav
särskilt föreskrivet.lag,denna är

uppgifterUtlämnande av

tillskall begäran lämnas§ Uppgifter11 ut
Datainspektionen,ochJustitiekanslernombudsmän,riksdagens

utlämnandeprövning beslutdomstolar förregeringen2. och omav
uppgifter,av

åklagare,
brottsbe-för denbetydelseuppgiften harpolismyndighet4. om

kämpande verksamheten,
tullmyndighet detpolismyndighet ellerskattemyndighet, om

aktuellt ärende,i konkret ochbehövs ett
rättsstatistikenframställningrådet förBrottsförebyggande av

samt
förregeringenutsträckningoch i denandra myndigheter7. om

tillstånd till detta.särskilda fallärenden eller förvissa slag gerav
meddelafârregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller som
tilldirekt tillgångutlämnande ochföreskrifternärmare upp-avom

gifter.
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Uppgifter får länmas till utländsk myndighet eller mellanfolkligut
organisation, utlämnandet följer internationell konventionom av som
Sverige har tillträtt eller överenskommelse Sverige efterav som
riksdagens godkännande har träffat.

uppgifter fårAtt lämnas i vissa andra fall framgårävenut av
sekretesslagen 1980: 100.

Information till den registrerade

12 § uppgifterNär samlas in från denne själv iom en person en
brottsutredning, skall Skattemyndigheten självmant lämna den
registrerade information rörande behandlingen.

13 § Informationen enligt 12 § skall omfatta
uppgift den personuppgiftsansvariges identitet,om
uppgift ändarnålen2. med behandlingen samtom
all övrig information behövs för den registrerade skallattsom

kunna till sina rättigheter, såsom informationta mottagarnavara om
uppgifterna, skyldigheten lämna uppgifter och ansökarättenatt attav
information.om

Uppgifter behöver inte lämnas sådant den registreradeom som
redan känner till.

14 § fråga information skall länmas efter särskildl ansökanom som
gäller § personuppgiftslagen.26

författning15 § den utsträckning det föreskrivet i lag ellerI är annan
författning uppgiftereller i beslut har meddelats med stöd attsom av

inte får lämnas till den registrerade, gäller inte bestämmelserna iut
12-14 §§.

Rättelse

§16 Skattemyndighet skyldig blockera ellerär rätta,att snarast
utplåna personuppgifter myndigheten inte har behandlat i enlighetsom
med denna lag eller föreskriftermed har utfärdats med stödsom av
lagen. Skattemyndigheten skall underrätta den till vilken uppgift har
lämnats åtgärden, den registrerade begär det ellerom om om en mera
betydande skada eller olägenhet för den registrerade kan undvikas

underrättelsen. Underrättelse behöver inte lämnas det ärgenom om
omöjligt eller innebär oproportionerligt arbetsinsats.storen
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Säkerheten vid behandling

§ fråga säkerheten vid behandling gäller 30-3217 l §§om person-
uppgiftslagen i tillämpliga delar.

Personuppgiftsombud

18 § Skattemyndighet skall personuppgiftsombud. Uppgiftenutse om
skall anmälas till Datainspektionen.utsettsvem som

I fråga personuppgiftsombudets uppgifter gäller 38-40om
personuppgiftslagen.

Sanktioner

19 § fråga skadestånd gäller 48 § personuppgiftslagen.I om

fängelse månader20 § Till böter eller i högst eller, brottet ärsex om
tvâ år den uppsåtligen ellertill fängelse i högst dömsgrovt, som av

oaktsamhet
information registreradelämnar uppgift i till somosann

till Datainspektionen enligt 33föreskrivs i denna lag eller i anmälan
§§behandlar personuppgifter i strid med 8 22-23 §§, 26-27

ellereller 30-32 §§
låter bli anmälan enligt 33göraatt

befogenheterDatainspektionens m.m.

och överklagandeDatainspektionens befogenheter21 § frågaI omom
personuppgiftslagenoch §beslut gäller 43-47 §§ 51inspektionensav

i tillämpliga delar.

personuppgifterbehandlingSärskilda bestämmelser om av
i kriminalunderrättelseverksamhet

behandlasfår personuppgifterkriminalunderrättelseverksamhet22 § I
brottsärskild undersökning,helt eller delvis automatiskt i som avser

medverkan i brotts-skattemyndighetersi lagen omsom anges
följa. Sådanmånader kanoch för vilka fängelse lägstutredningar sex

syftar tillundersökningenfår dock ske endastbehandling att geom
försärskilda åtgärderförundersökning ellerför beslutunderlag omom

förebygga eller förhindra brott.att
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kriminalunderrättelseverksamhetI får personuppgifter samlas in
informationsdatabasoch lagras i i enlighet med vad i 27-en som anges

29 §§.

23 § Beslut inleda sådan behandling personuppgifteratt av som avses
i 22 § skall fattas chef för skattemyndighet någoneller denneav som

i sitt ställe. Beslutet skall innehålla uppgift ändamålet medsätter om
behandlingen och den särskilda undersökningen skallnärom vara
avslutad de föreskrifter i övrigt för förebyggabehövssamt attsom
otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Skattemyndighet skall föra förteckning beslut iöveren som avses
första stycket.

24§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter behandling personuppgifter inärmare om av
kriminalunderrättelseverksarnhet.

Särskilda bestämmelser databaserom

inte behandling25 § särskilda bestämmelserna databaser gällerDe om
förundersökning eller särskildpersonuppgifter i samband medav

undersökning.

Sökbegrepp

Personuppgifter i första stycket får inte användas26 § 8 §som avses
vid sökning i databas.sökbegreppsom en

första stycket får nödvändigthinder vad iUtan sägsav som
under den tid det behövs för rättelse eller försökbegrepp användas att

följdavhjälpa fel uppkommit till brister i dataprogram.ettavsom

kriminalunderrättelseverksamhetInformationsdatabas i

får informationsdatabas föras27 § kriminalunderrättelseverksamhetI
för sådan särskild undersökningendast för underlag beslutatt omge

i 22avsessom

hänföras till enskild får föras in endast28 § Uppgift kansom person
uppgiften på konkreta grunder kan haden med antasom som avses

sig sådan brottsligsig eller kommasig, ägnaägnat ägna att
verksamhet i 22som avses
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Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter vilka uppgifter får registreras.närmare om som

uppgift29 Uppgift skall gallras år efter det sådan§ senast ett att som
föranleda registrering sista gången infördes.enligt 28§ kan Har

undersökning registrerad inletts, behöversärskild rör personsom
inte ske förrän undersökningen har avslutats.gallring dock

kvarstående misstankarInforrnationsdatabas över

i lagenförundersökning avseende brott 1 §30 § Om som anges omen
brottsutredningar och för vilketskattemyndigheters medverkan i

år följa har lagts ned på grundsvårare påföljd fängelse kanän ett av
endastfår uppgift brottsmisstanke lagrasbristande bevisning, om

bedömningden misstänkte enligt âklagaresunder förutsättning att
uppgiften förmisstänkt för brottet och behövsalltjämt skäligenär att

förundersökningen skall kunna nytt.tas upp
i förstaföreligger, skall uppgiftsärskilda skälOm inte som avses

infördes.uppgiftenår efter detstycket gallras tre attsenast

får lagrasmisstänkt för brott inte§ Uppgift någon31 äratt omom
lagakraft-hanmisstänkte har lagts ned elleråtal denmot om genom

dom har frikänts.vunnen

Andra databaser

ändamål och innehåll bestämmasskall32 § databas inrättasInnan en
skallskall ske. Databasengallringuppgift lämnas när senastsamt om

benämning.ha särskilden
fâr bevaras.uppgifter i databasfår föreskrivaRegeringen att en

upplysninginnehålla uppgift33 § databas skallOm attomsom geren
kanmisstänkt för brott ellereller har varitnågon dömd för brott, ärär

databasenverksamhet, skallbefattning med brottslig senast treantas ta
för förhands-Datainspektionenanmälas tillveckor innan den inrättas

kontroll.
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Överklagande

§fâr34 § Skattemyndighets beslut enligt §och 16 överklagas11 14
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

träder i kraft den januari 1999.Denna lag 1
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ändring i2 Förslag till skatteregisterlagenlag om
1980:343

Härigenom föreskrivs i fråga skatteregisterlagen 1980:343om
dels och 12 § skall ha följande1 10 § lydelse,att

införsdels det paragraf,i lagen 1 följandeatt en ny a av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1
de ändamål iFör denna paragraf skall med hjälp auto-som anges av

matisk databehandling föras centralt skatteregister för hela riket ochett
skatteregisterregionalt för varje län.ett

Registren skall användas vid beskattning för
samordnad registerföring identifieringsuppgifter beträffandeav

juridiskafysiska och personer,
ochrevisions- kontrollverksamhet,annan

taxering enligt taxeringslagen 1990:324 bestämmandesamt av
pensionsgrundande inkomst,

redovisning, bestämmande betalning4. och skatt enligt skatte-av
1997:483,betalningslagen mervärdesskattelagen 1994:200, lagen
särskild1991:586 inkomstskatt för utomlands bosatta, lagenom

1990:912 nedsättning socialavgifter lagen 1951:763samtom av om
inkomstskattstatlig på ackumulerad inkomst.

skall dessutom förRegistren användas
avräkning enligt lagen 1985:146 avräkning vid återbe-om

och avgifter,talning skatterav
2. bestämmande skattereduktion enligt lagen 1993:672 omav

skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete pâ bostadshus, lagen
1995:1623 skattereduktion för riskkapitalinvesteringar, lagenom
1996:725 för utgifter förskattereduktion byggnadsarbeteom
bostadshus och lagen 1996:1231 skattereduktion för fastig-om
hetsskatt i vissa fall vid års taxeringar,1997-2001

skattemyndighets brottsbe-
kämpande verksamhet enligt
lagen 0000:000 skattemyn-om
digheters medverkan i brottsut-
redningar samt

gäldenärsutredning enligt gäldenärsutredning enligt
lagen 1993:891 indrivning lagen 1993:891 indrivningom om

statliga fordringar statliga fordringarav m.m. av m.m.
Det centrala skatteregistret skall också användas för andra ut-

redningar i kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet än som
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tredje stycket och för Riksskatteverkets tillsyn enligt lageniavses
identitetsbeteckning för juridiska m.fl.1974: 174 personerom

1 §a
används förNär registren

ändamål i 1 § tredjesom avses
gäller lagenstycket 3

behandling0000:000 om av
personuppgifter vid skattemyn-

medverkan i brottsut-digheters
redningar.

Terminalâtkomst tilltillTerminalåtkomst upp-upp-
centrala skatteregi-gifter i detskatteregi-det centralagifter i

förfinnas endast defârför defår finnas endast stretstret
i § och iändamål 1ii § ochändamål 1 angessomsom anges
övrigtutsträckning idenövrigtutsträckning iden somsom
styckena.andra-sjätteistyckena.andra-femtei angesanges

uppgiftertillterminalátkomstfår haSkattemyndigheten i länet som
uppgifterfrågadock endast il-6,och 6 §§, 7 §i 5 somomavses

självdeklaration1990:325kap. 19 § lagenenligt 2skall lämnas om
uppgifterde22 och 25kontrolluppgifter, 13-15, 17,och samt

dubblettskattse-skattsedel ochutfärdandebehövs fördärutöver avsom
övrigaockså tillterminalátkomstfår haSkattemyndighetendel.

beskatt-ellerför pågåendede,i 7 §uppgifter annatomsom avses
beskattas iskattskyldigellerhänför sig till länetningsår, somavser

uppgiftertillterminalátkomsthaSkattemyndighetenVidare fårlänet.
regeringenutsträckningvid revision i deninför ochbehövssom

föreskriver.
fâr brotts-Skattemyndighet i

verksamhet enligtbekämpande
skattemyndigheterslagen om

brottsutredningarmedverkan i
uppgiftertillha terminalåtkomst

§§, med undan-i 5-7som avses
uppgift civilstånds-färtag om

första stycketenligt §ändring 5
förstaenligt §uppgifter 5

uppgifter registre-stycket om
förstaenligt 5 §rads barn

enligt §stycket uppgifter 5
styckenaandra och tredje samt
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16,uppgifter i 7§avsessom
och 23.20, 22

uppgifter iterminalåtkomst tillfår haRiksskatteverket som avses
5-7 §§.

uppgifter enligtterminalåtkomst tillKronofogdemyndighet får ha
Kronofogdemyndighet i det län däroch6 §§ 7 § 1,35 och ettsamt

terminal-ha sådanfår vidareåtgärderregistrerat för exekutivamål är
Terminalåt-12 och 13.§uppgifter enligt 7åtkomst i fråga om

kronofog-hosgäldenärregistreradfår denkomsten är somsomavse
sambeskattasellergäldenäreneller make tilldemyndighet somannan

tenninalát-får§ 1uppgifter enligt 7frågagäldenären. Imed om
någondärfåmansföretagidelägareockså denkomsten ärsomavse

delägare.i tredje meningen äravsessom
myndig-behörigframgår218/92förordning EEGrådetsAv attnr
rörandeuppgiftertillterminalåtkomstEU-land får hahet i annatett

mervärdesskatt.

l2§
regio-tillTenninalåtkomstregio-Terminalåtkomst till ettett
endastfinnasfårnalt registerfinnas endastregister fårnalt

i §1ändamålför dei §ändamål 1för de angessomangessom
utsträckningendast i denochutsträckningendast i denoch

styck-andra-fjärdeitredjei andra och angessomangessom
styckena. ena.

terminalåtkomstfår haskattemyndighet i länetochRiksskatteverket
första stycket.i §uppgifter lltill de som avses

brotts-får iSkattemyndighet
enligtverksamhetbekämpande

skattemyndigheterslagen om
brottsutredningarmedverkan i

uppgiftertillterminalåtkomstha
stycket.första§i 11som avses

terminalât-får haärendeskall handläggaskattekontorDet ettsom
fårskattekontorandra stycket. Etti §till handling 11komst som avses

vidärendefinns i etttill handlingockså terminalåtkomstha ettsom
ärende.för handläggningendet behövsskattekontor ettannat avom

föreskrivafårRegeringen attfår föreskrivaRegeringen att
skatte-ellerRiksskatteverketRiksskatteverket eller skatte-

fallmyndighet i änfallmyndighet i än annat somannat som
hafårstycketfjärdefår ha itredje stycketi avsesavses

handlingtilltenninalåtkomsttill handlingterminalåtkomst
stycket.andrai 11 §andra stycket.i 11 § avsessomavsessom

januari 1999.kraft denträder i llagDenna





SOU 1998:9

Uppdraget1

Direktivenl 1
.

skattemyndigheternas behovutredauppdragUtredningen har i att av
föreslå rättsligverksamheten ochbrottsbekämpandei denregister en

registren bör inregisterhållningen. Bestämmelserreglering tasomav
finns för brottsutredningarförfattning. registersärskild Dei somen

vägledande. Utgångs-tullmyndigheterna börochinom polis- vara
skall ha ADB-stödskattemyndigheternapunkten bör ettattvara

dock med de justeringaroch tullen har,det polisenmotsvarande som
intressejust skattebrott. Avföranledas inriktningenkan motavsom
likartadandra länder medregister iockså förekomstenär enav

Sverige, i Tyskland.föreslås idenorganisation t.ex.somsom
ställningbestämmelsernautformningenskall vidUtredningen taav

vilka bearbetningarregistreras ochuppgifter skalltill vilka avsom
väsentliga iAndra frågorskall få ske.personuppgifter ärsomsom

få lämnas frånuppgifter skalli omfattningvilkensammanhanget är ut
skattemyndig-inomandra enheteri vilken utsträckningregistren och

Frågoruppgifterna.skall få delandra myndigheterochheten omav
skallmåste Detuppgifternaoch gallring övervägas.bevarande av

fårpersonliga integritetenskildesdenuppmärksammassärskilt att
skallsekretesslagenföljdändringar itillräckligt skydd. Behovet sesav

over.
in-omfattning deni vilkenskall vidareUtredningen överväga

i andrafiskala register ochskatteförvaltningensifinnsformation som
underlättaförtillgängligaskallregistermyndigheters attvara

lagändringarföreslå deskattebrottmisstänktautredningar samtom
skallbefintligaUtgångspunktenmotiverade. är systemär attsom

måsteskatteregistrenuppgifter iVissautnyttjas effektivt. vara
brottsbekämpande verksamhet.skattemyndigheternasitillgängliga

tillpolisregistrenochuppgifter i bl.a. tull-Likaså kan stor nyttavara
Skattemyndigheternasskattebrott.misstänktautredningarvid om

integritets-uppgifter måstetilltillgång vägasbehov ha motattav
intresset.

skatteregisterlagen behöverundersökaingår ocksåuppdragetI att om
skattebrott. I detutredningarsyfte underlättaändras i att samman-om
huvudsakliga syftet meddetutgångspunktenbörhanget attvara

motiverat inskalldetförändras. Förinte skallregistren att taatt vara
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uppgifter i skatteregistren måste de ha betydelse förävennya stor
beskattningsverksarnheten.

För förebygga ekonomisk brottslighet och upptäcka fleratt över-
trädelser skatte- och avgiftsbestärmnelserna det viktärav attav
Skattemyndigheten har informationsstöd medger effektivett som en
skattekontroll. Skattemyndigheternas tillgång till det centrala skatte-
registret förs Riksskatteverket för hela landet med vissaärsom av
undantag begränsad till uppgifter det länet. Dennasom avser egna
begränsning har visat sig medföra olägenheter vad kontrollenavser av
bl.a. företagsgrupper består företag både i det länet ochsom av egna
i andra län eller kontrollåtgärdernär skall samordnas. Utredningen
skall analysera behovet åtkomst till uppgifterna i registret förav
skattekontrollverksamheten och föreslå de författningsändringar som

motiverade. Skulle det underär arbetets gång visa sig det föratt
skattebrottsbekämpningen finns behov ytterligare ändringar iav
skatteregisterlagen för stärka skattekontrollen, skall utredningenatt
lägga fram förslag därom.

Vid utredning skattebrott, särskilt det gäller punktskatter,när kanav
uppgifter i tullens register till Vissa uppgifterstor nytta.vara som

förbehövs utredning skattebrott kan ha betydelse för tullensävenav
verksamhet. Utredningen skall bedöma uppgifter kan tillom som vara

för båda verksamheterna bör finnas registrerade hos både tull-nytta
och skattemyndighet eller det tillräckligt uppgifternaär attom
registreras hos myndigheterna. I sistnämnda fall bör den andraen av
myndigheten enkelt och effektivt tillgång till uppgifterna.sättett
Utredningen bör vidare vilka effektivitetsvinster kanöverväga som

utveckla informationsutbytetgöras mellan myndigheterna.attgenom
För tullens del kan det finnas behov få åtkomst tillt.ex. attav
uppgifter i det centrala skatteregistret.

Utredningsdirektiven har tagits in bilagasom

Utredningsarbetet1 .2

Utredningsarbetet har bedrivits med målsättningen att anpassa
bestämmelserna behandling personuppgifter i skattemyndig-om av
heternas brottsbekärnpande verksamhet dels till den rättsliga ram som
följer med förslaget till personuppgiftslag, dels till hur behand-en ny

uppgifterling sker i tullmyndigheternas och polisens brotts-av
bekämpande verksamhet. Europarådets rekommendation använd-om
ningen personuppgifter i polissektorn har också beaktats.av

Företrädare för skatteförvaltningen, Tullverket polis- ochsamt
åklagarmyndigheterna har inbjudits till utredningens försammanträden

informera hur möjligheterna behandla information iatt attom
brottsbekämpande syfte utnyttjas vid respektive myndighet. Studie-
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hoshos Riksskatteverket och tullmyndigheten ibesök har gjorts
Generaltullstyrelsen harRiksskatteverket och sammanställtStockholm.

förtill grund behovsanalyser.promemorior legatsom
personuppgifteringått utreda hur behandlas iuppdragetI har att

Oberfinanzdirektion i Frankfurt ochhar gjorts vidandra länder. Besök
Excise National Investigation Service i London.H M Customs -





Bakgrund 39SOU 1998:9

Bakgrund2

april 1995strategi frånled i regeringensVår utredning ingår ettsom
skr.brottslighetenden ekonomiskaåtgärderför samlade mot

Somrskr. 1994/952412.1994/95:JuU24,1994/95:217, bet. en
genomförandetskall innehållet i ochuppdragetbakgrund till av

översiktligt.strategin beröras
skattemyndigheternaspersonuppgifter iFrågor behandling avom

sammanhang.organisatoriskaplaceras i sittbrottsutredningar måste
för bekämpningenkortfattad redogörelseinnehållerkapitelDetta aven

förslagetDärefter kommerordning.enligt nuvarandeskattebrott om
brottsutredningarimedverkanskattemyndigheterslag attomen ny

behandlas.

ekonomiskstrategiRegeringens2.1 mot

brottslighet

Inledning1 1
.

brottslighetenekonomiskaden ettbedömtStatsmakterna har som
nämndai denharRegeringensamhällsproblem.allvarligt ovan
omöjligtför sigochdet i är1994/95:217skr.skrivelsen angett att

och detnäringsidkareenskilda,kostarbrottslighetenvadexaktatt ange
miljarder100-150tilluppskattatsharkostnadernaallmänna, attmen

kronor år.per
svârbemästrad. DenbrottslighetenekonomiskaDen varaanses

vilketverksamhetsformer,regler ochnäringslivetsfriautnyttjar det
samhälletsdelssvårutredd,ochsvárupptäcktden attmedför dels äratt

begränsad.månvissmotåtgärder i ärgällerdethandlingsfrihet när
och drar,lagstiftningförändradsnabbt tillsigBrottsligheten anpassar

såregelsystemet ärfördelvad gäller skattesystemet,inte minst attav
ochinternationaliseringenfortgåendedenkomplext. Den avgynnas

möjliggörBl.a.datoriseringen.främsttekniska utvecklingen,den
brottsligamellankommunikationerdatatekniken snabba och anonyma

ochundanskaffningsnabbhögkvalitativa förfalskningaraktörer, samt
harinternationella planetbrottsliga vinster. På dettvättning av-av

kapital förtrörlighetenvalutamarknaden och den friaregleringen avav
innefattar transaktionerbrottslighet översig ekonomiskmed som
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Inträdet i EU har inneburit Sverigegränserna. också berörsatt av
bedrägerier inom EU:s bidragssystem.

Strategin frånutgår bedömningen samhällets åtgärder denatt mot
ekonomiska brottsligheten har brister och huvudanledning tillatt en
detta samlad styrning åtgärderna saknas.är Ett ochatt en av samma
brottsliga förfarande kan kräva ingripande från flertal myndigheterett
under utredningsstadiet. T.ex. det normala förfarandet vidär utred-en
ning skattebrott det misstänkta brottet uppmärksammas iattom en

Åklagarenskatteutredning och anmäls till åklagare. beslutar därefter
förundersökning skall inledas eller inte. förundersökningInledsom

verkställs denna polisen under åklagarens ledning. Behovetav av
specialistkompetens kan medföra den tjänsteman på skattemyndig-att
heten verkställt brottsutredningen biträder i förundersökningensom

sakkunnig. påKravet samordning mellan myndigheterna kansom vara
och har bl.a. på grund bristande eller olika priorite-stort av resurser

ringar inte kunnat uppfyllas. avsaknad enhetligaI regler harav sam-
verkan utvecklats i olika riktningar skilda håll och ofta varit
beroende initiativ från enskilda tjänstemän.av

2. 1.2 Huvuddragen i strategin

Regeringen har slagit fast kampen den ekonomiska brottslig-att mot
heten prioriterad verksamhet för myndigheterna.är Det över-en
gripande målet med strategin den ekonomiska brottslighetenär att
skall minskas. För uppnå målet måste åtgärder genomförasatt som
innebär effektivisering frågai förebygga, upptäckaatt samten om
utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.

1.3 Genomförandet strateginav

Arbetet med genomföra strategin sker bred front och omfattaratt
såväl effektivisering kontroll, utredning och sanktioner motav
ekonomisk brottslighet näringslivets egenåtgärderuppmuntransom av

sådan brottslighet.mot
Genomförandet förutsätter såväl lagstiftning ändringar iny som

befintliga lagar. På området berör skattebrottsutredningarnärmastsom
har bl.a. följande föreslagits eller genomförts.

För förbättra skattekontrollen och öka möjligheten upptäckaatt att
ekonomisk brottslighet skärps skatteflyktslagen prop. 1996/97: 170
och skattemyndigheternas möjlighet till revision utvidgas SFS
1997:494. Vidare föreslås införandet kontrollagstift-permanentav en
ning i fråga punktskatter SOU 1997:86. Förenklade reglerom m.m.
i fråga uppgiftsskyldighet vid självdeklaration och arbetsgivaresom
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1997:495. Ikontrolluppgifter har införts SFSskyldighet lämnaatt
fångamöjligheterskattemyndigheternassyfte förbättra att uppatt

avgifter har skatte-skatter ochredovisar eller betalarföretag intesom
skatteförvaltningen harföljdmed rättändratsregisterlagen attatt

1997:524.skatteregistret SFSuppgifter iytterligareregistrera
informa-snabb och säkerekobrottsbekämpning förutsätterEffektiv

berörda myndigheternamöjlighet för detionshantering och atten
behandlingbestämmelserLagförslag medinformation.utbyta omnya

i kapitelpolismyndigheter behandlasochhos tull-personuppgifterav
behandling hossådanöverväganden i frågaVåra3 och om

finns i kapitelskattemyndigheterna

myndighetersamarbete mellanRiktlinjer för ökat2.1.4

utfärdat myndighets-strategini enlighet medharRegeringen
ekonomiskbekämpningenmål riktlinjer föroch avgemensamma

för bl.a.gällerRiktlinjernaskall gälla för 1997.brottslighet som
skatteförvaltningen,tullverket,polisväsendet,åklagarväsendet,

exekutionsväsendet och länsstyrelserna.
brottslighetenminska den ekonomiskaMålet attär att genom

prioriterasskallLångsiktiga insatserdenna.insatsernaprioritera mot
ochsamverkansformerOrganisation,lösningar.kortsiktigaföre

läggastonvikt skallökadskall utvecklas. Enarbetsmetoder
tidigafå framföroch insatserbrottsförebyggande insatser att

brottslighet. Genomekonomiskformerpåindikationer attavnya
företeelsermisstänktaspaningkontroll ochinrikta motmot m.m.

punktmarkering,s.k.ekobrottsling,förflutetmed ett sompersoner
också ökaMyndigheterna skalleffektiviseras.verksamhetenskall

inomområde. De skallekobrottsbekämpningensinomsamarbetet
eko-sådant berörvarandrainformeralagstiftningens somomram

projekt-fall bedrivas iskall i vissaUtredningarbrottsbekämpningen.
indrivning ochlagföring,beskattning,form där intresset rätt annanav

myndigheterSamarbetet medfrån början.redanbeaktasverkställighet
Östeuropa,och liksomCentral-eller länder iinom EUländeri andra

skallfinansiellariktas EU:sbrottåtgärder system,motmot som
prioriteras.
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2.2 Myndigheter utreder skattebrottsom

Åklagare2.2.1 och polis

Åklagarväsendet leds Riksäklagaren. Under Riksåklagaren finns sjuav
åklagardistrikt äklagarmyndighetmed i varje distrikt. Dessutomen
finns Statsâklagarmyndigheten för speciella mâl bedriversom
riksomfattande verksamhet. Myndigheten ingår i Riksenheten mot
ekonomisk brottslighet.

Mål kvalificerad ekonomisk brottslighet har nationellom som
utbredning eller internationell anknytning handläggs Statsåklagar-av

för speciellamyndigheten mål. Statsáklagarmyndigheten handlägger
också andra ekobrottmâl det särskilda skäl lämpligt. övrigtär Iom av

ekobrottmâlen regionalthandläggs i de sju áklagardistrilcten. Vid de
åklagannyndigheterna Stockholm, Göteborgstörsta och Malmötre

finns särskild kammare för handläggning ekobrottmâl. I landeten av
handläggs ekobrottmäli övrigt regel särskilda åklagare.som av

Statsåklagarmyndigheten och Riksenheten ekonomisk brottslighetmot
dåjanuari 1998, Ekobrottsmyndighetenupphör den l inrättas se

nedan.
förvaltningsmyndighetRikspolisstyrelsen centralär för polisen.

högsta polisorgan i de flestaLänsstyrelsen hänseenden.är Under
eller flera polismyndigheter,finnslänsstyrelsen och verksamen var en

polisdistrikt. Länsstyrelsen bestämmer länetsinom indelning iett om
dock det framöver skallpolisdistrikt. Tanken finnas endastär att en

23 län harlän. I 20 den ordningenpolismyndighet införts.avper
huvuddelen ekobrottsutredningarnahandläggspolisenHos regio-av

länskriminalenheternas ekorotlar. Ofta ekonomer knutnanalt på är till
flertalet länspolismyndigheter finns iPâ dag kriminal-ekorotlarna.

Ekorotlarna har oftaunderrättelseverksamhet. spanings- och under-en
till underrättelseverksamheten.knuten Pårättelseenhet centralnära

Rikskriminalpolisen ekorotel. Rotelnnivå finns det inom ingår ien
ekonomisk brottslighet och samlokaliseradRiksenheten är medmot

för speciella mål. Den står underStatsåklagarmyndigheten operativ
statsåklagarmyndigheten.vid Inomöveräklagaren Riks-ledning av

särskild enhet på nationellvidarekriminalpolisen finns ochsomen
med kriminalunderrättelseverksamhet.nivå arbetarinternationell

underrättelseverksamhet angående ekonomiskrotel förLikaså har en
infonnationsutbyte sker mellanSamarbete och debrottslighet skapats.

Rikskriminalpolisenskriminalunderrättelseenheterna ochregionala
har nätverkPolisenkriminalunderrättelseverksamhet. ett av sam-

utomlands och deltar aktivtbrottslighet ibandsmän för ekonomisk
med inriktning kriminal-polissamarbetsorganinternationella

underrättelseverksamhet.
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Ekobrottsmyndigheten2.2.2

Ekobrotts-1997/98:för 1998 lprop. sägsbugdetpropositionenI att
åklagannyndig-1998januaridenskall inrättas 1myndigheten som en

samordna ochuppgifter försärskildaåklagarväsendet medinomhet att
stabs-nationellabrottslighetekonomiskbekämpningenutveckla av

åklagarverksamheten närEkobrottsmyndigheten överfunktioner. tar
GötalandStockholm, Västrastorstadslänendeekobrott idet gäller tre

Riks-Ekobrottsmyndigheten underlän skallövrigaoch Skåne. I
ekobrotts-rörandeverksamhetåklagarväsendetssamordnaåklagaren
mål.kompliceradesärskiltbehov,i mån överlighet tasamt, av

mellansamverkanverksamheten bygger näraoperativaDen en
Förundersökningarnaspecialister.olika slagpoliser ochåklagare, av

Deåklagarledda arbetsgrupper.samlokaliseradebedrivas ikommer att
anställdadisponerakommer ärEkobrottsmyndighetenpoliser attsom

polisväsendet.förfogandeoch ställs tillpoliseninom av
Ekorådetekobrottsamverkansorgannivå skallcentralPå motett

ochEkobrottsmyndighetentilladministrativt knutetRådetinrättas. är
tillkansliMyndighetenm.fl.verkschefer ärberördabestår av

uppföljning,analys,stabsfunktionernationellaoch harEkorådet
utarbetandeaktioner,myndighetsgemensammainitiativ till av

Ekorådet.kanaliserasm.m.rörande ekobrottlagförslag genomsom
verksamhetin sininitiativ riktaockså motMyndigheten kan eget

ochåtgärderbehovetanalyseraföreteelser,ellerbranschervissa av
lagändringarregeringenföreslå m.m.

EkobrottsmyndighetenbestämmerRikspolisstyrelsenmedsamrådI
detmyndigheternamellan närsamverkanförformernade närmare

bedrivabörRikskriminalpolisenkriminalunderrättelsetjänst.gäller
samverkaniekobrottsområdet närainomkriminalunderrättelsetjänsten

beställarrollhabör gentemotEkobrottsmyndigheten,med ensom
frågor.i sådanapolisen

stabsfunktionernationellaroll medsärskildaEkobrottsmyndighetens
underdirektmyndighetavseenden äri vissadeninnebär enatt

åklagarmyndighet.delenoperativa äri denmedan denregeringen, en

samverkanRegional2.2.3

myndighetssamverkanregional1995:736förordningenGenom om
organisationsärskildbrottslighet harekonomiskbekämpningför enav

Samverkans-län.varjeinförts iområdetregional samverkanför
debestårövrigtoch ilandshövdingenleds avorganet som av

skatteförvaltningen,åklagarväsendet, polisen,regionala cheferna inom
utbytetTullverket,fallförekommandeoch iexekutionsväsendet

verksamhetenplaneringensamordnarinformation och motavom
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ekonomisk brottslighet i länet. Till samverkansorganets uppgifter hör
utarbeta strategi, tidigt uppmärksammaatt inslag ien gemensam nya

den ekonomiska brottsligheten och initiativ tillta gemensamma
aktioner. Som exempel sådana aktioner kan nämnasgemensamma
krogsaneringsprojekt och insatser vissa branscher, taxiverk-mot t.ex.
samhet.

De regionala samverkansorganen bibehålls efter inrättandetäven av
Ekobrottsmyndigheten. Myndigheten skall företrädd ivara sam-
verkansorganet.

2.3 Närmare skattebrottsutredningarom

2.3.1 Allmänt

Liksom fallet med ekonomiskär brottslighet det polisenärannan som
under ledning åklagare verkställer brottsutredning såvitt gällerav
skattebrott. Nästan all utredning skattebrott förutsätter dock initiativav

och underlag från skattemyndigheterna. Skattebrott upptäcks oftastav
i samband med skattemyndigheterna fiska kontrollgöratt en av en
skattskyldig. Skattemyndigheterna anmäler därefter brottet till
åklagaren initierar förundersökning. Förundersökningensom en
verkställs polisen med skattemyndigheternas revisionspromemoriaav

Åklagarenbas för arbetet. kan begära från skatte-att expertersom
myndigheterna biträder vid förundersökningarna. frågaI om mer
komplicerade förfaranden underlättas både utredningen brott ochom
skatteutredningen utredningarna kan bedrivas parallellt och hjälptaom

varandra.av

2.3.2 När uppstår misstanke skattebrottom

I utsträckningstörre ekonomisk brottslighetän begås skattebrottannan
isolerad från brottslighet. Mervärdesskattebedrägerier kan dockannan
i många fall inslag i organiserad brottslighet.utgöra Likasåett ären
skattebrott och bokföringsbrott kap.11 5 § brottsbalken vanligen
kombination. En misstanke skattebrott uppkommer för det mestaom
hos skattemyndighet, vanligen i revisionsverksamheten. Skatte-en
myndigheterna får också tips från andra myndigheter eller från allmän-
heten antingen i form anmälan eller företagmot ettav en en person
eller information företeelser kan omfatta skattebrott. Ettsom om som
sådant tips kan föranleda skattemyndigheterna inleda kontrollatt en av
den skattskyldige. Oftast brukar sådan kontroll handläggas viden
särskilda enheter inom revisionsverksamheten med inriktning eko-mot
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kontrollverksam-brott imisstankeUppkommeroch skattebrott. omen
inomtips,kontroll på grundinledsheten, eller tar manaven

skattskyldigedenuppgifter harfram deskatteförvaltningen omman
eller ytterligareregisterslagningdessakompletterarsamt genom

medinleds kontrollenföreteelseOm tipset attutredning. avser en
förfogarskatteförvaltningen överurvalssystemmaskinella som

kaneller företagden kretsför finnaanvänds varaatt sompersonerav
berörda.

ochkontrollsamband meduppkommit ibrottmisstankeSedan om
skatte-uppgiftertagit fram dehargranskningenutförden somsom

vanligtskattskyldige, detdentillgång till är attmyndigheten har om
medunderhandskontaktskattetjänstemannengranskandeden tar

skattemyndig-påockså tjänstemännenförekommeråklagare. Det att
bedömningföråklagaremed polis ochsarnrnanträffarheten aven

anmälanformellförkrävsuppgiftervilka ytterligare omensom
skattemyndig-biståsituationeri sådanaPolisen kanbrottsmisstanke.

spaning.förutredning ellermedheten
harbegânget,brott äranledningfinnsOm det anta att ettatt
tillbrottsmisstankenanmälaskyldighetSkattemyndigheten atten

197l:69skattebrottslagen§ attSåledes framgår 17åklagare. av
ellerskatterfrågorhandläggerförvaltningsmyndigheter omsom

tillanmälanskalldäribland skattemyndigheter, göraavgifter,
harlagenenligtbrottanledningfinnsså detåklagaren attantasnart
intebrottetkandetdock integäller attbegåtts. Detta antasom

anmälan annatellermedföra påföljd enligt lagenkommer avatt om
taxerings-§22ifinnsbestämmelseMotsvarandebehövs.inteskäl
brott motskattebrott även1990: 1236förordningen utöver angersom

lagenstyckettredje§och 111385aktiebolagslagen 1975:7 §12 kap.
vilkabrottpensionsutfästelsetryggande1967:531 somm.m.om av

anmälaSkyldighetenanmäla. attskyldigaskattemyndighet är att
beivrasbeloppvissaunderBrottundantag.inteskattebrott är utan

Förskattetillägg. attmedförfarandeadministrativtettgenom
anmälanbedöma närpersonalskatteförvaltningensunderlätta för att
fastställtRiksåldagarenmedsamrådiRiksskatteverketskall hargöras
varierarBeloppenske.anmälan börriktvärden förbeloppsmässiga när

Avengäller.prövningenskattebrottformvilkenberoende på somav
fråga äranmälanskall görasriktvärdenaunderstigerbeloppen omnär

Enallvarlig art.deneller ärbrottslighetupprepad avannarsomom
skälsådanaanmäla brottunderlåtafår inte somskattemyndighet att av

förekommitdetellerbrottetstadgat förbötesstraff attbara äratt
ochstrafflindrigtfåttfriats elleråtaladefall där denliknande

Bedömningomständigheter.personligapåha berottkan avutgången
skatte-fårhelleråklagaren.alltidnämligenskall görasdetta slag av
arbets-polismyndighetensochåklagar-tillhänsynmyndigheten ta

uppsåt.gärningsmannensbedömningellersituation göra aven
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Skyldigheten anmäla brott innefattar enligträtt 14 kap.att 1 §en
sekretesslagen lämna uppgifter till åklagaren för vilka detatt ut annars
råder absolut sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen. Skattemyndig-
heterna har också möjlighet anmäla eller lämna uppgifter jämvälatt

andra brott de nämnda. Enligtän 14 kap. 2 § sekretesslagenom ovan
hindrar sekretess inte skattemyndighet lämnar uppgift till åklagareatt
eller polis angår misstanke brott, fängelse föreskrivetärsom om om
för brottet och detta kan föranleda påföljd böter.änantas annan

2.3.3 Förundersökning i mål skattebrottom

Regler förundersökning finns i huvudsak i 23 kap. RB och i för-om
undersökningskungörelsen 1947:948. I korthet gäller bl.a. följande.

förundersökningEn skall inledas då det finns anledning att anta att
brott förövats. En misstanke konkret brott måste alltsåett ettom

finnas, misstanken kan och oprecis. Faller brottet undermen vara vag
allmänt åtal åklagaren skyldig inleda förundersökningär såatt snarten
det finns anledning brottet begåtts 23 kap. §1 RB.att anta att
Åklagaren har möjligheter begränsa förundersökning kap.23att en

§4 RB. Rena bötesbrott och brott begås under rättegånga som en
kan utredas förenklat utredningsförfarande 23 kap. 22 §ettgenom
RB.

förundersökningEn syftar dels till brott föreligger ochutrönaatt om
skäligen kan misstänkas för brottet skaffa underlagsamt attvem som

för beslut väckande åtal, dels till förbereda målet såatt attom av
bevisningen kan läggas fram vid huvudförhandling i domstolen
23 kap. 2 § RB. Genom förundersökning får den misstänkteen
vidare inblick i åklagarens bevismaterial och därmed möjlighet atten
förbereda sitt försvar. målsägandeEn kan förundersökningengenom
få enskilda anpråk utredda.

Reglerna i 23 kap. RB åklagare och polis möjligheter bedrivaattger
utredning brott effektivt. Bl.a. kan de använda vissa tvångs-en om

medel, hämtning till förhör. Reglerna innebär emellertid ocksåt.ex.
skydd för den misstänkte förundersökningen.under Reglerett rättom

till insyn i förundersökningen, offentlig försvarare och irätten att
vissa fall få domstolsprövning beslut under förundersökningen,av
kompletteras krav objektivitet under förundersökningen.ettav
Enligt kap.23 §4 RB skall åklagare och polis inte bara tillvarata
omständigheter och bevis till nackdel för den misstänkteär utansom
också sådant talar till dennes förmån. Den s.k. hänsynsprincipensom
enligt bestämmelse ställer krav bl.a. förundersökningenattsamma
bedrivs så inte någon i onödan för misstanke eller fårutsättsatt
vidkännas kostnader eller andra olägenheter.
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beslutarskattebrott ochanmälanSkattemyndighetenGör en om
förundersökning detanmälan inledagrund äråklagaren somatt av

alltidFörundersökningen ledsutför denna.polisenregel av ensom
skall väckas. Detåtalställning till ärocksååklagare, tar omsom

på skatte-med den tjänstemankontaktutredande polisvanligt taratt
Tjänstemännenskatteutredningen.utförtmyndigheten som

förunder-sakkunnig vidockså biträdakanskattemyndigheten som
förhör.ochhusrannsakanmedverka vid bl.a.ochsökningen

kompliceradeochi enklaredelaskanFörundersökningarna merupp
SkattemyndighetenharutredningarnaenklareVid deutredningar.

revisionspromemoria innanochskatteutredningen upprättatavslutat
utrednings-då polisensfall bestårmångainleds. Iförundersökningen

utredningarnakompliceradeförhör. Vid dehållaendastarbete attav
brott innanmisstankeanmälerSkattemyndighetenvanligtdetär omatt

Skattemyndigheten strävarPolisen ochhar avslutats.skatteutredningen
ideltaGenomutredningarna.samordnaefterfall atti sådana att

Skattemyndighetensig tjänstemännentillgodogörförundersökningen
förtillbrottsutredningeni äromständigheterkunskap gagnsomom

skatterättsligsigtillgodogöri sinmedan polisenskatteutredningen, tur
enskilda fallet.i detkunskapskattetjänstemannensochkompetens

till1995periodenanmäldes underskattebrottdeAv marssom
enklaendast% krävagenomsnitt cirka 70bedömdes i1996februari

tvångsmedelomfattainteutredningsinsats,mindreochutredningar en
iendasthusrannsakanellerinnefatta beslagriktade samtmot person

tillanmälanskattemyndigheternasfall däromfattning. Demindre
tillrevisionspromemoria uppskattasfärdigställdåtföljtsåklagaren av en

huvudsakligensammanfalleranmälningarna%.74 Degenomsnitti
Ekobrottsberedningensutredningar Seenklamed de anges somsom

112.1997:23,Skattekriminal, Dsrapport s.

skattebrottsenheterInrättande2.4 av

harskattebrottvid utredningeffektivitetenhöjasyfteI enatt av
förskallfrågaföreslagits iomorganisering ansvarasomom vem

SkattekriminaliEkobrottsberedningen harutredningen. rapporten
skatteförvaltningenfördelarmedförenatdetslagit fast är storaatt om

liknandeochutreda skattebrottuppgiftpolisensöver att annantar
skatteförvaltningeninnebärordningenföreslagnabrottslighet. Den att

verksam-brottsutredandedenfiskalasåväl denplanerasjälv kan som
skatte-ochbrotts-mellansambandetsakligaså detheten näraatt

hosskattebrottsenheterInrättandetutnyttjas.kanutredningar bäst av
skatterättsliga kompetensenockså deninnebärskattemyndigheterna att

brottsutred-itillvarataskanbättremyndigheternafinns hossom
ningarna.
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Ekobrottsberedningens förslag har beretts inom regeringskansliet och
har resulterat i proposition skattemyndigheternas medverkan ien om
brottsutredningar, 1997/98:prop. 10. I propositionen attm.m. anges
skattebrottsutredningarna hos skattemyndigheterna skall bedrivas av
särskilda enheter, skattebrottsenheter. I den följande kommertexten
det begreppet användas samlingsbegrepp för den föreslagnaatt ettsom
verksamheten.

2.4.1 Tullkriminalen förebild för skattebrottsenhetema-

Förslaget inrättande skattebrottsenheter har haft tullmyndig-om av
heternas brottsutredande verksamhet, tullkriminalen, förebild.som
Tullkriminalen skall därför beskrivas i korthet.

Brott enligt lagen 1960:418 straff för varusmugglingom m.m.
varusmugglingslagen utreds särskilda tullkriminalenheter inomav
tullmyndigheterna. Personalen vid tullkriminalenheterna tulltjänste-är

har fåttmän kompletterande utbildning för handläggningsom av
brottsutredningar. Tullmyndigheterna har för utredningansvaret av

Äralla varusmugglingsbrott. det fråga narkotikabrott får dock iom
varje enskilt fall avvägning det polisen eller tull-göras ären om
myndigheten skall utreda brottet. Skall utredningen verkställassom av
polisen medverkar inte sällan tullpersonal. Avvägningen medgörs
utgångspunkt från den s.k. trekantsöverenskommelsen ingicks årsom
1968 Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Generaltullstyrelsen.av
Avgörande bl.a.är narkotikan förts överlåtelsesyftein i riket iom
eller för bruk.eget

Bestämmelser tullmyndigheters bedrivande förundersökningom av
finns i varusmugglingslagen. I har tullmyndigheternastort sett samma
uppgifter och befogenheter i fråga utreda varusmugglingsbrottattom

polisen har i fråga brottslighet. enskilde tull-Densom om annan
tjänstemannens befogenheter enligt varusmugglingslagen skiljer sig
dock i viss mån från polismannens beroende på tullkriminalenheternas
anknytning till gränsövergångar. Utöver varusmugglingslagens
särskilda bestämmelser rättegångsbalkens förunder-reglerär om
sökning tillämpliga på tullkriminalenheternas arbete.

Tullmyndigheternas utredningsarbete leds i allmänhet åklagare.av
Är saken enkel beskaffenhet kan tullmyndigheterna bedrivaav
förundersökning åklagarledning. Vissa befattningshavare påutan
tullmyndigheterna efteräger särskilt förordnande meddela strafföre-
läggande.

Tullkriminalenheterna organisatoriskt åtskilda från tullmyndig-är
heternas fiskala verksamhet. Tullfrågor och brottsutredningar hand-
läggs därför inte tjänstemän. olika verksamhetsgrenarnaDeav samma
samverkar dock vid brottsbekämpningen. Ger den fiskala utredningen



Bakgrund 49sou 1998:9

indikationer på vidarebefordras informationen till tullkriminal-brott,
självständiga i för-enheterna. Eftersom verksamhetsgrenarna är

hållande varandra fråga utbyte uppgifter för vilkatill skall i om av
sekretess regler iakttas gäller i fråga utläm-råder, samma som om
nande sådana uppgifter till myndighet. Informationsflödetav annan

måste således ha stöd antingen i sekre-mellan verksamhetsgrenarna
i någon berörda registerlagstiftningarna.tesslagen eller deav

Tillgången uppgifter i de skilda verksamhetsgrenarnas registertill
innebär bl.a.begränsas också den s.k. ändamålsprincipen, attsomav

syfte uppdaga"spaning" får ske i de fiskala registren i enbartinte att
eller utreda brott.

brottsutredningenvanligt tullens fiskala utredning ochDet är att
dåPersonal från tullrevisionen kanintegreras eller bedrivs parallellt.

brottsutredningbrottsutredningen sakkunniga. Närdelta i som en
fiskala utredningen.inletts den misstänkte tiga i denhar ävenrätt att

bedriver underrättelse- spaningsverksarnhet.Tullkriminalen ochegen

uppgifterSkattebrottsenhetemas2.5

Allmänt2.5 1
.

skatte-Ekobrottsberedningen Skattekriminalföreslog i rapporten en
tidi så skattemyndigheternakriminalreform två för sättsteg att ge

organisation medväl fungerandebygga kompetent ochatt upp en
skattemyndig-brottsutredning. det första skulleerfarenhet I stegetav

åklagare vidbefogenheter till biträdaheternas i huvudsak begränsas att
andrautredning skattebrott. detförundersökning i samband med Iav

kraft efter beslutenligt förslaget skulle träda isteget, avsom
självafä befogenheterregeringen skulle skattemyndigheterna att
straff-utfärdaförundersökningarbesluta och leda samt attom

föreläggande.
skattemyndig-propositionenEfter remisskritik har regeringen i om

inteslagit fastmedverkan i brottsutredningar,heternas att manm.m.
skattekriminalfunktionställning till den fullt uppbyggdatar somnu

omfattar därför endasttvå innebär. slutliga lagförslagetDetsteg en
Ekobrottsbered-första iskattekriminalreform det stegetmotsvararsom

funktionförslag. regeringens förslagningens I huvudsak innebär att en
för utredning inom skatteförvaltningen. Förskattebrott inrättas attav

och ändamålsprincipensäkerställa den enskildes rättssäkerhet att -
med stödprincip det inte tillåtetdvs. den innebär är attatt avsom

iuppgifter inte behövsregelverket för skatteutredningar framta som
viceutreder brottet behöver ellerskatteutredningen den sommen som

mellan skatte-tydliga finnasupprätthålls, skall gränserversa -
skallSkattebrottsutredningarutredning och skattebrottsutredning.
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därför bildandet särskilda skattebrottsenheter organisatorisktgenom av
hållas avskilda från skatteutredningar enligt den modell tillämpassom
vid tullkriminalen.

2.5.2 Brott skall utredas skattebrottsenheternasom av

Regeringens förslag innebär skattebrottsenheterna efter beslutatt av
åklagare skall utreda brott inom skatteomrâdet. brott enligtFörutom
skattebrottslagen skall skattebrottsenheterna utreda brott isom anges
folkbokföringslagen 1994:48l; lagen 1996:598 kontrollom av

alkoholyrkesmässiga mineraloljeprodukter, ochvägtransporter av
tobak; aktiebolagslagen 1975:1385 och lagen 1967:531 om

fall skall skattebrotts-tryggande pensionsutfästelse vissaIav m.m.
få utreda brottslighet skattebrottslighet. Bok-enheterna änannan

föringsbrott enligt kap. 5 § brottsbalken brott11 är är närasom
sammanhängande med, och ofta förutsättning för, skattebrottslighet.en

regeringen både praktiskt och effektivt låtaDet kan enligt attvara
förundersökningskattebrottsenheterna biträda åklagaren vid av

bokföringsbrott misstanke därom uppkommer i skatte-när t.ex. en
eller samband med utredning skattebrott.utredning i en om

förundersökning skallSkattebrottsenheternas medverka vidrätt att
Något hinderinte exklusiv i fråga de nämnda brotten.om ovanvara

genomför förundersökningarna finns såledesi stället polisenmot att
inte.

ansvarsområde skallutanför skattebrottsenheternasBrott fallersom
blandad brottslighet kanutredas polisen. Vidhuvudregelsom av

och övrigutredas skattebrottsenheterdärför skattebrottsligheten av
i samverkan ochUtredningarna kommer skebrottslighet polis. attav

förundersökningsledare. Inommed åklagaren ramengemensamsom
blandad brottslighetorganisation kan sådanEkobrottsmyndighetens

arbetsgrupper.komma utredas fasta, åklagarleddaatt av
såledespresumtionenandra brott de nämndaFör än är attovan

fall där detdock förekommapolisen utreder dessa. Det kan är
beskaffenhet dess samband medlämpligt med hänsyn till brottets och

för brotts-i stället skattebrottsenhetenskattebrottsligheten att svarar
skattebrottslighetled iutredningen. kan förfalskningT.ex. utgöra ett

skattebrottsenhet. Regeringenoch därför lämpligen utredas av en
i enskilda fallföreslår ventil i lagen tillåter åklagaren atten som

deutreda andra brottuppdra skattebrottsenheterna även änatt som
fördet finns särskilda skäl detta.särskilt i lagen,nämns om
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brottsutredningen2.5.3 förRegler

Rättegångsbalkens regler förundersökning med enstaka undantagärom
skattebrottsenheternas medverkan förundersökning-tillämpliga vid

Uppgifterna befogenheterna i samband med förundersökningochar.
skall därför princip dem polisen har.i Ett beslutmotsvara som om

inleda förundersökning skall enligt regeringen alltid fattasatt en av en
Åklagarenåklagare. skall vidare alltid undersökningsledare i devara

förundersökningar handläggs vid skattebrottsenhet.som
får åklagarenSom förundersökningsledare bestämma somvem

faktiskt skall utredningen. Utredningsbefogenheterna kommerutföra
ligga hos såväl Skattemyndigheten polisen. På lång sikt detäratt som

tänkt skattebrottsenheter skall verkställa i princip alla skattebrotts-att
dock förutseutredningar, vissa utredningar där kan behovatt ettman

polisiära insatser bör kunna läggas polisen, i inlednings-av men
enligtskedet det regeringen fördel åklagaren har dennaär attstoren

valmöjlighet. från kanDetta beror på verksamheten inte börjanatt
igång i full skala. Riksskatteverket kommer utrednings-Enligtvara

inledningsvisverksamhet organiseras endast i storstadsregionerna.att

2.5.4 Förenklad brottsutredning

Skattebrottsenheterna skall också få utreda de i den särskilda lagen
iangivna brotten de fall då förundersökning inte behövs. Enligt 23

behövs ändå finns till-kap. 22 § RB inte förundersökning detom
åtal påföljdräckliga skäl för och brottet inte kan föranledaantas annan

form utredning skattebrottsenheterna i sådanaböter. Denän av som
kallas i lagförslaget för förenklad brottsutredning. Valetfall bedriver

undersökningsform förundersökning eller förenklad brotts-av -
ellerutredning beror bl.a. huruvida den misstänkte erkänner-

förnekar brottet.
brottsutredning den skallTanken med förenklad är att utmynnaen

strafförelägganden skall intei strafföreläggande. utfärdaRättenett att
förbehållettillkomma skattebrottsenheterna, detta skallutan vara

få utföra förenklade brottsut-åklagaren. Att skattebrottsenheterna skall
beror således påredningar inte inleda förundersökningar, attmen

förstnämnda fallet ändårättssäkerhetsaspekterna i det tryggas genom
åklagare slutligt ställning till utredningen ettatt tar geren om

åklagaren,tillräckligt underlag för utfärda strafföreläggande och attatt
förundersökning.så inte fallet, alltid kan välja låta inledaär att enom

utredningsförfarandet realiteten skallI vilken takt det förenklade i
förbli sakläggas på skattebrottsenheterna bör enligt regeringen en

Riksskatteverket och Riksåklagaren komma överensatt om.
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Förenklad brottsutredning får inte användas den misstänkteom
under 21 år.

2.5.5 Tvångsmedel

tillåter leder förundersökningRättegângsbalken den densom en resp.
biträder undersökningsledaren besluta vissa tvångsmedel.attsom om

förhör,Sådana tvångsmedel bl.a. hämtning till gripande, beslag od1är
husrannsakan. skattebrottsenheternas förundersökningar kommerl
beslut tvångsmedel alltid fattas åklagaren. fråganIatt av om venom

tvångsmedelskall verkställa besluten har regeringen ansett atomsom
det i för sig kan finnas skäl skattebrottsenheterna vistaoch att ge
befogenheter i samband med tvângsmedelsanvändning, de ineattmen

Enligt kan det finnasi nuläget bör få sådana befogenheter. regeringen
samband utvärderingskäl på frågan i mednyttatt ta en avupp

reformen. gälla skattebrottsenheterna inte kommerNu skall dock att
tvångsmedel. de fall där användan-få använda straffprocessuella Iatt

det tvångsmedel aktualiseras i skattebrottsutredning skalsådana enav
eventuellt med biträde skatte-åtgärderna verkställas polisenav av

brottsenheten.

2.5.6 Förutredning

för åklagare kan begära hjälphar tagit ställningRegeringen att av
utredning brott innan förunder-skattemyndigheterna i fråga avom

utredningen kompletterainledas. Syftet medsökning hunnit är att
förundersökning skälför ställning tillunderlaget kunnaatt ta om en

lagförslaget regeringeninledas motiveringen till benämnereller inte. I
anför kanEnligt vad regeringendetta utredningsarbete förutredning.

ellerutredningsåtgärder registerslagningförutredning somen avse
handlar detuppgifter under hand. regelinhämtande muntliga I omav

arbetsgivare tillreda på enkla förhållanden, ärt.ex.att ta envem som
för bolag.legal ställföreträdareviss arbetstagare eller är ettvem som

juridiskaregeringen sikte på denförutredning kan också enligtEn ta
fakta.bedömningen föreliggandeav

Kriminalunderrättelseverksamhet2.5.7

förfungerar stödKriminalunderrättelseverksamhet övrigettsom
underlag förtjänar bl.a. till frambrottsutredande verksamhet och att ta

för inriktning itill grund vilkenanalyser kan läggas stort ensom
Verksam-för initiera brottsutredningar.verksamhet skall ha eller att
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harsyfta till klarlägga brottslig verksamhetheten kan sägas att om
kriminal-eller kan förutses. polisen bedrivsförekommit, pågår Inom

Riks-underrättelseverksamhet rörande ekonomisk brottslighet vid
länskriminalenheterna.underrättelseenhet och inomkriminalpolisens

syfte arbete liknarskatteförvaltningen bedrivs i fiskaltInom ett som
ochunderrättelseverksamhet. Det handlar samlapolisens attom

för ställning till inriktningen skatte-analysera underlag att ta av
företas.frågan i vilka företag revision skallkontrollen och till om som

Ändamålet denändå funktionellt samband medfiskalt, harär ettmen
framdet kommaverksamheten. Vid analysarbetet kanbrottsutredande

skatteförvalt-fårmisstankar brott. Dessutomuppgifter väcker omsom
kankännedom förhållandeningåendeningen avsom varaom

brottslig verksamhet.utredning rörandeför planeringenbetydelse av
förhållanden,branschförhållanden, utländskafrågakanDet vara om

oftaoch företagskatteundandraganden,metoder för sompersoner
Genomtvivelaktiga affärs- och skattesammanhangiförekommer m.m.

polisen ochskatteförvaltningen, åklagaren ochmellankontakter genom
medger kommerför vad sekretesslageninformationsutbyte inom ramen

godo.brottsutredande verksamheten tilldenuppgifterna
följdsjälvklareller mindreregeringen detEnligt är aven mer
bedrivabefogenhetskattebrottsenheter dessainrättandet attatt gesav

fårinteskattebrottsenheternakriminalunderrättelseverksamhet. Om
regeringen deunderrättelseverksamhet,bedrivamöjlighet attatt menar

utredandeför bedriva dennödvändigt verktygsaknakommer attatt ett
Kriminalunderrättelseverksarnheteneffektivtverksamheten sätt.ett

utredningsverktygskattebrottsenheterna i principockså sammager
fiskalaför denskattemyndigheterna har inom ramensom

verksamheten.
inskränkaskall inteunderrättelseverksamhetbedrivaBefogenhet att

bekämpa brottövergripandepolisens uppgifter. Det ansvaret att
helhets-skall till detPolisenalltjämt hos polisen.ligger att tas ettse

skatteområdet.den inomkriminaliteten inbegripetpågrepp

Spaning2.5.8

förundersökningutanförbåde i ochingå ledSpaning kan ett ensom
konkret brotts-underlag förinhämtasyftar primärt tilloch att en

allmäntocksåkan dockSpaningsverksamhetenmisstanke. mervara
kaninformationbearbeta och analyserasamla in,inriktad att som

utredningsarbete.spanings- ellerbetydelse i framtidaha ett
spaning. Denspaning, dels inreomfattar delsspaningBegreppet yttre

upplysningarininnefattar bl.a. hämtaspaningen attattyttre genom
ochkartlägga kontakteroch andra,misstänktaobservera m.m.resor

bearbetaskrivbordsstolen och består ifrånspaning skerInre att
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information registerslagning eller genomgång arkiveratt.ex.genom av
material.

Polisens spaningsinsatser utanför förundersökningar sker med stöd
2 § polislagen 1984:387. Spaningsinsatser skattebrottav som avser

förekommer oftast frågadet blandad brottslighet. Inär är om rena
skattebrottsutredningar handlar det ofta inhämta sådanaattom
uppgifter också behövs i skatteutredningar, omfattningent.ex.som av

förekomstennäringsidkares produktion eller arbetskraft.svarten av
Någon egentlig skillnad mellan den spaning i dag sker i polisenssom
regi och det slag utredningsverksarnhet bedrivs skattemyn-av som av

finnsdigheten i den fiskala verksamheten inte i sådana fall.
Enligt regeringen finns inget skäl inskränka utredningsmöjlig-att

heterna i brottsutredningen i förhållande till den fiskala verksamheten.
Skattebrottsenheterna skall därför ha befogenhet bedriva spaning.att
Med tanke på skattebrottsenheterna enligt förslaget saknar polisensatt
befogenheter kan frågaanvända våld spaning komma iyttreatt m.m. ,
endast i okomplicerade fall där situationen framstår ofarlig.som

2.5.9 Brottsförebyggande arbete

skattekontrollenRegeringen konstaterar skattemyndigheternaatt genom
förebygga inomhar central funktion det gäller kriminalitetnär atten

inteskatteområdet. Instruktionen för skatteförvaltningen dockger
brottsförebyggandevidta särskildaskattemyndigheterna möjlighet att

åtgärder.
denoch skattemyndigheterna till del kommer utföral med stor attatt

gäller skattebrott bör ocksåbrottsutredande verksamheten vad de
brottsförebyggande insatser i fråga brott inomutföra särskilda om

skatteområdet. haSådana insatser, kommer uttalatettattsom
beståskattebrottsligt perspektiv, kan i skattemyndigheternaatt utger

information syftar till förebygga skattebrottslighet.attsom

Lagteknisk lösning2.6 m.m.

2.6.1 En lagny

Skattebrottsenheternas uppgifter vid utredning skattebrottav m.m.
skall lagen skattemyndigheters medverkan vidregleras i lag, omen ny

föreskrifter kompletterarbrottsutredningar. lagenI rätte-ges som
förundersökninggângsbalkens regler m.m.om

kräver också följdändringari andraInrättandet skattebrottsenheterav
föreslårlagar, skattebrottslagen och sekretesslagen. Regeringenbl.a. i
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föreslagnaliksom de ändringarna i lagstiftning, träderlagen,att annan
i kraft januari 1998.den 1

föreslagna lagen skattemyndigheters medverkan i brotts-Den om
fogad bilaga till betänkandet bilaga 2.utredningar är som en

Ändring i skattebrottslagen2.6.2

fiskala skallflesta brottsanmälningar från skattemyndighetensDe gren
förundersökningåklagare, eftersom denne skall beslutatillgöras om

fråga erkända brott bötesnivå behövsskall inledas eller inte. I om
fall ingen förundersökning, det tillräckligti de flesta är attutan

fåri förenklad form. s.k. förenklad utredningutredningen bedrivs En
åklagare.skattebrottsenheterna bedriva initiativ från Brotts-utan

regeringen kunna lämnasanmälan bör i sådana fall därmed enligt över
därför enligtskattebrottsenhet. § skattebrottslagen skalltill 17en
anmälnings-får fullgöraförslaget ändras så skattemyndighetatt en

detbrottsutredande enhet inom skatteförvaltningenskyldighet till om
påföljd böter ochföranlederfinns skäl brottetinte änatt anta att annan

gärningen.den misstänkte kan erkännaantas

Ändring i sekretesslagen2.6.3

ochfinns i kap. §förundersökningssekretess 5 1Bestämmelser om
gällaenligt förslagetBestämmelserna skall§ sekretesslagen.9 kap. 17

hosbrottsutredande verksamhetenuppgifter inom denföräven
skattemyndigheterna.

sekretesslagen fogadändring iföreslagna lagenDen är som enom
betänkandet bilaga 4.bilaga till
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3 Gällande rätt

Detta kapitel innehåller redogörelse för gällande bestämmelseren om
de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till datoriserade register.
I kapitlet behandlas frågorockså sekretess för uppgifter hos dessaom

Lagstiftningenmyndigheter. området under omvandling. Förut-är
sättningarna för informationshantering kommer ha förändrats näratt
utredningens förslag till reglering behandling personuppgifter iav av
skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet tänkt träda iär att
kraft. I detta kapitel berörs översiktligt Registerutredningens förslag
till lag polisens underrättelseregister delbetänkandetse Kriminal-om
underrättelseregister DNA-register, SOU 1996:35 förslagetoch till-
lag register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet seom prop.
1997/98: Ytterligare reformerl l. har betydelse för behandlingensom

personuppgifter i brottsbekämpande verksamhet behandlas längreav
fram i betänkandet.

Inledning3.1

Förslaget inrätta skattebrottsenheter hos skattemyndigheternaattom
introducerar skattemyndigheten brottsbekämpande myndighet.som
Följaktligen finns det i dag inte någon registerlagstiftning särskiltsom

till skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet. Denanpassats
registerlagstiftning gäller skattemyndigheterna skatte-som -
registerlagen och skatteregisterförordningen helt1980:556 är-
anpassad till den fiskala verksamheten. fiskalaDe registren behandlas
ingående i kapitel Kapitlet gällande kommer i ställeträtt attom
behandla registerlagstiftning hos de myndigheter i dag bedriversom
brottsbekämpande verksamhet, nämligen polisen och tullmyndig-
heterna.

Lagstiftningen på området under omvandling. De grundläggandeär
förutsättningarna för behandla information med hjälp ADBatt av
förändras i och med den svenska lagstiftningen tillskallatt anpassas
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG den 24 oktoberav
1995 skydd för enskilda med avseende på behandlingom personer av
personuppgifter och det fria flödet sådana uppgifter EG-om av
direktivet. Regeringen har i anledning därav föreslagit datalagenatt

med personuppgiftslag, tänkt träda kraft deniersätts är atten som
lagrådsremiss24 oktober 1998 1997-10-30, personuppgifts-2.s.
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lagen innebära Sverige uppfyller åtagandensina enligt EG-attavses
direktivet. För polisens del föreslår Registerutredningen i sitt
betänkande Polisens register följdändringar polisregister-som anpassar
lagstiftningen till personuppgiftslagen. Bl.a. skall polisdatalagen ny

Ävenden gällande polisregisterlagen l965:94. inomersätta andranu
områden måste registerlagstiftningen personuppgiftslagen.tillanpassas
Detta kommer ske fortlöpande. befintligaAnpassningen registeratt av
skall genomförd vid utgången september 2001.senastvara av

Även inom för datalagen har förslag lagts förändrarramen som
gällande området. polisens del har RegisterutredningenFörrätt
föreslagit inrättandet datoriserade kriminalunderrättelseregisterav a..
SOU 1996:35. Liknande bestämmelser har föreslagits för tullens del
i propositionen Sveriges tillträde till CIS-konventionen ochom en ny
lag register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet prop.om
1997/98:11, där regeringen föreslår särskild lag regleraren som
användandet register i tullens brottsbekämpande verksamhet.av

3.2 behandlingGrundläggande rättsregler för av
infonnation

effektivi-Insamling, lagring och bearbetning information frånär ettav
tetssynpunkt viktigt inslag i verksamhet inriktad påär attsom
bekämpa ekonomisk komplicerad brottslighet. Mot deeller annan
brottsbekämpande intresse i datoriserademyndigheternas attav
register kunna samla så mycket relevant informationoch bearbeta som

skyddamöjligt står dock intresse, nämligen intressetett attannat av
den integritetenenskilde från det intrång i den personliga som

personuppgifter innebär.insamlandet, lagringen och bearbetningen av
internationellaI syfte den personliga integriteten finnsvärnaatt om

konventioner angående behandlingen personuppgifter i datoriseradeav
intrång denregister. Vidare i regeringsformen skyddet iatt motanges

sådanpersonliga integriteten skall regleras i lag. Datalagen utgör
lagstiftning och för skyddet.anger ramen

Internationella konventioner3.2.1 m.m.

för behandlingInternationella riktlinjer har meddelats av person-
finns i bl.a.uppgifter på data. Bestämmelser betydelse Europa-av

rådets konvention från skydd för enskilda vid automatisk1981 om
personuppgifter dataskyddskonventionen.databehandling av

skyddet vidKonventionens innehåll kan precisering avses som en
konventionen denADB-användning enligt artikel i den europeiska8
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4 november 1950 angående förskydd de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna Europakonventionen. Dataskyddskon-
ventionens syfte säkerställa den enskildes tillär personligrättatt
integritet i samband med automatisk databehandling personuppgifterav
och förbättra förutsättningarna för fritt informationsflödeatt överett
gränserna.

Dataskyddskonventionen innehåller principer för dataskydd desom
konventionsanslutna måste uppfylla i sin nationella lag-staterna
stiftning. Personuppgifter föremål för automatisk databehand-ärsom
ling skall hämtas in och behandlas korrekt för särskiltsättett
angivna ändamål. Uppgifterna måste förrelevanta och förenligavara
med ändamålet. Vidare måste de riktiga och aktuella fåroch intevara
bevaras längre vadän nödvändigt förär ändamålet. Vissasom
personuppgifter får behandlas endast den nationella lagen ettom ger
ändamålsenligt skydd. Till sådana personuppgifter hör uppgifter om
enskilds politiska tillhörighet, religiösa eller övertygelse itroras,
övrigt, hälsa eller sexualliv eller uppgifter hänför sig tillsom
misstanke brott eller dom för brott. För skydda personuppgifterattom

oavsiktlig eller otillåten förstörelse föreskriver konventionenmot m.m.
lämpliga skyddsåtgärder skall vidtas. Vidare skall den registreradeatt

ha möjligheter till insyn i register och till få uppgifter rättade. Iatt
vissa fall får undantag från bestämmelserna uppgifternasgöras om
beskaffenhet och till insyn. Sådana inskränkningar i denrätten
enskildes skydd förutsätter stöd i den nationella lagstiftningen och att
inskränkningen nödvändig i demokratiskt samhälle för vissaär ett
ändamål, penningintressen och brottsbekämpning fört.ex statens samt

skydda enskildas fri- och rättigheter.att
Dataskyddskonventionens roll internationellt riktmärke försom

ADB-behandlingen princip EG-personuppgifter iövertasav av
direktivet detta införlivas i medlemsländernas nationella lag-när
stiftning. Syftet nivåmed EG-direktivet skapa högär att en gemensam
på integritetsskyddet flödeför möjliggöra frittatt ett av person-
uppgifter medlemsländerna EG-direktivets innehåll behandlasemellan.

i kapitelnärmare
Ytterligare internationella riktlinjer för integritetsskyddet och

persondataflödet Organisationen förhar utarbetats inomöver gränserna
ekonomiskt samarbete och utveckling OECD. Riktlinjerna iär
princip desamma återfinns i dataskyddskonventionen. Särskildasom
internationella riktlinjer finns i fråga polisiära myndighetersom
behandling personuppgifter med ADB-stöd. Europarådet ärantogav
1987 rekommendation, användningenNo. R 87 15,en om av
personuppgifter inom polissektorn. Rekommendationen omfattar även
andra myndigheters verksamhet polisiär rekommen-Iär natur.som av
dationen frnns dataskyddsregler för personuppgifter polisensom
samlar in, lagrar, använder eller överför med hjälp i syfteADB attav
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ordning.upprätthålla allmänellerbekämpa brottförhindra och
nödvändiga föruppgifternaendastfår samlas in ärPersonuppgifter om

inte denvisst brott,fara eller bekämpaverkligförhindra ettatt omen
uppgiftssamlande.omfattandetillåterlagstiftningennationella ett mer

eftervarandraskiljas frånuppgifter skall kunnakategorierSkilda av
sig pågrundarUppgiftertillförlitlighet.riktighet ochgraden somav

värderingar elleruppgifter grundadeskiljas frånkunnafakta skall
på grundenbartuppgiftersamla inomdömen. Att avpersonerom

politiskasexuella läggning,övertygelse,religiösaderas upp-ras,
förbjuden iinteorganisationtill viss ärtillhörighetfattning eller som

uppgifterSådanarekommendationen.enligtförbjudetlag i principär
hänsyn tillnödvändigt medabsolutdetsamlas infår dock är enom

undersökning.särskild

Svensk3.2.2 rätt

denskallregeringsfonnen RFstycketandrakap 3 §Enligt 2
integritetpersonligahansskyddasmedborgarenenskilde mot att
hjälpmedregistrerashonomuppgifterkränks att avomgenom

skyddetomfattningendatabehandling. Den närmareautomatisk av
inteomfattarBestämmelseni lag.bestämmelsenenligtskall anges

juridiska personer.
personregisteranvändandetbestämmelsernaövergripandeDe avom

förståspersonregistermedskalldatalagenEnligtfinns datalagen.i
med hjälpförsanteckningarandraförteckning ellerregister, avsom

personuppgift kaninnehållerdatabehandling ochautomatisk somsom
omfattarDatalagenuppgifterna.medtill denhänföras som avses

Lagen,hjälp ADB.förs medregisterdesåledes endast somavsom
börjadelagenbestämmelser i1973 centralajulikraft den 1trädde i

syfte hindratillharjuli 1974,förrän den lgälla attdock inte att
intrång iotillbörligtmedförpersonregisterADB-fördahantering av

fysiskaomfattar endastIntegritetsskyddetintegriteten.personligaden
personregistersamtligatillämpligi principDatalagen ärpersoner.

uteslutande föreller förinrättarenskildsådanautom personsom en
registeransvarigstillstånd,reglerinnehållerbruk. Lageneget om

skadestånd.straff ochtillsynskyldigheter, samt
intrångotillbörligtendastdatalagenskyddarSom nämnts motovan

visstmedsåledes räknaenskilde fårintegriteten. Denpersonligai den
frånfårintegritetsintrångotillbörligt avgörasintrång. Vad utgörsom

vissatillsärskild hänsynskallprövningVid sådanfall.fall till tasen
mängdenochnämligenomständigheter,uppräknadelageni arten av

och frånhuringå i registret,skallpersonuppgifterde vem upp-som
föreliggertill registretinställningdenskall inhämtasgifterna samt som
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eller kan föreligga hos dem kan komma registreras.antas attsom
Vidare skall särskilt beaktas inte andra uppgifter eller andraatt

registreras står iän överensstämmelse med ändamåletpersoner som
för registret.

Endast den har anmält sig till Datainspektionen och fått licenssom
får inrätta föraoch personregister. För få inrätta och föra registeratt

innehåller särskilt känsliga personuppgifter krävs dessutomsom
inspektionens tillstånd. Uppgifter särskilt känsliga sådanaär ärsom

talar huruvida någon misstänks för eller har dömts fört.ex.som om
brott, uppbär socialt bistånd eller berör hälsotillstånd.som personens
Också uppgifter någons politiska uppfattning, religiösaom troras,
eller övertygelse i övrigt faller inom kategorin särskilt känsliga upp-
gifter. Endast myndigheter enligt lag eller författning ärsom annan
skyldiga ha sådana register får registrera dennaatt typ av person-
uppgifter. Andra kan dock i undantagsfall och föreliggerdetom
synnerliga eller, för vissa slag uppgifter, särskilda skäl tillståndav

föra personregister med sådana uppgifter. Tillstånd krävs ocksåatt när
personregister inrättas och förs innehåller omdömen densom om
registrerade eller innehåller uppgifter saknarsom om personer som
särskild anknytning till den registeranvarige då personuppgiftersamt
inhämtas från andra register och sambearbetas.

Vid tillståndsprövningen skall Datainspektionen ställning tillta om
det finns anledning registreringen medför otillbörligtatt anta att ett

Ärintrång i den registrerades integritet. så fallet skall tillstånd nekas.
Meddelar Datainspektionen tillstånd skall inspektionen också meddela
föreskrift ändamålet med registret. Föreligger särskilda skäl, fårom
tillståndet begränsas till viss tid. den månI det behövs för att
förebygga otillbörligt intrång får inspektionen meddela föreskrifter om

vilka uppgifter får ingå i registret, de bearbetningart.ex. som av
personuppgifter får med hjälp ADB, bevarandegöras ochsom av
gallring uppgifter kontroll och säkerhet. Datainspektionenssamtav
beslut enligt datalagen kan överklagas till Länsrätten i Stockholms län
eller, statlig myndighet registeransvarig, till regeringen.när ären

I vissa fall behövs inte tillstånd från Datainspektionen trots att
registren innehåller uppgifter slag. Undantagna frånnämntav ovan
tillståndsplikten personregister inrättande beslutats riksdagenär vars av
eller regeringen k statsmaktsregister.s Vidare undantas register om
medlemmars politiska eller religiösa uppfattning förssom av samman-
slutningar vari sådana uppgifter grunden för medlemsskapetutgör samt
register och förs inom sjukvård eller socialtjänst iupprättassom
behandlingssyfte. Arbetsgivare får tillstånd inrätta vissa register.utan

Den registeransvarige skyldig till så personregisterär att attse
inrättas och förs så otillbörligt intrång inte sker i den registreradesatt
personliga integritet. Den registeransvarige skall till så registretattse
förs för uppgifternasitt ändamål behandlas i överens-samt att
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före-och andramed lagi enlighetändamålet ochmedstämmelse
Är skall denmissvisandeoriktig eller rättas,uppgiftnågonskrifter.

anledninginte saknasdetuteslutaseller anta attändras attom
Likaså skallskall ske.integritetregistreradesi denotillbörligt intrång

personuppgiftofullständigsåtillregisteransvarigeden att ense
integritetsintrång ellerotillbörligtförebyggaförkompletteras att

skadaregistreradedenLiderenskilde.för den atträttsförlust av
behandlats iharhonomuppgiftermissvisandeelleroriktiga om

skadan.registeransvarigeden ersättaskallregister,
databehandlingautomatisktillsynDatainspektionen överutövar att

För dettaintegriteten.personligai denotillbörligt intrångmedförinte
finnsdatautrustninglokal därtillträde tillinspektionenändamål har

Datainspektionendatamaskin.körningföranstaltaoch rätt att avom
meddelatåterkallaellerregisterförandefortsattförbjudakan av

beslutmeddela sådanainteDatainspektionen kantillstånd. om
medDatalagenjfrstatsmaktsregisters.k.frågairegistren är

ff.19Wahlqvist,StenKring ochClaeskommentarer, s.

Polisregister3.3

i sindatabaserade registerantalanvänder sigPolisen ett stortav
såsomregionalt,ellerlokaltförsregistrenVissaverksamhet. av

tillfälligaellerutredningarpågåendesamordningför internregister av
detförundersökningarpågåendeförförundersökningsregister samt

försregistrencentralaamnälansrutin. Derationellregionala RAR
spanings-allmännadetregister hördessaTillRikspolisstyrelsen.hos

och känne-signalements-fingeravtrycksregistret,ASP,registret
förunder-U-boksregistret,ochpersonefterlysnings-teckensregistret,

brottsspanings-centralabrottsanmälansregistret,sökningsregistret,
ochfordonefterlystaregisterInterpolregistret, överregistret,

ordnings-medborgarskapsregistret,godsregistret,registreringsskyltar,
maskinellameddomsrutinstrafförelägganderegistret,botsregistret,

ochbelastningsdel,körkortsregistretsregistermeddelanden, person-
passregistret,kriminalregistret,det allmännamedbelastningsregistret

kvantitativakontrollförregisteranalysregistret,ochbeslags- av
försvunnaidentifieringförregisteralkoholutandningsprov, av

polisenshistorikdatabas,polisensadressdatabas,polisenspersoner,
analys-finanspolisensfastighetsdatabaspolisensfamiljedatabas, samt

används förregistrencentraladeflestaDespaningsregister.och av
får dockunderrättelseregister. DessaocksåförPolisenbrottsspaning.

Två undantagmanuellt.måste förasADB,hjälpmedinte föras utanav
hosspaningsregistretochanalys-nämndadetnämligenfinns, ovan

register.Säkerhetspolisensfinanspolisen samt
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flestaDe polisregistren personregisterär i datalagens mening.
Uppgifter någon har dömts eller misstänks för brottatt och andraom
liknande uppgifter ofta finns i polisregistren just sådanaärsom
uppgifter medför polisen måste ha Datainspektionens tillståndattsom
för inrätta och föra registren. Vissa polisensatt register dock s.kärav
statsmaktsregister och därför undantagna från tillstândsplikten. för-I
ordningen 1970:517 rättsväsendets informationssystem RI-om
förordningen framgår bl.a. och belastningsregistretatt liksomperson-
körkortsregistret statsmaktsregister.är

3.4 Polisregisterlagen

Polisens register regleras i första hand i polisregisterlagen. Register
förs enligt polisregisterlagen kallas polisregister. Med polis-som

register förstås enligt l § polisregisterlagen sådana register förssom
hos Rikspolisstyrelsen eller någon polismyndighet för tjänaattannan
till upplysning brott, för vilket någon har misstänkts, åtalats ellerom
dömts, eller någons personliga förhållanden i övrigt. Innehålletom
skall enligt 2 § begränsas till vad nödvändigt förär polisenssom
arbete med förebygga och uppdaga brott för polisenatt skallsamt att
kunna fullgöra sin verksamhet i övrigt. Så länge registreringen står i
överensstämmelse med ändamålet för registret får polisregister
innehålla personuppgifter slagäven dömdän ärannat attav personen
för brott. Närmare bestämmelser vad polisregister får innehållaom
finns i polisregisterkungörelsen l969:38. Av 6 § i kungörelsen
framgår uppgifter den misstänkt för brottär och uppgifteratt om som

någon personliga förhållanden får registreras i polis-om annans
register, dock endast under förutsättning uppgifterna nödvändigaäratt
för polisen skall kunna förebygga och uppdagaatt brott och att
uppgifterna särskild betydelseär för brottsspaning. Uppgifter frånav

nordiskt land eller från anslutenannat tillär Interpol ellerstat som
från organisationen i sig får in i polisregister. Samma begräns-tas
ningar gäller i fråga behandling inhemska uppgifter gällersom om av
också i fråga behandling uppgifter hämtats från utländskaom av som
register.
Alla personregister förs polisen inte polisregister. Polis-ärsom av

registerlagen således inteär uttömmande. Som exempel på register
inte polisregisterär kan det allmänna kriminalregistret,nämnassom

godsregistret, registret efterlysta fordonöver och passregistret.
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registervissa polisensNärmare3.5 avom

kriminalregistretallmänna3.5. Det1

innehållerpolisregister,intekriminalregistret, ärDet allmänna ettsom
påföljder böter. Förtill andra ändömtsuppgifter sompersonerom

allmänt1963:197i lagenbestämmelsernagällerregistret om
Registretkriminalregisterförordningen1973:58.ochkriminalregister

ochdeli praktikenRikspolisstyrelsen och ärförs av person-enav
belastningsregistret.

belastningsregistretochPerson-3.5.2

fällandeuppgifterförs delsbelastningsregistretochI omperson-
uppgifterdelsbelastningar,och andrabrottmålsdomar personerom

för registretgällerreglerOlikaför brott.misstänktaskäligenärsom
polis-ellerkriminalregisteranvändsdetberoende somsomom

och i detkriminalregisterlagengällerfalletdet förraregister. I senare
brottsbe-syfteövergripande ärRegistretspolisregisterlagen. att

skall fåenkeltmyndigheter sätträttsvårdandeochkämpande ett
förs medRegistreti verksamheten.behövstill uppgiftertillgång som

därför intebehöverochRI-förordningenmedADB-stöd i enlighet
tillstånd.Datainspektionens

Brottsanmälansregistret3.5.3

DetRI-systemet.inomdelsystemBrottsanmälansregistret är ett
från Data-tillståndoch kräver inteRI-förordningenomfattas av

tvåbestårRegistretmed hjälp ADB.förasför fåinspektionen avatt av
brottsspanings-centralaoch detbrottsregistretnämligendelregister,

brottanmäldapolisenflertalet tillregistrerasbrottsregistretIregistret.
verksamhetsstatistikochintern brotts-underlag förregistretoch utgör

polisiäradenplaneringförövervakningsändamål,ochför spanings- av
brottsspanings-centralarättsstatistiken. Detförverksamheten samt

Operandi-registret,Moduskalladestidigareregistret CBS, som
brottsspanings- ochutnyttjas iochbrottallvarligareanmäldaomfattar

anmälda brottuppgifterUtöverbrottsutredningsverksamhet. om
uppgifterbrottsspaningsregistret ävencentralainnehåller det om

brottsplatsensignalementtillvägagångssätt, settssompersoner
från brottsplatsspårfordon,uppgifter förmotsvarandeeller m.m.

möjlighetRikspolisstyrelsenDatainspektionen harfråntillståndEfter
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andra polisiära registersamköra brottsanmälansregistret medatt om
omfattande seriebrottslighet.saken gäller brott ellergrövre mer

spaningsregistretallmänna3.5.4 Det

förs medpolisregister ochspaningsregistret ASPallmännaDet är ett
systematiserasochregistret lagrasDatainspektionen. Itillstånd av

brottslighetkonstateradellermisstänktuppgifter anknytning tillmed
verksamhet.brottsutredandespanande ochför användas i polisensatt
dels denRikspolisstyrelsen,delsRegistret skall uppdateras avav

huvud-idelasi registretlokala polisorganisationen. Innehållet upp sex
kriminalvård, fordon,dvs.operandi, vårdmodusgrupper; person,

brottslighet,vissbl.a.fårfarkoster och notiser. Notiserna avse
specifika-därbrottslighetmedspaningsinformation har sambandsom

brottslighet.misstänktförtion brottet inte kan ske tillhållsamtav
förkombinerasfårUppgifterna från de olika huvudgrupperna en

tillåtna.kombinationerfullständig information. Dock endast vissaär

3 5 Underrättelseregister
.

under-olikaSom polisen föra tvâhar tillståndnämnts attovan
ochrättelseregister, finanspolisens spaningsregisteranalys- och

FinanspolisensSäkerhetspolisens register för underrättelseverksamhet.
register Registrenpolisregister i polisregisterlagens mening. ärär
väsentliga i ärendenhjälpmedel i spanings- och analysverksarnheten

förfaranden enligt lagen penningtvätt.I § 1993:768som avser om
Registren innehåller uppgifter Rikspolisstyrelsentillrapporteratssom

tull-enligt 9 och penningtvättlagen, från polis- eller12 §§ andra
uppgiftermyndigheter eller utländska samarbetspartners samt som

finanspolisensframkommit i spanings- och analysverksamhet. Förut-
sättningen för registrering finnsdet skälär att trans-att att anta

uppgifterna frånaktionerna gäller medel härrör ettsom avser som
förvärvbrottsligt allvarligare slag.av

kriminalunderrättelse-får inte med föraPolisen datorstöd andra
tillståndregister de Rikspolisstyrelsen har söktän nämntssom ovan.
hjälphos Datainspektionen för få föra ytterligare medregisteratt av

ADB, har fått avslag på sin framställan Datainspektionenförstmen av
och efter överklagande,sedan, regeringen. DatainspektionensIav
avslagsbeslut hänvisas till uttalanden i propositionen 1221987/88: om
ändringar i kriminal- och polisregisterlagarna föredragandedärm.m.
statsrådet anförde systematisk behandling uppgifteratt en av som
erhållits polisunderrättelseverksamhet måste restriktivt ochskegenom

såsombegränsas till särskilt och svårutredd brottslighetatt avse grov
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Regeringenfomier ekonomisk brottslighet.narkotikabrott och vissa av
frågabl.a. med avvägningen isitt avslagsbeslutmotiverar att om

å sidan den enskildes integritetpolisunderrättelseregister mellan ena
brottsbekärnpning i stället böreffektivå andra sidan viktenoch av

polisregisterlagstiftningen.i samband med översyngöras aven

brottsregister3.6 Tullverkets

brottsregister till polisregisterlagen.föraTullverket härleder sin rätt att
tullmyndigheter harframgårpolisregisterlagen rättAv 10 § attatta

den måni § polisregisterlagen iändamål 1föra register för angessom
verksamhet. förordningenbrottsbekärnpande Avför tullensdet behövs

verksamhetför brottsbekämpandetullverkets register1987:864 om
föra sina register med ADB-stöd. Avföljer tullverket har rätt attatt

får registreras. Enligtuppgifterförordningens 2 § framgår vilka som
dels uppgifter detfår registrerasden bestämmelsen om personer om

misstänktbrottsutredning ochsärskild betydelse för ärär personenav
förordningar ligger inom tullmyndig-för lagar ochbrott demot som

uppgifter ochbrottsbekämpande område, delsheternas om varor
med sådana brott, dels uppgiftermisstänkt sambandmedtransporter

frånfrån polisregister eller andraslag inhämtasmotsvarandeav som
länder.

inrättat särskilt registermed stöd förordningenTullverket har ettav
och spanings- och miss-går under benämningen SPADI utgör ettsom

uppgifter,fem olikatankeregister. SPADI består varavgrupper avav
dels objekt såsom fordm,fyra med faktauppgifter dels personer,om

medfarkoster och innehåller notiserorganisationer och somen
Objektuppgifterna fårbrottsliga företeelser. länkasbeskrivning av

för skall få sammanhängandemed notiserna att man ensamman
strategiskainformation. innehåller vidare operativa ochRegistret

operativa underrättelserna uppgifterunderrättelser. De avser on
strategiska notisermisstänkta objekt, medan de underrättelserna är

uppgifter för sprida information smugglingsvägar, metodermed att om
sistnämnda uppgifterna oftast inte länkadeoch tendenser De ärm.m.

till några objekt.
uppgifterTullpersonal har tillgång till registret via terminal.ur

Tillgången regleras med tilldelning behörighet efter principen attav
informationinte skall ha tillgång till behöver i sittänman mer man

Ävenarbete. terminalåtkomst till Tillsynsmyndg-polisen har SPADI.
heter och Kustbevakningen har få uppgifter registret.rätt att ur

direkt tillgång till myndighetersTullmyndigheterna har vidare andra
Tillgången till vissa registren, såsom polisens spaning-register. av

belastningsregistret tlllregister ASP och och begränsadärperson-
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uppgifter faller inom tullens utredningsområde. Tullmyndig-som
också heltheterna har eller delvis tillgång till passregistret, med-

borgarskapsregister, registret efterlysta fordon och registre-över
ringsskyltar godsregistret m.fl. Därutöver har de tillgång tillsamt
uppgifter det statliga och adressregistret SPAR, PRV:sperson-ur

SCB:s olika företagsregister, fastighetsregistret,och de centrala
körkortsregistren Sjöfartsverketsfordons- och register. Tull-samt

har inte direkt tillgång till uppgifter skatteförvalt-myndigheterna ur
ningens skatteregister.

Reformeringen polisens underrättelseregister3.7 av
brottsregisteroch Tullverkets

3.7.1 Polisens underrättelseregister

regeringen fram förslagI 1995 lade till riktlinjer förettmars upp-
byggnaden struktur avseende de brottsregister iav en ny m.m. som
dag förs Rikspolisstyrelsenhos 1994/95: 144. I propositionen,prop.

kallas princippropositionen, har anförtregeringen bl.a. arbetetattsom
registerlagstiftning inriktasmed bör regelverketattny anpassas

efter de faktiska förhållandena och de tekniska förutsättningar som
gäller. Vidare bör enligt regeringen de övergripande prin-numera

ciperna Europarådetsi rekommendation, No. R 87 15, an-om
vändningen personuppgifter inom polissektorn beaktas så attav
uppgifter hålls åtskilda efter graden riktighet tillförlitlighet.och Iav
propositionen pekar regeringen också utvecklingen informations-av
teknik i det internationella brottsbekämpande samarbetet. Såväl
konventionen europeiskt informationssystem EISettom som

byggsEuropolkonventionen förutsätter det informationssystematt upp
innehåller uppgifter förbetydelse polisunderrättelse-ärsom som av

tjänst. Konventionerna förväntas också innehålla förslag be-till
stämmelser på andra påverkar registerlagstiftningenssättsom
utforrrming.

Registerutredningen har i delbetänkandet Kriminalunderrättelse -
DN A-register föreslagit kriminalunderrättelseregister skall få förasatt
med ADB-stöd i form dels inforrnationsregister förs attutanav som

knutna till någon särskild undersökning, dels målinriktadevara mer
analysregister. I slutbetänkandet Polisens register har Register-
utredningen föreslagit genomgripande reform polisregister-en mer av
lagstiftningen anpassad till de förutsättningar EG-direktivetnya som
och personuppgiftslagen kommer innebära. Förslaget till polis-att
datalag i slutbetänkandet omfattar de överväganden Registerut-
redningen gjort i delbetänkandet i fråga behandlingenom person-av
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redovisaskriminalunderrättelseverksamheten. Förslaget iuppgifter i
kapitel

brottsregisterTullverkets3.7.2

tillträde till CIS-konventionen ochSverigespropositionenI en nyom
verksamhetbrottsbekämpande prop.i Tullverketslag registerom

delvis har klara berörings-regeringen lagföreslår1997/98: l l en som
polisensförslag till lagRegisterutredningenspunkter med om

Övervägandena för införandet särskildaunderrättelseregister. av
indel-desamma,i väsentliga delarunderrättelseregister är attt.ex.

utifrân funktion registrenskall ske denolika registerningen i som
iskall enligt lagförslaget indelasbrottsregisterskall Tullverketsha.

Underrättelseregistren skallspaningsregister.underrättelseregister och
underrättelseregister förssin föras delsi gemensamtetttur somsom

särskilda und:r-skall underlag förGeneraltullstyrelsen ochhos som ge
tillfälliga lokalaunderrättelseverksamheten, delsinomsökningar som

underrättelae-undersökningarna. Föranalysregister för de särskilda att
brottsliga verksamhetkrävs denskall få föraseller analysregister att

allvarlig. Med allvarligsärskilda undersökningenden äravsersom
innefattarlagförslaget verksamhetförstås ibrottslig verksamhet som

däröver ochfängelse i två är ellerföreskrivetbrott för vilket är som
befogenhet ingr.paförordning hartullmyndighet enligt lag eller att

mot.
föraföljande. Genom undzr-lagförslagetkorthet gårI attut

anvärdatillvara ochtullmyndigheternarättelseregistret kan ta senare
brottsligmisstankeanledning tillupplysningar attomsom ger

föranlederinte omedelbartverksamhet kan förekomma enmen som
kunna liggazillInformationen registreras försärskild undersökning. att

undersökning eller för informationsutbytesärskildgrund för omen
Uppgifternabrottsmetoderbrottstrender, smugglingsvägar, m.m.nya

brottslig aktivitet. integritetsscälkan allmänna iakttagelser Avröra om
uppgifterpersonuppgifter begränsas tillbör registrering av om

verksamhet.befatta sig med allvarlig brottsligkan antaspersoner, som
personuppgifter, uppgifters.k. indirekta dvs.Detta gäller dock inte

personuppgiterhänföra till visskan sig utan attperson varasom en
uppgifter ellertelefonnummer eller transpar-t.ex. om varorsom

få registreras i underrättelseregistretmedel. Sådana uppgifter bör äxen
inte inblandad i den aktuella brottslg-till egendomen ärägarenom

f-r-då försedda med notering detheten. Uppgifterna skall omvara en
få sambearbeashållandet. Uppgifter i underrättelseregistret bör inte

Personuppgifter närderegister. skall gallrasmed uppgifter i utannat
särskild undrr-efter år inteinte längre behövs och tresenast enom
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uppgifter personuppgifter,har inletts. För andrasökning än t.ex.
strategisk eller beskrivningar brottsutveckling,information art avav

gallringstid, de skall gallras deingen bestämdföreskrivs närutan ut
ändamål de registrerades för.för detlängre behövsinte som

uppgifter dettillräckligt många ifår inrättasAnalysregister när
verksamhetunderrättelseregistret antyder viss brottsligcentrala att en

särskild under-finns anledningpågår eller det att starta enannars
från centralaunderrättelseverksamheten. Till skillnad detinomsökning

under tiden under-får analysregister föras endastunderrättelseregistret
nöd-Uppgifterna skall för få registreraspågår.sökningen att vara

andraSambearbetning får ske medvändiga för undersökningen.
Även andraTullverket eller hos polisen.förs inomregister som

sådana gällerpersonuppgifter får registreras i analysregister än som
Uppgifter andramisstänkt för brott.enskild är omperson som

notis dettamisstänkte måste dock förses meddenän en ompersoner
åranalysregister skall gallrasförhållande. Uppgifterna i ettett senast

fårfattades. Uppgifternabeslutet inrätta registretefter det att attom
för kunnasärskild betydelsekvarstå längre dedock är attom av

undersökningen.aktuellaavsluta den
till bl.a.Tullverkets brottsregister får lämnasUppgifter utur

förförundersökning elleruppgifterna behövs iåklagare, enom
tillochinledande förundersökningprövning frågan om av enav

Kustbevakningen,Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter eller om
för brottsbekärnpande verksam-ha betydelse denuppgifterna kan antas

Tullverkets brotts-uppgifter frånMöjligheterna samköraheten. att
Uppgifter ilagförslaget.reglerade iregister med andra register är
TullverketsADB-hjälp tillföras endastunderrättelseregistret får med

andrainte får tillförasuppgifter i analysregisteranalysregister, medan
fårspaningsregisterUppgifter ihjälp ADB.personregister med av

polisregister.polismyndighet ellertillförasmed hjälp ADBav

verksamheteni brottsutredande3.8 Sekretess den

Tryckfrihetsförordningen3 1
.

svensk med-har varjetryckfrihetsförordningen TFEnligt 2 kap. §1
fårrättighethandlingar. Dennadel allmännaborgare rätt att ta av

bestämmelsenvissa idet påkallatenligt § begränsas endast2 är avom
beivra brottsåsom förebygga ellerspeciella intressen,uppräknade att

förhållanden.ekonomiskapersonliga ochskydda enskildssamt att
allmännai delEnligt bestämmelsen får begränsningar rätten taatt av

deneller i lag till vilkeni särskild laghandlingar endastgöras en
fråga sekretesslagen.särskilda lagen isärskilda lagen hänvisar. Den är
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iSekretesslagens bestämmelser sekretess3.8.2 om
brottsutredande verksamhet

brottsutredande verk-bestämmelser sekretess iSekretesslagens om
vilket intresseolika ställen i lagen beroendesamhet finns

behandlasskydda. kap. sekretesslagenbestämmelserna I 5attavser
förebygga eller beivrafrämst till intressetsekretess med hänsyn attav

enskilde från intrång i hansbrott. skydda denIntresset att person-av
kapitlet finnsbehandlas kap. sekretesslagen. I detliga förhållanden i 7

för kriminalregister ochbl.a. särskilda bestämmelser sekretessom
förs 9 kap. behandlasregister med stöd polisregisterlagen. Isom av

frågor sekretess i bl.a. brottsutredande verksamheten meddenom
hänsyn till skyddet för den ekonomiskaenskildes såväl personliga som
förhållanden.

kap. förI 5 1 § sekretesslagen finns bestämmelser sekretessom
uppgifter hänför sig till bl.a. förundersökning i brottmål och åkla-som
garmyndighets, polismyndighets tullmyndighets och Kustbevakningens

,
övriga verksamhet med förebygga, utreda eller beivrauppdaga,att
brott. Sekretessen gäller förutsättning det kandock endast under att

syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas ellerantas att
den framtida verksamheten skadas uppgiften röjs. Omom annan
myndighet biträder de med uppdaga,nämnda myndigheterna attovan
utreda eller beivra brott, jämväl denna myndighet underkastadär
motsvarande sekretess.

Sekretess enligt 5 kap. för-l § sekretesslagen brukar kallas
undersökningssekretess. Förundersökningssekretess ocksåregleras i
9 kap. 17 § sekretesslagen och gäller då med hänsyn till skyddet för
enskilds förhållanden personlig och ekonomisk Precisnatur.av som
i kap.5 §1 sekretesslagen gäller sekretessen i förundersökningarbl.a.
och âklagares, polisens, tullens övrigaoch Kustbevakningens
verksamhet med förebygga, eller beivra brott.uppdaga, utredaatt
Sekretessen gäller det kan den enskilde eller någonantas attom

Ärhonom närstående lider skada eller uppgiften röjs. detmen om en
anmälan eller från enskild gäller dock sekretessen endastutsaga om
det kan fara uppkommer för någon för våld ellerantas att utsättsatt

allvarligt uppgiften röjs. Enligt 18 § sekretss-annat 9 kap.men om
lagen gäller inte sekretessen i 17 § för vissa åklagaresbeslut, bl.a.
beslut väcka åtal eller i vissa ärenden, strafföre-bl.a. ärendenatt om
lägganden och förelägganden ordningsbot. Sekretessen enligt 9 kapav

sekretesslagen17 § upphör i de flesta fall uppgift lämnas tillnär
domstol med anledning åtal.av

uppgifterVissa behandlas i brottsbekämpande verksamhetsom
omgärdade starkare sekretess förundersökningsSekretessen.änav

kap. sekretesslagenEnligt 7 17 § gäller sekretess i verksamhet som
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förande eller allmänt kriminalregister eller registeruttagavser av ur
förs enligt polisregisterlagen för uppgift har tillförtssom som

Tullverketsregistret. bara polisregister brottsregisterInte ävenutan
förs vid Kriminal-register sakkunnigutlátanden Statensoch över som

förs ochLaboratorium med stöd polisregisterlagentekniska av
Syftet medomfattas därmed bestämmelsen. bestämmelsen är attav

personliga förhållandenenskild uppgifter dennesskydda attmot om
vad nödvändigt.tillgängliga i omfattningstörre än ärgörs som

enskilds personligaregistren uppgifterInnehåller änannat omom
§så gäller inte registersekretess enligt 7 kap. 17förhållanden

RÅ82för uppgifter 2:68. Bestämmelsernasekretesslagen dessa se
ii fall dock oftast tillämpasförundersökningssekretess kan dessaom

vilketsekretesslagen absolut,stället. Sekretessen enligt 7 kap. 17 § är
medfört skadagäller utlämnande hadeinnebär denatt oavsett ettom

lämnas med stödUppgifter registren kan inteeller inte. ut avur
uppgifternafå delbestämmelser i sekretesslagen, rätten attutan av

säkerhets-registren ellermåste följa de lagar reglerarsom avav
har stöd i dessaförordningarskyddslagen 1996:627 eller somav

lagar.

uppgifter3.9 Om utlämnande av

enligt sekretesslagenuppgifterUtlämnande3.9.1 av

gäller regleras,vilka sekretessuppgifter förlämnaMöjligheterna utatt
sekretesslagen. Deoch 14 kap.i kap.såvitt intresse, lär avnu

tillockså bestämmelserinnehållerregisterförfattningarnasärskilda om
uppgifter får lämnasvilka sådana ut.

sekretessfår uppgift för vilkensekretesslagenEnligt kap. 2-3 §§l
fallmyndighet i andraförenskild eller ängäller röjas förinte annan

särskiltuppgiftslämnandet reglerassekretesslagen elleri omsom anges
polis-mellan olikagäller således bl.a.Sekretessi lag eller förordning.

ochpolis- eller tullmyndighetmellaneller tullmyndigheter samt
Även myndig-inomolika verksamhetsgrenaråklagare. mellan samma

självständiga iverksamhetsgrenarnaråderhet sekretess ärom
rådersistnämnda innebär sekretessförhållande till varandra. Det att

tullverk-mellan tullmyndigheternas tullkriminalenheter och den övriga
samheten.

under förundersökning polismyndighet ellerInte ens anses en
verkställer åklagaretullkriminalenhet utredningen och densom som

förundersökningsledare sådan arbetsenhet de kanär utgöra atten
myndighet i sekretesslagens mening. Sekretesslagensbetraktas som en

reglering skall därför, liksom det gäller skilda verksamhetsgrenarnär
denmyndighet, tillämpas förundersökningsledaren ochinom samma
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utredningsarbetet. sammanhanget börbiträder honom i Isom
uppgifternabetydelse vilken formframhållas det i princip saknaratt

eller Sekretesslagenfinns i allmänna handlingarhar och dessaom
en reglerartystnadspliktslag och lagnämligen bådeär somen

sekretesslagen.handlingar kap. §utlärrmande allmänna se 1 lav
myndighet ellerförhållande till utländskfråga sekretess iI om

bestämmelser i kap. 3 §organisation finns särskilda 1mellanfolklig
uppgift får inte röjasSekretessbelagdstycket sekretesslagen.tredje

föreskrift däromenlighet med särskildutlänmande sker iänannat om
fåuppgiften i motsvarande fall skulleförordning elleri lag eller om

enligt den utlämnandemyndighet och detutlämnas till svensk
förenligt med svenskastår klart, detmyndighetens prövning äratt

myndigheten ellertill den utländskaintressen uppgiften lämnasatt
mellanfolkliga organisationen.

uppgifter i vissasekretesslagenkap. § och 14 kap.I 1 5 attanges
kap. 5 §sekretess. Enligt lfall kan lämnas hinderut utan av

uppgifthinder lämnassekretesslagen sekretess inteutgör att utmot en
kunnautlämnande myndigheten skalldet nödvändigt för denär attom

avgörandebestämmelsefullgöra sin verksamhet. Denna är av
åklagaren och den myndighetför samarbetet mellanbetydelse att som

fungera. Utväxlandeförundersökning skall kunnabiträder honom i en
förundersökningsledaren och den biträderuppgifter mellan somav

båda kunnanödvändigt för skallhonom i själva verketär att parter
kanfullgöra respektive uppgifter. Som exempelsina nämnas att

information för fattamåste sekretessbelagd kunnaåklagaren att
påtvångsmedel. Utredningspersonalen måstekorrekta beslut t.ex.om

sekretessbelagd informationmotsvarande få del kommersätt somav
vid domstolsförhandlingar.åklagaren till del exempelvis

framför allt isekretesslagen har betydelseReglerna i 14 kap.
polis/åklagare å sidan och andra myndighetersamarbetet mellan ena

å sidan. reglerar exempelvis skattemyndigheternas möjlig-andra De
sekretessbelagd information samband med brotts-heter lämna iatt

amnälan eller under förundersökning.
Enligt kap. sekretesslagen hindrar inte sekretess uppgifter14 1 § att

lämnas till regeringen eller riksdagen eller till myndighet,annan om
uppgiftsskyldighet följer lag eller förordning. Amnälningsskyldighetav

typisk uppgiftsskyldighet åsyftasdet slag i 14 kap. §1är en av som
sekretesslagen. Uppgiftsskyldigheten måste uttrycklig. Det inteärvara
tillräckligt föreskriftermed allmänt hållna samarbete mellanom
myndigheterna för bryta sekretessen.att

Ytterligare möjligheter lämna sekretessbelagda uppgifter följeratt ut
kap.14 2 § sekretesslagen. Detta lagrum innehåller katalogav en av

förutsättningar för uppgifter i andra fall i 14 kap. 1 §änatt som anges
sekretesslagen skall få lämnas Bl.a. i bestämmelsens fjärdeut. anges
stycke sekretess inte hindrar uppgift angår misstankeatt att som om
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brott lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan
ingripamyndighet har brottet, fängelse föreskrivetäratt motsom om

föranledaför brottet och detta påföljd böter. Vissakan änantas annan
uppgifter kan lämnas endast det för brottet inte föreskrivetärut om

år.lindrigare straff fängelse i tvåän
kap. och medförBestämmelserna i 14 1 2 §§ sekretesslagen att

vari hinderkap. 5 § sekretesslagen, sekretess intel sägs utgöratt mot
föruppgift lämnas det nödvändigt den utlämnandeär attatt ut, om

fullgöra sin verksamhet, inte tillämpasmyndigheten skall kunna annat
undantagsfall gäller angivelse till åtal.i det anmälan ellerän när

förstaEnligt kap. 3 § stycket sekretesslagen, den s.k. general-14
följer och §§ sekretess-klausulen, får vad 14 kap. l 2utöver som av

uppgift myndighet,lagen sekretessbelagd lämnas till det ärom
uppgiften företräde framföruppenbart intresset lämnas harattatt av

sekretessen skall skydda. Generalklausulen intedet intresse ärsom
utlämnandet strider lag eller förordning eller,undantag. Omutan mot

uppgift i föreskriftsåvitt angår personregister enligt datalagen, som
uppgiftenhar meddelats med stöd datalagen, får inte länmas ut trotsav

i första stycket uppfyllda. fråga lämnaförutsättningarna Iäratt attom
uppgifter mellan olika polis- och tullmyndigheter kan det kommaut

i fråga tillämpa generalklausulen. förarbetena till sekretesslagenIatt
för infonnations-framgår generalklausulen särskiltatt utrymmeger

fråga myndigheter med sakliga behörighetutbyte detnär är om samma
kompetensomrâden eller myndighetermed skilda lokala somommen

rättslig befogenhethar närbesläktade funktioner och båda har attsom
1979/80:2, del 326.fordra in de utväxlade uppgifterna A.prop. s.

polisregister och3.9.2 Utlämnande uppgifterav ur
brottsregisterTullverkets

förEnligt kap. sekretesslagen gäller absolut sekretess7 17 § person-
uppgifter polisens brottsregister. De allmännai eller Tullverkets
reglerna Utlämnandei 14 kap. sekretesslagen inte tillämpliga.är av

polis-uppgifter uttryckligt stöd iregistren kan ske endast medur
registerförfattningarna nämnda förordningenrespektive i den omovan
Tullverkets register för brottsbekärnpande verksamhet.

Enligt 3 § första bl.a. Rikspolis-stycket polisregisterlagen har
styrelsen, allmän åklagare generelloch andra polismyndigheter rätten

få utdrag eller polisregister. Förupplysning innehållet iatt ur om
vissa andra myndigheter krävs tillstånd tillregeringen attatt upp-ger
lysningar för visst slag ärenden särskilt fall lämnaseller för ut.av
Regeringen får myndighetenligt andra stycket vissockså föreskriva att
får ha terminalåtkomst tredjetill registren. har enligtDen enskilde
stycket starkt inskränkt polisregistren. Förtill upplysningarrätten ur
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uppgifternaden enskilde skall få krävs han behöver utdragetatt ut att
för till sin i främmande för få tillståndrättatt ta stat, att attvara resa
in, vistas, bosätta sig eller arbeta i främmande eller för attstaten

fråga anställning eller uppdrag i verksamhet, vårdpröva om som avser
för föreller betydelse rikets säkerhet eller förebyggandetärsom av

eller regeringen i förordningbeivrandet brott, och medgivit attav
för sådant ändamål eller, i fall,utdrag eller upplysning lämnas annat

upplysningenskilde styrker hans beroendeden rätt äratt avom ur
meddelas.registret och regeringen medger upplysningenatt

får enligt § på framställning polis- ellerRikspolisstyrelsen 4 av
Finland, Island, ellerâklagarrnyndighet i Danmark, Norge statannan

kriminalpolisorganisationen Interpol elleransluten till internationella
förordna, uppgift från polisregister skalldenna organisation attav

utlännings-fordras för utredning i brottmål ellerutlämnas detnär
ärende.

förordningen Tullverkets register förden nämndal omovan
finns motsvarande bestämmelser förbrottsbekämpande verksamhet

Enligt § förstauppgifter Tullverkets brottsregister. 6 stycketi
upplysning innehållet i sådanaförordningen skall utdrag eller omur

Rikspolisstyrelsen, polismyndig-framställningregister lämnas av
upplysningar får enligt andraKustbevakningen. Sammaheter och

för fullgöra skyldigheterlämnas det behövsstycket att somom
har enligt överenskommelse medsvensk tullmyndighetSverige eller

förhar till sådana upplysningarfrämmande Datainspektionen rättstat.
förordningen föreskrivs tullmyndig-§ itillsyn enligt datalagen. I 7 att

fårpolismyndigheter ha tenninalåtkomstRikspolisstyrelsen ochheter,
föreskrifter terminal-brottsregister. Ytterligaretill Tullverkets om

ochsamråd mellan Generaltullstyrelsenmeddelas efteråtkomst kan
Rikspolisstyrelsen.

föreslagit ändringar i sekretesslagenRegisterutredningen har som,
uppgifter polisensinnbär utlämnandede genomförs, att uravom

särskild föreslagna ändring-ske stöd i lag. Deregister kan även utan
föreslagnaavsnitt 7.11 och i kapitel Denbehandlas ingående iarna

brottsregisteruppgifter Tullverkets harregleringen utlänmade urav av
i avsnitt 3.7.2.nämnts
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4 Internationell utblick

kapitel innehållerDetta redogörelse för hur ADB-stödet utnyttjasen
hos den tyska skattekriminalen och den brittiska tullmyndigheten.
Redogörelsen bygger på informationer inhämtats vid studiebesöksom
hos Oberñnanzdirektion i Frankfurt och H M Customs Excise -
National Investigation Service och National Intelligence Division i
London.

l Tyskland

4.1.1 Utredningen skattebrottav

EkobrottsberedningensI Skattekriminal finns beskrivningrapport en
tyska skattekriminalorganisationenden Ds 1997:23 135 Iav s.

korthet gäller skattebrott utreds på delstatsnivå skatteförvalt-att av
ningen Inom varje delstat finns Finanzministerium, under vilketett ett
antal Finanzämter skattemyndigheter Vid vissa skatte-sorterar.

finns Straff-myndigheter und Bussgeldsachenstellen sanktionskontor
ochSteuerfahndungstellenskattekriminaler. Skattekriminalenheternas
uppgift utreda skattebrott och i förekommande fall deär att - -
fiskala frågor har anknytning till brottet eller den brottsmiss-som

åklagare eller, under vissa förutsätt-Utredningen ledstänkte. av en
skattemyndighetens sanktionskontor.tjänsteman vidningar, enav

anledning personal hosskattebrott kan inledas iUtredning attavom
fel ellermisstanke någotskattemyndigheten fattar är attatt genomom

anmälanfrån enskilda ellerfâr uppgifterskattemyndigheten genom
Enligtanmälningsplikt.harmyndighetellerfrån domstol somannan

cirka 40i delstaten Hessenvi inhämtat kommervad procent av
Lika mycketskattemyndigheterna.frånskattebrottanmälningarna om

polis.åklagare ochfrämst frånmyndigheter,från andrakommer
frånsektorn ochfrån privatadenResterande anmälningar kommer

utlandet.

Registertillgâng sekretess4.1.2 och

skattekriminalens undersökningar sker behandlingenI person-av
i detSkattekriminalen kan dockuppgifter i huvudsak manuellt.m.m.
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ochtill ADB-stöd frågafallet få tillgång störreenskilda när är om
uppgifterframtiden skall behandlingutredningar. lkomplicerade av

ske automatiskt. Delarutredningarskattekriminalensi ett auto-av
införas under 1998.utredningsförfarandematiskt väntas

fiskalatill skattemyndigheternasdirekt tillgångSkattekriminalen har
geografiskadetanknytning tilluppgifter medfrågaregister i om

andra områdenanknytning tilluppgifternabehörighetsornrådet. Har
begränsad. Skatte-tillgångendelstatereller andradelstaten ärinom

få ramsåuniversalsökning och sättkankriminalen göra namn
ochbeträffande den söktehuruvida aktuppgifter upprättatsenom

tillgångenförutsättning förhandlägger ärendet. Envilket kontor som
"konkretiseraduppgifterna behövs iuppgifter i registertill är att en

utnyttjafår inteSkattekriminalenutredning.individualiserad"och
Samtliga tjänstemän"profilundersökningar".förregistren inom

dataskyddetsäkerställatenninalåtkomst. Förharskattekriminalen att
straff-registren medförsökning iförfrågan. Otillåtenvarjeloggas

ansvar.
sakupplysningar i registren inteskattekriminalen behöverOm som

sigbehörighetsområdet måste den vändadetanknytning tillhar egna
Amsthilfe, begäranmedmyndighetentill den behandlande omenen

uppgifterna skall lämnas ut.att
. vilkaregister frånytterligareskatteförvaltningen finnsInom

Informa-uppgifter. Vidkan hämtaefter förfråganskattekriminalen
manuellt registerIZ-Steufa försSteuerfahndung övertionszentrale ett

föremål förvaritSteuerstrafverfahren, dvs. över sompersoner
ocksåSkattekriminalen harskattebrott.i anledningprövning av

informationssystemuppgifter Fiscal SCENT,till ärtillgång ettsomur
Amsthilfe SCENT,ochmervärdesskatt inom EU,över genom- -

tullinformationssystem.EU:särsom
skattekriminalen medskyldiga biståAndra myndigheter är att

skatte-förfrågan hämtarefter förfrågan. Genom sådanuppgifter
registerfolkbokföringsregister,upplysningar från blkriminalen över.a.

Skatte-handelsregister och kriminalregister.socialförsäkringstagare,
tillgång till kriminalregistret.skall i framtiden ha direktkriminalen

utredningenförhållande till vidPolisen tillämpar ingen sekretess i
hos skattemyndig-skattemyndigheten. Skattesekretessen i utredningen

sekretesslagen medgergäller polisen. En generalklausul iheten mot
offentligttill polisen fall "tvingandedock uppgifter lämnas iatt av

Åklagaren tillgång tillintresse". har förundersökningsledaresom
Äruppgifterna i skatteutredningen. det fråga utredning blandadavom

brottslighet, skattemyndigheten utreder brott inom skatteområdetdär
övriga brottsligheten, lämnar åklagarenoch polisen utreder den ut

nödvändiga uppgifter från skatteutredningen till polisen.
effektivitetsförluster på grund skatte-För motverka attatt av

terrninalåtkomst i princip begränsad till fiskala registerkriminalens är
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behörighetsomrâdet informerar de olika skatte-detinom egna
olika delstaterna varandra regelbundet utred-kriminalerna i de om

anknytningar. Skattekriminalenheternaningar med mötsgemensamma
dryfta utvecklingen inom lagstiftning och andraockså för att

medPå motsvarande hållsprincipiella frågor. sätt mötengemensamma
för utbytapolis-, tull- och skattemyndigheternastatsåklagaren, att

infonnation.
skattekriminalen vi harföreträdare för den tyskaDe samman-som

fungerar,dagens i och för sigträffat med har uppgett att system men
uppgifter i utred-automatisering behandlingenökadatt av aven

innebäraterminalâtkomst till register kommerningarna och ökad atten
effektivitetsvinster.klara

Storbritannien4.2

förhållande-i Storbritannien har varit hurSyftet med besöket att se en
infonnations-ochautomatisering uppgiftsbehandlingvis utbyggd av

granskai praktiken. Vi valde den anledningenutbyte fungerar attav
Exciseanvänds Customsdet informationssystem H Msom av -

ochför mervärdesskatte-National Investigation Service utredaatt
punktskattebedrägerier.

4.2.1 National Investigation Service

myndig-olikatvåbeskattningsförfarandet uppdelatDet brittiska är
ochexcisepunktskatttull,heter. Customs Excise uppbärH M

Inland Revenuemedanmervärdesskatt VAT value added tax-
utrederMyndigheternabeskattning företag och individer.för avsvarar

inom sina respektive ansvarsområden.brott
deninomcollectionss.k.Uppbörd och exciseduty sker vidVATav

underrättelse-finnsregionala tullmyndigheten. Inom varje collection
under-undersökeruppstårNär misstanke oegentlighetteam. om

tillantingenvidareärendeträttelsetearnet detta och skickar sedan
Service.Investigation"Local Frauds Investigation" eller till National
fortsätt-ärendetStorleken den undandragna skatten avgör varav

Överstiger handläggspund000ningsvis skall handläggas. värdet 75
ärendet vid National Investigation Service.

inleds medServiceUtredningarna vid National Investigation att
bild densärskilda enheter samlar in skaparinformation och aven

tillvidarebefordrasmisstänkta brottsliga verksamheten sedansom
förunder-egentligaoperativa enheter, i sin för dentursom svarar

sökningen.
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Registertillgäng4.2.2 m.m.

National Investigation Service harinomsärskilda enheternaDe
datorstöd i sitt arbete.omfattandetillgång till ett

utsträckningbehandlas iInformationen i utredningarna stor auto-
överblickför utredaren haunderlättarmatiskt. Särskilda attsystem
HandlingDepartmental IntelligenceDIHSinfonnationen,över t.ex.

Notebook.AnalystsSystem och
Departementally Related Intelli-ExciseCustoms andI CEDRIC

eller företagall informationlagrasComputer somom personergence
gäller brott inombrottslig aktivitetinblandade imisstänks somvara

såledesansvarsområde. Registret innehållermyndighetens även
förs deInformationen i registret ininformation narkotika. av somom

och timme.undersökningarna uppdaterasutför de särskilda varannan
uppgifter CEDRICtillgång tillInland och polisen harRevenue ur som

haransvarsområde, dvs. Inland Revenuemyndighetsgäller respektive
harskatteornrådet medan polisenuppgifter brott inomtillgång till om

Gallringstiden för uppgifternarkotikabrott.tillgång till uppgifter om
år.i CEDRIC är tre

terminal från PNC Policeockså hämtas viaUppgifter brott kanom
kriminalregister och bilregisterinnehållerNational Computer som

Office Computer, InlandCompliancefrån Special ärsamt som
information och företagmedRevenues datasystem personer somom

allvarligare skattebrott.varit föremål för utredning i fråga om
register olikatill flertal medEnheterna har också tillgång ett upp-

VIES, MSS och Fiscal SCENT.lysningar fiska VISION,naturav
upplysningar samlas i register förframtiden alla dessaI kommer att ett

verksamhet,Excises fiskala DTR Depart-hela CustomsH M
registermotsvarande kommer inomTrader Register. Påmental sätt
Office of thesamlas i IRONs Inland RevenueInland Revenue att

framtiden kunna ha tillgångenheterna i skallNineties, vilket register
fiskala registren effektivt finns vidaretill. kunna utnyttja deFör att

CRIPutnyttjas i samband med riskanalyser,kan t.ex.system som
Risk Information Project.Compliance

Servicesärskild ledningscentral inom National InvestigationEn
samlar viss ytterligare information. informa-in och bearbetar Denna
tion från olika företag eller banker, finns det on-linekommer t.ex.
uppkoppling färjelinjernas bokningsregister. Informationsutbytetmot

frivilligt informationen hanteras påoch bygger inteär att ett
otillbörligt sätt.
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Informationsutbyte4.2.3 mellan H M Customs Excise
Inland Revenueoch

lagstiftningen i första hand the Protectionbrittiska Data ActDen
tillåter infonnationsutbyte mellan H Customs Excise ochMett

däribland finns dockandra myndigheter, Inland Revenue. Det
fråga informationen fårsärskilda begränsningar i hur användasom av

Sådana framgår s.k.den mottagande myndigheten. begränsningar av
of understanding och den utlärrmande myndighetensmemoranda av

of Tidigare har dessa begränsningar inneburitcodes practice. att
kunnat utbytas endast i de enskilda fallen mellaninformation i princip

tillåtsExcise och Inland Revenue,H M Customs ettmen mernu
närvarande förbereds förslagomfattande informationsutbyte. För om

till informationsutbyte mellan dessa myndigheter.ökade möjligheter
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personuppgiftslagenEG-direktivet och5

EG-direktivet den 24 oktober 1995behandlaskapitelI detta omav
med avseende behandlingenskildaskydd för person-personer av

fria flödet sådana uppgifter EG-direktivet.detuppgifter och avom
medlemsländernas reglersyfte harmoniseraDirektivets är att om

personuppgifter, så högde harbehandling att en gemensamav
uppgifterdärigenom det fria flödet sådanaskyddsnivå och att av

inte gällandemedlemsländerna underlättas. Direktivet i sigmellan är
imåste införliva direktivetmedlemsländerna, ländernahosrätt utan

lagstiftningen. Regeringen har nyligen överlärrmatnationelladen en
Lagråds-förslag personuppgiftslagLagrådet med tilltillremiss ett

avseddGenom personuppgiftslagen,1997-10-30.remiss är attsom
iEG-direktivetoktober 1998, implementeraskraft den 24träda i
ipersonuppgiftslagen går något längreföreslagnaDensvensk rätt.

personuppgifter direktivet.behandlingenreglerafråga änatt avom
personuppgiftslagen blidirektivet nämligenfrånskillnadTill avses

finnsbrottsutredande myndigheters verksamhet. Dettillämplig även
anledning ingående behandla lagförslaget.särskilddärför att

EG-direktivet5. 1

Allmänt15. 1
.

och rådetsinom EU Europaparlamentets1995oktober24Den antogs
påavseendeskydd för enskilda med95/46/EGdirektiv personerom

fria flödet sådanapersonuppgifter och detbehandling avomav
enskildaDirektivets principer skydd förEG-direktivet.uppgifter om

och förstärkningrättigheter preciseringochfri- är avenpersoners
direktivetfrån Syftet medDataskyddskonventionen 1981.principerna i

enskildagällerskyddsnivå detdels hög närär garanteraatt en
behandlingmed avseendeoch rättigheterfri- person-avpersoners

såmedlemsstater,skyddsnivå i allalikvärdiguppgifter, dels atten
demdet fria flödet mellanhindrainte skall kunnastaterna person-av

fri- och rättigheter.enskildahänvisning tilluppgifter under personers
deti frågabindande för medlemsstaternadirektEG-direktivet är om

måste direktivetgällandeuppnås. bliskall För rättresultat attsom
bestämmerMedlemsstaternalagstiftningen.nationellainförlivas i den

starktdärvidskall införlivas,direktivet ärpå vilketsjälva sätt men
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bundna direktivets innehåll. Medlemsstaterna kan inte föreskrivaav
bättre eller skydd för den personliga integriteten vidsig sämreettvare

för fria flödet sådanabehandling personuppgifter eller det avav
följer EG-direktivet.uppgifter, vadän som av

innehållEG-direktivets5.2 Närmare om

Tillämpningsområde5.2. 1

enskilda skydd. Skyddet förEG-direktivet handlar personersom
sådanjuridiska inte direktivet. Inte heller berörsberörspersoner av

däriblandinte omfattas gemenskapsrätten,verksamhet som av
säkerhet ochverksamhet allmän säkerhet, försvar,rör statenssom

verksamhet straffrättens område.statens
databehandlingEG-direktivet omfattar inte bara automatisk utan

personuppgifter. det gäller manuellockså manuell behandling Närav
behandling uppgifterbehandling omfattar direktivet dock bara av som

tillämpningsområdetingå i register. Utanföringår eller kommer att ett
för uppgifterna såfaller ostrukturerade akter. Kriterierna när ärt.ex.

fråga manuellt register bestäms inte istrukturerade är ettatt om
direktivet, kan utformas varje enskild medlemsstat. EG-utan av

personuppgifter för privat bruk.direktivet omfattar inte behandling av

personuppgifter får behandlas5.2.2 Bestämmelser närom

personuppgifter lagligEnligt direktivet måste all behandling av vara
Uppgifterna måste riktiga och aktuellaoch korrekt. samtvara

adekvata, relevanta och nödvändiga med hänsyn till de ändamål för
Ändamålen uttryckligt angivna vid tidenvilka de behandlas. skall vara

ändamål fast efter detför insamling uppgifterna. Om andra läggsav
oförenligauppgifterna samlats in, får inte de åndamålenatt nya vara

med ursprungliga.de
Behandling personuppgifter får enligt EG-direktivet bara ske iav

vissa fall. Behandling får ske efter samtycke från den registrerade eller
i samband med fullgörande avtal där den registrerade är part.av
Behandling får också ske den nödvändig för fullgöraär attom en

förpliktelse,rättslig åvilar den registeransvarige eller för attsom
skydda vitala intressen för registrerade.den Vidare får behandling ske

den nödvändig för utföra arbetsuppgift antingenär ärattom en som
allmänt intresse eller led myndighetsutövning.i Slutligenutgör ettav

får behandling personuppgifter efterske intresseavvägning därenav
intresset får behandla uppgifternaden registeransvarigeattav

registrerades intresse så inte sker.denöverväger attav
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grundläggandegrund sin kan kränkauppgifterVissa natursom av
behandlasprivatlivets helgd får interättigheter ellerfri- och utan

uppgifter avslöjarsådanaregistrerade. Det gällersamtycke den somav
åsikter, religiös elleretniska politiskaenskildes ellerden ursprung,ras

uppgiftermedlemsskap i fackföreningfilosofisk övertygelse, samt som
undantagsfall får docksärskilt angivnaoch sexualliv. I vissa,hälsarör

enskildes samtycke,ske den närsådan behandling även t.ex.utan
för åtgärder inom hälso-uppgifter nödvändigbehandling sådana ärav

förutsättningfår underliknande. Medlemsländernasjukvård elleroch
till viktigt allmäntskyddsåtgärder och hänsynlämpliga ettavav

direktivet.iandra undantag debeslutaintresse än angessomom
uppgifterbehandlainte något förbudDirektivet innehåller mot att om

behandlingregler sådanEmellertid finns det särskildabrott omm.m.
kontrollendast får ske underföreskriver bl.a. behandlingenatt avsom

myndighet.

Information rättelse5.2.3 och m.m.

informera denregisteransvarige skallEG-direktivet föreskriver denatt
föremål för behandlingpersonuppgifterdennesregistrerade ärattom

uppgifternabehandlingen. Harredogöra för ändamålet medoch därvid
behöver den register-registrerade självsamlats in från deninte

skulle visa siginformation, detinte lämna någonansvarige varaom
proportion tillinte står iansträngningomöjligt eller innebära somen

informationbegäran fådockregistrerade harDen rätt attnyttan.
fåregistreradeuppgifterna. Vidare har denregistrerade rättde attom

direktiveti enlighet medinte har behandlatssådana uppgifter som
skall den register-blockerade. Sker rättelserättade, utplånade eller

felaktigafått del dentredjeansvarige underrätta upp-som avman
omöjligsådaninte i de fall därUnderrättelse behövs dockgiften. är

arbetsinsats.oproportionerligteller förenad med storen
fråga vissabegränsningar ifår föreskrivaMedlemsstaterna om

informationsskyldigheten ochoch rättigheter, bl.a.skyldigheter
sådan begräns-till uppgifter. Enpå begäran få tillgångrättigheten att

till vissaåtgärd med hänsynmåste dock nödvändigning envara
avslöja och åtalaundersöka,allmänna intressen, bl.a. intresset attav

för brott.
direktivet vidare be-innehållerTill skydd för den registrerade

tekniskalämpligavid behandlingen. Genomstämmelser säkerhetom
skyddaregisteransvarigeoch organisatoriska åtgärder skall den
förlust,förstoring,personuppgifter otillåten behandling motsamtmot

ändring eller otillåten spridning.
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5.2.4 Tillsynsmyndighet

EG-direktivet föreskrivs relativt omfattande anmälningsförfarandeI ett
till tillsynsmyndighet det gäller helt eller delvis automatiseradnären
behandling personuppgifter. icke-automatiserade behandlingarFörav

personuppgifter får medlemsländerna föreskriva förenklatettav
från elleranmälningsförfarande. Undantag anmälningsplikt ett

förenklat anmälningsförfarande får vidare föreskrivas dels det medom
hänsyn behandlade uppgifterna inte sannolikttill de denär att
registrerades fri- rättigheter register-eller kränks, dels denom
ansvarige har uppgiftsskyddsombud.utsett ett

Svensk tillsynsmyndighet kommer Datainspektionen.att vara

Överföring5.2.5 uppgifter utanför EGav

personuppgifter mellan medlems-Direktivet syftar till fritt flödeett av
länderna. överlämnande uppgifter till länderI fråga andra ärom av
förhållandet överföringannorlunda. Som huvudregel gäller att av
personuppgifter, eller avsedda behandlas efterbehandlats är attsom
överföring lagstiftningtill tredje land, bara får ske det landets kanom
säkerställa skyddsnivå. adekvat skyddsnivåadekvat Vad ären som en
får under ledning bl.a. vilka uppgifter skall behandlasavgöras av som
och ändamålet behandlingen. Generellt kan de ländermed sägas att

anslutit sig till Dataskyddskonventionen håller godtagbarsom en
skyddsnivå.

lagstiftningvissa fall får överföring ske till länder, i och förI vars
Överföringsig inte adekvat skyddsnivå. får ske till sådanaerbjuder en

går överföringländer bl.a. den registrerade med sker ellerattom
överföringen författningnödvändig eller bindande enligt skälärom av

viktiga allmänna intressen. Exempel på det sistnämndarör ärsom
vissa överföringar uppgifter mellan skattemyndigheter eller mellanav
tullmyndigheter. sådana fall skyddsnivånI avtalgaranteras genom
mellan länderna.

5.2.6 Tidpunkt för införlivande direktivet i denav
nationella lagstiftningen

Medlemsstaterna skall införliva EG-direktivet i den lagstift-nationella
ningen den oktober24 1998. När det gäller sådan behandlingsenast

personuppgifter redan pågår, skall denna bringas i överens-av som
stämmelse med direktivet år därefter. frågaI manuellasenast tre om
register gäller övergångstiddock tolv år.en om
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Personuppgiftslagen5.3

1995i juniregeringenföranleddeEG-direktivetAntagandet attav
revisiontotaluppgiftmedDatalagskommittén, göratillsätta att aven

iinförlivasEG-direktivet skullevilketutredaoch sättdatalagen
grundlags-uppdragockså haft iKommittén harsvensk atträtt. anpassa

tekniken.offentlighet till denhandlingarsallmännareglerna nyaom
OffentlighetIntegritetbetänkandetiredovisatsUppdraget har --

förslagfinns delsbetänkandet1997:39.Informationsteknik SOU ett
delsdatalagen,nuvarandedenskallpersondatalag ersättatill som

regeringsformen,tryckfrihetsförordningen,itill ändringarförslag
1990:782.arkivlagenochsekretesslagenyttrandefrihetsgrundlagen,

regeringskansliet.inomberettsförslag harDatalagskommitténs
tryckfrihets-iändringarfram medintevaltRegeringen har att

därmedföljaskulleandra lagarändringar ieller deförordningen som
valtlagförslaghar i sittRegeringen29Lagrådsremissen atts.

förställetpersonuppgiftslagen ibehandlas förlag härkalla den som
intressepersonuppgiftslagtill störstaFörslaget ärpersondatalagen. av

skattemyndig-personuppgifter inombehandlingreglernaför avom
verksamhet.brottsbekämpandeheternas

personuppgiftslag ochtillförslagetAllmänt5.4 om
tillämpningsområdedess

självapåEG-direktivet byggerdatalagennuvarandeSåväl den attsom
Regeringen konstaterarpersonuppgifter regleras. atthanteringen av

avvikelserochstrukturEG-direktivetsbör följapersonuppgiftslagen att
därtill.särskilda skälfinnsendast detbör närgöras

självapersonuppgiftslagen regleraskalldirektivetLika med
sådanamissbrukinte barapersonuppgifter ochhanteringen avav

skerintepersonuppgifterbehandlinginnebäruppgifter. Det att somav
konsta-Regeringentillåten.personuppgiftslagen intemed stöd ärav

reglerasmissbruketordning där bara ärframtidadock attterar en
EG-direktiv.föregåsskall dåsådanönskvärd, ett nyttavmen en
teknikoberoende.förslagetskall enligtPersonuppgiftslagen vara

behandlingautomatiskeller delvisall helttillämpasLagen av
ingår,uppgiftermanuell behandlingoch påpersonuppgifter somav

personuppgiftersamlingarstruktureradeingå, iavseddaeller är att av
särskildaenligtsammanställningellertillgängliga för sökningvilka är

lagförslaget.ikriterier 5 §
personuppgiftslagenskallEG-direktivetskillnad frånTill vara

utanförfallerverksamhetsådanomfattagenerell och även som
således sättPersonuppgiftslagen kommergemenskapsrätten. samma
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den gällande datalagen omfatta behandlingattsom nu av person-
uppgifter hos bl.a. polisen försvaret.och

Det inte all behandling omfattas den föreslagnaär som av person-
uppgiftslagen. Behandling uppgifter juridiska omfattasav om personer
inte, heller behandling privat lagförslaget.6 § i Vidarenaturav
undantas all behandling personuppgifter skyddas tryck-av som av
frihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen eller utförssom som

led i konstnärligt skapande 7 § i lagförslaget.ett
vissa fall får personuppgiftslagensI bestämmelser stå tillbaka för

lagstiftning. Särreglering i lag eller förordning de särskildaannan
registerförfattningarna skall enligt 2 § i lagförslaget gälla framför

innehållerpersonuppgiftslagen. ingen EG-spärr, vilket innebärLagen
EG-direktivetsärregler motstridiga gäller. Dettaäven äratt motsom

dock inte medföra några svårigheter, eftersom de särskildaväntas
EG-direktivetregisterförfattningarna också måste till och tillanpassas

den föreslagna personuppgiftslagen. redan pågående behandlingarFör
behöver anpassningen inte klar före hösten 2001.vara

Tryckfrihetsförordningens uppgifters offentlighetbestämmelser om
gäller före den föreslagna personuppgiftslagen. Enligt 2 kap. harTF
varje svensk såmedborgare del allmänna handlingar,rätt att ta av
länge dessa inte innehåller uppgifter för vilka gäller sekretess.
Personuppgiftslagen får inte inskränka skyldighetmyndigheternas att
lämna personuppgifter enligt 2 kap. föreslagna lagenTF. Denut
inskränker inte heller bestämmelser bevarandearkivmyndighetsom
eller omhändertagande uppgifter i lagförslaget.8 §av

5.5 Lagens förhållande till EG-direktivet

Förslaget till personuppgiftslag följer i den struktur EG-stort som
direktivet anvisar. Avvikelser från strukturen förekommer dendock i
mån det föranletts särskilda skäl. Lagtexten har i vissa fallav
utformats på direktivet, den officiellasätt än svenskanärannat t.ex.
översättningen direktivet inte helt rättvisande.ärav

EG-direktivet innehåller antal huvudregler måste införas iett som
personuppgiftslagen. Ofta dessa huvudregler och principerär allmänt
hållna. För kunna tillämpas de personuppgiftsansvariga behöveratt av
de preciseras och konkretiseras. Personuppgiftslagen innehåller dock
inte några detaljbestämmelser fyller de generellt hållna huvud-utsom
reglerna. Det överlämnas i stället regeringen och Datainspektionen

inom den den föreslagna personuppgiftslagen draratt ram som upp
nödvändiga preciseringar ochgöra konkretiseringar.
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Definitioner5.6

begreppväsentligtalltanvänder iPersonuppgiftslagen somsamma
ochregisteransvarig"docktalas detdirektivetEG-direktivet. I om

sigstället använderipersonuppgiftslagenmedan"registerförare", av
Definitionernapersonuppgiftsbiträde"ochpersonuppgiftsansvarig" .

innebörd desamma.till sinbegreppen ärav
definieraspersonuppgiftslagenicentrala begreppendeNågra merav

slagsallmeningPersonuppgifter i lagens ärföljandepå sätt.
fysiskhänföras tillkanindirektdirekt ellerinformation personensom

åtgärdvarjepersonuppgifterbehandlingMedi livet.är avsesavsom
denPersonuppgiftsansvarig ärbeträffande dessa.vidtas somsom
med ochändamålenbestämmermed andratillsammansellerensam

personuppgifter.behandlingenmedlen för av

behandlingFörutsättningar för5.7 av

personuppgifter

behandlingpåkravGrundläggande5.7.1 av
9 §personuppgifter

behandlingpåkravenfrågaanknyter iPersonuppgiftslagen avom
bl.a.innebärDettaEG-direktivet.personuppgifter till att person-

lagligtochkorrekt sätt.behandlasalltid skalluppgifter ett
särskilda,församlas inpersonuppgifter skallVidare följer att

fårinsamlingenEfterändamål.berättigadeochuttryckligt angivna
oförenligt meduppgifterna inte ske ärsättbehandling ett somav

ändamålandrabehandlas förfårändamålen. Deursprungligade
ändamålen.ursprungligamed deoförenligadessa inteendast ärom

Även förenligtmåstetilluppgifternautlämnandeett varaannanav
särskildaskalländamålenändamålen. Attursprungligamed de vara

fårändamålsbeskrivning intehållenalltför allmäntinnebär att en
fårmåsteändamålsbeskrivningen avgörasdetaljeradgodtas. Hur vara

Datainspektionen.ochregeringenföreskrifter fråni praxis och genom
behandlaändamålenursprungligaoförenligt med deinteDet attanses

ändamål.vetenskapligaellerstatistiskaför historiska,uppgifterna
måstekvalitet. Dehålla höguppgifterna skallbehandladeDe en

tilli förhållandeomfattandeallförrelevanta och interiktiga ochvara
skall uppgifternanödvändigtbehandlas. Omför vilka deändamålde

skall denUppfyller de inte kravenaktuella.också person-vara
utplåna, blockeraföråtgärdervidta alla rimligauppgiftsansvarige att

uppgifterna.eller rätta
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Personuppgifterna får inte heller längre nödvändigt medänsparas
hänsyn till de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Därefter måste
de avidentifieras eller förstöras.

5.7.2 När behandling personuppgifter skall tillåtenav vara
10-12 §§

Enligt den föreslagna personuppgiftslagen skall det tillåtet attvara
Återkallarbehandla personuppgifter efter den registrerades samtycke.

den registrerade sitt samtycke får ytterligare personuppgifter denneom
inte registreras. vissa fall får dock personuppgifterI behandlas trots

frånsamtycke den registrerade saknas. förutsättning i samtligaEnatt
fall behandlingen nödvändig för ändamålen. Här kanär äratt

flestaanmärkas de automatiska bearbetningar personuppgifteratt av
också utföraskan manuellt. Nödvändighetsrekvisitet har Data-av
lagskommittén tolkats så personuppgifter får behandlas i deävenatt
fall det faktiskt utföra uppgiftenmöjligt påär sätt,att annat om
förfarandet underlättas användningen automatisk data-genom av
behandling. Regeringen har inte kommenterat Datalagskommitténs
tolkning härvidlag.

Personuppgifter får i sambandbehandlas med avtal, det krävs förnär
fullgöra registrerade elleravtal med den det behövs förnäratt ett att
dennes begäran vidta innan avtal träffas.åtgärder Vidare fårett

personuppgifter behandlas det nödvändigt för denär attom person-
uppgiftsansvarige skall kunna fullgöra rättslig förpliktelseen som
åvilar honom eller henne. rättsliga förpliktelsen kanDen ha ålagts den

förordningar,personuppgiftsansvarige lagar, andra för-genom
fattningar myndighetsbeslutlägre valör eller i enskilda fall.av genom
Däremot det oklart förpliktelse någon åtagit sigharär enom som

avtal kan sådan eller hon harhan rättatt attgenom anses vara
behandla personuppgifter på grund fårdärav. Personuppgifter också
behandlas för skydda vitala intressen registrerade.för den Likasåatt
får sådana uppgifter behandlas det utföranödvändigt förär attom en
arbetsuppgift allmänt intresse eller för utföra arbetsuppgiftattav en
i samband med myndighetsutövning. Slutligen får personuppgifter
behandlas avvägning vid handen den personuppgifts-attom en ger
ansvariges berättigade intresse behandling denväger äntyngreav en
registrerades intresse skydd. Med den personuppgiftsansvarigeav
jämställs vid intresseavvägningen också sådana tredje till vilkamän
uppgiften lämnas i synnerliga undantagsfallBara bör denut. person-
uppgiftsansvariges intresse behandlingen intressetväga överav anses
hos registrerad uttryckligen sig behandlingen.motsatten som
Datainspektionen bör ha särskilt förett attansvar ge person-
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uppgiftsansvariga råd och vägledning i fråga intresseavvägningenom
fall där sådan fråga.i de olika kan komma ien

personuppgifterbehandla känsliga5.7.3 Förbud mot att
13 §

förbud i frågaförslaget personuppgiftslag återfinns EG-direktivetsI till
Personuppgifterkänsliga personuppgifter.behandling somom av

politiska åsikter, religiös elleravslöjar eller etniskt ursprung,ras
filosofisk medlemskap i fackförening får inte behand-övertygelse samt

personuppgifterLikaså det förbjudet behandla sådanalas. är att som
hälsa eller sexualliv.rör

från förbudet 14-20 §§5.7.4 Undantag

personuppgifter inte undan-behandla känsligaFörbudet ärmot att
registreradesuppgifter får behandlas efter dentagslöst. Sådana

uppgiftenden registrerade offentliggjortsamtycke eller ettom
nödvändig för denVidare får behandling ske dentydligt ärsätt. attom

skall kunna fullgöra sina skyldigheter ellerpersonuppgiftsansvarige
full-rättigheter inom arbetsrätten. gäller detsina Iutöva stort sett

skyldigheter och rättigheter för arbetsgivarengörandet allaav
Även skyldigheterbeträffande anställda och deras organisationer.de

till arbetsgivareför fackliga organisationer i förhållandeoch rättigheter
bör kunna innefattas. Uppgifternaoch deras organisationer som

tredjeförutsättning får lämnas tillbehandlas under denna ut man
skyldighet för deninom arbetsrätten finns uttryckligendast det enom

registrerade harpersonuppgiftsansvarige det eller dengöraatt om
samtyckt till utlämnandet.

hellerbehandla känsliga personuppgifter gäller inteFörbudet mot att
utförs inom för ideella organisationersbehandlingennär ramen

filosofiskt, ellerberättigade verksamhet med politiskt, religiöstett
får uppgifterfackligt syfte. Behandlingen bara medlemmaravse om

eller organisationen grund sitt ändamål harpersoner som av
tredjeregelbunden kontakt med. Utlämnande sådana uppgifter tillav

kräver den registrerades samtycke.man
behandlingen uppgifter nödvändiga för kunna fastslå,Rör är attsom

gällande eller försvara rättsliga anspråk gäller inte förbudet. Detgöra
sig då fall den personliga egenskap faller in underrör närom som

definitionen känsliga personuppgifter också förutsättningen förärav
frågai skall ha till förmån eller ha rättsligrättatt personen en en

någonskyldighet exempelvis för den sjukerättengentemot attannan,
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få försäkringsersättning eller skyldigheten för den medlemärsom a;
Svenska Kyrkan betala viss skatt.att

frånEtt ytterligare undantag förbudet den registreradeär när
rättsligt eller fysiskt förhindrad lämna behandlingensamtycke ochatt

nödvändig för dennesskydda eller någon vitala intressei.är att annans
Vidare undantas behandling nödvändig med hänsyn till före-ärsom
byggande hälso- sjukvård,och medicinska diagnoser, vård eller
behandling administration hälso- och sjukvård. Behandlassamt av
uppgifterna någon yrkesmässigt verksam inom hälso- ochärav som
sjukvårdsområdet och samtidigt underkastad tystnadspliktärsom
gäller inte heller förbudet. Slutligen undantas från förbudet behandlirg
för forskning och statistik.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer be-ärsom
myndigad föreskriva ytterligare undantag för viktiga allmänraatt
intressen.

användning5.7.5 Uppgifter brott ochom av
21-22 §§personnummer

Vissa omfattas definitionen känsligauppgifter intesom av av
ändå sådana behandlingen dempersonuppgifter reglerasär att av

särskilt i personuppgiftslagen.
myndigheter behandla uppgifterförbjudet för andraDet änär att om

i brottmål.lagöverträdelser, säkerhetsåtgärder Regeringendomar och
Datainspektionen föreskriva undantageller dock ha möjlighetskall att

utförsfrån förbudet, befogat behandlingendet änär att av annanom
tillfredsställande kontrollstår undermyndighet och behandlingen av
personuppgiftslagenreglering i innebärmyndighet. Ifrågavarandeen

vilken detbetydande datalagen, enligtfrån den nuvarandeett avsteg
uppgiftmedregel krävs synnerliga skäl för register attatt omsom

någon för få föras.misstänkt eller dömd brott skallär
Uppgifter det klartfår behandlas bara ärnärom personnummer

motiverat viktenmed hänsyn till ändamålet med behandlingen, av en
säker identifiering eller något beaktansvärt skäl.annat

5.8 Information och rättelse m.m.

föreslagnaDen personuppgiftslagen innehåller bestämmelser till skydd
för den registrerade, vilka denne möjlighet dels kontrolleraattger om
behandling personuppgifter honom eller henne pågår, delsav om
begära rättelse personuppgifter felaktiga.ärav som
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Information 23-27 §§5.8. 1

informationsskyldighet gällerbestämmelserPersonuppgiftslagens om
personuppgiftsansvarige självmant harinformation denden attsom

få uppgifter i allmänna handlingarpå begäranlämna. Rätten utatt
falltryckfrihetsförordningen, dock den i vissaföljer rättenattav

bestämmelser i sekretesslagen.begränsas genom
självmant den registreradepersonuppgiftsansvarige skall lämnaDen

samlasbehandlingen, uppgifterinformation rörande när om en person
källa,uppgifterna samlats in frånin från denne själv. Har en annan

uppgifterna eller,registrerade informerasskall den när noterats om
lämna uppgifterna till tredjeavsikten med behandlingen är att ut man,

skallför första gängen. Informationenuppgifterna lämnasnär ut
ändamåletden personuppgiftsansvarigeomfatta uppgifter är,om vem

registreradeoch all övrig information denmed behandlingen som
sådanakunna tillvara sina rättigheter. Endastbehöver för att ta

inte redan känner till behöver lämnas.uppgifter den registreradesom
intefrån tredje behöver informationuppgifterna inhämtatsHar man

innebär oproportionerligtdet omöjligt ellerlämnas är storenom
arbetsinsats.

ansökanpersonuppgiftsansvarige vidare skyldig efterDen är att
informera huruvida uppgiftergratis gång kalenderår somper omen

vilkaändamålet med behandlingen,sökanden behandlas eller inte,rör
deuppgifter behandlas, varifrån dessa kommer och till vemsom

lämnas ut.
beträffande personuppgifterInformation behöver inte lämnas som

fått slutligalöpande inte sinbehandlats endast i ännutext som
inteminnesanteckningar och behandlingenutformning eller utgör

uppgifterna dessförinnan lämnatstid år ellerpågått under längre än ett
till tredjeut man.

det i lag ellerInformation behöver inte heller lämnas, annanom
ellersärskilda bestämmelser registreringenförfattning finns om

Slutligen gäller bestämmelsernautlämnandet personuppgifter. omav
uppgifterna föreskrivetheller det förinformationsskyldighet inte ärom

eller tystnadsplikt.sekretess

28 §5.8.2 Rättelse m.m.

ofullständiga ellerPersonuppgifter felaktiga, missvisande ellerärsom
föreslagnaenlighet med deninte har behandlats isom annars

föreskrifter skall begäranpersonuppgiftslagen eller anknytande av
utplånas eller blockeras denden registrerade rättas, person-av

vidtasvarje åtgärd kanuppgiftsansvarige. Med blockering somavses
skallpersonuppgifterna i alla sammanhangde aktuellaför att vara
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spärrade ochinformation deförknippade med tydlig äratt om an-om
inte skall lämnasför personuppgifternaledningen till ochspärren att

till tredjeut man.
skalltill tredje dennepersonuppgifter lämnatsfelaktigaHar man,

skall skeSådan underrättelsekorrigeringsåtgärden.underrättas omom
undvikabehövs fördet eller detden registrerade begär att meraom
Eftersom denför den registerade.eller olägenhetbetydande skada

reda tillskyldighet hållahar någonpersonuppgiftsansvarige inte att
tilldå uppgifter ibland kan lämnasochuppgifter lämnas ettutvem

underrättelseinnehåller bestämmelsenmänniskor,antal ettstort om
omöjligtdet skullebehöver inte skeundantag. Underrättelse varaom

arbetsinsats.oproportionerligteller innebära storen

behandlingen 30-32 §§vidSäkerhet5.9

innehåller bestämmelserpersonuppgiftslagFörslaget till attsom avser
betryggandepersonuppgifter skerbehandlingensäkerställa ettatt av

för säkerheten.personuppgiftsansvarige harDensätt. ett stort ansvar
personuppgifter behandla dessamedarbetarBl.a. får de personer som

instruktioner. detalje-personuppgiftsansvariges Hurendast efter den
personuppgiftslagen.framgår inteinstruktionerna skallrade avvara

medarbetarsådana ochfallDe bör dock i attvart var en somvara
ochändamålen med behandlingenvilkapersonuppgifter skall ärveta

ändamål förbjuden. Omoförenlig med dessabehandling äräratt som
skyldig behandlanågonlagstiftning framgårdet är attattav annan

för deninstruktionerpersonuppgifter behövs intevissa änatt annan
personuppgifter.få behandlapersonuppgiftsansvarige skall

ochvidare för tekniskapersonuppgiftsansvarige harDen attansvar
de behandladevidtagits för skyddaorganisatoriska åtgärder att

Åtgärderna lämplig säkerhets-skall åstadkommapersonuppgifterna. en
kostnaden förtekniska möjligheter finns,nivå beaktande dei somav

och hurriskerna med behandlingengenomföra åtgärderna,att
innehålleruppgifterna registerbehandlade Ettkänsliga de är. som

ökade kravställer ocksåpersonuppgifter antalett stort personerom
säkerheten.

skyddsåtgärder denDatainspektionen får besluta de somom
vidta. Besluten får förenas med vite.personuppgiftsansvarige har att
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Överföring5.10 personuppgifter utanför EUav
33-35 §§

skallPrincipiellt det enligt personuppgiftslagen förbjudet föraattvara
personuppgifter till tredje land. Förbudet skall såvälgällaöver

uppgifter under behandling uppgifter skall undergåärsom som som
behandling i det tredje landet.

Från förbudet finns vissa undantag. den samtycktHar registrerade
får uppgifter förasdenne till tredje land. också tillåtetDetöver ärom
enligt den föreslagna personuppgiftslagen personuppgifterföra överatt
för användning enbart i har anslutit sig till Europarådetsstaten som
dataskyddskonvention.

Vidare får uppgifter i andra fall föras behandlingenöver ärom
nödvändig för fullgöra avtal mellan den registrerade och denatt ett
personuppgiftsansvarige eller mellan den personuppgiftsansvarige och
tredje i den registrerades intresse eller för på denär attman som
registrerades begäran vidta åtgärder träffas. fårinnan avtal Vidareett
överföring ske behandlingen nödvändig för kunna fastställa,är attom

gällande eller försvara anspråk för vitalarättsliga eller skyddagöra att
intressen för den registrerade. Regeringen Datainspektionen skalloch

precisera i vilka fall och under vilka förutsättningarnärmare som
överföring till tredje land kan tillåtas för uppräknadeinom deramen
undantagen.

Regeringen skall fråndessutom kunna meddela generella undantag
förbudet föra personuppgifter till Sådanatredje land. undantagöveratt
bör bl.a. kunna gälla vissa länder i fall då överföringen reglerassamt
i avtal innehåller vissa för destandardklausuler till skyddsom
registrerades rättigheter. Regeringen eller, regeringen bestämmerom
det, Datainspektionen får också föreskriva undantag det behövsnär
med hänsyn till viktiga allmänna intressen eller överföringen skerom
under sådana tillomständigheter det finns tillräckliga garantieratt
skydd för de registrerades rättigheter.

Datainspektionen1 1

5.11.1 Befogenheter 43-47 §§

Enligt EG-direktivet skall särskild tillsynsmyndighet, till vilken denen
personuppgiftsansvarige skall anmäla behandlingar personuppgifter,av

Tillsynsmyndigheten skall tillsyn behandlingen.utöva överutses.
Regeringen har Datainspektionen till tillsynsmyndighetutsett
Regeringsbeslut 96/1996-01-18, Dnr JU 176.
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tillsynsmyndighetensEG-direktivets bestämmelserFlertalet omav
personuppgiftslagen,förslaget inte finnas iuppgifter skall enligt utan

instruktionenDatainspektionen. börinstruktionen för Ii stället i
råd och upplysningar tillockså uppgiftenDatainspektionen att geges

personuppgiftsansvariga m.m.
tillsyns-enligt direktivet tillkommerbefogenheterVissa de somav

innehållerlagform. Såledessådana de bör hamyndigheten dockär att
tillsynsmyndig-personuppgiftslag bestämmelserförslaget till attom

behandladeha tillgång tillDatainspektionen skallheten person-
behandlingen.anknytning tilltill lokaler meduppgifter, likaså tillträde

behandlingförbjuda fortsattockså vid viteDatainspektionen kan samt
utplånas.personuppgifter skallansöka hos länsrätt attom

§§Datainspektionen 36-41till5.11.2 Anmälan

personuppgifter skall ske till Data-behandlingAnmälan avom
behand-anmälningsskyldigheteninspektionen. Syftet med är göraatt

kända. Data-egenskaperdess viktigasteändamål ochlingens
behandlingar.anmäldaföra registerinspektionen skall över

utgångspunkt tvådelpersonuppgiftslag i dennaharFörslaget till som
bortönskemålå sidanfinnsmotstridiga intressen. Det att taett omena

såförautomatisk databehandlingföranmälningsskyldigheten att
råd ochverksamhet tillDatainspektionenskoncentrera attsätt ge

tillsynmateriella reglerna överde utövasprida kunskap samt attom
Å denEG-direktivetsidan föreskriverföljs. andrareglerna attatt

behandlingaralla automatiskaskall anmälaregisteransvarige i förväg
tillgodosekunnatillsynsmyndigheten. Förgenomföras tillskall attsom

önskemålet begränsaochdirektivetbåde kravet följa attatt an-
personuppgiftslagtilli förslagetmälningsskyldigheten, har en

samtidigttill Datainspektionen införtsanmälningsskyldighetprincipiell
anmälnings-undantag frånföreskrivamöjligheterna att omsom

särskiltfall då frågautnyttjats fullt Iskyldigheten har ärut. om
skallDatainspektionen kon-integritetskänsliga behandlingar, som

undantag frånföreskrivs dock ingainnan de påbörjas,trollera
anmälningsskyldigheten.

anmälningsskyldighetenfrån5.11.3 Undantag

får regeringen eller, efterpersonuppgiftslagenEnligt den föreslagna
föreskriva undantag frånDatainspektionenregeringens bemyndigande,

fall detundantag bör bl.a.anmälningsskyldigheten. Sådana näravse
kränks. Undantagregistrerades rättighetersannolikt deninte är att

register förför författningsregleradeföreskrivastorde också kunna
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allmänheten och sådan behandling känsliga personuppgifterav om
medlemmar m.fl. vissa ideella organisationer utför.typersom av

Vidare behövs ingen amnälan personuppgiftsombudnär ett utsetts av
den personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsombudet skall ha till
uppgift självständigt till den personuppgiftsansvarigeatt attse
behandlar personuppgifter korrekt och lagligt påKravetsätt.ett
självständighet innebär personuppgiftsombudet inte får ha alltföratt en
underordnad ställning i förhållande till den personuppgiftsansvarige
och han eller hon skall ha tillräckliga kvalifikationer och kunskaperatt
för kunna utföra sina uppgifter. förstal hand skallatt person-
uppgiftsombudet påpeka brister i uppgiftsbehandlingen till den person-
uppgiftsansvarige, denne inte till bristerna ombudeträttar ärmen om
skyldigt anmäla förhållandet till Datainspektionen. Personuppgifts-att
ombudet skall ha förteckning de behandlingaröver denen som
personuppgiftsansvarige utför.

5.11.4 Förhandskontroll särskilt integritetskänsligaav
behandlingar

Enligt EG-direktivet skall medlemsstaterna bestämma vilka behand-
lingar kan innebära särskilda risker för den registrerades rättig-som
heter och säkerställa dessa behandlingar kontrolleras innan deatt
påbörjas. Förhandskontrollen skall enligt direktivet utföras av
tillsynsmyndigheten kan också led i lagstiftnings-utgöra ettmen
processen.

Förhandskontroll kan således ske i samband med särskildaatt
registerförfattningar beslutas riksdagen eller regeringen. frågaIav om
sådana register krävs ingen särskild reglering för uppfylla direk-att
tivets villkor.

I andra fall krävs däremot bestämmelser vilka behandlingarom som
skall kontrolleras förhand. förslagetI till personuppgiftslag finns

bemyndigande för regeringen bestämma vissa behandlingarett att att
personuppgifter kan innebära särskilda risker för otillbörligtav som

intrång i den personliga integriteten skall anmälas till Datainspektionen
veckor i förväg. Sådan amnälan skall sketre oavsett ettom person-

uppgiftsombud eller inte.utsetts
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Sanktioner5. 12

Skadestånd 48 §5.12. 1

föreslagnapersonuppgifter i strid med denMedför behandling aven
skzllregistrerade,för dengod sed skadapersonuppgiftslagen eller

personuppgiftsansvarige. Vadersättning från dentilldenne ha rätt som
regeringenenligtpersonuppgifter fårsed vid behandlinggodär av

preciseradebakgrund bl.a. derättstillämpningeniavgöras mot merav
branschreglerlagen, deutfärdas med stödföreskrifter kan avsom

branschorganisatioreretableradekan ha utarbetatsområdet avsom
ansvarsfullahursammanslutningar ochrepresentativaeller andra

till ersättningsig.regel beter Rättenpersonuppgiftsansvariga som
förmögenhetsskada,sakskada ellerpersonskada,omfattar inte bara ren

behani-personliga integritetendenden kränkningävenutan somav
måste uppskattasför kränkningmedfört. Ersättningenhalingen kan

det aktuellaomständigheter isamtligabakgrundefter skälighet mot av
fårbehandlingenregistrerade grundfallet, den utsattst.ex. avom

för varjefastställasbeslut, ochnegativtför eller hennenågot honom
för sig.kränkt registrerad

behöverregistreradeprincip strikt. DeniSkadeståndsansvaret är
och dennafelaktig behandlingförekommitdetbara bevisa attatt en

deneller henne. Kankränkt honomskadat ellerbehandling har
inte beroddefelet i behandlingenvisapersonuppgiftsansvarige att

enligt denskadeståndet jämkasemellertidfårhonom eller henne
denske bara iJämkningen börpersonuppgiftslagen.föreslagna

skäligt.utsträckning det är
personuppgiftslagenskadeståndsbestämmelserna i utgörsärskildaDe

skadestånds-allmännadespecialbestämmelser översådana tarsom
1972:207.skadeståndslagenregler finns isom

49 §Straffbestämmelser5. 12.2

möjligtutsträckningpersonuppgiftslag har i såförslaget tilll stor som
i denförseelserSåledes har vissastraff valts.andra sanktioner än som

sanktioneratsi ställetstraffkatalogåterfinns igällande datalagen ennu
skadestånd. Vadideelltmöjligheten utdömavite eller attgenom genom

sådanapersonuppgiftslagenstraffbestämmelsen i äråterstår isom
åtgärdasvåraförfarandenoaktsammauppsåtliga eller är attsom

någondåsigstraffbestämmelser. Det rör attsätt änannat omgenom
registreradeinformation till deni denuppgifter delslämnar osanna

information till Data-ellerdels i anmälanföreskriver,lagensom
stridnågon istraffbestämmelsentillämpasinspektionen. Vidare om

förpersonuppgifter, dels överkänsligabehandlarmed lagen dels
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uppgifter till tredje land, dels låter bli föreskriven anmälangöraatt om
behandling till Datainspektionen.

5.13 Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser

Personuppgiftslagen föreslås träda i kraft 1998.den 24 oktober Lagen
kommer dock i fråga sådana behandlingar då pågår inte attom som

manuellatillämpas förrän den oktober 2001. fråga pågåendel I om
kommer 2007.behandlingar lagen tillämpas först den oktoberlatt
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Polisdatalagen6

Registerutredningen har i sitt slutbetänkande Polisens register SOU
föreslagit1997:65 lag skall gälla för behandlingen ny som av

personuppgifter hos polisen. Den lagen, polisdatalagen, ärnya
anpassad till den rättsliga följer EG-direktivet och byggerram som av
på Datalagskommitténs förslag till persondatalag. Hur personuppgifter
framgent kommer behandlas i den polisiära verksamheten äratt storav
betydelse för utredningens överväganden vad gäller behandlingen av
personuppgifter i skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet.
I detta kapitel skall därför förslaget till polisdatalag behandlas tämligen
ingående.

Registerutredningens6.1 arbete

Efter ha delbetänkandet kriminalunderrättelse-presenteratatt om
register och DNA-register kapitel 3 inledde Registerutredningense
arbetet utarbeta förslag till bestämmelsermed att ett nyttom
belastningsregister och misstankeregister. Registerutredningenett

behovet medövervägde också ändringar i polisregisterlagenav
anledning register skulle polisens ochersättaattav nya person-
belastningsregister behovet andra närliggande författnings-samt av
ändringar.

Registerutredningen har i april 1997 lagt fram sitt slutbetänkande. I
betänkandet föreslår Registerutredningen den nuvarande polis-att
registerlagen med polisdatalag. Den lagen skall byggaersätts en nya

Datalagskommittén föreslagna barapå den persondatalagen ochav
innehålla de bestämmelser behövs i stället för eller utöversom
reglerna i persondatalagen. Förslaget till personuppgiftslag förelåg inte

Registerutredningen lade sitt betänkande och beaktas därför intenär
i detta kapitel.

Vidare föreslår Registerutredningen belastningsregisteratt ett nytt
inrättas, skall det nuvarande och belastnings-ersättasom person-
registret. registret skall innehålla uppgifter påföljd förDet nya om

uppgifter påföljdsregist-brott och liknande samordnas medsamt
körkortsregistret. underlättareringen i Avsikten med registret är att

tillgången till sådana belastningsuppgifter behövs i verksamhetsom
hos polis- och tullmyndigheter för förebygga, uppdaga och utredaatt
brott, hos åklagarmyndigheter för förundersökning, åtal och vid
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utfärdande strafföreläggande slutligen hos allmänna domstolarsamtav
för straffrnätning och val påföljd. Registerutredningen föreslårav
också misstankeregister inrättas, där uppgifter skallatt ett nytt
registreras den har fyllt år och15 skäligen misstänkt förärom som
brott i brottsbalken eller för något brott för svårarevilket straffannat

böter föreskrivet.än Avsikten med registret underlättaär är att
tillgången till sådana uppgifter skälig misstanke brottom om som
behövs i verksamhet hos polis- och tullmyndighet för förebygga,att
uppdaga och utreda brott hos åklagare för förundersökning ochsamt
åtal. Såväl belastningsregistret misstankeregistret får enligtsom
förslaget användas också vid viss lämplighets- och tillståndsprövning.

Att de uppgifter registreras i belastnings- och misstankeregistretsom
kan intresse jämväl för skattemyndigheternas brotts-stortvara av
bekämpande verksamhet uppenbart. Frågan skattemyndig-är om
heternas tillgång till polisens register kommer behandlas iatt senare
betänkandet kapitelse förefaller10. Det ändamålsenligt i detatt
sammanhanget redogöra förnärmare Registerutredningens förslag om
inrättande belastnings- och misstankeregister.av

Slutligen föreslår Registerutredningen vissa ändringar i sekretess-
Ändringarnalagen. innebär bl.a. sekretessen för uppgifter iatt

polisens register inte längre skall absolut. Uppgifter skall såledesvara
kunna lämnas från registren efter skadeprövning. Register-ut en
utredningens förslag till ändringar i sekretesslagen intresseär stortav
för hur skattemyndigheternas tillgång till uppgifter från polisens
register skall regleras. Eftersom principsekretessen i bör vara
densamma i brottsbekämpande verksamhet, demyndigheters kommer
föreslagna ändringarna också betydelse för hur iha sekretessenatt
skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet skall regleras.
Frågor sekretess och utlämnande uppgifter för vilkaom om av
sekretess gäller behandlas i avsnitt ochbetänkandet 7.11sesenare
kapitel 8. I samband därmed redogörelse förnärmarepresenteras en
Registerutredningens förslag ändringar i sekretesslagen.om

6.2 Utgångspunkter för till polisdatalagförslaget

Registerutredningen har haft två viktiga utgångspunkter för sitt arbete,
nämligen utvecklingen informationstekniken förändringenochav av
den rättsliga för behandling information.ramen av
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tekniska utvecklingen6.2.1 Den

Registerutredningen det förslutbetänkande konstaterarI sitt att
ipågår intensivt arbete inom polisen och rättsväsendetnärvarande ett

olikaförbättra informationsförsörjningen dels för deövrigt med att
för möjliggöra förbättratmyndigheternas interna behov, dels att ett

nödvändigt för denmellan myndigheterna. Arbetetsamarbete är att
medeffektiviseras i taktbrottsbekämpande verksamheten skall

förbrottslighetens internationaliseringutveckling ochsamhällets samt
kravenmyndigheterna skall kunna motatt en merasvara upp

rationell verksamhet.kostnadseffektiv och i övrigt
heltmedföra polisen siktTeknikutvecklingen kommer bl.a. att att

för dokumentationform informationsteknikanvänder sig någonav av
utnyttjas för ökadInformationstekniken skall ocksåoch skrivarbete.

myndigheternas information och möjliggörasamordning attav
rättsväsendet, bl.a. polisensinformation från olika inomsystern

domstols-ärenderegister,brottsamnälanssystem, åklagarväsendets
klientadministra-mâlhanteringssystem och kriminalvårdensväsendets

sarnordningenmâlhanteringssystem, kopplas ihop. Hur dentiva av
utredningar bl.a.föremål för olikainformation skall ske har varit

Strategiutredningen.Samredutredningen och
modernökade kravinternationella samarbetet ställerDet

påbl.a.Schengensamarbetet byggerinformationsteknik. Europol- och
Utnyttjandeteffektivt kan utväxlas mellan länderna.informationatt av

lagstiftninginformationsteknik kräver enligt Registerutredningen en
utgångspunktbildar den rättsliga för utvecklingsarbetet. Enramensom

rationelltförför lagstiftning måste svårare hindersådan ettattvara
ställasdatorstöd kommunikationsteknik inte börutnyttjande och uppav

denskydd förnödvändigt med hänsyn till intressetvad ärän avsom
personliga integriteten.

för6.2.2 Förändring den rättsligaav ramen
inforrnationsbehandling

denhar förändringEG-direktivet tidigare inneburitnämnts avsom en
omfattarför för sigrättsliga informationshantering. I ochramen

ochdirektivet inte polisens verksamhet bekämpa brottmed att upp-
deinverkanrätthålla allmän ordning. Direktivet har dock sådanen

lagstiftningengenerella reglerna infonnationsbehandling, ävenattom
påverkas.fråga måstei polisens behandling personuppgifterom av

svenskai denBl.a. medför kravet pâ direktivet skall implementerasatt
endastdirektivetlagstiftningen, datalagen, till skillnad frånatt som
övrigtiomfattar reglering datoriserade personuppgifter och ävenav

tilluppbyggd på innebär den inte kanär sättett att anpassassom
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direktivet, måste med persondatalag. Eftersom polis-ersättas en ny
förregisterlagstiftningen närvarande bygger datalagen, måste också

den lagstiftningen ändras så i stället kan byggaden denatt
kommande persondatalagen.

6.3 polisens registerlagstiftningKonsekvenser attav
skall utgå från persondatalagen

Persondatalagen enligt Datalagskommittén avsedd få generellär att
räckvidd på motsvarande datalagen. Registerutredningen harsätt som
konstaterat polisens behandling personuppgifter därför kommeratt av

omfattas persondatalagen. Till skillnad från datalagen, baraatt av som
reglerar behandling i automatiska register, kommer persondatalagen

omfatta dels all behandling personuppgifter helt elleräratt av som
delvis automatisk, dels manuell behandling personuppgifterav som
ingår i eller ingå i register. Eftersom lagstiftningen inte längreavses
förutsätter den automatiska behandlingen personuppgifter skeratt av
i register, kommer registerbegreppet fortsättningsvis ha mindreatt
betydelse. Det kommer enligt Registerutredningen i och för sig
alltjämt finnas för särskilda bestämmelser för hanteringatt utrymme

personuppgifter i register, i huvudsak kommer bestämmelsernaav men
handla behandling personuppgifter de behandlasatt oavsettom av om

i register eller inte.
En utgångspunkt för Datalagskommitténs förslag till persondatalag

behandlingär personuppgifter tillåten endast iatt är de fall och påav
de villkor i lagen. I andra fall skall behandlingsom anges av person-
uppgifter inte få förekomma. Kriterierna för behandlingen ianges
persondatalagen på sådant densätt särregleringett förutsettsatt som
på skilda områden inte behöver inledas med medgivande tillett
automatisk behandling.

I de flesta fall behövs inga ytterligare bestämmelser för behandling
personuppgifter persondatalagens.än Det kan dock vid behandlingav

sker i vissa syften finnas behov bestämmelser avvikersom av som
från persondatalagen. Den behandling sker hos polisen oftasom avser
personuppgifter olika anledningar integritetskänsliga. Vissaärsom av
uppgifter det enligt persondatalagen råder förbud behandla,som att
måste ändå polisen ha möjlighet behandla för effektiv i sinatt att vara
verksamhet. Andra uppgifter, särskilt uppgifter någon dömtsattom
för, eller misstänks för brott, kan kräva starkare integritetsskyddett

vad persondatalagensän bestämmelser Registerutredningen har iger.
anledning härav haft särskilt fråganöverväga i vilken utsträck-att om
ning polisen behöver i förhållande till persondatalagen vidgad rätten

behandla personuppgifter och i vilka hänseenden polisensatt rätt att
behandla personuppgifter integritetshänsyn böreller andra skälav
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inskränkas i förhållande till persondatalagen. Eftersom polisens
huvudsakliga verksamhet inte omfattas EG-direktivet, får sådanaav
särbestärnrnelser meddelas.

persondatalag påverkar enligtFörhållandet datalagen ersättsatt av en
författningarnaRegisterutredningen endast i ringa grad de föreslagna

till polis-för belastnings- och misstankeregister. Förslaget en ny
ipolisregisterlagen, pâverkasdatalag, i stället för den gällandenu

Persondata-persondatalagens utfomining.desto utsträckningstörre av
polis-i den egentligastöd för den behandling krävslagen somger

Enligt förslaget skall polisdatalagen byggaverksamheten. person-
föri ställetbara innehålla de bestämmelser krävsdatalagen och som

eller reglerna i persondatalagen.utöver

tillämpningsområdePolisdatalagens6.4

EG-direktivet.omfattas till viss delPolisverksamheten bara av
medverksamhethar funnit polisensRegisterutredningen attatt

förhindra brottordning och förebygga ellerupprätthålla allmän samt
utanförverksamheten fallerbrottsbeivrandeden brottsutredande och

Register-enligtdettillämpningsområde. DäremotEG-direktivets är
personuppgifterbehandlingenutredningen tveksamt somavmer om

administrationinternaellerverksamhetföretas i polisens hjälpande
Registerutredningenharsäkra sidandenfaller utanför. För att vara

till-EG-direktivetsomfattasverksamhetsådanutgått från att av
frånfårdelen intei den göraslärnpningsområde, varför avsteg person-

intedärförskallbehandlinggäller sådanVaddatalagens regler.
såledesskallPolisdatalagentillämpas.polisdatalagensärregleringen i
förföretaspersonuppgifterbehandling attgälla endast sådan somav

polisen skall kunna
ordningenallmännadenstörningarandraochförebygga brott av

och säkerheten,
störningarhindrasäkerheten,ochordningenövervaka den allmänna

inträffat ellerharingripa sådanadärav närsamt
underhörfråga brottiutredningbedriva spaning och om som

allmänt åtal.
insamlingtillämpasEG-direktivetDet osäkert ärär avsett attom

automatisk,för sig kani ochljud- och bilduppgifter menvarasomav
Register-automatisk databehandling.hjälpinte sker med avsom
insamlingomfattapolisdatalagen inte skallutredningen har funnit att

teleövervakning ellerhemlig teleavlyssning,information genomav
skallinformationfråga insamlandet sådankameraövervakning. I om av

kap. RB tillämpas,gäller därom se bl.a. 27de regleri stället som
Sker fortsattpersondatalagens regler.med beaktandeeventuellt av
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sådana insamlade uppgifter tillämpasbehandling med hjälp ADBav av
behandlingen.dock polisdatalagen den

misstankeregistretföreslagna allmänna belastningsregistret ochDe
uppgifterVad gällerskall inte omfattas polisdatalagen. somav

bestämmelsernaregister skall, de särskildabehandlas i sådana utöver
därom, persondatalagen gälla.

såvittpolisdatalagens innehåll6.5 Närmare om
personuppgifterbehandlinggäller all av

används6.5. 1 Begrepp som

persondatalagpolisdatalagfinns i förslagen tillDe begrepp resp.som
ikan enligt definitionenbetydelse. registerhar Begreppetsamma

"traditionella" register, syfteomfatta såvälpersondatalagen är attvars
syfteregister,lagra uppgifter för framtida bruk, är utgöraattsom vars

handlingar eller uppgifter ihjälpmedel för hålla ordning ettatt
Registerutredningen behovfinns enligtärende. I polisdatalagen attav

dentraditionellt slag.kunna arbeta med registerbegrepp Avett av
polisdatalagen särskilda bestämmelseranledningen finns det i om

förs förunder-automatiska register iregister, inte gäller som ensom
eller utredning.sökning eller undersökningannan

för Datalagskommitténsde begreppUtöver är gemensammasom
innehållerförslag den föreslagna polisdatalagen,till persondatalag och

definitioner några begrepp endastdet sistnämnda lagförslaget av som
förekommer särskilt definieras under-i den lagen. De begrepp ärsom

kriminalunderrättelseverksamhet DNA-analys.rättelseverksamhet, och

tillåten6.5.2 När behandling personuppgifter skallav vara

förslag får behandlingEnligt Datalagskommitténs till persondatalag av
personuppgifter endast i vissa, särskilt angivna situationer. Sådanske

registreradesbehandling får alltid ske med den samtycke. Därutöver
fall ske därför denräknar persondatalagen behandling fårnär attupp
vissa syften. Behandling får skenödvändig för uppnå ärär att som

för fullgöra avtal med den registrerade eller förnödvändig dels attatt
träffas, dels fördennes begäran innan avtalvidta åtgärder att

skydda vitalafullgöra rättslig förpliktelse, dels för kunnaatten
utföra arbetsuppgiftintressen för den registrerade, dels för att en av

uppgift led i myndighets-allmänt intresse eller utgör etten som
syftet berättigat intresse hos denutövning, dels ock när rör ett

integritets-den registreradespersondataansvarige väger äntyngresom
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intresse. de två fallenI sistnämnda har den persondataansvarige rätt
behandla personuppgifterna det i stället tredjeäven äratt om en man,

till vilken uppgifterna skall lärrmas, skall myndighets-utövasom en
uppgift eller har intresse den registrerades.övervägerettsom som

Polisens behandling personuppgifter i samband med sådanaav
arbetsuppgifter omfattas polisdatalagen torde enligt Register-som av
utredningen regel ske endera led i myndighetsutövningettsom som
eller allmänt intresse, eftersom syftet med behandlingen är attav
förebygga, förhindra och utreda brott.

Persondatalagen enligt Registerutredningen tillräckligt stöd förger
behandla personuppgifterpolisen i sådan verksamhet i denatt

omfattning nödvändig. Någon särskild bestämmelseärsom som ger
behandla personuppgifterpolisen möjlighet andra grunder deänatt

i persondatalagen behövs inte.som anges

Behandling känsliga personuppgifter6.5.3 av

persondatalag innehållerDatalagskommitténs förslag till bestämmelser
behandling känsliga personuppgifter. be-förbud Avmot avom

personuppgifter fårframgår sådana behandlas endaststämmelserna att
funnit polisensundantagsfall. Registerutredningen har verksamheti att

förbudet ide undantag persondata-inte sådanär motatt som anges
Eftersom det i vissa fall nödvändigt förtillämpliga därpå.lagen ärär

någons sexuella läggning,uppgifter bl.a.polisen behandlaatt om
innehåller den föreslagna polis-liknande,etniska ellerursprung

möjliggör sådan behandling.datalagen bestämmelse somen
beaktande regeln i 2 kap. 3 §utformats medBestämmelsen har av

allmänt register intemedborgare ianteckningRF enligt vilken om
åskådning.på politisk Vidarefår grundas enbarthans samtyckeutan

Europarådets rekommendationRegisterutredningen beaktathar om
kapitel 3.polissektorn sepersonuppgifter inomanvändningen av

inteuppgifterrekommendationen färEnligt artikel i2.4 om en person
läggning,sexuellaetniskasamlas in enbart på grund hans ursprung,av

organisation intetillpolitiska uppfattning tillhörighet äreller somen
det absolutsamlas införbjuden i Uppgifterna får dock ärlag. om

undersökning.nödvändigt särskildmed hänsyn till en
fårpersonuppgifter inteföreslagnaI den polisdatalagen attanges

etniskabehandlas enbart vad käntgrund är personensomav som
övertygelseellerhälsa religiösaeller sexuella läggning, troursprung,

behandlas påuppgifteri övrigt eller medlemsskap i fackförening. Om
förnödvändigtoundgängligengrund och det samtidigt ärannan om

slag docksyftet med behandlingen, får uppgifterkänsliga nämntav
behandlas.



106 Polisdatalagen SOU 1998:9

på behandling6.5.4 Grundläggande krav all av
personuppgifter

kravpersondatalagens bestämmelser grundläggandeföreslagnaDen om
Registerutredningen gällapersonuppgifter skall enligtbehandling av

polisens del innebär detinskränkning för polisen. För attutan
visst brotti förundersökning rörandeuppgifter samlas in ettensom

för ändamålet med denna. Detsammafår utnyttjas i princip endast
undersökningar förekommer i under-sådana särskildagäller som

uppgifterutredningar. Lagringenrättelseverksamheten eller i andra av
och kommunikation mellan basernamåste i väl åtskilda databaserske

villkor.på förhand bestämdafår ske endast under
grundläggande kravenbestämmelser deUtöver persondatalagens om

innehåller förslaget till polisdatalagpersonuppgifterpå behandling av
föranledda Europarådetsbestämmelser därom,ytterligare av

personuppgifter inom polis-rekommendation användningen avom
rekommendationen olika katagoriersektorn. artikel 3.2 iI attanges av

särskiljas efter olika kriterier,så långt det möjligt skalluppgifter är
polis-och riktighet. Förslaget tillsåsom uppgifternas tillförlitlighet

bestämmelse personuppgiftermotsvarandedatalag har att somomen
uppgiftslämnaresupplysningarbehandlas skall förses med om

sakriktighet. Upplysningarna behövertrovärdighet och uppgifternas
betydelse för syftet med behandlingen.inte lämnas de saknarom

persondatalag skall uppgifter gallras de inteEnligt förslaget till när
hindrar uppgifterbehövs för sitt ändamål. Detta dock intelängre att

gallringenlighet med arkivlagens bestämmelser. Vidbevaras längre i
återstående arkivmaterialpersondataansvarige tillskall den attse

grundläggande ändamål; del allmännatillgodoser rätten att tatre av
information för rättsskipningen och förvalt-handlingar, behovet av

behov 3 och 10 arkivlagen.ningen forskningens §samt
uppgifter allmänt får betraktasPolisens behandling omfattar settsom

försådana uppgifterintegritetskänsliga. Behovet bevaraattavsom
forskningsändamål står i viss mån i konflikt med intresset attt.ex. av

gallra uppgifterna med hänsyn till den personliga integriteten. I
integritetenförslaget polisdatalag har hänsynen till den personligatill

särskilda registren, där uppgifter samlasmedfört det i fråga deatt om
gallring.in lagras för framtida bruk, finns särbestämrnelseroch om

förunder-Vad uppgifter samlats in för användas igäller att ensom
behandlats med stödsökning eller undersökning ochannan som aven

särreglering i fråga gallring. Enligtpolisdatalagen, saknas om
tillräckligt uppgifterna, persondata-Registerutredningen detär att som

inte behövs för sitt ändamållagen skall gallras de längrenäranger,
för något dedå förutsätter de inte behövsoch gallring attatt av

ändamål i arkivlagen.som anges
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6.5.5 Information

Förslaget till polisdatalag innehåller inte några bestämmelser rättenom
för informationden enskilde de behandlingaratt om som avser
denne, hänvisar till persondatalagens regler därom. tillRättenutan
information fall komma i konfliktkan i vissa med intresset attav
behandla i polisverksamhet. till informationpersonuppgifter Rätten är

Finns särskilda bestämmelser registre-emellertid inte oinskränkt. om
uppgifter förring och utlämnande gäller dessa i stället persondata-av

information. De behandlingar sker i polisenslagens regler om som
misstankeregister undantas således från infonnations-belastnings- och

skyldigheten. Vidare får den enskildes till information be-rätt om
handlingen vika för sekretess enligt sekretesslagen. innebärDet att
information uppgifter behandlas i polisregister i regel inte kanattom

uppgifterna medlämnas Behandlas i polisens verksamhet attut. annars
behöver informationen lämnas enskildutreda brott inte tarm.m. om

upplysning personliga förhållanden lämnas ellerskada att ut,av om
förundersökningen skadas därav.om

6.5.6 Rättelse

utplåningPersondatalagens regler rättelse, blockering och avom
uppgifter därom till tredjefelaktiga reglerna underrättelsesamt om

i fråga behandlingskall gälla polisensäven person-man om av
inteRegisterutredningen i betänkandet detuppgifter. poängterar äratt

polisenfelaktig uppgift i persondatalagens meningfråga omenom
miss-misstänkt för visst brott,registreratt.ex. menen person som

längre visar sigskede utredningsarbetet intetanken under ett senare av
hållbar.

Datalagskommittén föreslagnaBestämmelsen rättelse i den avom
ibehandlatspersonuppgifter hargäller endastpersondatalagen när

ochstöd däravutfärdats med äreller föreskrifterstrid med lagen som
polisdatalagen.strid medfråga behandling itillämplig iinte t.ex.om
polisdatalageni föreslagnasärskild bestämmelse denDärför finns en

rättelse.bestämmelsepersondatalagenshänvisar till omsom

6.5.7 Anmälan

automatisk behandlinganmälanPersondatalagens regler avom av
förslag gällapersonuppgifter enligt Registerutredningensskall även

dock intepolisens flesta fall polisenbehandling. I de kommer att
eftersom det kananmäla sådan behandling till Datainspektionen, antas

automatiseradepersondataombud inrättas för polisens del. Vissaatt ett
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sådanapersondataombud,dock, förekomstenregister kan trots varaav
Polisdatalagenför förhandsgranskning.anmälasde ändå behöveratt

nedan.bestämmelser därom seinnehåller

Sanktioner6.5.8

förskadeståndsskyldighetfinns reglerpersondatalagförslaget tillI om
persondata-behandling sker i strid medpersondataansvarigeden om

Vidaremeddelats med stöd i den lagen.föreskrifterellerlagen som
Register-skall enligtreglerstraffbestärnrnelser. Dessafimis särskilda

skadestånds-Eftersomverksamhet.gälla polisensutredningen även
persondatalagen ochi strid medendast behandlingomfattaransvaret

tillämpligintebestämmelsenförfattningar,därtill knutna är
finnstill polisdatalagförslagetmed polisdatalagen. Ibehandling i strid

reglertill persondatalagenshänvisningdärför uttrycklig omen
skadestånd.

Datainspektionens befogenheter6.5.9

befogenheter skallDatainspektionensPersondatalagens regler om
polisens behandlingRegisterutredningen gällaenligt även av person-

uppgifter.

uppgifter6.6 Utlämnande av

Allmänt1

sekretesslagen.föreslagit ändringar iRegisterutredningen har
Ändringarna utförligt i och kapitel Debehandlas avsnitt 7.11

uppgifter efterinnebär i korthet dels hos polisen kan lämnas utatt en
de finns register eller delsskadeprövning, i inte, attoavsett om

polisens register.14 kap. sekretesslagen blir tillämplig även
därmed deRegisterutredningen har funnit sekretesslagens regler iatt

för uppgifter skall kunnaflesta fall tillräckliga hos polisenär att
till de myndigheter har behov dellämnas att taut som av upp-av

gifterna.



109Polisdatalagen1998:9SOU

myndighetertillUppgifter andra6.6.2

polismyndig-mellanutbytasRegisterutredningenenligtUppgifter kan
igeneralklausulenmed stödåklagarepolis ochmellanellerheter av

kunnauppgifter skallOmsekretesslagen.stycketförstakap. 3 §14
dockgäller krävssekretessmyndighetertill andralämnas trots attut

belastnings-iregistrerasskalluppgiftersådanafrågastöd i lag. I somom
föreslagnai debestämmelsersärskildafinnsmisstankeregistretoch

får lämnasuppgifternatillregisterförfattningarna ut.särskilda vemom
intetordeADBhjälpmedhos polisenlagrasuppgifterAndra avsom

enlighetregisterkontroll isamband mediriketinomlämnas utomut
enligtprövningförlänsstyrelsernaoch tillsäkerhetsskyddslagenmed

RegisterutredningenEnligtbevakningsföretag.1974:191lagen om
polisdatalagenbestämmelse isärskilddärför inte någondetbehövs om

Dockriket.inommyndigheterandrauppgifter tillutlämnande av
får lämnasuppgiftersekretessbelagdabestämmelsebehövs attomen

statistiken.offentligatill den

till utlandetUppgifter6.6.3

fåruppgiftföljersekretesslagenstyckettredjekap. 3 § att1Av en
fallmotsvarandeiuppgiftenmyndigheterutländskatilllämnas om

klartstårdessutomoch detmyndighetsvensktillskulle få länmas en
länmas.uppgiftensvenska intressenförenligt meddet attäratt

polisenförmöjligt attdetreglerinnehåller görPolisdatalagen som
sådansamarbetetinternationelladetuppgifter inom utanlämna enut

Europoltill utanfår lämnasUppgiftersärskilt fall.varjeprövning i
utsträckningdenuppgifter iskallVidare sombegäran.särskild

åklagar-ochpolis-tillInterpol ochtillmedger lämnasregeringen
förbehövsdetInterpol,imedlemmarländermyndigheter i är omsom

uppdaga.förebygga,skall kunnaorganisationenellermyndighetenatt
bemyndigasförslagetskall enligtRegeringenbeivra brott.utreda eller

defallandra änockså iuppgifterutlärrmande nyssförordnaatt avom
nämnda.

ipersonuppgifterBehandling6.7 av
kriminalunderrättelseverksamhet

möjlighetdag inte attpolisen iharkapitel 3tidigare seSom nämnts
sinipersonuppgifterdatabehandlingautomatisksiganvända avav

undantag;tvådockhuvudregel harunderrättelseverksamhet. Denna
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dels har Säkerhetspolisen tillstånd föra underrättelseregister, delsatt
får finanspolisen föra analys- och spaningsregister.

delbetänkandetI kriminalunderrättelseregister och DNA-registerom
föreslog Registerutredningen polisen skulle få föra analys- ochatt
inforrnationsregister. Förslaget, berörts i kapitel utformadessom

bakgrund datalagen. Analysregistren skulle få föras medmot av
ADB-stöd särskild undersökning inletts och skulle innehållanär allen
information framkommit i samband med undersökningen, liksomsom
polisens slutsatser beslutoch grund därav.

I sitt slutbetänkande har Registerutredningen förslagetanpassat om
kriminalunderrättelseregister till Datalagskommitténs förslag till
persondatalag. Registerutredningen har därvid konstaterat deatt
föreslagna analysregistren till sitt innehåll form elektroniskär en av
handläggning särskilda undersökningar. Enligt persondatalagensav
terminologi innebär sådan elektronisk handläggning inom fören ramen

undersökning inte inrättande register, i ställetett utanen av en
behandling personuppgifter i allmän betydelse. föreslagnal denav
polisdatalagen därförsaknas särskilda bestämmelser analysregister.om

stället finnsI bestämmelser behandling personuppgifter iom av
kriminalunderrättelseverksamhet. Informationsregistren alltjämtär att
betrakta register. Särskilda bestämmelser dessa register finnssom om
i polisdatalagen. Eftersom de den enda registerformen inomutgör
polisens kriminalunderrättelseverksamhet, har Registerutredningen valt

kalla dem kriminalunderrättelseregister i sitt slutbetänkande.att

6.7.1 Förutsättningar för personuppgifterbehandla iatt
kriminalunderrättelseverksamhet

Registerutredningen har konstaterat oinskränkt för polisenrättatt en
behandla personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamhet kanatt

inge för utveckling leder till otillbörliga intrång i denoro en som
personliga integriteten, behandlingen med beaktandeäven görsom av
persondatalagens bestämmelser. Därför bör enligt Registerutredningen
vissa begränsningar i fråga behandling sådana uppgifter ställasom av

i denna verksamhet. Begränsningarna bara sådan behandlingupp avser
personuppgifter sker med datorstöd. Enligt förslaget till polis-av som

datalag får sådan behandling bara förekomma vid särskilda under-
sökningar

allvarlig brottslighet,rörsom-
syftar till underlag för beslut förundersökning ellerattsom ge om-

särskilda åtgärder för förebygga förhindraeller brott ochattom
företas Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet därsom av en en-

länspolismästare chef.är
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finns enligtNågon motsvarande anledning Registerutredningen inte
manuella behandlingen personuppgifterbegränsa den i under-att av

Sådan tillåten och förekommerrättelseverksamheten. i dag.är
föreslagna polisdatalagen innehåller inte någon bestämmelseDen om

finnsgallring personuppgifter i särskilda undersökningar. I ställetav
fårbestämmelser särskild undersökning inte pågå underattom en

behandlingobegränsad tid. När beslut fattas inledaatt av person-
uppgifter i sådan undersökning skall ändamålet med behandlingenen

skall avslutad bestämmas. Beslutet böroch tidpunkten dennär vara
uppgifter behövs för förebygga intrångockså innehålla övriga attsom

personliga integriteten. Närmare föreskrifter förutsätt-i den om
underrättelseverksamheten bör enligtför behandling iningarna

regeringen.Registerutredningen meddelas av

registerSärskilda6.8 bestämmelser om

för all behandlingPolisdatalagens bestämmelser gällerallmänna av
register. frågapersonuppgifter, behandlingen sker i Iäven när om

förundersökningsådana register förs imanuella register och som en
Registerutredningenundersökning eller utredning enligteller ärannan

fråga särskildtillräckliga detde allmänna bestämmelserna är om en
de särskilda bestämmelsernaundersökning gäller dock därjämte om

register, dvs.kriminalunderrättelseverksamhet. andraFör mer
databehandlingautomatiskregister förs med hjälppermanenta avsom
vissa särskildabestämmelserna,gäller, de allmänna ävenutöver

och gallring.till Datainspektionenbestämmelser anmälan omom
så omfattandeRegisterutredningen antingenenligtVissa register är

såför registreringeni övrigteller på grund kriteriernaavanses
i lag. gällerintegritetskänsliga, de skall regleras Dettaatt

kriminalunderrättelseregister,-
DNA-register,-

och signalementsregister,ñngeravtrycks--
ochkvarstående brottsmisstankarregister över-

register förs för övervakning av personer.som- p Säker-bestämmelserLikaså skall polisdatalagen innehålla särskilda om
underrättelseregister.hetspolisens

bestämmel-övervägandenför vår utredningsintresseAv ärstörst
kriminalunderrättelseregister och registerpolisens överserna om

korthetskall därför ikvarstånde brottsmisstankar. registerDessa
beröras.
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6.8. Kriminalunderrättelseregister1

Polisen får enligt förslaget föra särskilda kriminalunderrättelseregister
med hjälp automatisk databehandling. Dessa register, mot-av som

de tidigare föreslagna inforrnationsregistren, förs med stödsvarar av
bestämmelserna i persondatalagen och fordrar inget tillstånd. Begräns-
ningar i fråga föra sådanarätten kriminalunderrättelseregisterattom
meddelas i polisdatalagen. Registerutredningen föreslår sådanaatt
register endast får föras för underlag för beslut särskildaatt ge om
undersökningar allvarlig brottslighet och då endastsom avser av
Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet där länspolismästare ären en
chef. Registren får tillföras uppgifter kan hänföras till enskildsom en

endast den med uppgiften på konkreta grunderperson om som avses
kan sig eller haägna sig allvarligägnat brottslighet eller kanantas

komma begå allvarliga brott. Närmare bestämmelserantas vilkaatt om
uppgifter registret får innehålla får meddelas regeringen eller,som av
efter regeringens förordnande, Datainspektionen.av

Uppgifterna i kriminalunderrättelseregister skall förslagetenligt
gallras år efter det uppgifter i fråga för sistasenast ett att om personen
gången infördes. Har särskild undersökning inletts på fåren personen,
dock uppgiften stå kvar i registret under den tid den under-som
sökningen pågår.

6.8.2 Register kvarståendeöver brottsmisstankar

i vissa fallPolisen kan ha berättigat intresse få lagraett attav
uppgifter misstänkt brottsling, förundersökningen hartrots attenom

ned på grund bristandelagts bevisning. Sådana uppgifter kanav
tillsammans med informationnämligen medföra förunder-attsenare
kansökningen tas nytt.upp

förekommer uppgifter detdag angivnaI slaget i det allmännaav
Enligt Registerutredningensspaningsregistret. förslag skall fortsätt-

register kvarstående brottsmisstankarningsvis över få föras endast
förutsättningarsärskilda iunder polisdatalagen. Det skallsom anges

fråga alltjämtibl.a. krävas skäligen misstänkt föratt personen anses
misstankarBedömningen kvarstårbrottet. ankommer påav om

krävs vidare förundersökningenDetåklagare hargöra. lagts nedattatt
bevisning och intebristande någonpå grund grund.av annan

i registret kvarståendeantecknasUppgifter får inte misstankaröver om
vunnit lagafrikänts dom kraftden åtalade eller åtalgenom som om

uppgifter relevantasådana förned. Endast utredninglagts ärsom om
antecknas i registret.fårdet påstådda brottet

inom förhållandevisgallras det inte kortUppgifterna skall tidenom
förundersökningenuppgifter kanfram sådanahar kommit att tasnya
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förhållanden i registret längstpå får under alla bevarasDenytt.upp
i år.tre

register6. 8.3 Andra

bestärnrnel-förslaget innehålla särskildaPolisdatalagen skall enligt inte
brottsbekämpandeför i sinför varje register polisensomser

nämnda registren, alltså reglerasverksamhet. deFörutom ovan som
inteinrätta andra registersärskilt, kan polisen komma ävenatt som

dessa registereller undersökning. Förförs i förundersökning annanen
särskilda regler gälla.Registerutredningens förslagskall enligt

innehåll ochändamål,register inrättas skall registretsInnan ett
persondataansvarige bestämmaLikaså skall denbeteckning bestämmas.

sannolikt kommerEftersom polisentid för gallring. att utse person-
tillhuvudregel inte anmälasdataombud, behöver registren som

uppgifter någoninnehållaSkall registerDatainspektionen. attett om
för eller kanvarit misstänkt brottför brott, eller hardömdär är antas

anmälasmåste registret dockverksamhetbefattning med brottsligta
för förhandskontroll.Datainspektionentill

Ikraftträdande6.9

kraftförslag träda iRegisterutredningensenligtPolisdatalagen skall
januari 1999.den l

beredningenfortsatta6.10 Den

föroch beredsremissbehandlatsförslag harRegistemtredningens
synpunkterderegeringskansliet. Någranärvarande inom somav

iberörasyttranden kommersinaframför iremissinstanserna att
överväganden.samband med våra
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Våra överväganden
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ipersonuppgifterBehandlingen7 av

brottsutredningarskattemyndigheternas

vidpersonuppgifterbehandlingsärskild lagföreslårVi avomen
utgårbrottsutredningar. Lagenimedverkanskattemyndigheternas

medverkan i brotts-skattemyndigheterstill lagfrån förslagen om
delslagenbeaktas ipersonuppgiftslag. Vidaretillutredningar och

användningenR8715rekommendation NoEuroparådets avom
behandlingendelspolissektorn,personuppgifter inom person-av

tillförslagRegisterutredningensenligtpolisenuppgifter hos
polisdatalag.

personuppgifterbehandlingför denLagen somutrymme avger
Deverksamhet.brottsbekämpandeskattemyndigheternasbehövs i

ipersonuppgifterbehandlingkrav för person-som angesav
iFörföreslagna lagen.i denåterfinnsuppgiftslagen attav oss

integritetsskydd iförstärktenskildeavseenden denvissa ettge
deoch därutöverpersonuppgiftslagentillförhållande ytter-ange

personuppgifterför behandlingnödvändigakrav,ligare är avsom
innehåller lagen sär-verksamheten,brottsbekämpandei den

personuppgifts-tillhänvisar lagenvissa delarbestämmelser. I
bestämmelser.lagens

försärskild lagbehovetinledningsvisbehandlaskapitletI av en
brottsbe-skattemyndigheternaspersonuppgifter ibehandlingen av

avsnittsådan lagförrättsligaoch denverksamhetkämpande enramen
gällabestämmelser börallmännabehandlas deDärefter1-7.4.7. som

avsnittomfattas lagenpersonuppgifterbehandlingför all avsomav
särskildaför deredogörelsemedfortsätterKapitlet7.5-7.l7. en

ipersonuppgifterbehandlingförbehövsbestämmelser avsom
avsnittskattemyndigheternakriminalunderrättelseverksarnheten hos

beskrivsSlutligen7.19-7.22.databasergälla föroch bör7.18 som
7.23.överklagande avsnittbestämmelserlagens om

ADB-stödBehovet7.1 av

Inledning7. l

i brotts-medverkanskattemyndighetersstöd lagenMed omav
beslutaråklagarenskattemyndigheternakommerutredningar att om-
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härom för utredningar brott enligt skattebrottslagen,ansvara om-
brott enligt 14 § lagen kontroll yrkesmässiga vägtransporterom av av
mineraloljeprodukter, alkohol och tobak, brott enligt 19 kap. 1 §
första stycket 4 aktiebolagslagen, brott enligt 11 § tredje stycket lagen

tryggande pensionsutfästelse brott enligt folkbok-om av m.m.,
föringslagen bokföringsbrott enligt kap.11 §samt 5 brottsbalken.
Skattemyndigheterna skall få medverka vid undersökning i frågaäven

andra brott åklagaren finner det finns särskilda skäl förom attom
detta. Utöver genomföra förundersökningaratt kommer skatte-
myndigheterna få företa förenklade brottsutredningar,att bedriva
spaning och kriminalunderrättelseverksamhet utföra brottsföre-samt
byggande åtgärder.

Skattemyndigheterna kommer i princip ha arbetsuppgifteratt samma
i fråga brott inom skatteområdet tullmyndigheter ochom som
polismyndigheter har inom sina respektive ansvarsområden. Som
framgår kapitel 3 och 6 har dessa myndigheter omfattandeav ett
datorstöd till sin hjälp och kommer i framtiden få utökadeatt
möjligheter behandla uppgifter automatiskt. Frågaatt då detär om
finns något talar för skattemyndigheterna skall haatt sämresom
möjligheter polis- ochän tullmyndigheter utnyttja den teknikatt som
står till buds.

Utredningar skattebrott och bokföringsbrott kan många gångerom
komplicerade. Ofta måste brottsutredaren kunna följa långvara en

kedja transaktioner med flertal eller bolag inblandade.ettav personer
Anknytningarna mellan bolagen sinsemellan eller mellan bolagen och
de står bakom dem kan svåra upptäcka.personer som attvara
S.k. målvakter förekommer i utsträckning. Utredaren måste hastor
möjlighet samla in och jämföra mängd informationatt denstoren om
brottsmisstänkte och de olika företag och figurerarom personer som
i det brottsliga sammanhanget. Samhällets utveckling och brottslig-
hetens internationalisering har gjort det blivit svårare tidigareatt än att
komma till med denrätta ekonomiska brottsligheten. Detta gäller i
högsta grad skattebrotten. Brottslingarna utnyttjar bl.a. skillnaderna i
de olika ländernas skattelagstiftningar och svårigheterna för den
utredande myndigheten samla in och tillvarata informationatt från
andra länder. För kunna upptäcka och förebyggaatt brotten krävs en
överblick detgör möjligt för utredaren urskilja tidigasom att

Ärindikationer misstänkt brottslighet. brottsligheten gräns-
överskridande finns behov kunna utbyta informationatt medav
myndigheter i andra länder.

Det sällan praktisktär genomförbart bearbeta all nödvändigatt
information manuellt i sådan brottsbekämpande verksamhet som
skattemyndigheterna skall bedriva. Det skulle sådan tid i anspråkta att
brottsutredningarna inte skulle kunna bedrivas på ändamålsenligtett

Det skullesätt. också svårt fram relevant informationattvara om
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modern in-hjälpmedsöka dennamöjlighetfannsdet inte att av
möjlig-frågabrister iuppenbarformationsteknik. Risken är att om

begår brotten.deutnyttjasinformationsamlaheterna att somav
skattemyndig-självklarhetbakgrund detdenna närmastMot år atten

Fråganverksamheten.datorteknik imodernanvändabehöverheterna
buds.står tillteknikvilkendåär som

informationsteknologiTillgång till7.1.2

i formi allmänhetinformation finnsbehandlingHjälpmedel vid avav
redanutnyttjasInformationsteknologininformationsteknologistöd. av

blivitteknikenmedtaktmyndigheter. Ibrottsbekämpandeandra att
ökat sittmyndigheternaanvända harlättareochbilligaresäkrare, att

införamedarbetepågår bl.a.polisenberoende därav. Inom att
förhörprotokollbrottsamnälningar, överdärkontor,papperslösa

förundersökningsprotokoll ochtvångsmedelsanvändning liksomoch
register,Polisenspå datamedium selagraspromemorior kommer att

medutveckladsåInformationsteknologin idag76. är att manpasss.
behövsinfonnationbehandlingarverkställa dekanhjälp därav somav

tvekaningenråderverksamhet. Detbrottsbekämpande atti om
utnyttjaeffektivitetkvalitet ochbåde ivinner attverksamheten genom

ändamålsenligtpå sätt.datorstöd ett
informationsteknologinförbättramedkontinuerligtpågårArbete att

detillkunnabehovfinnsrättsväsendet. Bl.a. tainom attett varaav
myndig-mellaninformationsutbyteökatförmöjligheternatekniska ett

ochstatsmakternaförangelägenhetprioriteradArbetetheterna. är en
Sarnred-bl.a.utredningar,flertalförföremåldärför varithar ett

skallSlutproduktenStrategiutredningen.ochutredningen vara
myndigheternasrättssäkerhet iocheffektivitetkvalitet,förbättrad

verksamhet.
tillgodosefördärmed finnastordeförutsättningarnatekniska attDe

mängdbearbetakunnabehovskattemyndigheternas storatt enav
Skattemyndig-skatteornrâdet.inomanledning brottinformation i av

utveck-pågåendesig dentillgodogörakunnaocksåkommerheterna att
myndigheter.mellaninformationsutbytedatorstödet vidlingen av

ifulltdeltakunnaskattemyndigheterna utDärigenom kommer att
skattemyndig-måni deninsatser ochmyndighetsgemensamrna -

följersamarbetepolisiäraroll i detsådantilldelasheterna somen -
Schengenöverenskommelserna.ochEuropol-av
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7.1.3 Begränsningar i fråga utnyttjarätt attom
informationsteknik

Även datorstöd kan användas i brottsbekämpande verksamhet förom
höja kvalitet och effektivitet i utredningarna det inte givetatt är att

detta bör tillåtet. De uppgifter behandlas i sådan verksamhetvara som
ofta enskild personuppgifter. Registrering sådanaavser person av

uppgifter med hjälp automatisk databehandling innebär intrångettav
i den enskildes personliga integritet. Intrånget kan nödvändigt förvara

brottsbekämpande myndighet skall kunna fullgöra sina arbets-att en
uppgifter. Av hänsyn till det allmänna intresset brott beivras,attav
måste den enskilde i många fall finna sig i hans eller hennesatt
personliga integritet träds för kanDet dock ocksånär. tänkas att
behandlingen, dess betydelse för verksamheten, så integritets-ärtrots
känslig den med hänsyn till den enskilde inte bör tillåtas. Föratt att

den personliga integritetenvärna det därför viktigt bestämmaär attom
för behandlinggränserna personuppgifter skallnär ske.av

Enligt 2 kap. 3 § andra stycket RF skall varje medborgare, i den
utsträckning i lag, skyddas den personliga in-mot attsom anges
tegriteten kränks vid sådan behandling personuppgifter görsav som
med ADB-stöd. Användandet informationsteknologi förutsätterav
således bestämmelser författningi hänsyn till den personligatarsom

Ävenintegriteten. offentlighetsprincipen såsom den kommer till
uttryck i 2 kap. TF måste beaktas. Integritetsaspekten och offentlig-
hetsprincipen måste samtidigt intresset kunna bedrivavägas mot attav
verksamheten så effektivt möjligt.som

Skattemyndigheterna behöver kunna behandla mängdstoren
information i den brottsbekämpande verksamheten. För kunna göraatt
detta på effektivt och rationellt krävs skattemyndigheternasätt,ett att
har datorstöd för behandlingen. Eftersom behandlingen i många fall
kommer omfatta uppgifter enskild det dock viktigtäratt om person,

beakta integritetsaspekten. Med tanke på det allmänna intressetatt av
skattemyndigheterna skall kunna bekämpa brott så effektivtatt som

möjligt, det viktigt hinder för rationelltär utnyttjande ADB-att ett av
stöd och kommunikationsteknik inte ställs i utstäckningstörre änupp
vad nödvändigt med hänsyn till intressetär skydda denattsom av
personliga integriteten.
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behand-särskilda bestämmelserBehovet7.2 omav
lingen

utgångspunktMed datalagen7.2.1 som

personligaenskildesintrång i denotillbörligtförhindraFör att
automatiskpersonuppgifter med hjälpregistreringintegritet vid avav

sådanbestämmelserinnehåller datalagen närdatabehandling, om
iöversiktligtredovisatsinnehåll harfår ske. Datalagensregistrering

förs medpersonregisterpågenerellt tillämpligkapitel Lagen är som
ADB-skattemyndigheternasomfattar såledesDenhjälp ADB. ävenav

förda register.
denföras endastochpersonregister inrättasfårEnligt datalagen av

tillstånd.Datainspektionensmånga fall krävshar licens och isom
inrättande beslutatspersonregisterförTillstånd behövs dock inte vars
personregisterBestämmelserregeringen.riksdagen eller somomav

iochskatteregisterlagenfinns iförs skatteförvaltningeninom
Skatteregisterförfattningarna kommerskatteregisterförordningen. att

skattemyndig-gällerkorthetutförligt i kapitel Iberöras attmer
skatteregisterför centraltskatteregisterlagenheterna med stöd ettav

vilkaändamål fördeskatteregister. lagenregionala Isamt anges
bestämmelserfinnsinnehåll. Vidareregistrensregistren får föras och

utlämnandeochterminalâtkomst till registrenfår havilka omsomom
verk-till den fiskalaanpassadSkatteregisterlagenuppgifter. ärav

kronofogdemyndigheternasviss utsträckning tilloch isamheten
fiskalförsta handregistreras iuppgifter fårverksamhet. De är avsom

uppgifterandra liknandeUppgifter brott ochbetydelse. somom
intebrottsutredning fårmedi sambandtypiskt förekommersett

hellerfår inteRegistrenskatteregisterlagen.med stödregistreras av
detskulle stridabrottsutredningar, eftersom dettaianvändas mot

får föras.vilket registrenändamål för
författningsregleradingenSkattemyndigheterna har rätt attannan

övrigtskatteregisterlagen. Ivad följerpersonregisterinrätta än avsom
i datalagenförutsättningarunder dedet således endastär som anges

Sådanpersonregister.får föra datoriseradeskattemyndigheternasom
Enligtintegritetskänslig.i anledning brottbehandling sker äravsom

personregisterfår intejämförd med 4 §stycket datalagen2 § andra 1
Data-tillstånd. FörDatainspektionensinrättas eller föras attutan

innehållerpersonregister inrättasskall tillåtainspektionen att som
för brott krävsför eller misstänksuppgifter någon dömtsattom

Datainspektionendärförskäl. Troligtvis skullesynnerliga vara
Skattemyndigheternastillstånd.meddela sådana rättrestriktiv med att

därmedverksamhet skullebrottsbekämpandeföra personregister iatt
fanns i datalagen.för registreringendet enda stödetbli begränsad, om
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Under de förutsättningar gäller det därför motiveratär medsom nu
särskilda bestämmelser i lag eller förordning personregister förom
skattemyndigheternas verksamhet bekämpa brott. frånExempelatt
polis- och tullmyndigheterna kap.se 3 visar bestämmelseratt om
personregister i brottsbekämpande verksamhet kan utformas så att
både kravet informationstekniken utnyttjas effektivt och intressetatt

intrång i den personliga integriteten begränsas till vadatt ärav som
nödvändigt tillgodoses.

Det kan emellertid ifrågasättas det ändamålsenligt föreslåär attom
bestämmelser har datalagen utgångspunkt. Regeringen harsom som
föreslagit datalagen skall personuppgiftslag denersättasatt av en ny
24 oktober 1998. Enligt artikel 32 i EG-direktivet skall nämligen
medlemsländerna år efter det direktivet dvs.senast tre att antogs,

den oktober24 1998, i kraft de lagar och för-andrasättasenast
fattningar nödvändiga för följa direktivet.är Sverige ärattsom
skyldigt införliva direktivet i den nationella lagstiftningen ochatt -

det tänkt skall såär inrätta den föreslagnagöra attgenom person--
uppgiftslagen. I allt väsentligt förslaget till personuppgiftslagär en
avbild EG-direktivet. Det därför sannolikt lagen i sin slutligaär attav
utformning i väsentliga delar kommer följa regeringens förslag.att

Personuppgiftslagen medför förändringar förutsättningarnastora av
för behandla personuppgifter. Eftersom personuppgiftslagenatt

datalagen kommer ha generell räckvidd,sätt kommerattsamma som
bestämmelserna behandlingäven personuppgifter inomom av

skatteförvaltningen behöva till de reglerna.att anpassas nya
Mot denna bakgrund och med beaktande kort tid skiljer mellanattav

färdigställandet detta betänkande och ikraftträdandetav av person-
uppgiftslagen förefaller fögadet ändamålsenligt föreslå särskildaatt
bestämmelser utgår från datalagen. Den föreslagna lagensom om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar skall träda i kraft
den januari1 1998. Verksamheten kommer dock gånginte iatt vara
i full skala omedelbart. Behovet få inrätta och föra särskildaattav
personregister under 1998 förefaller förbegränsat och det torde den
tiden i fall tillräckligt med personregister inrättas medvart vara som
Datainspektionens tillstånd. frånEnligt uppgift Riksskatteverket detär
tillräckligt de förslag lämnar träder i kraft den januari1att som
1999.

7.2.2 Med personuppgiftslagen utgångspunkt.som

Att personuppgiftslagen skall generell innebär behandlingattvara av
personuppgifter i skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet
kommer omfattas därav, inte särskilda bestämmelser meddelasatt om

avviker från personuppgiftslagens. Till skillnad från datalagen,som
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bara reglerar behandling i automatiska register, kommersom
personuppgiftslagen gälla dels all behandling personuppgifteratt av

automatisk, dels manuell behandling personuppgifterärsom av som
ingår i eller ingå i strukturerad personuppgiftersamlingavses en av
vilka tillgängliga särskildaför sökning eller sammanställning enligtär
kriterier.

En viktig utgångspunkt för personuppgiftslagen behandlingär att av
personuppgifter tillåten endast i de fall och de villkorär angessom
i lagen. andra fall skall behandling personuppgifter inte fåI av
förekomma. Så personuppgifter inomlänge behandlingen skerav

för vad personuppgiftslagen tillåter, den tillåtenär oavsettramen om
den därför medgivandesker automatiskt eller inte. Det behövs inget
till automatisk databehandling i de särskilda lagarna.

personuppgiftslagenPersonuppgifter kan således enbart med stöd av
behandlas med hjälp i skattemyndigheternas brottsbekämp-ADBav

särskilda bestämmelser meddelasande verksamhet även utan att
skydddärom. i allmänhet den enskilde godtagbartLagen ett motger

behandlaintegritetskränkningar. Skattemyndigheternas behov fåattav
motiverapersonuppgifter brott kan emellertidkänsliga i anledning av

handsärbestärmnelser förhållande till personuppgiftslagen. I förstai
personuppgiftslagens,motiveras dock bestämmelser, avviker frånsom

skydd videnskilde avseenden behöver förstärktden i vissa ettattav
gällersådan behandling kan komma i fråga i verksamheten. Dettasom

någonfrämst fråga behandling personuppgifteri ärattomom av
kriminal-behandling sker idömd eller misstänkt för brott och som

databaser,eller eller mindreunderrättelseverksamhet i permanentamer
särbestämrnelserverksamheten. Sådanakan komma inrättas iattsom

verksamheten intefår eftersom den brottsbekämpandemeddelas,
omfattas EG-direktivet.av

specielltskall finnas i lagFrågan då dessa bestämmelserär en nyom
ellerbrottsbekämpande verksamhetför skattemyndigheternas om

särreglering påinförlivas ibestämmelserna i stället skall annan
omrâdet.

behandlingför7.3 Behovet lag avav en ny
personuppgifter i skattemyndigheternas

brottverksamhet utredaatt

7.3.1 Allmänt

vilkavi skall undersökadirektiven till denna utredningI attanges
register redan finns för brottsutredningarregister deutöver som --

föreslå rättslig regleringför skattebrottsutredningar ochbehövs ensom
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registren. Utgångspunkten bör enligt direktiven bestämmel-attav vara
rörande sådana register regleras i särskild författning.serna en

Behovet författningsärskild måste dock möjlighetenvägas motav en
i stället införliva bestämmelserna befintligi lagstiftning. kanDetatt

då å sidan naturligt ha bestämmelser behandlingattena vara om av
personuppgifter i skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet
i lagstiftning i övrigt gäller för behandlingsamma som av person-

Åuppgifter inom skatteförvaltningen. andra sidan kan verksamhetens
polisiära funktion bättre komma till uttryck behandlingenattgenom

i de författningarregleras gäller polisen.som

7.3.2 skatteregisterförfattningama tillämpasKan

finns flera skäl avstå från försöka införliva bestämmelsernaDet att att
i skatteregisterförfattningarna.

Skatteregisterförfattningarna anpassade till skattemyndigheternasär
fiskala utformningbehov. I sin nuvarande reglerar författningarna

för visst ändamål föraendast skatteregister,rätten att permanenta vars
innehåll i författningarna. författningarnaFör attnoga anges anpassa
så behovet särbestämmelser för behandling i brottsbekämpandeatt av

tillfredsställs,verksamhet behövs omfattande tillägg. Annan behand-
personuppgifter sådan sker i traditionellaling register kanänav som

knappast regleras i skatteregisterförfattningarna.
förMed den personuppgiftslagen förlorar i och sig register-nya

På innebär det skatteregisterförfattning-begreppet betydelse. sikt att
Ävenfår utformas så sker, innebär intedetsätt.ett annatarna om

författningarna tillvidare kan behandlingatt utan anpassas av
personuppgifter i anledning brott. Att personuppgifter behand-av
lade i sådant sammanhang innebär för många intrång istörreett ett
den personliga integriteten motsvarande uppgifter behandlas iän om

fiskal utredning. Regler skyddar kränkning denmoten som av
personliga integriteten kan behöva utformas Vidaresätt.ett annat

behovet uppgifter måni viss i den brottsbekämpandeär annatav
verksamheten. Uppgifter brottsmisstankar uppgifteroch attom om
någon dömts för brott har betydelseavgörande i sådan verksamhet,

saknar oftast betydelse fiskalai utredningar.men
Den brottsbekämpande verksamheten kommer frånåtskildatt vara

skattemyndigheternas övri verksamhet. Särskilda skattebrottsenheterga
skall handlägga brottsutredningar, medan fiskala utredningarnade
uteslutande skall handläggas befattningshavare inom den fiskalaav
verksamheten. Verksamhetsgrenarna skall självständiga för-ivara
hållande till ivarandra och skall sekretesshänseende likställas med två
skilda myndigheter. Skillnaderna mellan den brottsbekämpande och
den fiskala verksamheten det naturligt ha reglergör äratt att om
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personuppgifter gälleråtskilda. Att olika regelsystembehandling av
tillämpningsproblem, eftersom brottsutredningnågramedför knappast

utredare.utredning inte verkställsoch fiska av samme

tillämpasgäller för polisenKan bestämmelser7.3.3 som

medverkan i brotts-lagen skattemyndighetersföreslagnaDen om
befogenheteri huvudsak skattemyndigheternautredningar sammager

skattebrottarbetsuppgifter polisen i fråga utredaoch attom m.m.som
fråga dessafår sig exklusiv behörighet iSkattemyndigheterna omvare

befogenheter de polisen har. Lageneller andrabrott än utrymmeger
välja polisen ellerefter vad lämpligastför åklagaren äratt omsom

Skattemyndig-skall verkställa brottsutredningen.skattemyndigheten
princip alla brottsutredningarså småningom för iheterna skall svara

i nuläget förutse.skatteområdet, så sker går inte Iinom när attmen
framöver kommerklart polisen under viss tidfall är attvart att svara

sådana där kanför del utredningarna, framför alltstor manaven
1997/98: 10 47. Motförutse behov polisiära insatser prop.ett s.av

integritet skyddasdenna bakgrund bör den enskildes personliga mot
detotillbörligt utsträckning oberoendeintrång i äromsamma av

företar brottsutredningen.polisen eller skattemyndigheten som
nödvändigtvis bestämmelsernaanförda innebär dock inteDet att om

verksamhetenbrottsbekärnpandebehandling personuppgifter i denav
förför skattemyndigheternai alla avseenden skall desamma somvara

endast vissa brott. Depolisen. Skattemyndigheterna kommer utredaatt
personuppgifter gäller förbehandlingregler gäller för polisens avsom

Kopplingen mellan skattemyndig-alla brott polisen utreder.som
och författningarnaheternas brottsbekämpande verksamhet om

därmed inte lika självklar.polisens behandling personuppgifter ärav
förslaget inrättandeVissa bestämmelser i polisförfattningarna, t.ex. om

anledningautomatiska tillämpas knappast iDNA-register, avav
därför sakna behovskattebrott. Skattemyndigheterna kommer att av

sådana bestämmelser.
Även andra behovi skattebrottsutredningar kan polisen komma haatt

skattemyndigheterna.kunna behandla personuppgifter änattav
Skattemyndigheterna befogenhet beslutasaknar bl.a. polisens att om

ocksåverkställa tvångsmedel. spaningen kommereller Den s.k. yttre
Ävenhuvudsak förbehållen både polisen ochi polisen.att vara om

behandla personuppgifterskattemyndigheterna skall ha möjlighet att
kriminalunderrättelseverksamhet, kommer det poliseni att somvara

för underrättelseverksarnheten.den övergripandesvarar mer
frånför sig finns möjlighet undanta skattemyndigheternaI och att

polisförfattningarna samtidigt myndigheternavissa bestämmelser i som
emellertid pedagogiskt värde iomfattas de övriga. finnsDet attettav
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i stället meddela bestämmelserna i skilda författningar. Detta skulle
markering skattemyndigheternas självständiga ställning ivara en av

förhållande till polisen i fråga utreda brott. Med tankeatt attom
regeringen föreslagit lag Tullverkets brottsregister prop.en ny om
1997/98:11 innebär bestämmelserna inte längre koppladeärattsom
till polisregisterlagen avsnitt 3.7,se det naturligt skatte-är ävenatt
myndigheterna får särskilda bestämmelser området.

7.3.4 särskildEn lag

särskildaDe bestämmelserna behandling personuppgifter iom av
skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet har ingen naturlig
plats i de författningar fiskalagäller den sidan och bör hållassom
åtskilda från de bestämmelser gäller för polisen. dennaMotsom
bakgrund bör i stället författning behandlingen ny om av person-
uppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar tas
fram. Med hänsyn till regleringen polisens och tullens be-att av
handling personuppgifter kommer ske lagformi det naturligtärattav

skattemyndigheternas behandling regleras i lag. Därigenomävenatt
kommer riksdagen slutligen bestämma för skattemyndig-att ramarna
heternas behandling personuppgifter inom det brottsbekämpandeav
omrâdet.

7.4 behandling personuppgifter iLag om av
skattemyndigheternas brottsbekämpande
verksamhet

7.4.1 Allmänna utgångspunkter

För skattemyndigheterna skall effektiva krävs de har godaatt attvara
möjligheter behandla information i den brottsbekämpandeatt
verksamheten. Utvecklingen informationsteknik främjas starktav av
statsmakterna. Modern datorteknik skall kunna utnyttjas både internt
inom myndigheterna och vid utbyte information mellan myndig-av
heterna. Bestämmelserna reglerar behandling personuppgiftersom av
i skattemyndigheters brottsbekämpande verksamhet bör dennamot
bakgrund utformas så de inte hindrar rationellt utnyttjandeatt ett av
datorstöd och kommunikationsteknik utsträckning vadstörre än som

nödvändigt hänsynmed till den personliga integriteten.är
föreslagnaDen personuppgiftslagen de begränsningar frågaianger
behandla personuppgifter generellt kan nödvändigaattom som anses

för skydda den personliga integriteten. bestämmelserDe skallatt som
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gälla skattemyndigheternas behandling personuppgifter i anledningav
skatteområdetbrott inom bör ha personuppgiftslagen utgångs-av som

punkt. på behandling personuppgifter bör medKraven tankeav
inte lägre ställda vad följerverksamhetens ännatur vara som av

personuppgiftslagen. fråga integritetskänsligaI särskilt inslag iom
bör kraven på behandlingen i stället ställasverksamheten avsevärt

högre.
bakgrund i föregåendevad avsnitt bör bestämmel-Mot sagtsav som

ha ytterligare utgångspunkt. De bör utformas sådessutom attserna en
får skydd otillbörligt intrång i den personligaden enskilde motsamma

personuppgifterintegriteten vid behandling i anledning brottav av
skatteområdet behandlingen sker hos polisen eller hosinom oavsett om

skattemyndigheterna. En lag behandling personuppgifter iom av
skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet bör därför i

utformas så förutsättningarna för behandlingen desammaprincip äratt
gäller för polisen. Bl.a. bör de internationella överenskommelsersom

behandlingen personuppgifteroch rekommendationer gällersom av
finns särskild anledning följainom polissektorn beaktas. Det att

Europarådets rekommendation 87l5 användningenNo R om av
Ävenpersonuppgifter Europolkonventionen harinom polissektorn.

betydelse.

till polisdatalag7.4.2 Registerutredningens förslag
förebilden-

har ingått följa Registerutredningens arbeteutredningsuppdragetI att
förmed utforma polisdatalag kapitel 6. Utgångspunkternaseatt en

föreslås har princip varitdet lagförslaget och den lag här isom
till polisdatalag har till den rättsligadesamma. Förslaget anpassats ram

personuppgiftslagen träder kraftkommer gälla i och med iatt attsom
applicerbart andra myndighetersoch i allmänna delarär även

brottsbekämpande verksamhet, däribland den verksamhet som
skattemyndigheterna skall bedriva. därför naturligtDet är övervägaatt

förslaget polis-utformning lagen med tillstämmer överensav somen
datalag.

Åklagare biträde från både polisen och skattemyndigheternakan söka
falleri förundersökning brott inom skattemyndigheternasav som

kompetensområde. därför betydelse förut-Det är attav samma
för behandling personuppgifter och regler tillsättningar av samma

skydd för enskilde oriktig behandling och integritetsintrångden mot
tillämpas polisen skattemyndighetendet elleräroavsett om som
företar brottsutredningen. Genom följa polisdatalagens uppbyggnadatt

personuppgifteruppnås samstämmighet i fråga behandlingen om av
inom de skilda verksamheterna. Det kan också skattemyndig-antas att
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heterna med de arbetsuppgifterna kommer ha ökat behovatt ettnya av
personuppgifterkunna utbyta med polisen. Likalydande be-att

stämmelser behandling personuppgifter torde underlätta ettom av
sådant informationsutbyte och minska risken för utbytetäven att

integritetsintrång och oriktig behandling personuppgifter.medför en av
Registerutredningens förslag har i allmänhet blivit väl mottaget av

vissa delar har det dock kritiserats. Bl.a. gällerremissinstanserna. I
register avsaknadendetta de särskilda bestämmelserna ochom av

utlämnandet uppgifter till andrabestämmelser reglerarsom av
under beredning inom regeringskansliet.myndigheter. Förslaget är

Även likaslutmâlet måste reglera behandlingen iatt stort settvaraom
finns anledning betrakta förslagetinom de olika myndigheterna, det att

försiktighet.till polisdatalag med viss

tillämpningsområde tilloch förhållande7.5 Lagens
personuppgiftslagen

personuppgifter inom denLagen skall reglera den behandling av
kommerbrottsbekämpande verksamhet skattemyndigheternasom

bedriva med stöd lagen skattemyndigheters medverkanatt av om
i brottsutredningar. skall tillämpas på manuell behandlingDen

uppgifterna ingår i eller ingå i struktureradendast attom avses en
för ellersamling personuppgifter vilka tillgängliga sökningärav

sammanställning enligt särskilda kriterier.
behandlingskall innehålla de grundläggande krav påLagen av

personuppgiftslagen därutöverpersonuppgifter följer samtsom av
behandlingen i skattemyndigheternasde särskilda krav som

Personuppgiftslagensbrottsbekämpande verksamhet föranleder.
inarbetade i lagen. den månbestämmelser i delar Iär stora

hänvisar lagenbestämmelser i personuppgiftslagen skall tillämpas,
till dessa.

Tillämpningsområdet7.5. 1

förslaget skattemyndigheters medverkan i brotts-Enligt till lag om
för verksamhetutredningar skall skattemyndigheterna inom denramen

verkställa brottsutredningar, bedriva spaning ochlagensom anger
kriminalunderrättelseverksamhet utföra brottsförebyggandesamt
åtgärder. Enligt artikel i EG-direktivet omfattar det i övrigt bindande3
direktivet bl.a. verksamhet straffrättens område.inte statens

med förebygga, förhindra ochSkattemyndigheternas verksamhet att
faller utanför EG-direktivets område. Bestärnrnel-utreda brott således
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också frånavviker från EG-direktivet och därmed person-ser som
för all behandlinguppgiftslagen kan därför i principantas av

personuppgifter i denna verksamhet.
följa del intern administra-Med verksamheten kommer dock att en

särskilda enhetertion i och med verksamheten skall bedrivas iatt som
verksamheten hossjälvständiga i förhållande till den övrigaär

behandlingskattemyndigheterna. inte troligtDet är att person-av
utanförstå EG-uppgifter i interna administrationen kommerden att

behandlinggäller sådandirektivet. undanröja oklarheter vad ärFör att
Personuppgifts-inte omfattas lagen.det därför lämpligt denatt av

behandlingbestämmelser kommer tillämpas pålagens att person-av
interna administrationen.uppgifter i den

EG-direktivet ellerbehandling personuppgifter omfattasInte all av av
personuppgifterpersonuppgiftslagen. manuell behandlingAnnanav av

strukturerad samlingingår ingå idär uppgifterna i ellerän attavses en
personuppgifter, tillgängliga för sökning ellervilka är samman-av

personuppgiftslagensutanförställning enligt särskilda kriterier, faller
behandlingsådantillämpningsområde. heller i nuläget är av

polisregisterförfattningarnauppgifter reglerad. Varken datalagen eller
sådanmotiveratdärför inteinnehåller några regler därom. Det är att

Alltså skalldel.för skattemyndigheternasbehandling skall regleras
formi dennabehandling uppgifter inte skermanuell varaav som

frånundantagen lagen.
verk-förövergripandeRiksskatteverket kommer haatt ett ansvar

behandlaegenskap kommasamheten och kan i denna att person-
gällaocksådärförskattemyndigheter böruppgifter. Vad sägs omsom

Riksskatteverket.

personuppgiftslagenförhållande till7.5.2 Lagens

behandlinggenerellt tillämpligPersonuppgiftslagen skall avvara
verk-brottsbekämpandepersonuppgifter. Sker behandlingen inom

ingetpersonuppgiftslagen gällasamhet kommer därför annatatt om
deendastföreslagna polisdatalageninnehåller denT.ex.sägs.

ochverksamhetför polisenssirbestämmelser motiveradeärsom
harRegisterutredningenhänvisar därutöver till personuppgiftslagen.

följandeislutbetänkandet Polisens register på sätt:resonerat

persondatalagensinte svårt fördelar med heltäckandepolisdatalag,däret är att se en
in. lagstiftningstekniktalarbl.a.bastämmelseri tillämplig omfattninghararbetats Mot sådanen

Vislutliga persondatalagen.omständigheten vi inte kännertill den utfommingendm ännuatt av
tillämpningsom-funnit lämpligt utforma särskildlag för polisensdel,hxrdärför det att en vars

får till i vilken utsträckningdet behövsbestämmelserinnehåll med hänsynnde och avgöras
lämpligti persondatalagen.Om det skullei för bestämmelsernaeller ställetutöver attanses

lagstiftnings-lämpligen underregleri dennalag, kandetarbeta persondatalagens görassenare
195arbetets.
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Registerutredningens förslag har kritiserats just gällervad det
förhållandet personuppgiftslagens bestämmelser inte arbetats in iatt
polisdatalagen. Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Datainspektionen
m.fl. har funnit den valda lösningen medför det blir svårtatt att att
följa regelverket för behandling personuppgifter hos polisen. Viav
föreslår lösning till viss del fasta remissinstansernastarsomen
kritik.

För den skall behandla personuppgifter i verksamheten inteatt som
skall behöva till både personuppgiftslagens förut-känna allmänna
sättningar för behandling och de särskilda förutsättningarna som

särlagstiftningen,regleras i måste tillämpliga regler i personuppgifts-
skall förlagen arbetas in i den lag gälla verksamheten. Densom

särskilda lagen bör dock inte bestämmelser hämtade fråntyngas av
personuppgiftslagen vilka först och främst hemma laghör i meden
generell räckvidd.

Vi föreslår lagen behandling personuppgifter vid skatte-att om av
medverkan i brottsutredningar skall innehålla samtligamyndigheters

betydelse för och hur behandlingbestämmelser är närsom av av
innebär lagenpersonuppgifter får ske i verksamheten. Det dels att

innehåller sådana bestämmelser avviker från personuppgiftslagensom
föroch integritetsskäl nödvändiga verksamheten, delsär attsom av

personuppgiftslagens centrala bestämmelser grundläggande krav påom
Ävenbehandling förs i tillämpliga delar till lagen. andraöver

personuppgiftslagen tillämpligabestämmelser i kan behand-närvara
ling personuppgifter sker i skattemyndigheternas brottskämpandeav

datasäkerhet, skadeståndverksamhet, bestämmelser ellert.ex. om om
befogenheter. Många dessa bestämmelsertillsynsmyndighetens ärav

i den lagstiftningensådana de har sin naturliga plats generella ochatt
den särskilda lagen de arbetades in där. I dessaskulle bara tynga om

personuppgifts-delar det således motiverat i stället hänvisa tillär att
sådan lösning skall försvåra tillämpningenlagen. För inteatt en av

framgå vilka personuppgiftslagenlagen, bör det klart bestämmelser i
skall gälla.som

förvaltnings-Liknande lösningar finns i andra lagar. T.ex. hänvisar
fall rättegångs-processlagen 1971:291 i vissa till bestämmelser i

skall tillämpa förvaltningsprocesslagen behöverbalken. Den som
bestämmelser rättegångsbalken, detdärmed inte känna till alla i utan

lagenräcker han eller hon känner till de bestämmelseratt som
förhållandet mellan denhänvisar till. På kommersätt attsamma vara

personuppgiftslagen. skall tillämpalag föreslås här och Den somsom
personuppgifter vid skattemyndigheterslagen behandlingom av

brottsutredningar behöver inte ha kunskapmedverkan i person-om
därtill.uppgiftslagen, i de fall då den särskilda lagen hänvisaränannat

illustrerar hur lagen skall användas regleringenEtt exempel ärsom
skattetillsynsmyndighetens befogenheter. Det självklartär attav



Behandlingen...i skattemyndigheternas brottsutredningar 131SOU 1998:9

myndigheterna, liksom andra myndigheter behandlarsom person-
föremål föruppgifter, skall kunna bli granskning Datainspektionen.av

sådan kontroll den enskildes främsta garanti för behandlingenEn är att
personuppgifter kan från integritets-sker sättett accepterassomav

personuppgiftslagen finns bestämmelser detaljeratsynpunkt. I som
vilka befogenheter tillsynsmyndigheten har och rätten attomanger

beslut ochöverklaga myndighetens 43-47 §§ 51 §. Bestämmelserna
sådangenerell karaktär och har sin naturliga plats i lag,är menav en

hade i och för sig kunnat arbetas in i den lag föreslås här. Det ärsom
emellertid inte svårare tillämpa bestämmelserna, lagen i ställetatt om
hänvisar till dem under rubrik "Datainspektionens befogenheter,en

personuppgifts-det där 43-47 §§ och § i" och 51attattm.m. anges
gälla. Därmed vinns också fördelen lagen intelagen skall tyngsattav
antal bestämmelser.ett stortav

Översiktligt innehålllagens7.6 om

gäller allskall innehålla allmänna bestämmelserLagen som
personuppgifter i skattemyndigheternas brotts-behandling av

skall därutöver innehålla särskildaverksamhet. Lagenbekämpande
sker inom kriminal-för sådan behandlingbestämmelser som

eller i databaser inte be-underrättelseverksamheten som avser
eller särskild under-samband med förundersökninghandling i

sökning.

bestämmelser7.6.1 Allmänna

skattemyndigheternas brotts-personuppgifter iBehandling av
förutsätter bestämmelserverksamhetbekärnpande ramarnasom anger

bör desammabehandlingen skall tillåtas. Ramarnaför när oavsettvara
behandlingen eller hurskatteområdet föranlederbrott inomvilka som

omfattande denna kommer att vara.
omfatta följande. Debestämmelserna kommerDe allmänna att

tillämpnings-paragraferna tidigare lagensinledande nänmtsanger som
följerdefinieras. Sedanområde. Därefter kommer vissa begrepp att

grundläggande kravbestämmelser personuppgiftsansvarig,om
behandling känsligabehandling personuppgifter person-m.m., avav

uppgifter,inhämtandeuppgifter, användande avav personnummer,
rättelse,uppgifter, information till den registrerade,utlämnande av

ochpersonuppgiftsombud, sanktionersäkerheten vid behandling,
befogenheterDatainspektionens m.m.
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Riskerna för behandlingen medför otillbörligt integritetsintrångatt ett
bör bedömas annorlunda behandlingen sker inom förom ramen en
förundersökning i fall inom den brottsbekärnpandeän annat
verksamheten, inom kriminalunderrättelseverksamheten.t.ex.

förundersökningBestämmelser skall inledas fåroch hur dennärom en
bedrivas finns i rättegångsbalken. En förundersökning bedrivs alltså

former.inom reglerade Därmed också för behandlingär ramen av
personuppgifter given i förundersökning. Oavsett det frågaären om

elektronisk akt den misstänkte ellerupprättaatt attom en om om
samla information förhållandensystematiskt gäller omfattassom som

förundersökningen, kommer behandlingen ske inom kontroller-attav
Riskerna förbara otillbörligt intregritetsintrång i verksam-gränser.

heten i allmänhet minst behandlingen sker i förundersökning.är när en
allmänna bestämmelserna skall därför tillräckligt förDe skyddutgöra
behandling personuppgifter sker inom förall för-av som ramen en

undersökning.

Särskilda7.6.2 bestämmelser

kan det förhålla sig med behandling sker i kriminal-Annorlunda som
sådanunderrättelseverksarnhet, eftersom verksamhet inte rättsligtär

förekommareglerad. behöver sig konkret brott ellerDet ettvare en
för särskild undersökning i kriminalunder-starkare misstanke att en

Behandling personuppgifterrättelseverksarnhet skall inledas. skerav
fallet i förundersökningar och börpå grunder vadän ärvagare som

därmed behovdärför regleras. Det finns särskildaett avnoga
kriminalunderrättelseverksarnhet.bestämmelser behandling iom

Skattemyndigheterna behöver kunna lagra uppgifter i databaser på ett
sådant uppgifterna möjliga söka sammanställa.ellerärsätt att att
Uppgifterna kan gälla misstänkta för brott ellerärpersoner som

brottslighet.indikera förekomsten eller risken för allvarligannars av
dessa databaser inte inrättas inom för förundersökningOm ramen en

eller på reglerad undersökning, finns risker medsättannaten noga
Uppgifter utanför sammanhangbehandlingen. används sitt rättasom

kan feltolkas. Uppgifterna kan också föråldrade och därmed miss-bli
finns därför anledning till denna formvisande. Det särskiltatt attse

behandling personuppgifter tillfreds-sker sätt ärettav somav
finns särskildaställande från integritetssynpunkt. Således det behov av

bestämmelser sådana databaser inte behandling iom som avser
samband med förundersökning eller särskild undersökning.
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Definitioner7.7

i skall ha betydelse ianvänds lagenDe begrepp samma somsom
personuppgiftslagen.

skall begreppen databas och kriminalunderrättelse-lagenI
definieras.verksamhet

Inledning7.7. 1

personuppgiftslag definieras vissa begreppförslaget tillI 3 § ärsom
behandling personuppgifter skall regleras. De begreppcentrala när av

personuppgifter, blockeringdefinieras behandling avavärsom
personuppgifter,registrerade, känsligapersonuppgifter, den mot-

personuppgiftsbiträde,personuppgiftsansvarig,tagare, person-
tredjetillsynsmyndigheten, tredje land ochuppgifter, samtycke, man.

terminologi.väsentligt EG-direktivets Detföljer i allt ärBegreppen
föreslåsterminologin i den lagsjälvfallet viktigt överens-att som nu

personuppgiftslagens och begreppenmedstämmer att ges samma
förklaraanledning i lagen ånyofinns därför ingeninnebörd. Det att
till denräcker med hänvisainnebörd, detde olika begreppens attutan

någrapersonuppgiftslagen. skall dockbestämmelsen i Härnämnda av
berörasbegreppen närmare.

personuppgiftslagen, inne-förekommer ide begreppUtöver som
definitioner. Detkräver särskildavår lag två begrepphåller enasom

kriminalunderrättelseverksamhet.databas, det andrabegreppet ärär

personuppgifterPersonuppgifter känsligaoch7.7.2

direkt ellerslags informationpersonuppgifter allMed sommenas
i livet. Uppgifterhänföras till fysiskindirekt kan är omperson somen

lagen.omfattas alltså intefödda eller avlidnainteännu avpersoner
uppgifter juridiskagällerDetsamma personer.om

ytterligare vadEG-direktivet utvecklas ärartikel 2 iI ensom
identifieras,uppgifter kunnapersonuppgift. skallPersonen genom

identifika-framför hänvisning tillindirekt, alltdirekt eller ettgenom
specifika för hansflera faktorereller till ellertionsnummer ärsomen

socialaellerekonomiska, kulturellafysiologiska, psykiska,fysiska,
artikelidentitet 2 a.se

personuppgifter ochpersonuppgifter betecknas känsligaVissa som
personuppgiftersärskild skydd. sådanaförtjänar Det ärett som

elleråsikter, religiösetniskt politiskaavslöjar eller ursprung,ras
fackföreningmedlemsskap ifilosofisk övertygelse, samt person-
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hälsa eller Uppgiftuppgifter sexualliv. interör attsom en personom
religiös övertygelse känsligalls har någon också sådanär en person-

uppgift Likaså kan uppgift någon bytt könattsom avses. om anses
sexualliv. torde inte uppgift civilstånddennes Däremotröra en om

personuppgift. Särskilda bestämmelser skallkänslig gällaanses vara en
för personuppgifter.känsliga

Behandling personuppgifter7.7.3 av

personuppgifter åtgärd vidtasMed behandling varjeavses somav
beträffande automatisk ellerpersonuppgift, sig det sker på vägvareen
inte. ändra,Att samla in, registrerera, organisera, lagra, bearbeta,
återvinna, blockera,inhämta, använda, sammanställa eller samköra,
utplåna, sprida eller påförstöra, utlänma översändande, annatgenom

tillhandahålla personuppgift exempel på behandlingsamtligasätt ären
personuppgifter. Uppräkningen exemplifierande. Alla formerärav av

hantering omfattas begreppet behandling.av

Personuppgiftsansvarig7.7.4

Personuppgiftsansvarig den eller tillsammans med andraär som ensam
förbestämmer ändamälen med och medlen behandlingen person-av

uppgifter.
behandling enligt denna lag skall skattemyndighetFör vara person-

upppgiftsansvarig.

7.7.5 Databas

Datalagskommittén har detgjort följande anmärkning vad gäller
registerbegrepp föreslogs i sedermerabetänkandet,som men som

regeringen från förslaget till personuppgiftslag.utmönstrats av

...begreppet register förefaller förhållandevis ändamålsenligt gällerdetnär avgränsaatt
vilka manuella behandlingar omfattas direktivet och den föreslagna lagen; närsom av
personuppgifter har fästs på det ganska enkelt harär avgöraattpapper om papperena
strukturerats och de innehåller uppgifter viss enkelt kanom papper som om en person

tillgängliga. fråga automatiskt behandladeuppgifter finns i datorformatgöras om som
förefaller begreppet register däremot i dag mestadels skapa tillämpningsproblem;
uppgifterna i detta fall inte fästa vid något fysiskt, har strukturerats, och dagensär som
teknik vilka uppgifter helst enkelt kan tillgängliga eller mindregör görasatt som mer

faktisktoberoende de finns. Det sagdahindrar givetvis inte det äratt ettav var nu som
registerförfattningarregelrätt datoriserat register också kallas för det. Flertalet särskilda
registerformen harjust upprättandet och förandet traditionella register, ochrör av

beträffandedärvid ofta valts medvetet för skapa förutsebarhet och säkerhet deatt
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visst struktureratiuppgifterna skall läggas sättbehandlas;uppgifter ettsom
340.sökkriterier s.vissa angivnafram med hjälpfår bararegister och tas av

anmärkt det finnsuttalandetanledninghar iRegisterutredningen attav
traditionellt slagregisterbegreppmedarbetakunnabehov ettatt avav

hjälpmedelintesyfte utgöraregister ärpolisområdet, dvs.på attvars
iärendeuppgifter iellerhandlingarordninghålla utanför ettatt

Emellertid harbruk.för framtidauppgifterlagrastället är att
finnaönskvärtsigoch fördet i ärtillRegisterutredningen lagt attatt

datasarnlingarstruktureradeför sådanabenämning somen ny
ochregisteregentligaförkallarDatalagskommittén reservera

börövervägandenSådanamanuella register.förregisterbegreppet
lagstiftnings-skedetdetiRegisterutredningenenligt göras avsenare

olikaanvändningenhetligfårregisterbegreppetsåärendet, att en
201.register,Polisensrättsområden s.

itraditionell meningregister ibestämmelserhaValet att om
remissinstanser.delkritiseratsharpolisdatalagtillförslaget av en

vidomöjligti principanfört det ärRikspolisstyrelsen attBl.a. har att
ochregister inrättasbedömabehandling när attautomatisk nyttett

behandlingfrågaibortdärför helt börregisterbegreppet tas somom
Även harJustitieombudsmannenochRiksåklagarenmanuell.inte är

registermanuellaförbehålletskallregisterbegreppetförordat att vara
meduteslutandearbetaskallpolisdatalageniövrigtioch att man

uppgift.begreppet
remissinstansernasynpunkterbeakta definns anledningDet att som

regeringensregisterbegreppet utmönstratssynnerhetframfört, i ursom
Överger vadregisterbegreppetpersonuppgiftslag.tillförslag man

skälsärskildafinnasdockkan detdatasamlingar,struktureradegäller
medbegreppet annat.ersätta ettatt

skattemyndig-myndigheter harbrottsbekämpandeegenskapsinI av
uppgifteroch bevarainsamlakunnabehov somheterna attett av

särskildaiellerförundersökningaritillkan nyttavarasenare
samlasUppgifternakriminalunderättelseverksamhet.undersökningar i
harundersökning,viss etthjälp itill utani syfteindå inte att envara

Frånbruk.framtidaförinformationsbanksyfteallmänt att vara enmer
problematiska,datasarnlingarsådanaintegritetsskyddssynpunkt är

naturligasittutanföranvändasförsamlas inuppgifternaeftersom att
deellerfeltolkasuppgifternamedföra attvilket kansammanhang, att

bestämmel-särskildameddelaskäldärförfinnsföråldrade. Detblir att
datasamlingar.struktureradesker ibehandlingden somser om

påbeteckningdatabasanvända begreppetvaltVi har enatt som
Datalagskom-användesdatasamling. Begreppetsådan strukturerad av

tryckfrihetsförordningeniändringarmed föreslagnamittén i samband
databasdefinieradeslagförslageti det1997:39. 2 kap. 2 §SOU Ise

haruppgiftersamlingnågonregister ellerett somavannansom
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färdigställts för införing, sökning eller sammanställning uppgifter.av
Enligt Datalagskommittén kunde databaser såväl automatiskavara som
manuella. I sina motiv anförde Datalagskommittén bl.a. följande.

Det avgörande uppgifterna kanär ligga till grund för eller mindre flexiblaatt mer
sökningar och sammanställningar. Uppgifterna har, redan registreradesde inär
databasen, förberetts för sådana förfaranden. Man med andra 0rd redan närvet
uppgifterna förs i databasen vilket kan söka bland vilkasätt dem t.ex.man
sökbegrepp kan användas eller sammanställadem uppgiftert.ex. vilka gårsom som

kombinera. Det inte meningenär skall läsa uppgifterna från början till slutatt att man
i databasen, meningen uppgifterna skall läsasär de läsaren självsättutan att som

vid varje enskilt tillfälle 503.sanger

Regeringen har valt inte i samband med personuppgiftslagen föreslåatt
någon ändring i TF. I lagrådsremissen regeringen fråganattanger om
anpassning 2 kap. till den teknikenTF kräver ytterligareav nya
överväganden och regeringen inom framtid kommeratt att taen snar
ställning till hur frågan lämpligen skall behandlas vidare s. 29

Begreppet databas förekommer i andra sammanhang. Europeiskal
rådets direktiv 96/9/EG den 1996 rättsligt skydd förll marsav om
databaser definieras databas samling verk, data eller"enen som av
andra självständiga element sammanställts på systematiskt ochettsom
metodiskt föroch sig tillgänglig elektroniskasätt ärsom var genom
medier eller något Vid genomförandetsätt". databas-annat av
direktivet i Sverige har emellertid lagstiftaren valt använda ordetatt
"sammanställning" i för databas. Orsaken därtillstället är att man

begreppet databas i svenskt språkbruk för tankarna tillattanser
sammanställningar i digital form Ds 1996:71 35.s.

Invändningar använda begreppet databas således främstmot att synes
förgälla begreppet används manuella sammanställningarävenatt av

uppgifter. Förbehållet begreppet betydelsen uppgiftssamman-man
ställningar med ADB-stöd språk-begreppet inarbetat i det allmännaär
bruket. Genom definiera databas samlingatt person-en som en av
uppgifter vilka tillgängliga för helt eller delvis automatisk sökningär
eller sammanställning enligt särskilda kriterier torde kunna arbetaman
med begrepp förenligt allmänt språkbruk och intemedärett som som
leder till några svårigheter tillämpa.att

Mot denna bakgrund och då skattemyndigheterna behovhar ett attav
kunna arbeta med datoriserade uppgifter,sammanställningar av
föreslår vi begreppet databas införs i lagen och det definieras påatt att
det beskrivits. Begreppet omfattar då inte manuellasätt som ovan
sammanställningar uppgifter.av



Behandlingen...i skattemyndigheternas brottsutredningar 137SOU 1998:9

Krirninalunderrättelseverksamhet7.7.6

förslaget skattemyndighetersEnligt § första stycket 2 i till lag4 omp.
får skattemyndigheterna bedrivamedverkan i brottsutredningar

består och bearbeta information förverksamhet i samla attattsom
kan kommabrottslig verksamhet har ellerklarlägga utövats attom

inte förundersökning enligt 23 kap. RB. Iochutövas utgörsom
uttryckligenlagförslaget benänms inte den verksamheten som

dekriminalunderrättelseverksamhet. framgår dockDet närmareav
härmedi propositionen den verksamhetövervägandena att som avses

1997/98: 10 52kriminalunderrättelseverksamhet prop.är s.
bl.a. fram underlagKriminalunderrättelseverksamhet tjänar till att ta

verksamhetför vilken inriktning iläggas till grundkan stort ensom
brottsutredningar. vid be-initiera konkreta Iha eller förskall att

syfta till klargöraunderrättelseverksamhetenmärkelse kan sägas att
förutses.förekommit, pågår eller kanbrottslig verksamhet harom

begåtts ocksåbrott kanUndersökningar syftar till utrönaatt omsom
Förundersökningförundersökning.förförekomma inom ramen en

harkonkret brottfinns anledningskall inledas det anta att ettom
brottsbekämpande myndighetenfall, då denbegåtts. andraI som

fårförövats,verksamhet haranledning brottsligendast har anta att
kriminalunderrättelseprojekt.undersökningen företas ettsom

särskildabehovintegritetsskyddssynpunktfrånfinnsDet ett av
kriminalunderrättelse-sker iför behandlingbestämmelser som

svåröverskâdliga,blibestämmelserna skallinteverksamhet. För att
begreppetanvändabeskrivasverksamhetbör sådan attgenom
definitioninnehållaskallkriminalunderrättelseverksamhet. Lagen en

§utformningen 4huvudsak följaDefinitionen skall ibegreppet. avav
imedverkanskattemyndigheterslagförslaget2 iförsta stycket omp.

brottsutredningar.

Personuppgiftsansvarig7.8

behandlingpersonuppgiftsansvarig förSkattemyndighet skall vara
skattebrottsenheterna.personuppgifter sker vidsomav

personuppgiftslag3 § förslaget tillPersonuppgiftsansvarig enligtär
ändamålenmed andra bestämmereller tillsammansden som ensam

personuppgifter.för behandlingmed och medlen av
medverkan i brotts-skattemyndigheternaspropositionenI om

brottsbekärnpandedenföreslår regeringenutredningar attm.m.
skattebrottsenheter,särskilda enheter,skall bedrivas vidverksamheten

skall hållasskattebrottsutredningarskatteförvaltningen ochinom att
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organisatoriskt åtskilda från skatteutredningarna 1997/98:10prop.
45. kap.Av 1 3 § andra stycket sekretesslagen följer sekretessatts.

för uppgifter också gäller i förhållande till självständiga verksamhets-
inom myndighet. Mot denna bakgrund kan göragrenar samma man

endastgällande skattebrottsenheterna inte skattemyndigheternaatt -
skall personuppgiftsansvariga för behandling personuppgif-vara av-
enligt denna lag.ter

Emellertid måste beakta skattebrottsenheterna inte ärattman egna
myndigheter ingår i skattemyndigheterna i länet. I nuvarandeutan

tilldatalag finns motsvarighet personuppgiftsansvarig. Enligt §1en
registeransvarig den fördatalagen verksamhetär en vars person-

register förs, han förfogar registret. offentligI verksamhetöverom
kopplats tillhar alltid registeransvaret myndighetsbegreppet jfr prop.

Datalagskommitténs betänkande1990/91:53 21. I bl.a.s. anger man
personuppgiftsansvarige.denföljande om

myndighet bedriver viss uppgiftsbehandling,juridisk eller bör denNär en enen person
personuppgiftsansvarigeller myndighetenjuridiska ävenanses sompersonen om

Somfilialer andra organisatoriska enheter. huvudregel börbedrivs i ellerverksamheten
utländska filialer eller myndigheter i Sverigejuridiskabara fysiska personer,personer,

inte några andra "organ"personuppgiftsansvariga, som saknarbetraktaskunna som
336.rättskapacitet, s.

skattemyndighet bör personuppgifts-det anförda följerAv att vara
enligt dennapersonuppgifter lag.behandlingansvarig för av
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behandlingGrundläggande krav på7.9 av
personuppgifter m.m.

personuppgifterbehandlinguttryckligenlagen skall närI avanges
verksamhetbrottsbekämpandeskattemyndigheternastillåten iär

för sådan behandling.gällergrundläggande kravvilkaoch som
behandlingbestämmelseskall införasI lagen attsom angeren

brotts-skattemyndigheternastillåten ipersonuppgifter ärav
brottsutredningar, bedrivautföraförverksamhetbekämpande att

brotti frågakriminalunderrättelseverksamhetspaning och om
nämndainombrottförebyggaeller förskatteområdetinom att

demåste vidaretillåtenskallbehandlingenområde. För att vara
uppfyllda.därpålagen ställerkrav varasom

behandlinggrundläggande kravPersonuppgiftslagens av
inne-skall vidarei lagen. Lageninarbetaspersonuppgifter skall

lämnasnormalt skallupplysningarbestämmelsehålla attomen
i sak.riktighetuppgiftersochtillförlitlighetuppgiftslämnaresom

inskränkthögsthaskall änSkattemyndigheterna en om --
uppgifter.känsligabehandlamöjlighet att

tillåtenskallpersonuppgifterbehandlingNär7.9.1 varaav

behandlingpersonuppgiftslagen10 §får enligtkapitel 5iSom närrmts
situationer.angivnasärskilti vissa,endastpersonuppgifter skeav

samtycke.registreradesmed denskealltidbehandling fårSådan
får skebehandlingfallpersonuppgiftslagen närräknarDärutöver upp

fårBehandlingsyften.uppnå vissaförnödvändigdendärför är attatt
ellerregistreradedenavtal medfullgöraförnödvändigske attärsom

fårVidareträffas.avtalinnanbegäranpå dennesåtgärdervidtaför att
kunnaskallpersonuppgiftsansvarigedenförskebehandling att

denförintressenvitalaskyddaellerförpliktelserättsligfullgöra en
personuppgifts-denförskeocksåfårBehandling attregistrerade.

ellerintresseallmäntarbetsuppgiftutföraskall kunnaansvarige aven
fårSlutligenmyndighetsutövning.led iuppgift utgör ettsomen

denhosintresseberättigatsyftet person-ske rörbehandling när ett
integritets-registreradesdenänuppgiftsansvarige väger tyngresom

personuppgiftsansvarigedenharsistnämnda fallende tvâintresse. I
tredjeställeti ärdetpersonuppgifternabehandla även enrätt omatt

myndig-skall utövaskall lårnnas,uppgifternatill vilken ensomman,
registrerades.denövervägerhar intressehetsuppgift eller ett somsom

regel kunnatordeverksamhetbrottsbekämpandeBehandling i som
inteundantagsvisdetOmmyndighetsutövning.led iutgöra ettanses

medarbetetmåstemyndighetsutövning, attsigskulle röra om
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förebygga, förhindra och utreda brott sådant allmäntettanses vara
intresse nödvändig behandling personuppgifter i fall på denatt vartav
grunden skall tillåten. ochI för sig skulle därmedanses person-
uppgiftslagen stöd för skattemyndigheterna i omfattningdenattge som

nödvändig behandla personuppgifterär i sådan verksamhet.
Enligt vårt ställningstagande till hur denna lag skall förhålla sig till

personuppgiftslagen kan det emellertid inte komma i fråga i lagenatt
hänvisa till personuppgiftslagen i detta avseende. Regler gällersom
förutsättningarna för behandlingen skall uttryckligen framgå lagen.av
Skall 10 § personuppgiftslagen tillämpas, måste motsvarande be-

därförstämmelser arbetas in i lagen.
10Av § personuppgiftslagen framgår lagrummet omfattaratt

situationer inte tillämpliga skattemyndigheternasär brotts-som
bekämpande verksamhet. Bestämmelsen kan därför inte i sin helhet
arbetas in i lagen. Om i stället väljer arbeta in endastattman
tillämpliga delar 10 § personuppgiftslagen, bestämmelsen bliav synes
fragmentarisk och jämförelsen med den fullständiga bestämmelsenmer
i personuppgiftslagen kan skapa förvirring lagen skall tillämpas.när

Den verksamhet skattemyndigheterna bedriver med stödsom av
lagen skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar bör utanom
inskränkning omfattas behandlarätten personuppgifter.attav
Bestämmelsen kan därför utformas så behandlingatt av person-
uppgifter får ske vid utövandet de arbetsuppgifter följerav som av
2-4 §§ i förslaget till den lagen. Enligt 2 § får åklagare anlita biträde

skattemyndighet vid förundersökning och i fråga utredningav om av
brott innan förundersökning inletts. skattemyndighet får också enligt
3 § i vissa fall på utförahand s.k. förenklad brottsutredning.egen
Enligt får4 § skattemyndighet frågai brott inom skatteområdetom
bedriva spaning och kriminalunderrättelseverksamhet verka församt

förebygga sådan brottslighet. Eftersom behandlaatt rätten att
personuppgifter vid utförandet dessa arbetsuppgifter i princip redanav
följer 10§ personuppgiftslagen, innebär bestämmelsen i dettaav
avseende ingen avvikelse från personuppgiftslagen.

7.9.2 De grundläggande kraven behandlingen

Den föreslagna personuppgiftslagen uppställer vissa grundläggande
krav på behandlingen personuppgifter. Kraven anknyter till EG-av
direktivet. Bl.a. skall personuppgifter alltid behandlas korrektett
och lagligt Vidare fårsätt. personuppgifter samlas in endast för
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Efter
insamlingen får behandling uppgifterna inte ske på sätt ärettav som
oförenligt med de ursprungliga ändamålen. Det dock inteanses
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föruppgifternaändamålen behandlaursprungligaoförenligt med de att
ändamål.eller vetenskapligastatistiskahistoriska,

iadekvata och relevantaskalluppgifternabehandladeDe vara
fler vadbehandlas och inteför vilka deändamål äntill deförhållande

riktigaUppgifterna skallför behandlingen.nödvändigtär varasom
skall deninte kravenUppfyller deaktuella.nödvändigt,och, om

utplåna,förrimliga åtgärdervidta allapersonuppgiftsansvarige att
hellerintePersonuppgifterna fåruppgifterna.blockera eller rätta

för vilkaändamåltill denödvändigt med hänsynlängre änsparas
förstöras.avidentiñeras ellermåste deDärefterbehandlas.uppgifterna

vetenskapligastatistiska ellerhistoriska,fördockUppgifter får sparas
ändamål.

personuppgifterbehandlingreglerPersonuppgiftslagens avom
från deellerföreskrivervad datalagenfrånavviker inte nämnvärt

eller idatalagentillståndsgivning enligtförgällabrukarregler som
uttryckerReglernainrättas.statsmaktsregisters.k.samband med att

personuppgifter.behandlingensed vidför godstandard aven
Överförda verksamhetbrottsbekärnpandeskattemyndigheternaspå

förundersökningin iuppgifter samlasinnebär kraven att ensom
medför ändamåletprincip endastutnyttjas ifårvisst brottrörande ett

undersökningarsärskildagälla sådanakommerdenna. Detsamma att
andraiellerkriminalunderrättelseverksamheteniförekommersom

databaseråtskildamåste ske i väluppgifterLagringenutredningar. av
underendastfår förekommamellan dessakommunikationoch

bestämda villkor.förhand
olikakanskattebrottpersonuppgifteri anledningBehandling avavav
före-personuppgifterförhållandetintegritetskänslig. Detskäl attvara

kan i sigbrottsutredning utgörasamband med storti ettkommer
därutöverBehandlingen kommerpersonliga integriteten.intrång i den

uppgifteruppgifter,känsligasärskiltomfattaofta t.ex. omatt
bibehållabrottmålsdomar. Förfällandebrottsmisstanke och attom

grundläggandebehandling det viktigtsådanförtroendet för är atten
kravlägreställaanledningsaknasbehandlingen. Detfinnskrav att

bestämmel-personuppgiftslagensvad följerbehandlingenpå än avsom
behandlingsärskilda kravställadet motiveratTvärtom är attser.

grund-Personuppgiftslagensverksamhet.brottsbekärnpandesker isom
lag.dennadärför arbetas in ibehandling börläggande krav på

9 §hänvisning tillinnehållaavseendeskall iLagen person-ett en
vissaförbehandlingregler i frågagälleruppgiftslagen. Det om
Vadändamålet.verkligamed detoförenligaändamål inte ärsom

ändamål. Genomvetenskapligaochhistoriska, statistiskaärsom avses
vissabestämmelserarkivlagensbl.a.hänvisning beaktas attdenna om

skall bevaras.handlingar
deinteställerpersonuppgiftslagen ärbehandlingenkravDe som

personuppgifter i brotts-behandlingkan ställasenda avsom
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bekämpande verksamhet. Europarådets rekommendation använd-om
ningen personuppgifter inom polissektorn innehåller ytterligare kravav
på behandlingen. I artikel 3.2 olika kategorier uppgifterattanges av
så långt det möjligt skallär särskiljas efter olika kriterier, bl.a.
uppgifternas tillförlitlighet och riktighet. All brottsbekämpande
verksamhet torde omfattas rekommendationen. Skattemyndig-av
heternas brottsbekämpande verksamhet bör därför följa rekommenda-
tionen.

I och för sig torde upplysningar trovärdighet och sakriktighet haom
betydelse i frågastörre brottslighet brott inom skatte-änom annan

området. Polisen använder i utsträckning uppgifter från kriminellastor
eller tips från allmänheten i den brottsbekämpande verksamheten. För

kunna utnyttja uppgifterna korrektatt det nödvändigtsätt ärett att
bedömninggöra tillförlitligheten därav. I skattemyndigheternasen av

brottsbekämpande verksamhet torde de flesta upplysningarna komma
från interna uppgiftslämnare inom den fiskala verksamheten. Det kan
kännas främmande gradera tilltron till dessa uppgifter,att detmen
torde nödvändigt främst inom den fiskala verksamhetenvara om man
i sin hämtat uppgifterna från håll.tur I viss utsträckningannat
kommer också uppgifter lämnas från andra källor inomatt denän
fiskala verksamheten. Det då väsentligtär uppgifterna värderasatt

sker hossätt polisen. De grundläggande kraven påsamma som
behandling personuppgifter bör därför kompletteras medav en
bestämmelse personuppgifter skall förses med upplysningarattom om
uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak. För

inte kravet sådana upplysningar skallatt föra för långt, bör det
framgå bestämmelsen upplysningarna inte behöver lämnasattav om
de saknar betydelse för syftet med behandlingen.

7.9.3 Särskilt gallringom

Av de grundläggande kraven framgår personuppgifter skall gallrasatt
de inte längrenär behövs för sitt ändamål. Detta hindrar dock inte att

uppgifter bevaras längre i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Vid
gallring skall således skattemyndigheten till så återståendeattse
arkivmaterial skall kunna tillgodose grundläggande ändamål;tre rätten

del allmänna handlingar,att ta behovet information förav av
rättsskipningen och förvaltningen forskningens behov 3 § ochsamt
10 § arkivlagen.

Behandling personuppgifter i den brottsbekämpande verksamhetenav
kommer omfatta uppgifter allmäntatt får betraktassettsom som
integritetskänsliga. Behovet bevara sådana uppgifter förattav t.ex.
forskningsändarnål står i viss mån i konflikt med intresset gallraattav
uppgifterna med hänsyn till den personliga integriteten. När det gäller
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särskilda under-förundersökningar ellerbehandlas iuppgifter som
automatiseringkriminalunderrättelseverksamhet, bör docksökningar i

påverka möjlighetenundersökningarna inte fåhandläggningen avav
i arkivlagen. Detändamålför sådanauppgifterbevaraatt som anges
Uppgifterna skallgallring.bestämmelsersärskildasaknas behov omav

inteförutsatt deför sitt ändamål,behövsinte längredegallras attnär
i arkivlagen.ändamålför debehövs angessom

ochuppgifter samlas insig i frågaförhåller detAnnorlunda som
behandlas inomalltså intebruk ochför framtidai databaserlagras som

kanundersökning. Detsärskildförundersökning ellerför enramen en
sådanagallringbestämmelsersärskildameddelaskälfinnas avatt om

7.22.avsnittkapitel sei dettabehandlasFrågandatabaser. senare

personuppgifterkänsligaBehandling7.9.4 av

bestämmelseinnehållerpersonuppgiftslagenföreslagnaDen omen
13§personuppgifter. Enligtkänsligabehandlingförbud mot av

behandlaförbjudetdetpersonuppgiftslagförslaget till är att person-
politiska åsikter,etnisktelleravslöjaruppgifter ursprung,rassom

i fackförening.medlemsskapellerfilosofisk övertygelsereligiös eller
personuppgiftersådana rörbehandlaförbjudetocksåDet är att som

framförfrån förbudet,undantagfinns vissasexualliv. Detellerhälsa
Undantagentill behandlingen.samtycktregistrerade hardenallt om

verksamhet.brottsbekämpandetillämpliga påförbudet intefrån är
framgå direktskallpersonuppgifterkänsligabehandlaFörbud avatt

bestämmel-personuppgiftslagensföreslår därförVilagförslag.vårt att
uppgifter förs in i lagen.sådanabehandlaförbud attomse

iundantagmotiverat medfunnit detharRegisterutredningen ett
den lagenverksamhetför denförbudetfrånpolisdatalagen som

brott,fråga vissadet ikan konstaterasreglerar. Det t.ex.att om
ocksåbehandlanödvändigtvåldsbrott,ochsexualbrott är attgrova

behandlabehovpersonuppgifter. Fråga ärkänsliga attavom samma
skatte-inomanledning brottfinns ipersonuppgifterkänsliga av

området.
i frågasällan kommatorde detskatteområdetinomVid brott att

behovet förpersonuppgifter. sakligaDetkänsligabehandla ett
dockSamtidigt måsteifrågasättas.därförfrån förbudet kanundantag

medger polisenpolisdatalagenföreslagna rättdenbeaktas attatt
skattebrottsutredningar,personuppgifter ikänsligabehandla om

intehanden. Förförför behandlingeni övrigtförutsättningarna är att
utredningpersonuppgifter iför behandlaförutsättningarna att av

utredningenolika beroendeskallskattebrott omvaram.m.
lagdennabörSkattemyndigheteneller ävenpolisenverkställs avav

personuppgifter.känsligabehandlafrån förbudetundantaginnehålla att
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Undantag från förbudet behandling känsliga personuppgiftermot av
måste utformas med beaktande bestämmelsen i 2 kap. 3 § RF enligtav
vilken anteckning medborgare i allmänt register inte hansom utan
samtycke får grundas enbart på hans politiska âskâdning. Vidare bör
Europarådets rekommendation användningen personuppgifterom av
inom polissektorn beaktas. Enligt artikel 2.4 i rekommendationen får
uppgifter inte samlas enbart grund hans etniskaom en person av

sexuella läggning, politiska uppfattning eller tillhörighet tillursprung,
organisation inte förbjuden i lag.är Uppgifterna får docken som

samlas in det absolutår nödvändigt med hänsyn till särskildom en
undersökning.

Lagen bör således innehålla bestämmelse med innebörden att
personuppgifter inte får behandlas grund endast vad käntärav som

etniska hälsa eller sexuella läggning, religiösaom personens ursprung,
eller övertygelse i övrigt ellertro medlemsskap i fackförening.

Behandlas uppgifter grund och det nöd-ärom en person annan
vändigt för syftet med behandlingen, får uppgifterna dock komplette-

med sådana uppgifter. Bestämmelsen kommer med sådanras en
utfomining medge undantag från förbudet endast iatt de synnerliga
undantagsfall då det kan motiverat.vara

7.9.5 Användning av personnummer

Användning regleras för närvarande i datalagen.av personnummer
Enligt §7 andra stycket datalagen får registrering av personnummer
ske bara det klart motiveratnär är med hänsyn till registrets ändamål,
vikten säker identifiering eller något beaktansvärt skäl.annatav en av
Bestämmelsen har i princip oförändrad förts i förslaget till
personuppgiftslag.

Datalagens bestämmelse användningen gällerom av personnummer
för polisens behandling personuppgifter. Personuppgiftslagensav
bestämmelse därom skall enligt Registerutredningens förslag gälla för

fortsattaden behandlingen hos polisen. Mot denna bakgrund detär
motiverat detsamma skall gälla i fråga den behandling skeratt om som
i skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet. Eftersom
användandet något förutsättningarär rör förav personnummer som
behandling personuppgifter, skall bestämmelsen därom arbetas inav
i lagen.
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uppgifterInhämtande7.10 av

personuppgifterbehandlingbestämmelsernaallmännaDe avom
sambearbetninginhämtande ochfrågaiskall gälla även avom

Särskilda regler däromregister.myndighetersandrauppgifter från
lag.i dennabehövs inte

uppgifter fråninhämtaskall fåskattemyndigheternaFör att
framgågäller måste dettasekretessför vilkamyndigheterandra av

gäller för dei övrigtförfattningardeellersekretesslagen som
bestämmelseinnehållaskallmyndigheterna. Lagenutlänmande en

därom.erinrarsom

detpersonuppgifter ärfå behandlaskallSkattemyndigheterna om
formverksamheten. Enbrottsbekämpandeför dennödvändigt av

eller databaser.registeruppgifter från andrainhämtabehandling är att
formdatabasuppgifter från ärInsamling av sam-enannanav

använd-rekommendationEuroparådetsiartikel 5.6.bearbetning. I om
sambearbetningpolissektornpersonuppgifter inomningen attangesav

deteller,särskilt lagstödförekommainte börsektorninom utan om
nationellatillstånd denförundersökning,särskildförbehövs aven

tillsynsmyndigheten.
sambearbetning.särregleringainnehållerPersonuppgiftslagen om

personuppgiftslagensemellertidbörRegisterutredningenEnligt
personuppgifterbehandlingbestämmelserallmänna varaavom

bestämmelserpårekommendationens kravuppfyllaförtillräckliga att
Registerutredningen215registerPolisenssambearbetning se s.om

i polis-bestämmelser däromsärskildaföreslåfråndärför avståtthar att
datalagen.

behandlingförslag förenligt vårtgrundläggande kravenDe av
verksamhetbrottsbekämpandeskattemyndigheternaspersonuppgifter i

länge depolisen. Såförskall gällakravdedesammaär somsom
personuppgifterbehandling ärförförutsättningarnaallmänna av

inhämtaockså haskattemyndigheterna rättmåsteuppfyllda att
förunder-använda ifördatabasernadeuppgifter från t.ex.attegna

andrafrånuppgifterna hämtasbör gällasökningar. Detsamma om
databaser.myndigheters

behandlingen,uppfyllda förövrigtförutsättningarna i ärden månI
andrauppgifter fråninhämtandesåledes intelaghindrar denna ett av

innehållaemellertid intekommerdatabaser. Lagenmyndigheters att
hämta inskattemyndigheterna rättbestämmelsernågra attsom ger

skatte-uppgifterna skallförgällermån sekretessdenuppgifterna. I
bestämmelser,andraframgådel däravmyndigheternas rätt att ta av

uppgifterutlänmandesekretesslagenibestämmelserna avt.ex. om
däribland skatte-särskilda lagar,iutlämnandebestärnrnelsereller
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registerlagen föreslagnade lagarna allmänt belastnings- ochsamt om
misstankeregister och polisdatalagen.

7.11 Utlämnande uppgifterav

Lagen skall innehålla bestämmelse myndigheteren om som
sekretess skall ha till uppgifter frånrätt skattemyndig-oavsett

heternas brottsbekämpande verksamhet.
Regeringen skall kunna medge myndigheter och enskilda i

särskilda fall del uppgifter.rätt Regeringen skall vidareatt ta av
kunna meddela föreskrifternärmare utlämnandet ochom om
terminalåtkomst.

Uppgifter skall i viss utsträckning kunna lärrmas till myndig-
heter och organisationer utomlands.

7.11.1 Förhållandet till sekretesslagen

Särskilda bestämmelser utlämnande uppgifter betydelseärom av av
endast i den mån sekretess gäller för uppgifterna. Enligt kap.5 1 §
och 9 kap. §17 sekretesslagen gäller s.k. förundersökningssekretess
bl.a. för uppgift hänför sig till förundersökning i brottmål,som
angelägenhet användning tvångsmedel i sådant mål ellersom avser av
i verksamhet för förebygga brott eller åklagarmyndighets,attannan
polismyndighets, tullmyndighets eller Kustbevakningens verksamhet
i övrigt för förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott. Sekre-att

i kap.5 § gäller till skydd för intresset1 förebygga ellertessen attav
beivra brott, medan sekretessen i 9 kap. §17 gäller till skydd för
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

En förutsättning för förundersökningssekretessen det intresseär att
sekretessen skall skydda kan skadas uppgiften röjs. Enligt 5 kap.om
l § sekretesslagen gäller sekretess det kan syftet medantas attom
beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida
verksamheten skadas uppgiften röjs. Sekretess enligt 9 kap. §17om
sekretesslagen gäller det kan den enskilde eller någonantas attom
honom närstående lider skada eller uppgiften röjs. För-attmen av
undersökningssekretessen således villkoradär s.k. skade-ettgenom
rekvisit. I många fall torde uppgifter behandlas i den brotts-som
bekämpande verksamheten sådan karaktär sekretessen skallattvara av
kvarstå efter skadeprövning. Uppgifterna kan dock under vissaen
förutsättningar ändå lärrmas till myndigheter och i mänvissut - -
till den registrerade. Bestämmelser härom finns i kap.1 5 § och
14 kap. sekretesslagen och har behandlats i avsnitt 3.9.närmare
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brottsbekämpande myndighetfrånuppgifter lämnasSkall ut en
§ sekretess-Enligt kap. 5sekretesslagen. 1§främst 1 kap. 5tillämpas
för dennödvändigtdetlämnasfår uppgifter ärlagen attut om

Utbyteverksamhet.fullgöra sinskall kunnamyndighetenutlämnande
biträdermyndighetdenåklagaren ochmellanuppgifter somav

denstödallmänhet medsker iförundersökningaråklagaren i av
tillämpasskallenligt förarbetenaBestämmelsen,bestämmelsen. som

uppgifterför lämnaemellertid interestriktivt, utattutrymme somger
dettaverksamhet,myndighets ävenförtillkan omannangagn envara

fallperspektiv. dessaIibrottsbekämpningen störreskulle ettgynna
tillämpas isekretesslagen§i 14 kap. 3generalklausulenkan i stället

general-stödmedfår lämnasUppgifterutsträckning.viss ut av
uppgifterna lämnasintressetuppenbartdetklausulen är attatt avom

för-skydda. Iskallsekretessenintresseframför detföreträdehar som
general-fl979/80:2 326sekretesslagen sägsprop.till attarbetena s.

frågadetinformationsutbyteför när ärsärskiltklausulen utrymmeger
skilda lokalamedbehörighetsakligamedmyndigheter mensammaom

funktio-närbesläktadeharmyndigheterellerkompetensområden som
in dedirekt fordrabefogenheträttsligbåda haroch attsomner

ibestämmelsenbörsammanhangdetta ävenuppgifterna. Iutväxlade
sekre-intehindrarSekretesssekretesslagen§ nänmas. attkap. 114
enligtskyldighetharmyndighetenuppgifter lärrmastessbelagda enom

exempelvisbrytsSekretessenuppgifter.lämnaförfattningellerlag att
grundenrättsligadenBestämmelsenanmäla brott. ärskyldighetvid att

till åklagareskattemyndighetuppgiftslärrmande frånomfattandeför ett
skattebrott.misstankevid om

annorlundauppgifterlämna ärförFörutsättningarna ut omatt
ihar lagratsförhållanden ochpersonligaenskildsgälleruppgifterna

polisregisterlagen.med stödförseller registerkriminalregister avsom
skadeprövningsekretessgällersekretesslagenkap. 17 § utanEnligt 7

stödmedlämnaskan inteUppgifternaabsolut. utsekretessen är av
registrenuppgifterna ilämnasekretesslagen, rätten ut14 kap. attutan

säkerhetsskyddslagenellerregisterdessalagarnamåste följa avomav
lagar.i dessahar stödförordningareller somav

uppgifterlämnafrågaiinskränkningarsärskilda utfinns attDet om
Enligtorganisationer.mellanfolkligaochmyndigheterutländskatill

vilkaföruppgifterfårsekretesslagenstyckettredje3 §kap.1
mellan-ellermyndighetutländskförröjasgäller intesekretess enen
medenlighetsker iutlämnandetorganisationfolklig än enannat om

uppgiften iellerförordningelleri lagföreskrift däromsärskild om
och detmyndighetsvensktillfå utlämnasskullefallmotsvarande

detstår klart, ärprövningmyndighetensutlämnande attdenenligt
utländskatill denuppgiften lämnassvenska intressenförenligt med att

organisationen.mellanfolkligaellermyndigheten
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11.2 Registerutredningens förslag i fråga utlämnadeom
uppgifter hos polisenav

Registerutredningen har föreslagit ändringar i sekretesslagen som
innebär bl.a. uppgifter i polisregister skall kunna lämnasatt efterut

skadeprövning. Bestämmelserna i kap.7 17 § sekretesslagen skallen
omfatta endast uppgifter förts in i det allmänna belastnings-som

Övrigaregistret eller i misstankeregistret. uppgifter förekommersom
i polisregister skall i stället omfattas 9 kap. 17 § sekretesslagen.av
Enligt förslaget skall den absoluta sekretessen i kap.7 §17 sekretess-
lagen medersättas skaderekvisit,omvänt med innebördett att
uppgifter får lämnas belastnings- eller misstankeregistretut detur om
står klart uppgifterna kan röjas den enskildeatt eller någonutan att
honom närstående lider uppgifterna röjs. Sekretesslagensmen om
allmänna bestämmelser utlämnande uppgifter skall ocksåom av
omfatta dessa uppgifter.

Registerutredningen föreslår ändringar iäven 9 kap. 17 § sekretess-
lagen innebär skaderekvisitomvänt skall gälla vidatt prövningettsom

utlämnande uppgifter dömd för brott,ärav att ärav om en person
eller har varit misstänkt för brott eller kan befattning medantas ta
brottslig verksamhet. Det raka skaderekvisitet skall kvarstå för övriga
uppgifter. Detta gäller oberoende uppgifterna behandlas iav om
register eller inte.

Med de föreslagna ändringarna i sekretesslagen kan uppgifter enligt
Registerutredningen bl.a. utbytas mellan polismyndigheter och lämnas
till åklagare med stöd generalklausulen i 14 kap. 3 § första stycketav

Ävensekretesslagen. vissa andra myndigheter, tillsynsmyndig-t.ex.
heterna eller domstolarna, får nödvändiga uppgifter insamlade iut
polisens verksamhet med stöd 14 kap. sekretesslagen. Om uppgifterav
skall kunna lämnas till andra myndigheter sekretess krävsut oavsett
dock stöd i lag.

l de föreslagna lagarna allmänt belastningsregister ochom om
polisens misstankeregister skall det enligt Registerutredningens förslag
finnas bestämmelser utlämnande uppgifter vadutöverom av som
följer kap.14 sekretesslagen. Andra uppgifter lagras hosav som
polisen med hjälp ADB torde inte lämnas inom riket iutav utom
samband med registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagen och
till länsstyrelserna för prövning enligt lagen bevakningsföretag.om
Detta innebär enligt Registerutredningen det inte behövs någon be-att
stämmelse i polisdatalagen utlärrmande uppgifter till andraom av
myndigheter inom riket, eftersom tillsynsmyndigheters, domstolars,
åklagares och andra polismyndigheters få delrätt attm.m. av upp-
gifterna följer sekretesslagen. Dock behövs bestämmelseav atten om
uppgifter sekretess får länmas till den offentliga statistiken.oavsett
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utlämnandebestämmelseföreslår vidareRegisterutredningen omen
sekretesslagenstyckettredjekap. 3 §utlandet. 1till Avuppgifterav

myndigheterutländskatillfår lämnasuppgiftföljer omatt en
myndighetsvensktillskulle få lämnasmotsvarande falliuppgiften en

intressensvenskaförenligt meddetstår klart ärdet dessutomoch att
RegisterutredningenenligtbehövsDetuppgiften lämnas. enatt

uppgifterlämnapolisenmöjligt fördetbestämmelse utgör attsom
varjeprövning isådansamarbetetinternationelladetinom utan en

särskildEuropoltilllämnasskallUppgifterfall. utansärskilt
regeringenutsträckningi denuppgifterskallVidarebegäran. som

åklagarmyndigheterpolis- ochtillInterpol ochtilllämnasfåmedger
myndig-förbehövsInterpol, detimedlemmar atti länder är omsom

ellerutredauppdaga,förebygga,skall kunnaorganisationenheten eller
bemyndigasförslagetockså enligtskallRegeringen attbeivra brott.

defallockså i andrauppgifter änutlänmandeförordna avom
213register,nyssnämnda Polisens s.

lagensärskildai denreglerasutlämnandetSkall7.11.3

skattemyndig-hosinrättasskattebrottsenheternamedsambandI att
Uppgifterkraft.isekretesslageniändringarträderheterna som

skallverksamhetbrottsbekämpandeskattemyndigheternasibehandlas
kap.och 9§enligt 5 kap. 1förundersökningssekretessenomfattas av

föreslå deuppdragutredningensingår isekretesslagen. Det att17 §
Överväganden ibehövs.sekretesslagenändringar iytterligare som

Utgångs-kapitelibehandlasändringar närmaresådanafråga om
sekretesskyddskall hauppgifternasjälvklar;dockpunkten är samma

behandlareller polisenskattebrottsenheternadet är somoavsett om
dem.

lämnafördesammaocksådärmedskall utattFörutsättningarna vara
Detsekretesslagen.med stödmyndigheterandratilluppgifter av

i lagenbestämmelserföreslåhandstilldärförligger nära att om
imedverkanskattemyndigheterspersonuppgifter vidbehandling av

Register-bestämmelserdebrottsutredningar motsvarar somsom
behövasdå endastskulleDetpolisdatalagen.föreslår iutredningen

statistikenoffentligadenuppgifter tillutlämnandebestämmelser för av
organisationer. Motmellanfolkligaochmyndigheterutländskaoch till

följande.invändasdockkandetta
detförförutsätterinriktningennyssnämndadenmedförslagEtt

sekretesslageniändringartillförslagRegisterutredningensförsta att
utgångspunktenmed denfall attgenomföras. Ikommer annatatt -
skattemyndighetochpolis-hosdensammaskallsekretessen vara -

skattemyndigheternasidatabaseri vissafinnsuppgifterbör som
isekretessenabsolutadenomfattasverksamhetbrottsbekämpande av
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7 kap. 17 § sekretesslagen och undantas från bestämmelserna i 14 kap.
sekretesslagen. Skall uppgifter samlats i sådana databasersom
lämnas till andra myndigheter, måste i så fallut utlämnandet ske med
stöd särskild bestämmelse därom i den lag vi föreslår. Register-av en
utredningens förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet.
Till skillnad från förslaget till personuppgiftslag, i allt väsentligtsom
följer EG-direktiv Sverige följa,ett är går det intetvunget attsom att
förutse Registerutredningens förslag kommer leda till deom att
avsedda ändringarna i sekretesslagen. Detta talar för fråganatt om
utlämnande uppgifter bör behandlas med utgångspunkt från deav
förutsättningar gäller enligt sekretesslagen i den nuvarandesom
lydelsen.

För det andra har Registerutredningens förslag i den aktuellanu
delen kritiserats flera remissinstanser. Rikspolisstyrelsen har bl.a.av
anfört det "särskilt otillfredsställandeär det rättsligaatt stödet föratt

lämna den här sekretessbelagd informationatt ut mellantypen av
myndigheterna regleras i bestämmelse egentligen betrak-är atten som

undantagsregel. Polismyndigheterna harta terminalåtkomst tillsom en
Rikspolisstyrelsens register. Någon prövning huruvida det ärav
uppenbart sekretessbelagd uppgift skall lämnas efteratt sådanuten en
intresseprövning enligt kap.14 3 § sekretesslagen kommersom anges
alltså bli svår anordna. Frågan utlärrmandeatt måste enligtatt om -
Rikspolisstyrelsens uppfattning i stället regleras särskilt för de-

Ävenvanligast förekommande situationerna". Justitieombudsmannen
har anfört bör, "när det här frågaär omfattandeatt ettman som om
rutinmässigt uppgiftsutbyte, låta detta förhållande komma till uttryck

särskilda författningsregler".genom
Synpunkterna i högsta grad relevantaär fråganär utlänmandeär om

uppgifter från skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet.av
Även de föreslagna ändringarna i sekretesslagen genomförs,om
kommer tillämpningen sekretesslagen medföra problem.attav
Skattemyndigheterna aktörerär i fråga bekämpa brott. Deattnya om
uppgifter samlas in i skattemyndigheternas brottsutredningar kansom

nödvändiga för andra utredningar både hos polisen och hosvara
tullen. Därjämte kan den fiskala verksamheten inom skattemyndig-
heterna komma behöva uppgifter. Slutligen behöver åklagare fåatt del

uppgifter. Det blir därmed svårt för den skall lämnaav utsom
uppgifter bestämma vilka uppgifteratt respektive myndighet börsom
kunna få del I fall kommer detta problem bestå till dessvartav. att att
användbara rutiner kunnat arbetas fram.

förefallerDet då enklare för den utlämnande tjänstemännen
skattemyndigheten i stället tillämpa särskild bestämmelse i dennaatt en
lag utlämnande till vissa myndigheter. Det också fördel frånärom en
rättssäkerhetssynpunkt med sådan bestämmelse innebären attsom
utlärrmandet uppgifter kommer bedömas likaattav oavsett vem som
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förutsätt-prövningundvaraGenombesluta därom.skall att omaven
kansekretesslagenenligtuppfylldautlämnandeför ärningarna

myndig-ochriktlinjertidsutdräkt. Deutlämnandet skedessutom utan
be-i frågautfärdatregeringen harmålhetsgemensamma omsom

såkapitel 2brottslighet seekonomisk ettuppmuntrarkämpning av
brottsbekämpandedemellanmöjligtuppgifterutbytestort somav

Viföreskriver.lagstiftningenför vadinommyndigheterna ramen
inommyndigheterandrabåde tilluppgifterutlärnnandetföreslår att av

Fråganlag.i dennareglerasmyndigheterutländskaoch tillriket om
följande.behandlas i detenskildutlämnade till

enskildtillUtlämnande11.4

uppgifterfåenskildpolisregisterlag har rättnuvarande att utEnligt ur
utdragetbehöverhanFörutsättningarnafall. äri vissapolisregister att

tillståndfåförfrämmandei attsintill atträtt stat,för att ta vara
förellerfrämmandearbeta ieller attsigbosätta statvistas,inresa, en

vårdverksamhet,ieller uppdraganställningfrågapröva som avserom
förebyggandetförellersäkerhetriketsbetydelse föreller är avsom

medgivitförordningregeringen ioch attbeivrandet brott,eller av
Uppgifter kanändamål.sådantförlämnasupplysningutdrag eller

hansenskilde styrker rätt ärdenfall,i attockså lämnas annatut om
medgerregeringenochregistret attupplysningberoende urav

polisregisterlagen.stycket 3förstameddelas 3 §upplysningen
i 3 §förutsättningardemedenskildtillUtlänmande angessomavser

uppgifterendastpolisregisterlagen3stycketförsta personer somom
dagiuppgiftersådanadvs.för brott,misstänktadömda eller somär

Dessaavsnitt 3.5.belastningsregistret seochiförekommer person-
förslagRegisterutredningensenligtfortsättningsvisuppgifter kommer

misstankeregistret.och ibelastningsregistretallmännaföras i detatt
bestämmelserinnehållerregisterdessalagarnaföreslagna omDe om

enskild.uppgifter tillutlämnande av
allmännatill detförhållandeskattemyndigheternasFrågan om

kapitelbehandlas imisstankeregisterpolisensochbelastningsregistret
till dessatillgångskall haskattemyndigheterna10. Där attanges

haskattemyndigheternaföranledningdärför attsaknasregister. Det
uppgifterregistreraändamålhuvudsakliga ärdatabaser attvarsegna

skattebrottdömda förellermisstänktaär m.m.personer somom
denmotsvarandebestämmelseockså behovettordeDärmed somenav

litet,enskildtillutlämnandepolisregisterlagenfinns i varaom
hosoch intepolisenhosuppgifterna lagrasaktuellaeftersom de

skattemyndigheterna.
förföreskriva rättanledning övervägadetta finns attTrots att en

brottsbekämp-skattemyndigheternasuppgifter idelenskild fåatt av
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ande verksamhet. l punkt 6.2 i Europarådets rekommendation om
användningen personuppgifter inom polissektorn densägsav att
registrerade i princip skall ha tillgångrätt till uppgifter iatt
register. fårDock begränsasrätten det oundgängligtär nödvändigtom
för brottsutredningen eller för skydda den registerades eller andraatt

fri- och rättigheter.personers
formellEn för enskildrätt del uppgifter från skatte-att av

myndigheternas brottsbekämpande verksamhet utformas i enlighetsom
med punkt 6.2 i rekommendationen kommer sällan medföraytterst att

praktisk möjlighet för denne del uppgifterna. Sekretessenatten av
i skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet medför detatt
knappast kommer i fråga lämna uppgifter till enskilda med stödatt ut

sådan bestämmelse i de fallän där utlämnandet inteannatav en
medför någon skada för det intresse sekretessen skall skydda. Isom
fråga sådant uppgiftslämnande behövs inga särskilda bestämmelser,om
eftersom den enskildes få del uppgifternarätt då följeratt av av
offentlighetsprincipen i 2 kap. TF.

bakgrundMot det ovanstående förefaller bestämmelseav en om
utlämnande uppgifter till enskild inte så välgrundad. Utrymmet förav
enskild få del belastnings- och misstankeuppgifter skattebrottatt av om
kommer uppfyllt bestämmelserna i de föreslagnaatt vara genom
lagarna det allmänna belastningsregistret och misstankeregistret.om
Vi föreslår därför ingen bestämmelse utlämnande till enskild.om

7.11.5 Utlämnande till myndigheter

fråganNär utlärrmande uppgifter diskuteras i detta avsnittom av avses
enbart sådana uppgifter i skattebrottsenheternas utredande verksamhet

omfattas lagen behandling personuppgifter vidsom av om av
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar.

Uppgifter förekommer i de databaser inrättats i skatte-som som
myndigheternas brottsbekämpande verksamhet skall bara lämnas tillut
de myndigheter oundgängligen behöver dem i sin verksamhet. Nusom
gällande polisregisterförfattningar räknar lång rad olikaupp en
myndigheter har begränsad tillgång till registren för kunnaattsom ta
del belastnings- och misstankeuppgifter. Som skallnämntsav ovan
skattemyndigheterna inte föra databaser huvudsakligaegna vars
ändamål registrera sådanaär uppgifter. Skattemyndigheternaatt
kommer i stället ha tillgång till de belastnings- och misstanke-att
registren förs polisen. De i polisregisterförfattningarna nämndasom av
myndigheterna har därför inget behov få uppgifter frånatt utav
skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet. Vissa myndig-
heter kommer dock behöva uppgifter behandlas i sådanatt som
verksamhet.
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måste detintegritetskänsligabehandlingenstanke påMed natur,
iha insynoberoende kontrollorganmöjligheter förgodafinnas att

till de olikasjälvfallet lämnasUppgifter skall därförverksamheten.
riksdagens ombudsmänJustitiekanslern,tillsynsmyndigheterna, dvs.

delombudsmänför riksdagensDatainspektionen. Rättenoch att ta av
behöver6 § RF ochredan 12 kap.i och för siguppgifterna följer av

haklar fördelemellertiddenna lag. Detregleras idärför inte är atten
överskådligtsamlade påutlärrmandet sätt.bestämmelserna ettom

den föreslagnaombudsmän ingå iriksdagensDärför bör även
bestämmelsen.

frånuppgifterfåenskild inteframgår skall rättSom att utgesovan
verksamhet,brottsbekämpande änskattemyndigheternas annat om

myndighetEnskild ellersekretess.omfattasuppgifterna inte somav
uppgifter harfå rättbegäranfått avslaghar attutattomen

då för sindomstol börSåväl regeringenbeslutet.överklaga som
uppgift begärstill dentillgångöverklagandet haprövning somav

vårt lagförslagsekretesslagen. Ioch 8 §§jfr kap. 7utlämnad 15
överklagande sådanabestämmelsesärskildfinns dessutom avomen

avsnitt 7.23.förvaltningsdomstol sebeslut till allmän
börbrottsbekämpande verksamhetskattemyndigheternasUppgifter i

inomtullmyndighetochpolis-till åklagare,lämnaskunna samtut
skall lämnasuppgifternaförutsättning förskatteförvaltningen. En att

tullmyndighet börtillellerskatteförvaltningen attinom varaut en
bör iaktuellt ärende. Detsammaochkonkretuppgiften behövs i ett

polismyndighet.uppgifter tillutlämnandethuvudsak gälla även av
med-skattemyndigheternaspropositionendock iRegeringen omanger

tilluppgiftpolisensdet blirbrottsutredningar,verkan i attatt sem.m.
inominbegripet denkriminaliteten,helhetsgreppdet ettatt tas
olikamåste skapamyndigheternainblandadeoch deskatteområdet, att

ekonomiskadeneffektiviteten i kampensåsamarbetsformer motatt
Polisen53.1997/98:10inte förloras prop.i övrigtbrottsligheten s.
skatte-iförekommeruppgifterdelkunnadärförbör även ta somav

kunna hakriminalunderrättelseverksamhet förmyndigheternas ettatt
verksamheten.densamlat övergrepp

tilluppgifter skall lämnasvilkabestämmelser utNärmare somom
Bestämmelseni lagen.inte reglerasmyndigheterna börolikade om

svårtdessutomdetaljerad. Detdå bli alltför ärskulle attutlämnande
behovfinnaskommerdetenskilt fall förutse attvarjei ettatt avom

det ankommastället börmyndigheter. ltill dessauppgifter lärrmas ut
utlämnandet.föreskriftermeddelaregeringenpå närmareatt om

fåsjälvständigingenfår i förslaget rättEkobrottsmyndigheten utatt
brottsbekämpandeskattemyndigheternasin isamlatsuppgifter som

harEkobrottsmyndighetentillknutnaåklagareverksamhet. De ärsom
skallkapitel 2framgåruppgifterna. Somfå deldock rätt att avav

till åklagaresknutenintefunktionEkobrottsmyndigheten ha ärsomen
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verksamhet. Ekobrottsmyndigheten skall fungera samordnaresom av
viss underrättelseverksamhet. I den funktionen kan det tänkas denatt
myndigheten kommer behöva uppgifter från den kriminal-att
underrättelseverksamhet skattemyndigheterna bedriver. Ekobrotts-som
myndighetens slutliga utformning dock i nulägetär inte fastlagd.
Vidare överväganden i denna fråga får därför i det kommandegöras
lagstiftningsarbetet.

Utöver nämnda myndigheter bör uppgifter också kunna lämnasovan
till Brottsförebyggande rådet för framställning rättsstatistiken.ut av

Regeringen skall ha möjlighet för vissa slag ärenden eller föratt av
särskilda fall tillstånd till utlämnande uppgifter till andrage av
myndigheter de nämnda.än nu

Som bör regeringen också meddela föreskrifternärmareangettsovan
utlämnandet uppgifter. Det kan motiveratt.ex.om attav vara

begränsa spridningen uppgifter förekommer i kriminal-av som
underrättelseverksarnheten. Vissa frågor bör regeringen dock kunna
överlämna andra myndigheter bestärmna. Det gäller då fråganatt

på den mottagande myndigheten skall behörigom vem attsom vara
vissa särskilt integritetskänsliga uppgifter, sådanata emot t.ex.

uppgifter behandlas i kriminalunderrättelseverksamhet.som
Regeringen skall också meddela föreskrifter terminal-närmare om

åtkomst. Med terminalåtkomst möjlighet direkt viaattmenas en
terminal få tillgång till uppgifter, dock kunna bearbeta ellerutan att
på påverka dem. Det såledessätt i och för sig ingetärannat änannat

teknisk metod för uppgifter tillgängligagöra föratten mottagare.en
EG-direktivet innehåller inga särskilda bestämmelser terminal-om
åtkomst. Personuppgiftslagens bestämmelser innebär uppgifter fåratt

tillgängligagöras terminalåtkomst de allmänna förutsätt-genom om
ningarna för behandling personuppgifter uppfyllda. Avgörandeärav

främst det gårär åstadkomma tillfredsställande behörig-attom en
hetskontroll och tillräcklig säkerhet vid överföringen.

Det kan denna bakgrund ifrågasättas det behövs särskildamot om
bestämmelser terminalåtkomst. frågaI utlänmande uppgifterom om av
finns det dock behov ha klara för vad tillåtet.gränserett ärattav som
Onekligen kommer bestämmelser terminalåtkomst underlättaattom
vid tillämpningen bestämmelserna utlämnande. Terminal-av om
åtkomsten får inte utvidgning för denrätten mottagandeses som en av

Ävenmyndigheten behandla personuppgifter. uppgifterna i ochatt om
för sig tillgängliga påär terminal, måste de grundläggande kraven
behandling uppfyllda för myndigheten skall ha tittarättattvara att
uppgifterna.
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till utlandetUtlämnande7.11.6

myndigheterutlämnande sker tillskall medgebestämmelserLagens att
enlighet med vadorganisationer imellanstatligaeller tilli andra länder

internationellelleri konvention överens-Sverige åtagit sig annanen
länderinformationsutbytet med andradetOmfattningenkommelse. av

skattemyndig-överblicka. kaninte Detgår i dagsläget antas attatt
samarbetsavtal.bilateralarollinternationellheterna får t.ex.genomen

förbemyndigandedå det finnsregeln innebärföreslagnaDen ettatt
iberörda myndigheteruppgifter tilllämnaskattemyndigheterna utatt

andra länder.
uppgifterinte behöva lämnaskattemyndigheternatordeDäremot ut

nationella enhetEuropol. Endast denpolisbyrån,europeiskadentill
uppgifter tilloch lämnakunnaskallSverige utta emotutsersom

brottslighet skallekonomiskuppgifter berörmånEuropol. denI som
Rikspolisstyrelsensskeskall dettaEuropol,tilllämnas ut genom

försorg.

registreradetillInformation den7.12

uppgifterregistreradedeninformera närskallSkattemyndigheten
verksamheten.behandlas isjälvfrån dennehämtatssom

ochtillskyldigskattemyndighetenVidare skall att, envarvara
in-gratis lämnakalenderårgångdet,ansöker perenomsom

ellerbehandlassökandenpersonuppgifterformation rörsomom
personuppgiftslagenshänvisa tillavseendetdetskall iinte. Lagen

gälladock inteskallInforrnationsskyldighetenbestämmelser. om
stödmedmeddelatsbeslutförfattning eller idet i avsomannan
till denfår lämnasuppgifterna inteframgårförfattningsådan utatt

registrerade.

denbestämmelserfinnspersonuppgiftslagenföreslagnaI den attom
registre-informera deninitiativ skallpersonuppgiftsansvarige eget

för behandling. In-föremålpersonuppgifterdennesrade ärattom
samlas inuppgifterdelsskall lämnasformationen när personom en

källa.frånhar samlats inuppgifternasjälv, delsfrån denne när annan
det finnsinformation lärrmas,fallet behöver ingendetI omsenare

utlämnandetregistrerandet ellerbestämmelser personupp-avom
skulledetförfattning ellereller någongifterna i lag varaomannanen

arbetsinsatsoproportionerligtförenat medomöjligt eller attstoren
gångockså lämnasskallInformationinformationen.lämna peren

få informa-det. Rättenoch ansökerkalenderår till attomen somvar
särskilda reglerfinnsutsträckning deti denskall inte gälla atttion om
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uppgifterna inte får lämnas Bestämmelser tystnadsplikt ochut. om
sekretess företrädehar framför för den registrerade fårätten att
information behandling.om

Syftet med bestämmelserna det möjligt för registre-denär göraatt
rade bevaka sina rättigheter och därför betydelse föräratt storav
skyddet för den enskildes integritet. Bestämmelser infonnations-om
skyldighet måste gälla i fråga behandling personuppgifteräven om av
i skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet. Den brotts-
bekämpande verksamheten litet för lämnautrymme att utger
information till den registrerade uppgifter samlats in denneattom om
från källa. Sådana uppgifter omfattas undantagslöstnästanannan av
sekretess. bestämmelse personuppgiftslagensEn motsvarande attom
skattemyndigheterna självmant skall information tilllämna denut

uppgifter från medföraregistrerade samlats in källa, skullenär annan
skattemyndigheterna, informationen i princip aldrig skulleatt trots att

kunna länmas skulle bli varje gång uppgifter samlatsut, tvungna att
information kanin prövning behandlingen lämnasgöra en av om om

sådan arbetsbelastning för skattemyndigheterna kan inteEnut.
motiveras från integritetsskyddssynpunkt.ens

Annorlunda förhåller det sig i fråga uppgifter samlas in frånom som
informera denden registrerade själv i brottsutredning. Atten

registrerade behandlingen personuppgifter i samband med attom av
falluppgifterna samlas in från henne eller honom själv torde i många
fallinte stå i strid med sekretesslagens bestämmelser. Det i dessaär

motiverat skattemyndigheterna självmant undersöker förut-att om
informera registrerade. bör därförsättningar finns den Lagenatt

skattemyndighet på initiativinnehålla bestämmelse att egeten om en
informera registrerade behandling personuppgifterskall den om av

från denne själv. föreslagna bestämmelsen korrespon-hämtas Densom
viss mån kap. första stycket RB.derar i med vad i 23 18 §sägssom

fort-bl.a. den misstänkte och hans försvarare harDär rättatt attanges
löpande, i den mån det kan ske för utredningen, delutan tamen av
vad har förekommit vid undersökningen. misstänkte skallDensom
också underrättas till detta. bör dockDet anmärkasrätten rättenattom
till insyn normalt inträder i utredningsskedet.sent

Skattemyndigheterna bör också skyldiga till ochatt,vara var en som
ansöker därom gratis lämna information gång kalenderår,en per om
personuppgift inte. i dettasökanden behandlas eller Lagen börrörsom
avseende hänvisa till bestämmelsen därom i den föreslagna person-
uppgiftslagen 26 §. de flesta fall hindrar sekretesslagen skatte-I
myndigheterna från lämna sådan information. till informa-Rättenatt
tion, denna beskuren andra bestämmelser, dockäven är ärom genom
central för den enskildes möjligheter till insyn i behandlingen. börDet
därför ankomma på skattemyndigheterna i dessa fall prövaatt om
informationen kan lämnas ut.
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Bestämmelserna informationsskyldigheten kommer således haattom
utformning personuppgiftslagens bestämmelserdelvis änannanen

personuppgiftslagens bestämmelser tillämpligadärom. den månI är
tillräckligt i lag hänvisa därtill.fullt det dennaär attut

Rättelse7. 13

ellerSkattemyndigheten skall skyldig blockerarätta,attvara
felaktiga uppgifter.utplåna

också informera tredjeSkattemyndigheten skall huvudregelsom
felaktiga uppgiften, rättelsen.fått del den omsom avman,

till personuppgiftslagpersonuppgiftsansvarige enligt förslagetDen är
utplånaregistrerade blockera ellerskyldig på begäran den rätta,att av

behandlats i enlighet medsådana personuppgifter inte harsom
stödföreskrifter har meddelats medpersonuppgiftslagen eller avsom

uppgiftenden felaktigalagen. Rättelse sker antingen attgenom
Innebörden blockeraden förstörs.korrigeras eller attatt av engenom

den spärrad,uppgift förses med tydlig informationden ärär attatt om
får tillden inte lämnasanledningen till ochspärren att utomom

uppgifttredje till vilka lämnatsSker rättelse skall detredje mänman.
lämna underrättelseSkyldighetenunderrättas rättelsen. attut omom

baraUnderrättelse behöver skedock förenad med undantag.rättelse är
eller det kanden registrerade begär det antas att man genomomom

betydande skada ellerundvikaunderrättelse skulle kunna meraen
personuppgiftsansvarige kanolägenhet för den registrerade. Den

medförrättelse detunderlåta underrättavidare att en opropor-om om
omöjligt.detarbetsinsats ellertionerligt ärstor om

utplåningrättelse, blockering ochPersonuppgiftslagens regler avom
underrättelse därom till tredjeuppgifter reglernafelaktiga samt om

behandling personuppgifter ifrågagälla ibör även avomman
verksamhet. Tidigare harbrottsbekämpandeskattemyndigheternas

skyldiginte skallskattemyndighetföreslagits att egetatt varaen
behandling uppgifterregistreradeinitiativ informera den somom av

Informationsskyldighetensjälv.från källa dennehämtats äränannan
förbestämmelser sekretessinskränktockså i övrigt genom om

motverka risken för det integritets-verksamheten.uppgifter i För att
nödvändiga inskränkningarna i frågadeintrång följer omavsom

skattemyndigheterna oberoendebörinformationsskyldigheten, av om
felaktiga uppgifter. Endast i detregistreradedendetta begärs rättaav

i frånbestämmelsen denna lagden föreslagnaavseendet avviker
bestämmelse.motsvarandepersonuppgiftslagens
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Det bör avslutningsvis det inte fråga felaktigpoängteras äratt om en
uppgift i lagens mening skattemyndighet har registreratt.ex.om en

förmisstänkt visst brott, misstanken under ettperson som men senare
utredningsarbetetskede inte längre visar sig hållbar.av

vid behandling7.14 Säkerheten

Personuppgiftslagens bestämmelser säkerhet vid behandlingenom
skall gälla vid behandling personuppgifter i skatte-även av
myndigheters brottsbekämpande verksamhet.

förslaget till personuppgiftslag finns bestämmelser säkerhet vidI om
behandling personuppgifter. I huvudsak går bestämmelserna påutav
följande.

personuppgifter behandlaarbetar med bör dessa endastDen som
från personuppgiftsansvarige. Anlitari enlighet med instruktioner den

personuppgiftsansvarige personuppgiftsbiträde dvs. någonden ett som
personuppgifter för personuppgiftsansvarigesbehandlar den räkning

utföra behandling personuppgifter, det finnasför böratt ettav
skriftligt avtal särskilt reglerar säkerhetsfrågor. Densom person-
uppgiftsansvarige skyldig till personuppgiftsbiträdetär att attse

säkerhetsåtgärder.verkligen vidtar nödvändiga
personuppgiftsansvarige själv skyldig vidta tekniska ochDen är att

åtgärder för skydda personuppgifterna. Dessaorganisatoriska att
åstadkomma säkerhetsnivå lämplig medåtgärder skall ären som

beaktande av
möjligheter finns,de tekniska som-

genomföra åtgärderna,vad det skulle kosta att-
finns med personuppgifter-särskilda risker behandlingende som av-

ochna
yde behandlade personuppgifternahur känsliga är.pass-

meddelaDatainspektionen skall de föreskrifter säker-närmare om
Föreskrifternabehövs. får meddelas i enskilda fallhetsåtgärder som

Datainspektionenoch förenas med vite. bör också i rimlig utsträckning
säkerhetsfrågor.lämna råd i

Personuppgiftslagens bestämmelser säkerhet vid behandlingenom av
skall tillämpliga ocksåpersonuppgifter på den behandlingvara av

hos skattemyndigheterna.uppgifter skersom
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Personuppgiftsombud7. 15

personuppgiftsombudSkattemyndighet skall närutse person-
med stöd lagen.uppgifter behandlas av

innehålla anmälan till Data-Personuppgiftslagen skall regler om
behandlingpersonuppgifter. Innanbehandlinginspektionen enom av

anmälanskriftligpersonuppgiftsansvarigegenomförs skall den göra en
behandlingens ändamål ochPå så blirDatainspektionen.till sätt

anmälningsskyldigheten finns vissaFrånegenskaper kända.viktigaste
inte behöver skeanmälanviktigaste undantagetDetundantag. är att

personuppgiftsombud.harpersonuppgiftsansvarigeden ettutsettom
offentliggöras.personuppgiftsombud måsteBeslutet att utse ettom

självständigt tilluppgiftskall ha tillPersonuppgiftsombudet attatt se
korrektpersonuppgifter påbehandlarpersonuppgiftsansvarigeden ett

deninnebärSjävständighetskravetlagligtoch sätt. att person-
under-alltförombud harfåruppgiftsansvarige inte utse ett som en

denanställt hosOmbudet kan dockställning.ordnad person-vara
tillräckligaskall vidare haPersonuppgiftsombudetuppgiftsansvarige.

uppgifter.utföra sinaför kunnaoch kunskaperkvalifikationer att
ochbehandlas på korrektpersonuppgifterkontrolleraFör ettattatt
densigpersonuppgiftsombudet förvissamåstelagligt attsätt, om

den föreslagna lagen.bestämmelserna ipersonuppgiftsansvarige följer
omständig-efterfårkontrollen böromfattande avgörasHur varapass

granska rutinernai fallOmbudet börenskilda fallet.i detheterna vart
lämplighetkvalifikationer,påinfonnationsbehandling och de kravför

personaldenpersonuppgiftsansvarige ställerkunskap denoch som
allKontrollen skallpersonuppgifter.behandlatillåts avsesom

Upptäckerfaller under lagen.personuppgifterbehandling somav
ibör ombudetuppgiftsbehandlingen,ipersonuppgiftsombudet brister

personuppgiftsansvarige. Vidtarför denpåpeka dettaförsta hand
bristerna tillpersonuppgiftsombudet anmälaskalldenne rättelse,inte
förteckningskall föraPersonuppgiftsombudetDatainspektionen. en

personuppgiftsansvarige ochutförs denbehandlingardeöver avsom
anmälningsskyldighet.omfattatsskulle ha avsom annars

skattemyndigheternas behovtilllagförslagVårt attär anpassat av
kanverksamhet. Detbrottsbekåmpandepersonuppgifter ibehandla

utsträck-ske i denbehandling kommerförutsättas sådandärför attatt
Ändamålet skatte-behandlingarmed delagen medger.ning somsom

viktigasteoch behandlingarnasutföramyndigheterna kommer att
föreslagnadenprincip kunna utläsasdärför iegenskaper torde av
för skatte-anmälningsskyldighetföreskrivadärutöverlagen. Att en

särskildellerförundersökningvarje gångmyndigheterna t.ex. enen
skall behandlasuppgifter däriinledas ochundersökning skall auto-
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matiskt förefaller obehövligt. Datainspektionen torde ändå kunnavara
fullgöra sin verksamhet tillsynsmyndighet. Vi lämnar därför ingasom
förslag i fråga anmälningsskyldighet i fall, nämligenänannat ettom
då särskild databas skall inrättas vari uppgifter brottsmisstankaren om

skall registreras se avsnitt 7.22.m.m.
För säkerställa integritetsskydd det emellertid viktigtäratt ett gott

skattemyndigheterna i åläggslagen skyldighetatt att utse etten
personuppgiftsombud. förAnsvaret behandlingen personuppgifterav
hamnar då där det bäst hör hemma, nämligen hos den utförsom
behandlingen. Personuppgiftsombudet, ställning liknarvars en
internrevisors, skall ha de kvalifikationer och de arbetsuppgifter som
framgår personuppgiftslagen.av

16 Sanktioner7.

Personuppgiftslagens regler skadestånd skall gälla för skatte-om
myndigheterna vid behandling personuppgifter med stöd vårav av
föreslagna lag.

Lagen skall innehålla särskild straffbestämmelse.en

7. 16. Skadestånd1

Av förslaget till personuppgiftslag följer den personuppgifts-att
ansvarige skall den registrerade för den skada och denersätta
kränkning den personliga integriteten behandlingav som en av person-
uppgifter i strid med lagen eller god sed vid behandling av personupp-
gifter har orsakat. Vad god sed vid behandlingärsom av person-
uppgifter får i rättstillämpningen bakgrund bl.a. deavgöras mot av

preciserade föreskrifter kan utfärdas med stöd lagen, demer som av
branschregler området kan ha utarbetats etableradesom av
branschorganisationer eller andra representativa sammanslutningar och
hur ansvarsfulla personuppgiftsansvariga beter sig.regelsom
Ersättningsskyldighet föreligger den registrerade kan bevisa detattom
från den personuppgiftsansvariges sida förekommithar olagligen
behandling den registrerades personuppgifter och dennaattav
behandling har skadat eller kränkt honom eller henne. finns dockDet
möjlighet efter skälighetsbedömning helt eller delvis jämkaatt en
skadeståndet den personuppgiftsansvarige kan visa den felaktigaattom
behandlingen inte berodde på honom eller henne.

Personuppgiftslagens bestämmelser skadestånd gälla förbörom
behandling i skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet.
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Straff7.16.2

innehåller straffbestämmelse.personuppgiftslagenföreslagnaDen en
uppsåtligen eller oaktsamhetden49 i den lagen dömsEnligt § avsom

i anmälan tillinformation till registrerade,uppgift ilämnar osann-
begär information,tillsynsmyndighetentillsynsmyndigheten eller när

brott i strid medeller uppgifteruppgifterbehandlar känsliga om-
lagen,

med lagen,tredje land i stridpersonuppgifter tillför över-
tillsynsmyndigheten,anmälan tillbli föreskrivenlåter göraatt-

brottetmånader eller,i ärtill böter eller fängelse högst grovt,omsex
tvâ år.till fängelse i högst

sådanabeaktaskanbedömning brottetVid är grovt om-av om
uppgifternabehandladeolagligtständigheter de avsettattsom

registrerade ochbetydelse för denförhållanden avsevärd attav
lämnatgärningsmarmengärningsmannen insett detta eller att osanna

fördelnågonpåföljd eller vinnauppgifter för undkommaatt annan
framståruppgifternautnyttjandeteller det brottsligaatt somannarsav

143.hänsynslöst lagrådsremissen s.
brotts-skattemyndigheternaspersonuppgifter iBehandlingen av

straffbestämmelse.också omfattasbekärnpande verksamhet bör av en
delartillämpligaiutformas så densådan bestämmelse börEn mot-att

börStraffansvaretbestämmelse därom.personuppgiftslagenssvarar
underlåteroaktsamhetuppsåtligen ellersåledes gälla den attsom av

ellerbrottsuppgiftermeddatabaseranmälan inrättandetgöra aven om
dentillinformationiuppgift i sådan anmälan ellerlämnar osann

personuppgifter ellerbehandlar känsligaregistrerade eller personupp-
medstrididatabasereller ikriminalunderrättelseverksamhetgifter i
gällastraffansvaretbörbestämmelserna därom. Vidarede särskilda

någonuppgiftlagraruppsåtligen eller oaktsamhetden attomsom av
kvarståendeinforrnationsdatabasimisstänkt för brott överär en

hanellernedden misstänkte har lagtsmisstankar åtaltrots att mot om
har frikänts.lagakraftvunnen domgenom
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Datainspektionens7.17 befogenheter m.m.

Personuppgiftslagens regler tillsynsmyndighetens, dvs.om
Datainspektionens, befogenheter och överklagande denom av
myndighetens beslut skall gälla för skattemyndigheterna vidäven
behandling personuppgifter enligt denna lag.av

En tillsynsmyndighet Datainspektionen skall enligt förslaget till
personuppgiftslag tillsyn tillämpningen personuppgifts-utöva över av

särskilda registerförfattningarna.lagen och de Inspektionen skall ha
tillgångpå begäran få dels till de personuppgifterrätt att som

behandlas, dels upplysningar och dokumentation rörande behandlingen
och säkerheten vid dels tillträde lokalerdenna, ock till harsom
anknytning till behandlingen.

Om Datainspektionen inte kan få tillräckligt underlag förett att
personuppgifter laglig, skallkonstatera behandlingen äratt av

inspektionen vid vite kunna förbjuda den personuppgiftsansvarige att
lagra Fårbehandla uppgifterna på dem. Data-sätt än attannat

uppgifter behandlas olagligt fårinspektionen reda sätt,att ett
förbjuda behandlingen vid vite.inspektionen sista Data-utvägsom

inspektionens beslut får överklagas.
Datainspektionens befogenheterföreslagna bestämmelsernaDe om
meddelats inspektionen böroch överklagande beslut som avom av

personuppgifter i skattemyndig-gälla i fråga behandlingäven om av
bör innehålla hän-heternas brottsbekämpande verksamhet. Lagen en

visning till personuppgiftslagen i detta avseende.
detta sammanhang bör det tveksamt Data-l ärnoteras att om

viteinspektionen möjlighet förelägga skattemyndigheterna vidhar att
företa åtgärder. kommentaren till viteslagen 1985:206vissa Iatt

uppfattningnämligen i princip enligt betraktasgängseatt statenanges
det därmed inte får förekommaenhetligt rättssubjekt ochett attsom

offentlig verksamhet Lavin: Vites-vitesförelägganden inom statlig
lagen kommentar 32.en s.-
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Behandling personuppgifter i7.18 av
krirninalunderrättelseverksamhet

personuppgifter ellerSkattemyndigheterna skall behandla helt
i kriminalunderrättelseverksamhet endast idelvis automatiskt

eller inforrnationsdatabaser.särskilda undersökningar i
få särskilda undersökningarsådan behandling skall ske iFör att

varpå fängelsemåste undersökningarna brott lägst sexavse
förfölja och syfta till underlag beslutmånader kan att ge om

brottsför-förundersökning eller brottsförebyggande ellerom
åtgärd.hindrande

uppgifter i informations-förutsättningarna för behandlaOm att
regler avsnitt 7.20.databaser skall gälla särskilda

personuppgifterinleda automatisk behandlingBeslut att avom
skattemyndighetfattas chef försärskild undersökning skalli av

Ändamålet med behand-i sitt ställe.någon denneeller sättersom
undersökningen skall avslutadsärskildalingen och dennär vara

beslutet.skall framgå av

i brottsutred-skattemyndigheternas medverkanpropositionenI om
självklar följdeller mindredetningar, äratt aven merm.m. anges

skattemyndigheterna dessavidinrättandet skattebrottsenheter att gesav
brottunderråttelseverksamhet det gällerbefogenhet bedriva näratt

befogen-skattebrottsenheternasskatteområdet. Vidareinom attanges
beträffandeinformationoch analyserasamla in, bearbetahet att

förbehovet registeraktualiserar frågorskattebrottsligheten rör avsom
information börvilket slagskattebrottsutredningar och även somav

underrättelse-skattebrottsenheternaskommerregistreras. praktikenI
ochfår registrerasuppgifterbegränsas vilkaverksamhet att somav

1997/98:10databehandling prop.hjälp automatiskföras med av
53.s.

kriminalunderrättelse-medvadbör klargörasDet som menas
verksamhetdefinieras begreppetdenna lagverksarnhet. I somsom

information för klarläggaoch bearbetabestår i samla attatt om
eller kan kommaverksamhet har utövasbrottslig utövats, utövas att
rättegångsbalken. Närmareförundersökning enligtinteoch utgörsom

skattemyndigheternabestår idetta verksamhetinnebär attsomen
visserligen kanuppgifterin och bearbetarsamlar personer somom

förmisstänktainte kan utpekassig brott,ägnaantas sommen som
för-inledadet finns grundså konkretiseradebrott är attattsom

undersökning.
kriminalunderrättelse-förundersökningarskillnad frånTill är

hur kriminal-Några föreskrifterinte reglerad.verksamhet närmare om
Frågansåledes inte.skall bedrivas finnsunderrättelseverksamheten är
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då under vilka förutsättningar skattemyndigheterna skall ha rättsom
behandla personuppgifter i sådan verksamhet. En naturligatt ut-

gångspunkt för ställningstagandet jämföra med polisens och iär att
viss mån tullens härvidlag.rätt

Behandling personuppgifter väsentligt inslag i kriminal-utgör ettav
underrättelseverksamheten hos brottsbekämpandede myndigheterna.

påMed tanke behandlingens och med tanke på den förhållande-natur
vis misstanke brott föranleder behandlingen, intesvaga om som ger
de allmänna bestämmelserna tillräckligt starkt skydd för denett
enskildes integritet. finns därförDet intresse begränsaett attav
användandet vid behandling personuppgifterADB i sådanav av
verksamhet. Inom polisväsendet har endast Säkerhetspolisen och
Rikspolisstyrelsens finanspolis i dag utnyttja ADB-stöd irätt att
underrättelseverksamheten. övrigt polisen hänvisad till bearbetaI är att
personuppgifter i underrättelseverksarnheten manuellt. Effektivitets-

dock för fåhänsyn har tala polisen skall möjlighet tillansetts att en
ökad ADB-användning i underrättelseverksamhet. Ettäven annan
förslag kriminalunderrättelseregister SOU 1996:35 har ocksåom
lagts fram Registerutredningen med innebörd polisen skall fåattav

särskilda analys- och informationsregister för sin under-inrätta
rättelseverksamhet. Skillnaden mellan de olika register ärtyperna av

förslaget analysregistren skall knutna till tidsbegränsadeenligt att vara
och i princip få innehållaundersökningar underrättelsekaraktär allaav

informations-uppgifter nödvändiga för undersökningen, medanärsom
och få innehålla uppgifterregistren skall permanentavara som

föranleder någon särskild undersökning,visserligen inte omedelbart
kan komma behövas.har sådan karaktär de Föratt attsenaremen som

tullens vidkommande finns motsvarande analys- och underrättelse-
förslaget till lag register i Tullverkets brottsbekämpanderegister i om

verksamhet 1997/98:11.prop.
kraft förutsätt-med personuppgiftslagen träder i ändrasI och att

personuppgifter brottsbekämpandeningarna för behandling iav
uppfyller de grundläggande kravenverksamhet. Om behandlingen som

automatisk behandling, hindrar inte personuppgiftslagengäller för all
uppgifter i kriminalunderrättelseverksamhet behandlas med hjälpatt av

förslagetRegisterutredningen har i sitt slutbetänkandeADB. anpassat
behandling personuppgifter i polisens underrättelseverksamhetavom

personuppgiftslag.till de förutsättningar följer förslaget tillsom av
ha behandlaAlltjämt Registerutredningen polisen skall rättatt attanser

hjälpuppgifter i kriminalunderrättelseverksamhet med ADB.av
fårvidare begreppet registerRegisterutredningen konstaterar att en

eftersompersonuppgiftslagen i datalagen,inskränkt betydelse i änmer
automatisk behandlingpersonuppgiftslagen tänkt omfatta allär att av

analysregisterpersonuppgifter. i delbetänkandet benämndesDet som
i ställetSådan behandling kantorde falla utanför registerbegreppet.
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elektronisk handläggning särskildaformbetraktas en av avsom
personuppgiftslagens ochfår föras med stödundersökningar och av

personuppgifter.regler behandlingpolisdatalagens allmänna om av
möjligheter behandlaallmänna reglerDessa större att person-ger

kriminalunderrättelseverksamheti särskilda undersökningar iuppgifter
polisdatalagenanalysregister föreslagnavad förslaget Dengör.än om

begränsar möjlighetendärför särskilda bestämmelserinnehåller som
ADB-stöd i särskilda undersökningarpersonuppgifter medbehandlaatt

kriminalunderrättelseverksamheten.i
personuppgifter enligt förslagetundersökningar fåri särskildaUtom

kriminalunderrättelseverksarnhet med hjälppolisdatalag behandlas itill
Till sittkriminalunderrättelseregister.i särskiltADB endast ettav

informationsregister.delbetänkandetsregistretinnehåll motsvarar
skattemyndigheterspersonuppgifter vidbehandlingLagen avom

rättsligaanpassad till denbrottsutredningarmedverkan i är somram
bestärnrnel-lagens allmännapersonuppgiftslagen. principföljer I ärav

således skatte-medgerpersonuppgiftslagens. Lagendesamma somser
hjälp ADB ipersonuppgifter medbehandlamyndigheterna att av

särskildaemellertidbehövskriminalunderrättelseverksamheten. Det
behandlingsådandärtill. Endastmöjligheternaregler begränsarsom

integritetsskyddssynpunktfrånnödvändig ochtillåtasbör är somsom
bestämmelsernaallmännaotillbörlig. Redan deframstårinte avsom
utsträckningbehandlas ipersonuppgifter inte får änframgår störreatt

särskildadebegränsningarnödvändigt. ytterligarevad Deär somsom
integritetshänsyn.därför motiverasskallbestämmelserna ställer avupp

delöverväganden i dennaför utredningens ärUtgångspunkten att
kriminalunderrättelseverksamhet.skall bedrivaskattemyndigheterna

i nulägetgår intekommeromfattning verksamhetenVilken attatt
Även polisenstilli förhållandeden begränsadförutse. är t.ex.om

drag påändå i sättunderrättelseverksamhet, torde den stora samma
bedrivadelspåunderrättelseverksamhetpolisens ut attsom

beslutunderlag försyftar tillundersökningarsärskilda att omgesom
brottsförhindrandebrottsförebyggande ellerförundersökningar samt

förbehövaskan kommasamla in informationåtgärder, dels attsom
Detförundersökningar.undersökningar eller ärframtida särskilda

brott,personuppgifter i anledningbehandlingofrånkomligt att avav
medförenadinte uppstått,konkret brottsmisstankedär någon ärännu

Möjlig-integriteten.personligaför otillbörligt intrång i denrisker
Begräns-måste därför begränsas.utföra sådan behandlingheterna att

förskattemyndigheternadesamma förbör i principningarna somvara
polisen.
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18.1 Förutsättningar7. för behandla personuppgifter iatt
kriminalunderrättelseverksamhet

allmännaLagens bestämmelser begränsar inte skattemyndigheternas
möjligheter med hjälp ADB behandla uppgifter i kriminal-att av
underrättelseverksamhet så länge de grundläggande kraven på
behandlingen uppfyllda. Lika med polisen bör dock skatte-är

företamyndigheterna inte få helt eller delvis automatiska behandlingar
personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamhet i fallandra änav

då behandlingen särskilda undersökningarsker i visssom avser
allvarlig brottslighet eller i särskilda infonnationsdatabaser vars
innehåll förskall kunna framtida underlag sådana särskildautgöra
undersökningar. bör understrykas de särskilda bestämmelsernaDet att
därom inskränkning i möjligheten behandla personuppgifterär atten
i förhållande denna lag ochtill de allmänna bestämmelserna i i
förhållande personuppgiftslagens bestämmelser.till

Någon skall gälla frågamotsvarande begränsning inte i manuellom
behandling personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamheten.av
Sådan tillåten förekommeroch i dag.är

De övervägandena infonnationsdatabaser i kriminal-närmare om
underrättelseverksamheten kommer beröras i samband med deatt
särskilda bestämmelserna databaser.om

7.18.2 Särskilda undersökningar

delbetänkandet bl.a. kriminalunder-Registerutredningen har i om
med särskildarättelseregister förklarat vadnärmare som avses

undersökningar.

register föras det...krävas undersökning, motsvarandeFör skall få böratt att en en
anknytaförundersökning, rörande den brottsligheten har inletts. Vi kan därmedantagna

rikskriminal-till det vilket underrättelseverksamhetenfaktiskt bedrivs i dag vidsätt
polisen och länspolismästarnasunderrättelseenheter,nämligen i form undersökningarav

vissför preciseradeändamål. Undersökningen skall väl avgränsadoch angivenvara avse
brottslig verksamhet, inom utpekad bransch ellert.ex. en grupp av personer, en
liknande s. 79.

integritetsskäl i särskilda under-Av bör användningen datorstödav
sökningar fallen. Enligt förslagetbegränsas till de verkligt allvarliga
till polisdatalag användasinnebär det ADB-stöd skall kunna endastatt
i undersökningar allvarlig brottslighet. överväganden börSammaom

för skattemyndigheternas del. Frågan då hur skallgöras är man
de verkligt allvarliga fallen från brottslig verksamhet.avgränsa annan
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7.18.3 Allvarlig brottslighet

Registerutredningen har i delbetänkandet gjort följande överväganden
fråga vilken brottslighet kan bli föremål för automatiski om som

behandling i särskilda undersökningar.

i och för sig tänka sig ställa krav underrättelseverksamhetenskallMan kan attatt upp
viss eller med visst minsta straffvärde. Som Rikspolisstyrelsenbrottslighet artavavse

ordning bli svår tillämpa. Dessutombör det beaktas brottanfört kan sådanhar attatten
allvarliga, ändå kan få mycket svåraför sig inte kan betraktastagna somvarsom

sådanafalli tillräckligt omfattning. Ide förekommerkonsekvenser stor t.ex.avom
utbredd brottslighet inom viss bransch börligabrottslighet ellerseriebrottslighet, en

registrering förekomma.
de fall då underrättelseregister börlämplig avgränsningVi sålundaatt avenanser

allvarlig beskaffenhet.brottslighetunderrättelseverksanihetenförekomma är att avavser
sådan brottslighet kanför det förstabrottslig verksamhetMed allvarlig sommenar

ekonomisk brottslighet. Dessutommed högt straffvärde,innefatta brott t.ex. avsesgrov
omfattning s. 75allvarlig grund sinbrottslighet är avsom

allvarliginte ha begreppetkritiserats förFörslaget har avgränsatatt
tillräckligt.brottslighet

brottsbekämpandeTullverketsregister itill lagförslagetI om
verksamhetverksamhetbrottsligdefinieras allvarligverksamhet som

i tvâ år ellerföreskrivet fängelseför vilketinnefattar brott ärsom
harförordningenligt lag ellertullmyndighetochdäröver som

regering-motiverarpropositionen däromingripa Ibefogenhet mot.att
följande.enligtbestämmelsenföreslagnadenen

underrättelsestadietdet underhålla i minnetmåstemeningregeringensEnligt attman
justmedarbetarochför brottsig attvad detklarlagt rör attinte ärännu manom

någotställadärför svårtbrott. Detnågot konkret ärbegåttsdet attklarlägga uppom
Envisst brott.skallbrottsutredningenstadie idetta ettmisstanken ikrav avseatt

uppgifterregistrerafördock kunnautgångspunkt börlämplig att om enatt manvara
anledningmisstankegradenlägstamisstänka denstadiet skallhärredan i detperson -

vilket detförinnefattar brottgämingenellerverksamhetenaktuellaanta denattatt - allvarligsig förkvalificeraförDet skallår däröver.fängelse två ellerföreskrivet attär
två år ellerfängelsestraffmedbli aktuelltverksamhet kunnabrottslig mer om

praktikeniDet skullehändabesarmas.hänt eller kommervadmisstankarna attsomom
verksamhetenbrottsligadenmisstänkakani fall interegistering deutesluta attman ens

harinnebäradelför tullensDet skulle attbötesbrott.innefattar än t.ex. manannat
varusmugglingnarkotikasmuggling,det sigmisstanke röråtminstone att omomsvagen

sigkvalificera3 § förenligtvarusmugglingenligt l § ochskalan atti den övre grov
internationellavissalagenbrottbrottslig verksamhetallvarlig motsamt omgrovasom

oriktigförvissa fallstraff ilagenbrottsanktioner och ursprungs-mot omgrova
i dettavadavgränsninglämpligför tullens deldeklaration. Det kan somavenvara

verksamhet.brottsligallvarligsammanfattasi begreppetsammanhangkan
detregisteringför närförutsättningarnadefiniera ochblir svårare avgränsaDet att

grundinteverksamhetbrottsligallvarligkvalificera sigvad kangäller somsomsom
betraktaskullesin omfattninggrundstraffvärdehögt att somutan varaavav

kommitbrottsligheten harförtalarfinns omständigheterallvarlig. Innan det att uppsom
underrättelse-förregisteridet tveksamtbetydande omfattningi är ettmanomen
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verksamhet skall föra in personuppgifter något konkret brott intenär misstänksännu
och det dessutomskulle sig mindreröra allvarlig brottslighet. I resandetrañkenom en

det inteär ovanligt smugglar mindre mängd alkohol eller tobak.t.ex. att personer en
Denna brottlighet både omfattande och kanär allvarlig samhälletssammantagetanses ur
perspektiv det kan ändå inte acceptabelt registrera uppgifter varendaattmen vara om

kan misstänkasha gjort sig skyldig till eller för den delen komma göraattperson som
sig skyldig till sådantbrott. Det svårt omfattandeär brottslig verksamhetavgränsaett att

praktiskt tillämpbart Enligt regeringens mening bör det därförsätt. Orävenett
omfattande brottslig verksamhetupprätthållas krav straffskala innehåller fängelsesom

två år eller för brottsligheten skall allvarlig 1997/98:prop. llattmer ansessom s.
38

Enligt vår mening skall ADB-förda särskilda undersökningar begränsas
till de allvarligaste brott skattemydigheterna har utreda. Iattsom
princip innebär det undersökningarna skall skattebrottatt avse grova
eller bokföringsbrott. Dessa brott har straffminimumettgrova om
fängelse månader. Straffmaximum för skattebrott fängelseärgrovtsex

år, medan det för bokföringsbrott fängelse fyra år.ärgrovtsex
Vi delar uppfattningen omfattande brottslighet nonnalgradenatt av

kan så allvarlig det kan motivera ADB-tillgång vid deattvara
särskilda utredningarna. Det emellertid svårtär avgöra näratt
brottslighet omfattar brottendast normalgraden allvarlig,ärsom av
särskilt bedömningen skall ske i tidigt skede brotts-när ett enav
utredning. För eliminera riskerna för behandlingatt att av person-
uppgifter i kriminalunderrättelseverksamhet sker med hjälp ADBav

det inte kan försvarbart, bör ADB-stödet förbehålletnär deanses vara
fall det kan brottsligheten de brotten, dvs.när grövstaantas att avser
sådana har straffminimum fängelse månader.ettsom om sex

I kriminalunderrättelseverksamheten hos skattemyndigheterna skall
således ADB-stödet för de särskilda undersökningarreserveras som

förbrott vilka fängelse lägst månader kan följa.avser sex

7.18.4 inledaBeslut behandling personuppgifterattom av

Det nödvändigt så integritetskänsliga behandlingar det härär att som
fråga sker endast inom angivna Av lagensär noggrantom ramar.

allmänna bestämmelser följer personuppgifter bara får samlas in föratt
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

Ändamålet med behandling personuppgifter i särskildav en
undersökning kan allmänt resultatet behandlingensägas attvara av
skall underlag för beslut inleda förundersökning ellerutgöra attom
tjäna underlag för operativa åtgärder för förebygga, förhindraattsom
eller upptäcka brott. Mer specificerat sammanfaller behandlingens
ändamål med ändamålet med den särskilda undersökningen. Person-
uppgifter behandlas skall således nödvändiga för och hasom vara
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undersökningen och till den förrnodadesärskildaanknytning till den
brottsligheten.

Justitiekanslern, riksdagenstillsynsmyndigheterna, dvs.För att
i efterhandskall ha möjlighetDatainspektionen,ombudsmän och att

personuppgifter skett i kriminal-behandlingkontrollera den somav
i beslutbör det föreskrivas lagenunderrättelseverksamheten, att ett om

beskrivninginnehållabehandling skallinledaatt noggrann avenen
ändamålet.

i särskildpersonuppgifter behandlasinte godtagbartDet är att en
ordning skulle bl.a. ledatid. sådanobegränsad Enundersökning under

infonnationsdatabaserna idebestämmelsernatill permanentaatt om
delvisnedankriminalunderrättelsverksamheten varom sattes urmera

uppgifterskall innehållaföreskrivas beslutetdärförspel. börDet att
avslutad. Omskallundersökningensärskildadennär varaom

tidpunkten, börden angivnaavslutad vidinteundersökningen är
fortsätta.undantagsfall fåpersonuppgifter endast ibehandlingen av

oftakräverintegritetskänsligabehandlingensMed tanke natur,
överväganden i frågaundersökningarsärskildaADB-behandling i om

anledning klargörafinnastill. kanskall Detbehandlingenhur att
och hurundersökningentillskall få inhämtasinformationenhurbl.a.

går inteDetarbetet skallvilketofta och attsätt avrapporteras.
föreskrifter varierarsärskildabehovetbedöma detta,generellt utan av

dendärför ankommabörundersökningens Detberoende natur.
kriminalunder-personuppgifter ibehandlingenför avansvararsom

de före-meddelabeslutetsamband medirättelseverksamheten att
integritets-otillbörligtför förebyggabehövsskrifter i övrigt attsom

intrång.
inleda ADB-beslutabehörighetengivetDet attär attatt om

nivåhögpâbör placerasundersökningarsärskildabehandling i en
fattasbeslut däromlämpligtskattemyndigheterna. Det ärinom att av

har delegeratdennenågonskattemyndighet ellerchef för somav
framgå lagen.börtill. Dettabeslutanderätten av

får behandlasVilka uppgifter7.18.5

detförsta handibehandlas bestämsuppgifter fårVilka avsom
allmännaEnligt lagensbehandlingen.ändamålet medpreciserade

behandling ipåsjälvfallet skall tillämpas ävenbestämmelser, som
behandlaspersonuppgifterskall deundersökningar,särskilda varasom

be-ändamålet medtillförhållanderelevanta iadekvata ochbl.a.
nöd-vadbehandlasfår inte ärFler uppgifter änhandlingen. som

behandlaspersonuppgifter får baraändamålet. Känsligavändigt för om
för handen.förutsättningarsärskilda är
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Uppfyller personuppgift de grundläggande kraven för behandlingen
medger de allmänna bestämmelserna behandling skeratt oavsett var
i skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet behandlingen
sker. kriminalunderrättelseverksarnhetI gäller den ytterligare
begränsningen behandling med hjälp ADB får ske endast iatt av
sådana särskilda undersökningar mycket allvarliga brott.som avser
Dessutom torde kravet beslut behandling skall innehållaatt ett om

angiven ändamålsbeskrivning innebära ytterligare marke-en noga en
ring endast sådana uppgifter nödvändiga för det ända-ärattav som
målet får behandlas. kanDet denna bakgrund ifrågasättas detmot om
finns anledning därutöver föreslå särskilda bestämmelser vilkaatt om
uppgifter får behandlas går längre de allmänna be-änsom som
stämmelserna frågai integritetsskyddet. skallHär också beaktasom
svårigheterna med generellt förutsäga vilka uppgifter kanatt som vara
nödvändiga i de särskilda undersökningarna.

Vi föreslår därför inga särskilda bestämmelser reglerar vilkasom
uppgifter får behandlas i de särskilda undersökningarna. Detsom
innebär bl.a. det inte finns något hinder behandla uppgifteratt mot att

andra den misstänkte. allmänna bestämmelsernaDeänom personer
kommer tillräckligt skydd andra uppgifterutgöraatt ett mot att
behandlas sådana nödvändiga för ändamålet med behand-än ärsom
lingen.
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Särskilda bestämmelser databaser7.19 om

personuppgifter i databaser.skall få samla inSkattemyndigheterna
sammanställas med hjälpochskall kunna sökasuppgifterDessa av

förundersökningarsåväl ikunna inrättasDatabaser skallsökord.
brottsbekämpande verk-denundersökningar ioch särskilda som

skallförundersökningarinrättas idatabaseri övrigt. Omsamheten
inrättasdatabasernatillämpas. Ombestämmelserallmännalagens

bestämmel-de särskildaskall därjämteundersökningarsärskildai
kriminalunderrättelse-personuppgifter ibehandling avserna om

för för-inte inrättasdatabasernaOmverksamhet tillämpas. en
deundersökning, skall,särskild utöverundersökning eller en

databaserbestämmelsersärskildabestämmelserna,allmänna om
gälla.

sökord.inte få användaspersonuppgifter skallKänsliga som

avsesVilka databaser7.19.1

samlingförståsenligt lagenskallMed databaser person-aven
sökningautomatiskdelvisför helt ellertillgängligauppgifter, vilka är

hardatabaskriterier.särskilda Begreppetenligtsammanställningeller
avsnitt 7.7.5.iförklarats närmare

uppgifternadatabasmedsärskilt intressant ärVad är att somensom
varjevidsjälvläsarendetläsasdäri kan sättfinns angersom

utifrânsökord kan läsarenanvända sigtillfälle. Genom egnaatt av
ilagradefinnsuppgiftersammanställasöka ochkriterier som

databasen.
kunnaskattemyndigheternaförbetydelse attsjälvfalletDet är storav

verksamheten.brottsbekämpandei dendatabasersiganvända av
harbrottsutredarenallmänhetiförutsätterSkattebrottsutredningar att

inte kaninformationenOminformation.mängdtilltillgång storen
ochsökningförtillgängligblirdensåpåinsamlas sätt attett
blifallmångaidentordesökord,hjälpmedsammanställning av

hantera.omöjlig att
hämtasdesynnerhetoch i närdatabasertillsamlas inuppgifterNär

behandlaskommauppgifternakansökord, atthjälpdärifrån med av
risk fördåfinnsDet attsammanhang.naturliga upp-utanför sitt

kanUppgifternabehandlingen.utfördenfeltolkasgifterna somav
kanmissvisande. Detanledningenoch denföråldradebliockså av
förbestämmelsersärskildameddelaanledningdärför finnas att

dock integällersagdaDetdatabaser.personuppgifter ibehandling av
förundersökning ellerförinominrättasdatabaserna enenramenom
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särskild undersökning. I dessa fall de för behand-är yttre ramarna
lingen klart avgränsade.

När skattemyndigheterna verkställer förundersökning tillämpasen
rättegångsbalken. Förundersökningen bedrivs alltså i reglerade former
och de allmänna bestämmelserna behandling personuppgifter ärom av
då tillräckliga behandlingen skeräven i databaser. Databaser kanom
förekomma i förundersökningar bl.a. ADB-förda förteckningarsom

inkomna handlingar elleröver förekommeröver ipersoner som
utredningen eller sammanställningar vittnesförhör med angivandeav

vittnenasav namn.
För personuppgifter skall behandlas med hjälp ADB iatt av en

särskild undersökning krävs särskilda förutsättningar föreligger.att
Undersökningarna skall misstanke särskilt allvarliga brott.avse om
Innan behandlingen inleds skall beslut behandlingen fattas, variett om
skall ändamålet med behandlingen, den särskilda under-näranges
sökningen skall avslutad och de särskilda föreskrifter kanvara som
behövas. Genom dessa regler kommer också behandlingen i de
särskilda undersökningarna ske i kontrollerade former. Deatt noga
särskilda bestämmelserna behandling personuppgifter iom av
kriminalunderrättelseverksamhet jämte de allmänna bestämmelserna

behandlingen får då tillräckliga, behandlingen skerävenom anses om
i databaser.

Manuell behandling personuppgifter faller utanför lagensav
definition databaser. sådanFör behandling de allmännaärav
bestämmelserna fullt tillräckliga. Skattemyndigheterna kommer dock
därjämte i sin brottsbekämpande verksamhet behöva inrättaatt

databaser försinte inom för förunder-permanenta som ramen en
sökning eller särskild undersökning. Ovan har konstaterats atten
behandling i databaser kan medföra särskilda risker för otillbörligt
integritetsintrång. Så länge databaserna inrättas försoch inom ramen
för reglerade undersökningar, antingen detta sker med stöd av
rättegångsbalken eller i enlighet med de särskilda bestämmelser som
meddelas i denna lag, kommer behandlingen ske inom kontrolle-att
rade former. I fråga andra databaser behövs särskilda bestämmel-om
ser.
Det går inte i nuläget förutse alla databaser skattemyndig-att som

heterna kommer behöva i den brottsbekämpande verksamheten.att
Skattemyndigheterna kan komma behöva inrätta databast.ex. att en

sådana brottsanmälningaröver skall ske hos dem i stället för hossom
åklagaren. Att i lag eller förordning reglera varje databas kommersom

inrättas i verksamheten kan inte komma fråga.i sådantgärna Ettatt
skulle riskera bli alltför stelbent. Lagen bör i ställetsystem att

innehålla bestämmelser vissa för inrättandetsom anger ramar av
sådana databaser inte inrättas i förundersökning ellersom en en
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skall gällasärskilda bestämmelsernaundersökning. utöversärskild De
bestämmelserna.allmännade

Informationsdatabas19.27.

särskiltdå frågasärskilt.regleras Detskall ärVissa databaser om
förkriteriernagrunddatabaserdatabaser ochomfattande avsom

idatabaser kallassärskilt känsliga. Dessaregistreringen får anses
iinformationsdatabasomfattarinfonnationsdatabaser ochförlagen

infonnationsdatabasoch överkriminalunderrättelseverksarnhet
misstankar.kvarstående

sökbegrepp19.37
.

sammanställassökas ochuppgifter kandatabasförTypiskt är atten
sök-utfalletAnvändaren bestämmersökbegrepp.hjälpmed avav

använda.väljereller honsökbegrepp hande attningen genom
fårsökordvilkasärskilt regleraanledninghuvudsak saknasI att som

skattemyndig-databaser inomuppgifterfå framföranvändas att ur
kravengrundläggandeverksamhet. Debrottsbekämpandeheternas

isökningarvidmåste beaktaspersonuppgifter ävenbehandling av
förhelstsökbegreppanvända vilka attgår inteDetdatabaser. att som
måstesökningvid"Träffbilden"databasen.söka iförutsättningslöst en

behandlingen.medändamålmed bestämtöverensstämmelsestå i ett
sökbegrepppersonuppgifterkänsligaanvändaFrågan att somom

istycketandraartikel 10.1överväganden. Isärskildadockkräver
arbetsregisterEuropolsgällerföljande vadEuropolkonventionen sägs

analysändamål.för

6artikeliuppräknasuppgifterdebehandlingenlagringen ochInsamlingen, somav
förskyddet1981januari28konvention denEuroparådetsmeningen i omförsta av
deendasttillåtspersonuppgifter,databehandling omautomatiskgällervad avpersoner

dessaochregistretberördaändamålet med dettillmed hänsyn omnödvändigastriktär
Det ärregister.ipersonuppgifter registreratsandrakompletteraruppgifter sammasom

6artikeliuppgifterfrånenbartkategorisärskildväljaförbjudet ut personeratt aven
demedstrid1981 i28 januaridenkonvention ovanEuroparådetsimeningenförsta av

ändamålsreglema.nämnda

skallEuropolkonventionenibestämmelsenexempel på hurSom
Europol.propositionenföljande iregeringentillämpas omanger

känsligasärskilthjälpmedpersonkategori endasteftersökatillåtet avDet inteär att en
målsättningEuropolsmedförenligalltidmåsteanalysAvsikten meduppgifter. varaen

medanalysregistrenisökatillåtetalltså inteDetartikel är attenligtbehörighetoch
allalistaframfådärigenomochenda sökbegrepp, enetnisktt.ex. ursprung som
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med viss härstamning oberoende varför uppgifterpersoner demen harav om
registrerats. Däremot kan det tillåtet söka misstänks föratt vissvara personer som en
brottstyp, amfetaminsmuggling, och tillhört.ex. särskild, etnisk försom en attgrupp,
med hjälp detta kunna kartlägga kriminell organisation prop. 1996/97:164av 32.en s.

Som tidigare konstaterats förär behandling känsligautrymmet av
personuppgifter i skattebrottsutredningar i obeñntligt. Attstort sett
söka och sammanställa uppgifter efter sådana kriterier bör inte kunna
komma i fråga i skattebrottsutredningarna ytterligareoavsett om
sökbegrepp används därjämte eller inte. lagenI skall därför attanges
känsliga personuppgifter inte får användas sökbegrepp.som

7.20 Infonnationsdatabas i krirninalunderrättelse-
verksamhet

Lagen skall innehålla särskilda bestämmelser informations-om
databaser i kriminalunderrättelseverksamhet.

En sådan infonnationsdatabas skall föras endast för att ge
underlag för sådana särskilda undersökningar där behandling får
ske helt eller delvis automatiskt.

Inforrnationsdatabasen skall fâ innehålla endast uppgifter om
enskild kan misstänkas för sådana brott inom skatteområdetsom
för vilka fängelse lägst månader kan följa.sex

Det skall ankomma regeringen eller den myndighet rege-
ringen bestämmer förordna vilka uppgifter infonnations-att om en
databas får innehålla.

Gallring uppgifter skall enligt huvudregeln ske ärav senast ett
efter det uppgiften registrerades.att

7.20.1 Förutsättningar för infonnationsdatabas skall fåatt
inrättas i krirninalunderrättelseverksamhet

Förutom skattemyndigheterna skall bedriva kriminalunderrättelse-att
verksamhet i form undersökningar med preciserad inriktningav mer
på viss brottslighet kommer också form kriminal-en annan av
underrättelseverksamhet förekomma. Genom iakttagelser,att tipsegna
eller upplysningar kommer skattemyndigheterna, på sättsamma som
polisen och tullen, oavbrutet samla in informationatt som ger
anledning misstänka brottslig verksamhet förekommeratt att även om
något konkret brott inte känt ochär grund för inleda förunder-att
sökning inte föreligger.

Informationen kan sådan den omedelbart föranlederattvara en
särskild undersökning. Erfarenheterna från polisen visar dock att
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Anledningenåtgärd.omedelbarofta måste lämnasinformationen utan
pålitligasåinteerhållits ärupplysningardekantill detta att somvara

inteinformationen ärbrottslighetdenellerkrävs avavseratt somsom
harbrottsutredaren intesåocksåkanallvarlig Detsärskilt attart. vara

informationen.följaomedelbarttid att upp
brottsligföljaförbetydelsefullakanUppgifterna att uppvara

kanUppgifternabrottsligheten.trender iförellerverksamhet att se
skatte-utredningnågonbetydelse förhaockså komma annanatt
andraframlängrebetydelse näravgörandeellermyndighet vara av

skäluppgiftertidigaremed attoch tillsammanstillkommituppgifter ge
sådanviktigtdärförundersökning. Det är attinleda närmareen

tillvara.kaninformation tas
iinformationsdatabaserdärför inrättabörSkattemyndigheterna

databaseri dessa ärBehandlingenkriminalunderrättelseverksarnheten.
vissaunderfå ske endastdärförintegritetskänslig och börsynnerligen

särskildaiADB-behandlingmedgerlagenEftersomförutsättningar.
månaderfängelse lägstför vilkaavseende brottundersökningar sex

användas ifårinfonnationsdatabaserlämpligtfölja, detkan är att
registreringenmedsyftetendastkriminalunderrättelseverksamheten om

uppgifter,andramedföreningeventuellt iuppgifternaär att senare,
särskildsådanbeslutförunderlagskall kunna utgöra ett enom

undersökning.

Innehåll7.20. 2

iinforrnationsdatabasuppgiftervilkabedömningenVid ensomav
beaktamåsteinnehållafâskallkriminalunderrättelseverksamhet man

förunder-iuppgiftertillförhållandeibehandlasuppgifternaatt -
visskan kommadeochgrunder atttämligensökningar attvaga-

skatte-hoskriminalunderrättelseverksamheteninomspridning
myndigheterna.

dennabörenskildtill mothänföraskanUppgifter personensom
endastochförutsättningarvissaunderfå förekommaendastbakgrund

lämpligtDetdatabasen.med ärändamåletförnödvändigtdet ärom
informations-uppgifter tillsådanatillförabegränsa rätten attatt

föreslårRegisterutredningenutsträckningmotsvarandeidatabaser som
iinforrnationsdatabasEnkriminalunderrättelseregister.vad gäller

uppgiftertillförasfåsåledeskriminalunderrättelseverksarnhet bör som
meddenendastenskildtillhänföraskan avsessomompersonen
ellersigsig, ha ägnatgrunder kankonkreta ägnapåuppgiften antas

brottsådanaomfattarbrottslighet,sig somkommer ägnaatt som
undersökningar.särskildaiADB-behandlingförförutsätts

tillgängligÄven varjegivetinteuppfyllda detärkrav attdessa ärom
Enregistreras.fåskallintressekanuppgift vara avpersonen somom
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vidlyftig registrering uppgifter upplysning enskildaav som ger om
bör motverkas. Föreskrifter bör därför meddelas tydligtpersoner som

vilka kategorier personuppgifter får registreras.anger av som
Registerutredningen har gjort bedömning vilka personuppgifteren av

polisens kriminalunderrättelseregister bör innehålla. Eftersomsom
det utgångspunktär för detta utredningsarbete behandlingenen att av
personuppgifter sker på villkor i skattebrottsutredningarsamma oavsett

det polisenär eller Skattemyndigheten verkställer utred-om som
ningarna finns det anledning ansluta sig till Registerutredningensatt
överväganden i denna del.

För det första bör uppgift den registrerades identitet,om t.ex. namn,
Ävenoch adress förekomma. s.k. känsligapersonnummer person-

uppgifter får del identitetsuppgiften detanges ärsom en av om
oundgängligen nödvändigt för databasens ändamål. Därutöver bör

de konkreta omständigheter i det särskilda fallet liggeranges tillsom
grund för bedömningen den registrerade kan befattningatt antas ta
med brottslig verksamhet. Uppgifterna kontrollär registre-atten av
ringen står i överensstämmelse med lagen och bör därför såanges
utförligt möjligt. Databasen bör också innehålla upplysningsom om
brottslighetens karaktär och varför brottsligheten kan betraktas som
allvarlig i lagens mening. Därutöver bör få förekomma hänvisningar
till andra registrerade befattning medantas tapersoner som samma
brottslighet upplysningar särskildsamt undersökning har inlettsattom
och förekommeratt i databas eller register.personen annan

Bestämmelser informationsdatabasens innehåll måstenärmare bliom
tämligen utförliga. De bör därför inte in i lagen, i stället börtas utan
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela

föreskrifternämnare vilka uppgifter får registreras.om som

7.20.3 Gallring

Av lagens allmänna bestämmelser följer uppgifter i informa-att en
tionsdatabas inte skall stå kvar längre vadän nödvändigt medärsom
hänsyn till databasens ändamål. Det dock angelägetär uppgifteratt
gallras efter viss tid de inte har lett till särskild undersökning.om en
I fall kan obestyrktaannat uppgifter finnas antecknadeom en person
under lång tid.

Ändamålet med uppgifter förs in i inforrnationsdatabasatt ien
kriminalunderrättelseverksamheten dessaär skall användasatt senare
i särskild undersökning. Infonnationsdatabasen alltså inteen baraär

uppsarnlingsplats för uppgifter, avsiktenen uppgifternaärutan att
skall bli föremål för bearbetning i särskild undersökning. Moten
denna bakgrund detär motiverat bestämma förhållandevis kortatt en
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gallringsfristen tillvalt bestämmagallringsfrist. Utredningen har ettatt
ar.

kriminalunderrättelse-informationsdatabas iuppgift iEn en
denna tidinom år. Har det innanskall således gallrasverksamhet ett

börjar dockuppgifterända förts ingått till enom samma personnya
dessa uppgifter sådanakrävs dockettårsfrist löpa. Det är attattattny

föras inuppgift skullemotiveraskulle kunnade i sig att personenom
undersökning harkvarstå särskildUppgifterna fåri databasen. om en

inletts.

kvarståendeInforrnationsdatabas över7.21

misstankar

för-för brottmisstänktUppgifter är trots attatt en personom
registreras iskall fåhar lagts nedhonomundersökning mot en

åtalförutsättningar. Omvissaunderinfonnationsdatabas mot en
iskall uppgiftogillats,ned ellerhar lagts att personenomperson

skall endastDatabaseninte få registreras.misstänktfråga ändå är
misstänks för brottuppgifterfå innehålla sompersonsom avser

fängelse år.straffstadgat svårareför vilket änär ett

skattemyndigheterna kanföljerbestämmelserallmännalagensAv att
förundersökningar. LäggsADB-stöd ipersonuppgifter medbehandla

vidare deföljer detåtal väckts,nedförundersökningen attutan av
skalluppgifternaADB-behandladedebestämmelsernaallmänna att

framtiden.förskall bevarasskälandrade integallras, avom
ogillats.åtal har väcktsgällerDetsamma menom

förundersökningen harkvarståmisstankenfallvissa kan ävenI om
förunder-nedbeslutet läggagäller detFramför alltned.lagts attom

kan ibristfällig.varit Detbevisningenföranlettssökningen attav
skattemyndigheternaförberättigat intressefinnasdessa fall attett

uppgiftermisstänkte. Om dessadenuppgifterlagrafortsätta att om
förunder-det leda tillinformation kanmedsammanförs attny

medlikheteri fråga harUppgifternapåsökningen nytt.tas upp
deteftersomunderrättelsekaraktär, röruppgifter moten personav

informations-Bestämmelsernapågår.förundersökning intevilken om
direkt till-intekriminalunderrättelseverksamhet dockdatabas i är

konkret brott.misstänkt förfrågaieftersomlämpliga, är ettpersonen
för in-bestämmelsersärskildainföradärför anledningfinnsDet att

misstankar.kvarståendeforrnationsdatabas över
misstankar börkvarståendeinforrnationsdatabasiRegistrering över

har lagts nedförundersökningenförutsättningundertillåtas endast att
i stället lagtsförundersökningenbevisning. Harbristandegrundpå av
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ned på den grunden den misstänkte oskyldigt.ex. elleräratt att
gärningen inte brott, skall detutgör naturligtvis inte finnas någon
anteckning alltjämt misstänkt.attom personen anses

Det bör inte komma i fråga registrera endastatt personer som
misstänks för bötesbrott. Lagen bör därför innehålla bestämmelseen

misstanken skall brott för vilket fängelse iatt åränom avse ettmer
kan följa. Härigenom kommer behandlingen endast brott föratt avse
vilka preskriptionstid löper under minst fem år jfr 35 kap. §brotts-1
balken.

börDet ankomma åklagare besluta sådan registreringatt om som
Den misstänkte skall få registreras endast det behövs föravses. attom

förundersökning honom skall kunna Endastmot tas nytt.upp
sådana uppgifter behövs för detta ändamål skall kunnaattsom
tillgodoses får behandlas.

Enligt lagens allmänna bestämmelser skall uppgifter gallras så snart
de inte längre behövs för ändamålet med behandlingen. I fråga om
uppgifter lagras i informationsdatabas kvarståendeöver miss-som
tankar bör tiden för gallring yttrerligare preciseras. Uppgifterna, för
det fall de inte skall gallras tidigare, skall därför gallras efteratt senast

år. Finns särskilda skäl för det, får uppgifter i enskilda fall bevarastre
efter det treårsfristenäven gått Frågan gallring bör då inomatt ut. om

kort tas nytt.upp
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databaser7.22 Andra

andrabestämmelsersärskildainnehållaskallLa;gen som avser
särskiltdedatabaser nämns.än som

innehålldessändamålet ochskalldatabas inrättas,llnnan en
också fastställas.för gallring skallTidenbestämmas.

för,någon dömtsuppgifter ärinnehålladatabasenSkall attom
befattning medeller kanmisstänkt för brottvariteller har antas ta

Datainspektionenanmälas tilldatabasenverksamhet, skallbrottslig
förhandsgranskning.för

för varje databasbestämmelsersärskildainnehållainteskallLagen
verksamhet.brottsbekämpandeskattemyndigheternasförs isom

endastförundersökningar reglerasförsoch iinrättasDatabaser avsom
i särskildai ställetdatabaserbestämmelser. lnrättasallmännalagens

bestämmelsernasärskildadärjämte degällerundersökningar om
kriminalunderrättelseverksamhet.personuppgifter ibehandling av

ellerförundersökninginte förs ide databaserVissa enensomav
så in-haromfattning ellersådanundersökningsärskild är ettav
gällersärskilt. Dettareglerasinnehåll de börtegritetskänsligt att

kriminalunderrättelseverksarnhet och överiinformationsdatabaser
nämndadeandra databaserfråga änmisstankar. lkvarstående nuom

generellabestämmelsersärskildainnehållaskall lagen som anger
skall dessutomSjälvfalletinrättandet databaser.förutgångspunkter av

personuppgifterbehandlingbestämmelsernade allmänna avom
databaser.i sådanaskerbehandlingtillämpas påäven som

databasinrättaBeslut7.22.1 att

behandlingviktigtunderstrukits dettidigare ärSom att person-av
inomalltid skerverksamhetintegritetskänsliguppgifter i nogaen

medändamåletdärför föreskrivabörpreciserade Lagen attramar.
innanbestämmasskalloch beteckninginnehålldessdatabasen samt

medförakanbehandlingenförundanröja riskerinrättas. Förden attatt
databasenändamålet medviktigtintegritetsintrång detotillbörligt är att

tillsynsmyndigheternaförocksåunderlättar attangivet. Dettaär noga
Ändamålsbeskrivningar allmäntärverksamheten.kontrollera som

förhind-ochförebyggandeförskall förasdatabasenhållna, attt.ex.
Även databasinnehållet idärför inte godtas.kanbrott,rande enav

bestämmel-Enligt de allmännamöjligt.såskall noggrant somanges
endastochnödvändigt registrerasuppgifterflerintefår bl.a. änserna

till databasensförhållandeioch relevantaadekvatasådana ärsom
ändamål.
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7.22.2 Gallring

Av de allmänna bestämmelserna i lagen följer personuppgifter skallatt
samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
Senare behandling skall inte få ske på oförenligtsätt medärett som
dessa ändamål. En hänvisning till personuppgiftslagen medför dock att

behandling personuppgifterna för historiska, statistiska ellersenare av
vetenskapliga ändamål inte oförenlig med det ursprungligaanses
ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter skall inte heller bevaras längre vadän ärsom
Ävennödvändigt med hänsyn till behandlingens ändamål. här gäller

dock personuppgifter får bevaras längre för de nämndaatt ovan
ändamålen.

Lagens allmänna bestämmelser hindrar således inte uppgifteratt
bevaras i enlighet med vad följer arkivlagen.som av

Europarådets rekommendation användningen personuppgifterom av
inom polissektorn innehåller bestämmelser gallring. artikelI 7.1.om

bl.a. uppgifter regel skall gallras de inte längrenäratt äranges som
nödvändiga för de ändamål för vilka de lagrades. Särskild betydelse
skall tillmätas behovet bevara uppgifter med hänsyn tillattav

vad i visst fall har framkommit under förundersökning,ettsom en-
utgången rättslig prövning, i synnerhet frikännande dom,av en en-
den registrerades rehabilitering,-

utdömt straff har avtjänats eller ej,om-
amnesti har utfärdats,om-

den registrerades ålder samt-
skillnaden mellan olika uppgifter.typer av-

artikelAv 7.2. följer vidare bestämda lagringstider skallatt anges
och uppgifternas kvalitet skall kontrolleras med regelbundnaatt
intervall.

Behandling personuppgifter i skattemyndigheternas databaserav
omfattar uppgifter allmänt får betraktas integritets-settsom som
känsliga, bl.a. uppgifter misstänkta eller dömda förärattom personer
brott. Behovet bevara sådana uppgifter för forsknings-att t.ex.av
ändamål står i konflikt med intresset gallra uppgifterna medattav
hänsyn till den personliga integriteten.

skäl framgårAv i kapitel 10 kommer skattemyndigheterna intesom
föra databaser med huvudsakligt ändamål registreraatt attegna

belastnings- eller misstankeuppgifter. Det främst vad gäller sådanaär
databaser intresset bevara uppgifterna för forsknings-attsom av
ändamål bör kunna före intresset integritet. frågaI övrigaav om
databaser med känsligt innehåll bör integritetsskäl medföra att
databaserna skall gallras.

Utöver den allmänna bestämmelsen personuppgifter inte skallatt
bevaras längre vad nödvändigt med hänsyn till behand-än ärsom
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omfattas defråga databaser,ändamål, skall det ilingens som avom
gallringsfrist fastställs vidbestämmelserna, krävassärskilda att en

långin i lagen. Hurbestämmelse därom börinrättandet. En tas
förut-utifrån de särskildabör bestämmasgallringsfristen skall vara

aktuella.databaserna kangäller för de olikasättningar som varasom
i artikelomständigheterdå till deSärskild hänsyn bör tas som anges

rekommendationen7 i ovan.
finns särskilt behovdet i vissa falluteslutaskan inteDet attettatt av

behov då börforskningsändamål och dettauppgifter förbevara taatt
uppgifterna. Regeringen börgallraintegritetsintressetöver attav

gallringsskyldigheten.fråndatabaser undantasdärför få medge att

Förhandsgranskning.22.37

skattemyndigheternas brotts-personuppgifter iBehandling av
tillinte anmälashuvudregelbehöverbekämpande verksamhet som

innehålleri databaser,skerbehandling,Datainspektionen. När som
varit misstänkteller hardömd för brott,någonuppgifter ärärattom

verksamhet innebärmed brottsligbefattningeller kanför brott antas ta
personliga integri-intrång i denför otillbörligtriskersärskildadetta

Datainspektionen förtilldärför anmälasdatabaser börSådanateten.
bördatabaserbestämmelsernasärskildaförhandsgranskning. De om

innehållet.föreskrift med detinnehålla en

Överklagande7.23

skall fåkaraktäreller administrativinterninteBeslut är avsom
Prövningstillståndförvaltningsdomstol.hos allmänöverklagas

överklagande till kammarrätten.vidskall krävas

behandlingför lagenställningtidigare tagit göraVi har att avom
brottsutredningarmedverkan iskattemyndigheterspersonuppgifter vid

följer lagendettamöjligt. Avdet baratillämpaså lätt är attatt som
sådanaöverklagandeotvetydig bestämmelseinnehållabör avomen

brottsbekämpandei denskattemyndighetenfattasbeslut som av
utomstående.direkt berörochverksamheten som

fåbegäranavslå enskildsbeslutfallet med utDetta attär att omom
uppgifter.utlänmandetbestämmelsenuppgifter med stöd avomav

skyldighetskattemyndighetsfrågabeslut iLikaså gäller detta attom
rättelse.och beslutpågående behandlinginformera omom
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Dessa beslut bör kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
bör innehålla bestämmelse därom, liksom erinranLagen atten en om

prövningstillstånd vid överklagande tilldet krävs kammarrätten.



1831998:9SOU

Ändringar i sekretesslagen8

bekämpaverksamhetuppgifter i denförSekretessen attsom avser
verk-densammaskallskatteområdetinombrott oavsett omvara

skattemyndighet.ellerpolisbedrivssamheten av
skattemyndigheternaspropositionenföreslår iRegeringen om

1997/98:10prop.brottsutredningar,i attmedverkan m.m.
omfattasskallverksamhetbrottsbekämpandeskattemyndigheternas

9 kap.kap. § ochenligt 5 1förundersökningssekretess m.m.av
ochförslagregeringensbakgrundsekretesslagen. Mot§17 av

register-gällaskall därutövergällandebeaktande rättmed av nu
data-uppgifter iförsekretesslagen17 §enligt kap.7sekretess

brottsbekärnpande verk-skattemyndigheternasiförsbaser som
deldennaförundersökningar. Idatabaser iundantagetsamhet

iskaderekvisitetsåvältillmed hänsynlagförslagingetlämnas att
långtföremål förutfommingen densamma ärparagrafen avsom

förslagEnligt vårtregeringskansliet.överväganden iframskridna
verksamhetskattemyndighetersiuppgifterförsekretessenskall

nämndaresultatetavhängigheltifrågasåvitt är avavvaranu
överväganden.

regleringenföreslagnadenfrågananalyseraskapiteldettaI avom
brottsbe-skattemyndigheternaspersonuppgifter ibehandling av

i sekretess-ändringarbehovföranlederverksamhetkämpande av
sekretessdenbeskrivninggenerellmedinledsKapitletlagen. aven

behandlasDärefterverksamhet.brottsbekämpandegäller isom
sekretess-17 §och 9 kap.kap. 1 §itill tillägg 5förslagregeringens

gälla i skatte-skallförundersökningssekretessinnebördmedlagen att
behandlasVidareverksamhet.brottsbekämpandemyndigheternas

Redogörel-sekretesslagen.ändringar itillförslagRegisterutredningens
itill ändringarförslagRegisterutredningensochgällandeför rättsen

frågortill dekoncentreratsharheltäckandesekretesslagen inteär utan
genomgånggenerellöverväganden. Envåraförrelevantaär mersom

3.8-9 och 7.11.finns i avsnittdärav



Ändringar184 i sekretesslagen SOU 1998:9

1 Utgångspunkter

1 Gällande rätt

Sekretesslagen innehåller bestämmelser sikte särskilt påtarsom
uppgifter förekommer i brottsbekämpande verksamhet. Bl.a.som
gäller det 5 kap. 1 § och 9 kap. §17 sekretesslagen reglerar s.k.som
förundersökningssekretess 7 kap. 17 § sekretesslagensamt som
reglerar sekretess i verksamhet förande och uttagsom avser av ur
kriminalregister och register förs med stöd polisregisterlagen.som av
Bestämmelserna har behandlats i kapitelnärmare

Förundersökningssekretessen inte inskränkningar.är Sekretessutan
enligt kap.5 § sekretesslagen1 gäller endast det kan antas attom
syftet med beslutade förutseddaeller åtgärder motverkas eller den
framtida verksamheten skadas uppgiften röjs. Enligt 9 kap. §17om
sekretesslagen gäller sekretessen för uppgift enskilds personligaom
eller ekonomiska förhållanden, det kan den enskilde ellerantas attom

Ärnågon honom närstående lider skada eller uppgiften röjs.men om
det fråga anmälan eller från enskild gäller sekretessen enligtutsagaom
9 kap. 17 § sekretesslagen det kan fara uppkommer förantas attom

någon för våld eller allvarligtutsätts Det framgåratt annat men. av
9 kap. 18 § sekretesslagen sekretessen enligt inte17 § gäller vissaatt
beslut eller uppgifter i bl.a. ärenden strafföreläggande ellerom
föreläggande ordningsbot sekretessen i de flesta fall upphörsamt attav

gälla, uppgiften lämnas till domstol med anledning åtal.att om av
Förundersökningssekretessen hindrar inte uppgifter lämnas tillatt
andra myndigheter och i vissa fall till den registrerade med stöd- -

bestämmelserna i 1 kap. § och kap.5 14 sekretesslagen.av
Vissa uppgifter behandlas i brottsbekämpande verksamhet ärsom

omgärdade starkare sekretess förundersökningssekretessen.änav
Enligt 7 kap. sekretesslagen17 § gäller sekretess i verksamhet som

förande eller allmänt kriminalregister eller registeruttagavser av ur
förs enligt polisregisterlagen för uppgift tillförtsharsom som

registret. Bestämmelsen omfattar bl.a. Tullverkets brottsregisteräven
och register sakkunnigutlåtandenöver förs vid Statens Kriminal-som
tekniska Laboratorium, eftersom dessa register har inrättats med stöd

polisregisterlagen. Syftet med bestämmelsen skydda enskildär attav
uppgifter dennes personliga förhållanden tillgängligamot att görsom

i omfattningstörre vadän nödvändigt. kap.är 7 17 § sekretess-som
lagen gäller inte andra uppgifter uppgifter enskildsän personligaom

RÄ82förhållanden se 2:68. Bestämmelserna förundersöknings-om
sekretess kan dock oftast tillämpas på uppgifterna i stället. Sekretessen
enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen absolut, vilket innebärär denatt
gäller utlämnande medför skada eller inte. finnsDetoavsett ettom
ingen möjlighet med stöd 14 kap. sekretesslagen lämnaatt utav
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registrerade,till denmyndigheter ellerandrauppgifter tillsådana utan
måstepolisregisterochkriminalregisteruppgifterfå delrätten att urav

säkerhetsskyddslageniregistren ellerreglerarlagarframgå de somav
lagar.stöd i dessaförordningar harieller som

ändring i sekretesslagentillförslagRegeringens8.1.2

kap.enligt 5förundersökningssekretessföreslagitharRegeringen att
skattemyndigheternasgälla iskallsekretesslagen§och 9 kap. 171 §

för-förutom iskallSekretessenverksamhet.brottsbekämpande rena
övrigt förverksamhet iskattemyndigheternasigällaundersökningar

enligtbrott. Sekretessenbeivrautreda elleruppdaga,förebygga,att
hosverksamhetiockså gällaskallsekretesslagen§5 kap. 1 annan

utredamed uppdaga,skattemyndigheternabiträdaförmyndighet attatt
uppgiftdetuttryckerregeringenföreller beivra brott somsom --

harRegeringenbegått brott.gäldenär harmisstankeangår attom en
detilläggen tillföreslagnadeskäl föregentliganågrainte redovisat

grundtankarnasekretesslagen. EnibestämmelsernaOmnämnda av
Ekobrottsberedningensframgårsåomdocktordebakom tilläggen av-

denf.2931997:23,Skattekriminal, Ds attvararapport s. -
följdförändras tillskallintegäller sekretessdetsituationenskildes när

skattemyndigheterna överdvs.reformen,organisatoriska tarden attav
polisen.frånskattebrottsutredningar

ibehandlas dennabörfrågor sekretessVilka8.1.3 om
utredning

någradet behöver görasingåruppgifter överutredningensI att omse
och§till kap. 1tillägg 5desekretesslagen. Genomiföljdändringar

föreslagit kommerregeringensekretesslagen§kap. 179 som
uppgifternadensamma närförundersökningssekretessen att vara

verksamhetbrottsbekämpandeskattemyndigheternasbehandlas i som
bakgrundMotverksamhet.brottsbekämpandeibehandlasdenär annan

undersökasig påinriktautredningendärförsagda bör attdet ovanav
brotts-skattemyndigheternasbehandlas iuppgiftervissa somom

sekretessenstarkaredenomfattasbörverksamhetbekämpande av
sekretesslagen.17 §enligt 7 kap.
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8.1.4 Bakgrunden till den absoluta sekretessen i 7 kap.
§17 sekretesslagen

Kriminalregister och register förs med stöd polisregister-som av
lagen har alltsedan kriminalregisterlagen och polisregisterlagen
inrättades år 1963 1965 omfattats sådan stark sekretessresp. av som

i kap.7 17§ sekretesslagen. Före tillkomsten 1980 årsanges av
sekretesslag fanns i 11 § i 1937 års lag vissa inskränkningar iom
rätten utbekomma allmänna handlingaratt SFS 1937:249 en
bestämmelse motsvarande 7 kap. 17 § sekretesslagen. I princip fördes
den bestämmelsen till sekretesslagen,över fråganutan att om
konstruktionen registersekretessen berördes i förarbetena. Attav
absolut sekretess gäller för kriminalregister torde i och för sig bero på

den dömdes möjlighet till återanpassningatt kan försvåras om
uppgifter kriminalregistret i undantagsfallän lämnas tillannatur ut
andra myndigheter de rättsvårdande.än Frågan dock inte itogs upp
samband med det vid tillkomsten kriminalregisterlagen bestäm-att av
des sekretessen för kriminalregister uteslutandeatt skulle regleras i
registerlagen. I förarbetena till polisregisterlagen finns överväganden
i fråga sekretesskyddet för uppgifter registreras i polis-om som
register. Enligt departementschefen skulle den enskilde vinna ett
väsentligt skydd användningen polisregister utanför brotts-om av
bekämpandets område begränsades ochsträngt registren sådanasom
undantogs från offentligheten. Det borde enligt departementschefen
inte möjligt få del handlingar i polisregister iatt ta störrevara av
omfattning vad framgickän polisregisterlagens bestämmelsersom av

utlämnande uppgifter prop. 1965: 18 49.om av s.

8.1.5 Registerutredningens förslag avskaffa denatt
absoluta sekretessen i 7 kap. 17 § sekretesslagen

Sekretessen för uppgifter i polis- och kriminalregister har granskats av
Registerutredningen bl har anmärkt den absoluta sekretessenattsom .a.
enligt kap.7 17 § sekretesslagen inskränker offentlighetsprincipen mer

vad kanän försvarligt och sekretessen medför risksom attanses en
för intresset insyn och kontroll åsidosätts,att vilket i sin kanav tur
leda till förtroendet för polisens verksamhet skadas.att Enligt
Registerutredningen det vidareär olämpligt olika regleratt om
sekretess gäller för uppgifter beroende på de före-typsamma av om
kommer i registren eller inte. Enligt nuvarande ordning gäller t.ex. ett
rakt skaderekvisit för uppgifter i förundersökningen om personer
misstänkta för brott, medan uppgifter i och belastningsregistretperson-

misstänkta för brott omfattas den absoluta sekretessenom personer av
se Polisens register, 98s.
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föreslagitRegisterutredningenharavsnitt 7.11iSom nämnts
kriminal-uppgifterinnebär bl.a.sekretesslageniändringar att ursom

skadeprövning.efterkunna lämnasskallpolisregisteroch ut en
sekretessreglernadelsändringarnaförUtgångspunkterna är att om

förnödvändigtoundgängligenvadsekretess ärbör äninte somge mer
skalldedelsregleringen,föranlettintresseskydda det att geatt som

ide förekommeruppgifterför känsligaskydd oavsett omsamma
skallsekretesslagen§kap. 17Bestämmelserna i 7inte.ellerregistren

allmännai detförts inuppgifterendastomfattaförslagetenligt som
i dessauppgifternamisstankeregistretiellerbelastningsregistret

förhållandenpersonligaenskildsuteslutandenämligengällerregister
Enligt densekretesslagen.kap.plats i 7naturligadärför sinoch har

gällaskall sekretesssekretesslagen17 §7 kap.lydelsenföreslagna av
uppgiften kanstår klartdet interegister,uppgift i dessa attför om

närstående lidernågon honomenskilde ellerdenröjas men omattutan
kunnasekretessenhinderskallUppgifternauppgiften röjs. utan av

delsregistreradedenmån tillvissoch imyndighetertilllämnas ut
särskildastödmeddelssekretesslagen,kap.stöd 14med avav

belastnings-det allmännai lagarnautlämnandebestämmelser omom
frågaIsäkerhetsskyddslagen.imisstankeregistretregistret och samt

belast-allmännai detregistrerassådanauppgifterandra än somom
Registerutred-enligtskall detmisstankeregistretoch iningsregistret

iförekommeruppgifternarollnågonspelainteförslagningens om
beroendevarierastyrkasekretessensskallställetinte. Iellerregister

harRegisterutredningenkänslighet.gradolikauppgifternas av
följande därom.anfört bl.a.

blikänslighetgradolikauppgiftersolikalåtalämpligastdethar funnit av...vi att
isåledesskulleManväljas.börskaderekvisitvilketfråganföravgörande somom

starkareförtjänaruppgifter,särskilt känsliga ettmellansekretesshänseendeskilja som
uppgifter,känsligamindreskaderekvisit, och somform omväntsekretesskydd i ettav

utformasreglernanaturligtviskrävsskaderekvisit. Det attraktomfattasbör kunna ettav
måsteuppgifterolikaDedem.tillämpaenkelt typernadet avgörsätt attett som

sekretessregelvilkentvekannågonförfinnsinteså detalltså delas omutrymmeattupp
visst fall.iskall tillämpas ettsom

hade börkänsligasåkriminalregister äruppgifter i attkonstaterattidigareVi har att
ellerärUppgifterskaderekvisit. attform omvänt personstarkt skydd i om enettett av

Sådanakänsliga.likaminstregelfårför brottmisstänktvarithar varaansessom
sigpåstårfrån denanmälan utsattgrundredanregistrerasuppgifter kan somav en

förundersökningsledareharriktighet prövatspåståendetsochbrottför att avutanett
habörbrottsmisstankarpolisregister ettiuppgifterförtalardomstol. Dettaeller att om

Eftersompåföljder.ochdomaruppgifter sammaskyddlika starktminst omsom
representeradedevilket ärpå sättuppgifterförgälla oavsettbörsekretess typ avsamma

intemisstankeuppgifterförskaderekvisit införas även somfalli så omväntbör ett
förunder-personblad ochuppgifter i annatSådanaregister.i t.ex.förekommer

9 kap.skaderekvisitraktnärvarandeemellertid för ettomfattassökningsmaterial av
misstankeuppgifterallaskaderekvisit förinföra omväntsekretesslagen. Att17 § ett

l79 kap.enligtgällertill vadförhållandeskärpning ivissskulle innebära somen
9 kap.enligtsekretessentyderfram någotkommit attsig inteförhar i ochDet som
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17 § inte skulle tillräcklig, vilket talar sekretesssträngare bör införas, imot attvara
synnerhet inte skall åstadkomma sekretess vadän oundgängligenärsom man mer som
nödvändigt för skydda visst intresse. Ett skaderekvisitomvänt för alla miss-att ett
tankeuppgifter enligt vårär mening emellertid nödvändigt för de misstankeuppgifteratt

omfattas absolut sekretessskall fâ tillfredsställande skydd den absolutanärsom ettnu av
sekretessen avskaffas. Den skärpning sekretessenenligt 9 kap. l7§ dettaav som
innebär bör kunna med hänsyn till skyddet för den enskildes integritetaccepteras
Polisens register, 105.s.

Registerutredningens förslag till ändringar i sekretesslagen har
remissbehandlats. Remissinstanserna har haft följbl.a. ande synpunkter
på förslaget. Datainspektionen biträder Registerutredningens över-
väganden i fråga byta den absoluta sekretessen för register-att utom
uppgifter ordning med mindre sekretess, avstyrkersträngmot en men

uppdelning mellan olika uppgifter. Datainspektionentyperen av
förordar genomgående använder skaderekvisit.att omväntettman
Riksåklagaren gällande den absolutagör sekretessen bör bibehållasatt
för uppgifter i misstankeregistret, främst därför Rikspolisstyrelsen,att
där registret förs, har svårt bedöma utlämnande kan kommaatt ettom
i konflikt med förundersökningssekretessen. Rikspolisstyrelsen
avstyrker den absoluta sekretessen för uppgifter i polisregisteratt

och skilda skaderekvisitöverges tillämpas för olikaatt typer av
uppgifter. Registerutredningens förslag bereds för närvarande inom
regeringskansliet. Regeringens ställningstagande till Register-
utredningens förslag offentliggörs först årunder 1998.

överväganden8.2

Statsmakterna skall ställning till Registerutredningens förslagta att
den absoluta sekretessen förersätta kriminal- och polisregister med

sekretess efter skadeprövning. bakgrundMot härav och med hänsyn
till innehållet i direktiven bör det inte ankomma på vår utredning att

några överväganden i den delen. ställetgöra I bör utgångspunkten för
våra överväganden sekretessen för uppgift så långt möjligtattvara en
skall densamma i brottsbekämpande verksamhetvara som avser
skattebrott verksamheten bedrivs polis- elleroavsettm.m. om av
skattemyndighet. Om den starka sekretessen enligt kap.7 17 §
sekretesslagen fortsättningsvis skall gälla för uppgifteräven som
behandlas i polisens register, bör således sekretess gälla församma
motsvarande behandling i skattemyndigheternas brottsbekämpande
verksamhet. I förslaget till lag behandling personuppgifter vidom av
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar används inte
begreppet register i stället begreppet databaser frågai sådanautan om
samlingar personuppgifter i första hand kan motsvaraav som anses
polisregistren. I det fortsatta kommer vi skilja mellanresonemanget att



Ändringar sekretesslageni 189SOU 1998:9

inrättas i förundersökningar, dels databaser idels databaser som
undersökningari kriminalunderrättelseverksamhet, dels andrasärskilda

brottsbekämpandei skattemyndigheternasdatabaser inrättassom
behandlingavseenden kan automatiskverksamhet. vissaI även av

medsker i databaser jämförbarpersonuppgifter inte attvarasom
den nuvarande ordningen.uppgifter registreras i register enligt

behandling personuppgifter iFramför gäller detta automatiskallt av
kriminalunderrättelseverksamhet,undersökningar isärskilda som

s.k. analysregister Register-innehållet i sådanamotsvarar som
1996:35, fföreslagit i delbetänkandet SOU 77utredningen tidigare s.

Tullverketföreslår skall inrättas inom prop.regeringenoch som
sådana uppgifter börsekretessen förFrågan hur1997/98:11. om

också nedan.regleras tas upp

förundersökningariSekretess för databaser8.2.1

förundersökningsregister. För-får inrätta s.k.Polismyndigheterna
förhjälpmedelregisterundersökningsregistren tillfälliga utgörär som

förundersökningaruppgifter ioch återvinnalagra, systematiseraatt
och användsutredningsmaterialomfattandemed komplicerat eller

beträffandeförundersökningareller kompliceradesärskilt vid större
Rikspolis-narkotikabrott.brottslighet ochvåldsbrott, ekonomiskgrova

polisregister ochsådana register intebedömtstyrelsen har äratt
sekretessi ställetregistersekretessdärmed inte omfattas utan avav

Regeringen,sekretesslagen.och 9 kap. §enligt kap. 1 § 175 som
förunder-och föratillstånd inrättameddelat polismyndigheterna att

registrenställning till utgörhar inte tagitsökningsregister, om
65SOU 1996:35polisregister eller inte se s.

verkställsförundersökningförs iinrättas ochdatabasEn somensom
förunder-varaktighet självalängreskattemyndighet har inte änav en

inrättakommerskattemyndigheternakansökningen. Det attantas att
systematiskt samlaförhjälpmedelförst och främstdatabaser attsom

under-därmedförundersökning ochiuppgifter förekommer ensom
ochkompliceratinformation irelevantför utredaren hittalätta ettatt

funktiontorde hautredningsmaterial. Databasernaomfattande samma
därmed omfattasoch börförundersökningsregisterpolisens avsom

innebärHuruvida dettasekretesslagen.bestämmelser i attsamma
§i kap. 17sekretessen 7omfattas dendatabaserna skall strängareav

kap.förundersökningssekretessen i 5eller i ställetsekretesslagen om
därpå med tanketillämpassekretesslagen skall§ är§ och 9 kap. 171

oklart.på vad sagtsovansom
förundersökningiinrättas äri databasUppgifterna ensomen

förundersökningenihade behandlatsuppgifterdesamma de somsom
uppgifterna iEftersomhade inrättats.databasen inteäven enom
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förundersökning skall omfattas sekretess enligt 5 kap. 1 § ochav
9 kap. 17 § sekretesslagen, kan ifrågasättas finnsdet skäl haattom

sekretesssträngare bara därför uppgifterna finns i databaser. Motatt
bakgrund härav och med hänsyn till i nuläget inte tagitatt man
ställning till uppgifter förundersökningsregisteri skall omfattasom av
den absoluta sekretessen i 7 kap. 17 § sekretesslagen, det enligt vårär
mening inte motiverat föreslå uppgifter i databaser inrättasatt att som
och förs i förundersökning skall omfattas sekretesssträngare änen av
vad följer kap.5 § och 9 kap.1 17 § sekretesslagen.som av

8.2.2 Sekretess i särskilda undersökningar

Uppgifter behandlas i polisens kriminalunderrättelseverksarnhetsom
omfattas förundersökningssekretess enligt 5 kap. 1 § och 9 kap.av
17 § sekretesslagen. Polisen har med undantag, nämligen finans-ett
polisens analys- och spaningsregister, inte fått tillstånd föraatt
kriminalunderrättelseregister med ADB-stöd. Någon motsvarighet till
den föreslagna för skattemyndigheternarätten automatiskt och iatt
databaser behandla personuppgifter i särskilda undersökningar finns
alltså för närvarande inte för polisens del. Registerutredningen har
dock i sitt delbetänkande föreslagit polisen skall få inrätta delsatt
informationsregister, dels analysregister i kriminalunderrättelse-
verksamhet och dessa register skall omfattas den absolutaatt av
sekretessen i kap.7 17 § sekretesslagen. På motsvarande harsätt
regeringen för tullens del föreslagit inrätta underrättelse-rätt atten
register och analysregister och dessa register skall omfattas denatt av
aktuella bestämmelsen i sekretesslagen 1997/98:11.se I sittprop.
slutbetänkande har Registerutredningen modifierat sitt förslag såtillvida

bestämmelserna analysregister bestämmelseratt ersattsom av om
behandling personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamhet seav
avsnitt 7.18. Vidare har angivna grunder den före-ovan- -
slagna utvidgningen kap.7 17 § sekretesslagen utgått.av

De uppgifter skall få behandlas helt eller delvis automatiskt isom
kriminalunderrättelseverksamhet enligt den föreslagna lagen om
behandling personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan iav
brottsutredningar väsentligen uppgifterde analys-motsvarar ettsom
register skulle få innehålla enligt Registerutredningens delbetänkande
och sådant register skall få innehålla enligt regeringens förslagettsom
till lag register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Medom
tanke analysregistren enligt dessa förslag skulle skallatt resp.
omfattas den absoluta sekretessen i kap.7 17 § sekretesslagen,av
ligger det till föreslåhands samtliganära uppgifteratt att som
behandlas helt eller delvis automatiskt i de särskilda undersökningarna
hos skattemyndigheterna omfattasbör den starkare sekretessen. Ettav
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ställningstagande hade dock inneburitsådant utvidgningen av
sekretesslagen uppgiftersekretessen i 7 kap. 17 § till gälla änatt annat

eller databaser med vâr terminologi och hade därmed ocksåi register
förvarit från vad närvarande gäller för polisens del.ett avsteg som

vilken sekretess sådana uppgifter skall ha börFrågan närmareom
med beredningen Registerutredningens förslag.utredas i samband av

därför uppgifter delvisVi föreslår inte behandlas helt elleratt som
undersökningar generellt omfattasautomatiskt i särskilda skall av

gäller för polisregister enligt kap. §sekretess 7 17samma som m.m.
sekretesslagen. Uppgifterna omfattas de föreslagna tilläggen tillav

förundersökningssekretess.reglerna om
uppgifterna i databaser i särskildaBehandlas däremot inrättassom

för-undersökningar förutsättningarna annorlunda. Vid sådanaär
vår uppfattning enligt kap. l7§hållanden bör enligt sekretess 7

sekretesslagen gälla.

8.2.3 Andra databaser

Övriga får sinskattemyndigheterna inrätta i brotts-databaser som
liknaenligt vårt lagförslag kan kommabekämpande verksamhet att

informationsdatabaser i kriminal-register. gäller särskiltpolisens Detta
kankvarstående misstankar,underrättelseverksarnhet och över men

förundersökninginte knutna tillockså gälla andra databaser ärsom en
innehållermån sådana databasersärskild undersökning. denIeller en

motiveratpersonliga förhållanden detuppgifter enskilds är attom
de iuppgifter regleras påför sådanasekretessen sättsamma som om

omfattasSådana databaserförekommit i polisregister.hadestället som
alltsåvårt lagförslag skallsärskilda bestämmelserna därom ideav

sekretesslagen.kap. §sekretessen enligt 7 17omfattas av

Överväganden beredningenden fortsatta8.2.4 avp.g.a.
Registerutredningens förslag

för uppgifter isekretessprincipåstadkomma iFör att samma
föreslårskattebrottbekämpandetverksamhet attm.m.avsom avser

skattemyndigheternasdatabaser iomfattar§ sekretesslagen7 kap. 17
förundersök-undantaget databaser iverksamhet,brottsbekämpande

lagförslag i frågan. Somvi inget nämnts ärningar. Dock lämnar ovan
avgörandeförslag heltRegisterutredningensarbetet meddet fortsatta

skattemyndig-uppgifter behandlas iför deför sekretessenhur som
vadregleras. Enligtverksamhet slutligt börbrottsbekämpandeheternas

ställning tillslutligregeringen inteinhämta kommervi kunnat att ta
1998. Vigång under årförrän någon ärRegisterutredningens förslag
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den bestämda uppfattningen sekretessen för uppgifter i denattav
brottsbekämpande verksamheten såvitt gäller skattebrott börm.m. vara
densamma den verksamheten bedrivs polisen elleroavsett om av
skattemyndigheterna.
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Skattemyndigheternas9 tillgång till
skatteregister för brottsbekämpande
verksamhet

undantag ha terminal-Skattebrottsenheterna skall med vissa
skatte-åtkomst uppgifter förs med stödtill i de register avsom

uppgifter i skatte-terminalåtkomst tillregisterlagen. Eftersom
förs,ändamål för vilka registrenregistren bör förbehållen devara

skattemyndig-skall ändamål för skatteregistren ävensom anges
heternas brottsbekämpande verksamhet.

detuppgifterna iSkattebrottsenheterna riksâtkomst tillskall ha
regionalauppgifter i decentrala skatteregistret och till vissa

skatteregistren.
skattebrottsenheternaDe ytterligare förutsättningarna för att

framgå denskall få hämta uppgifter skatteregistren skall avur
vid skatte-föreslagna lagen behandling personuppgifterom av

innebär bl.a.myndigheters medverkan i brottsutredningar. Detta
urvalssystemskattebrottsenheterna inte får utnyttja deatt som

kontrollvärdaanvänds i den fiskala verksamheten för framatt ta
hjälpobjekt med skatteregistren.av

Skattebrottsenheterna skall inte ändringarha möjlighet göraatt
i tillägg till registren.eller

Inledning1

ochUnderlaget för den fiskala verksamhetens skatterbeslut om
kontroll-avgifter den skattskyldiges deklarationer olikaär samt

uppgifter. skattskyldige skall 1990:325Den enligt 2 kap. lagen om
självdeklaration och kontrolluppgift upplysningarLSK lämna de som

arbets-kan betydelse för taxeringen. Enligt kap. skall3 LSKvara av
Motsvarandegivare och banker m.fl. lämna vissa kontrolluppgifter.

uppgiftsskyldighet skattebetalningslagenbestämmelser finns i bl.a.om
prisreglerings-1997:483 och lagen 1984: 151 punktskatter ochom

avgifter. Underlaget kan kompletteras från andramed uppgifter
myndigheter eller med vad i skatte-övrigt framkommer vidsom
myndigheternas granskning den skattskyldige och dennes verksam-av
het. Enligt 3 kap. § taxeringslagen samband5 kan den skattskyldige i
med granskningen föreläggas sådana uppgifter behövslämnaatt som
för kontrollera hans självdeklaration riktig. Skattemyndig-äratt att

stödheterna har också möjlighet använda vissa tvångsmedel. Medatt
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lagen 1994:466 tvângsåtgärder beskattningsförfarandeti kanav om
skattemyndigheterna säkerställa tillgång till bevismedel vid skatteutred-
nmg.

Skattemyndigheten kan förelägga den uppgiftsskyldige vid vite att
inkomma med deklarations- eller kontrolluppgifter. Oriktiga uppgifter
kan medföra skattetillägg. underlåtaAtt lämna deklarationer elleratt
kontrolluppgifter eller lämna felaktiga sådana uppgifter kanatt
dessutom under vissa förutsättningar medföra straffansvar enligt
skattebrottslagen. förutsättningEn agerandet kunnat försvåra förär att
skattemyndigheterna fullgöra sina ñskala åtaganden. frågaIatt om
skattebrott 2-4 §§ i skattebrottslagen eller vårdslös skatteuppgift
5 § rekvisitet såuttryckt brott föreliggerär förfarandet i frågaatt om
medfört fara för skatt undandras det allmänna eller felaktigtatt
tillgodoräknas eller återbetalas till gärningsmannen eller annan.
Motsvarande rekvisit vid skatteredovisningsbrott och vårdslös
skatteredovisning enligt och 8 §§7 de oriktiga eller ofull-är att
ständiga uppgifterna i fråga förhållandenskall har betydelseröra som
för skyldigheten betala skatt. En förutsättning föratt annan ansvar
enligt skattebrottslagen gärningsmannen förfarit uppsåtligtär eller,att
såvitt gäller vissa brotten, oaktsamt.grovtav

Det finns givet samband mellan utredningen brott enligtett av
skattebrottslagen och de uppgifter skattemyndigheterna förfogarsom

i den frskala verksamheten. Uppgifterna behövs föröver skatte-att
brottsenhetema skall kunna klargöra, vari det brottsliga förfarandet
består och för utreda huruvida förfarandet kunnat försvåra föratt
skattemyndigheterna fullgöra sina fiskala åtaganden. Uppgifternaatt
har därutöver betydelse för frågan huruvida gärningsmannen agerat
uppsåtligt eller Skattebrottsenheternaoaktsamt. kommergrovt att

Ävenkunna utreda andra brott skattebrott. i fråga dessa brottän om
kan tillgången till uppgifter den fiskala verksamheten förfogarsom

betydelse.över vara av
Av det sagda följer skattebrottsenheternas tillgång till uppgifteratt

från skattemyndigheternas fiskala verksamhet betydelse frånär storav
utredningssynpunkt. givetDet fullständig tillgång till :leär att en
uppgifter ñskaladen verksamheten förfogar skulle främjaöversom
skattebrottsenheternas möjligheter fullgöra uppgifterna före-att att
bygga och utreda brott. dettaMot står integritetsaspekten. Med hänsyn
till skyddet för den enskilde råder absolut sekretess för uppgifter scrn
behandlas i skattemyndigheternas fiskala verksamhet. Sekretessen
begränsar de brottsutredande myndigheternas tillgång till sådana
uppgifter. finnsDet inget bemyndigande i lag dessa myndig-som ger
heter direkt åtkomst till uppgifterna, de lämnas skattemyn-utan ut av
digheterna endast under vissa förutsättningar. I korthet förutsät-är
ningarna följande.
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uppgifter för fullgöra sinSkattemyndigheterna får lämna ut att
däribland skattebrott. Polis ochanmäla vissa brott,skyldighet att

gjorts i kontroll-då tillgång till den utredningfåråklagare som
revisionspromemoria. Skatte-oftast i formverksamheten av en

brott och i anledning däravfår anmäla andramyndigheterna även
bagatellartade.får inte Upp-uppgifter. dockBrottenlämna ut vara

intressettill polis och åklagarefår andra fall lämnasgifter i ut avom
integritetsintresset. Skatte-uppenbartuppgifterna länmas övervägeratt

förutsättningar före-enskilt fallmåste i varjemyndigheterna pröva om
uppgifterna.förligger lämna utatt

skattebrottsenheternamedgefinns anledningFrågan detär attom
skallskattebrottsenheternauppgifterna.till de ñskalafriare tillgången
vissingår bedrivaarbetsuppgifternautreda brott. Iochförebygga att

också behörighetSkattebrottsenheterna harunderrättelseverksarnhet.
och deneffektivitetsvinsterGenom deundersökningar.initieraatt egna

föra med sig,organisationendenkompetenshöjning väntassom nya
sinaskall utnyttjaskattebrottsenheterna kunnahoppas att resurserman

tillgångökadförundersökningsarbete. Enutpräglattill änäven annat
de arbets-bidra tillverksamheten kanfiskalauppgifter i dentill att

effektivtfråga utförs påkomma i sätt.uppgifter kan ettsom
tilltillgångbehovskattebrottsenheternasanalysEn närmare avav

integritets-förenas medbehovet kanuppgifterna och hurde ñskala av
uppgifter förför hurredogörelse när-inledas medbörhänsyn en

skattemyndigheterna.frånbehandlas och lämnasvarande ut

personuppgifter hosBehandling9.2 av
skatteförvalmingen

samla infinnsmöjlighetförutsätterverksamhetenñskala attDen att
Skatte-företag.enskilda och frånfrånuppgifterbehandlaoch

kontrolluppgifter,deklarationer,in bl.a.hämtarmyndigheterna
skatteavdragbetalaskvarstående skattspecifikationer över genomsom

näringsverksamhet. Skatte-näringsidkareuppgifter frånsamt om
myndigheter,uppgifter från andraockså inhämtarmyndigheterna t.ex

ellerföretagbidragtillstånd ocholikauppgifter somm.m.om
få sådanlämnat föruppgifter deellerenskilda beviljats att ensom

förmån.
in,skattemyndigheterna hämtaruppgifterantalettankeMed som

hand-effektivför snabb ochnödvändigtill ADBtillgångenär en
skattemyndigheternakanMed hjälp ADBläggning. emottaav

ADB-tillgångenmagnetband.ellermodem, diskettuppgifter via
kontroll-Registreringenmaskinella beslut.vissavidaremöjliggör av

beslutgrundläggandemedförskatteregisterdatoriseradeuppgifter i att
användssjälvdeklarationfall där förenkladsådanataxering iårligom
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eller då allmän självdeklaration godtas avvikelse kan fattas medutan
Ävenhjälp ADB. beslut grundas på taxeringsbeslut, såsomav som

beslut pensionsgrundande inkomst och underlag för beräkningom av
egenavgifter debiteringsbeslut, kan fattas maskinellt.samt

Behovet ADB sträcker sig också längre till uppbörden.än Detav
ankommer skattemyndigheterna till så taxeringsärendenatt attse
blir tillräckligt utredda. Arbetet innefattar granskning ettav om-
fattande material. För skattemyndigheterna skall klara de rationali-att
seringskrav ställs kontrollverksamheten måste ADB-systemetsom

till hjälp i så utsträckning möjligt för få urvaltas stor att ettsom av
kontrollvärda objekt. skatteförvaltningenInom används urvalssystemen
Profil och Kontur. Profil-systemet innehåller antal fördefinieradeett
frågor med hjälp rimligheten löntagardeklarationer kontrol-vars av
leras. Inom Profil sker också formell kontroll företagsdeklara-en av
tioner. Kontur urvalssystem för inkomsttaxeringen på företags-är ett
sidan. Urvalet sker med tillgång till jämväl andra uppgifter deän som
kontroll- objektet själv lämnat. Frågorna inte fördefinierade,är utan
kan bestämmas den kör Riksskatteverket tipsprogrammet.av som ger

Årfrågornahur bör formulerade. 1998 i drift urvals-sätts ettom vara
förPuma periodkontroll, registreringskontroll kontrollsystem samt

debiterade skatter och avdragen förskatt anställda.av

9.3 Skatteregister

3 l Bakgrund
.

Alltsedan början 1970-talet har förbättrat ADB-stöd hosettav
skattemyndigheterna varit viktigt inslag i reforrnarbetet påett

Årtaxerings- och uppbördsområdena. 1975 beslutade riksdagen om
riktlinjer för taxeringsorganisation i första instans, med innebörden
bl.a. uppgifter i självdeklarationer och kontrolluppgifter skulleatt
ADB-registreras. Enligt principbeslutet skulle vidare centraltett
organisationsregister till stöd för företagsbeskattningen byggas upp

innehållaskulle alla juridiska driver rörelse och allasom personer som
fysiska har någon anställd eller driver rörelse.personer som som

år beslutade riksdagenSamma riktlinjer för fortsatt utvecklings-ettom
arbete med det ADB-systemet för folkbokföring och beskattning.nya

skulleSystemet enligt beslutet bygga på blandad regional ochen
central registerföring. ADB-systemet fortsatte utvecklas underatt
1970-talet ytterligare regerings- och riksdagsbeslut.genom

Samtidigt ADB-systemet utvecklades, diskuterades de inte-som
gritets- och sekretessfrågor säkerhetsfrågorövriga ärsamt som
förknippade med användning ADB inom skatteförvaltningen. Detav
fastslogs det från integritetsskyddssynpunkt angelägetatt attvar
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redovisas ochskatteförvaltningen klart skulleregisterföringen hos
iSå långt möjligt borde regleringen skei författning.avgränsas

dåSå skedde den juli 1980,1979/802146 18. llagform prop. s.
kompletterades med skatte-trädde i kraft. Lagenskatteregisterlagen

utlämnandeinnehåller föreskrifter bl.aregisterförordningen omsom
beskattningsområdet.utanförfrån registren till myndighetuppgifterav

ändamålTillämpningsområde och9.3.2

registerde fortlöpandeförfattningsreglerasskatteregisterlagenGenom
Skatteregister-stöd ADB.skatteförvaltningen medförs inom avsom

kanregisterföringspecialinriktadomfattar inte sådanlagen som
särskilda kontroll-medADB-bearbetningar i sambandförbehövas

personorienteradheller ADB-verksamhetoch inteaktioner utan
skattemyndig-regionalaRiksskatteverket eller deinformation som

ändamål.bedriva för statistisktkanheterna
försskatteförvaltningendet inomSkatteregisterlagen medger ettatt

förskatteregisterregionaltför ochskatteregister hela riketcentralt ett
preciseradeför vissa i lagenRegistren får föras endastvarje län.

ändamåldessabestämdesskatteregisterlagens tillkomständamål. Vid
skulleSkatteregistrenfunktioner.två huvudsakligautifrån registrens

vidförmögenhetstaxeringenhjälpmedel vid inkomst- och samtettvara
m.fl.förmögenhetsskattinkomst- ochbestämmande och uppbörd av
ocksåskulle1953:272. Deavgifter enligt uppbördslagenskatter och

revisions-uppföljningenplaneringen, samordningen ochunderlätta av
beskattningsområdethelai huvudsakkontrollverksamhetenoch

företag.i frågabasuppgifter främsttillhandahålla vissasamt omm.m.
skulle kommaskatteregistren i framtidenförutsattesDet attatt

krono-naturligtändamål. ansågs bl.a.för andra Detanvändas även att
skatteregistrenuppgifterna itillgång tillfogdemyndigheterna skulle

indrivningsverksamheten prop.skulle behövas förmån dei den
och 42.146 261979/80: s.

skedde 1982,skatteregistrenutvidgning ändamålet medsådanEn av
användasskatteregistret skulledet centralabestämdesdå det ävenatt

verksamhet. Ikronofogdemyndigheternas exekutivaiutredningarför
dep.chefen följandelagändringen uttaladetill denförarbetena om

skulle omfattasexekutiva verksamhetkronofogdemyndighetensvarför
ändamål.registrensav

beskattnings-ihop med den direktaavgifter hör mycketoch näraindrivningen skatterav
behövsolika åtgärderledet i hela den radsistaIndrivningen utgörverksamheten. somav

skatteregisterla-i sambandmedskatteansprâk. Redanförverkliga det allmännasför att
i framtidenkronofogdemyndighetemanaturligtdetframhöllstillkomst attatt vargens

föruppgifterna behövdesden månskatteregistren iuppgifterna itillgång tillkunde få
1979/80:146 26.indrivningsverksamheten prop. s.
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Mot bakgrund härav eftersomoch det fråga uppgifterär kronofogdemyndig-om som
heterna redan i dag kan få del andra finns det, jagvägar framhöll redan iav som
budgetpropositionen, i princip inte några bärande skäl sigmotsätta kronofog-att att
demyndighetema enkelt och smidigt förfarande får tillgång till uppgifterna.ettgenom
Genom registeråtkomst detta skapas möjlighet förenkla förbättrasätt ochatten
kronofogdemyndighetemas rutiner vid efterforskning gäldenäremas tillgångar.av

Förslaget i budgetpropositionen innebär sålunda kronofogdemyndighetema skallatt
få tillgång till vissa uppgifter i det centrala skatteregistret för utredningsändamål. Jag
har hittills talat indrivning skatter och avgifter, dvs. allmänna mål. Fråga dåärom av

terrninalåtkomsten bör begränsastill utredningar i dessa fall eller den börom om
utnyttjas generellt. Till detta vill jag följande.säga

Denundersökningsplikt enligt utsökningsbalkenåvilar kronofogdemyndighetemasom
i principär lika i mål där det allmänna borgenär ioch mål där enskildär ären person

borgenär. Efterforskning tillgångar skall i möjliga utsträckning enligtstörsta skeav
rutiner förär de båda målgrupper-na. I många fall ärsom gemensamma en person
gäldenär både i enskilt mål och i allmänt mål. Handläggningen integrerad sådantär

det knappastsätt praktiskt möjligt hindraär uppgift inhämtats i allmäntatt att att en som
mål även används vid samtidig eller verkställighet i enskilt mål motsenare samma
gäldenär. Med hänsyn till det anförda bör enligt min mening terminalåtkomsten till
uppgifterna i skatteregistret få gälla i såväl allmänna enskilda mål.som

Ändamålet med det centrala skatteregistret kommer med hänsyn till vad jag sagt nu
utvidgas...Jag föreslår därför...en bestämmelse möjligheterna för krono-att om

fogdemyndighetema utnyttja uppgifterna i skatteregistret 1981/822160prop.att s.
7-8.

Ändamâlskatalogenhar därefter utökats ytterligare, dock i stort sett
det huvudsakliga användningsområdet för skatteregistrenutan att

förändrats. Bland ändringar kan skatteregistrennämnas attsenare
får användas vid gäldenärsutredningar enligt lagen 1993:891numera

indrivning statliga fordringarom av m.m.

9.3.3 Det centrala skatteregistrets innehåll

Innehållet i det centrala skatteregistret regleras i §§ skatte-5-7
registerlagen. reglerar5-6 §§ de uppgifter registret skallsom
innehålla medan § reglerar de uppgifter får7 registret därutöversom
innehålla. Innehållet preciserat i bestämmelserna det exaktär utan att

vilka uppgifter skall eller får registreras. finns såledesDetanges som
möjlighet i administrativ ordning föreskriva mindre avvikelseratten

från lagens bestämmelser liksom föreskrifternärmareatt ge om
innehållet.

I 5 § de uppgifter fysiskavseende alltid skallanges person som
föras in i registret. Hit hör de vanliga identiñkationsuppgiftema samt
vissa andra uppgifter, civilstånd och nationalitet. Personnum-t.ex. om

för bl.a. make och hemmavarande barn skall också liksommer anges,
uppgifter pensionsförhållande och registrering i sjömansregistretom

Vidare registreras uppgifter enligt skattebetalningslagen ochm.m.
uppgifter på vilket den preliminära skatten skall betalas. Upp-sättom
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riket och förför fysisk igifterna skall införas varje annanperson
debeskattning i riket. 6 §det behövs förfysisk angeromperson
deprincipskall införas för juridisk Iuppgifter motsvararperson.som

fysiskasåvittuppgifter obligatoriskaden ärtyp personer.avsersomav
firma,organisationsnummer,uppgifterregistrerasVad är omsom

skattebetalningslagen.registrering enligtadress, säte samtm.m.
centralafår införas i detuppgifter därutövervilka7 § reglerar som
särskiltmöjliggör registreringBestämmelsenskatteregistret. av

skattemyndig-föruppgifter nödvändigaintegritetskänsliga är attsom
kontrollverksamhet.effektivbedrivaskall kunnaheterna en

ägande-uppgiftervissafår registret innehålla§Enligt 7 1 om
uppgifterlikasåliknande bolag,och andrafåmansbolagförhållanden i

andrafår också innehållaRegistreti dessa företag.företagsledareom
näringsverksamhet. Detsinnäringsidkare lämnatuppgifter omsom

derasanställda ochantaletuppgiftersigkan röra t.ex. omom
näringsverksamhetenomsättningen i10,punktenpersonnummer

skönsmässigbruttovinstberäkning ochresultatpunkten 17, annanav
punkten 22koncerneruppgiftervissapunkten 18,beräkning om

30 §§29 ellerenligt 13 kap.skall lämnasuppgiftereller somom
januari 1998den 1punkten 24. Fr.o.m.mervärdesskattelagen avser

§ första10 kap. 17enligtskall lärrmasuppgifterpunkten 24 som
skattebetalningslagen.33 §stycketoch andrastycket 5 samt

självdeklarationilänmatsuppgiftervidareinnehållerRegistret som
kronofog-Från12.kontrolluppgifter punktenochpunkten 7

registeraratsfordranuppgifterhämtas motdemyndigheten attom
skuld-konkurs,beslutochindrivningsresultatnågon, omomom

fårskatteregistretcentralaDetpunkten 9.likvidationsanering, m.m.
ochbank-adressuppgifter,bostad, post-uppgifterinnehållaockså om

och15, 2113,ll,punkternafastighetsinnehavgironummer, m.m.
23.

centraladettillmyndigheterandrafrånuppgifter hämtasVissa
aktie-19,punktenbilregistretcentraladetfrånbl.a.skatteregistret,

26,punktenAlkoholinspektionen25,punktenbolagsregistret
punktenGeneraltullstyrelsenfrånochpunkten 27länsarbetsnänmder

ocksåskatteregistretcentralafår det1998januariden 128. Fr.o.m.
försäkringRiksförsäkringsverket motfrånuppgifterinnehålla om

fördelsbetydelseharUppgifterna29.punktensjuklönförkostnader
urvalskontrol-maskinelladevidförhållandenkontrollvärdaframatt ta

fånga ävenskall kunnaskattemyndigheternafördelslerna, uppatt .
aldrig lämnarverksamhetbedriversådana företag sommensom

företagSådananon-ñlers.s.k.skattemyndighet,tilluppgift dettaom
ansökananledningiregistermyndighetersofta i andraförekommer av

slag.olikatillståndbidrag eller avom
åtgärderskattemyndighetsuppgiftervidareinnehållerRegistret om
revisionuppgifterregistretinnehållerpunkten 2beslut. Enligtoch om
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och besök eller Sammanträffande i anledning kontrollverk-annat av
samhet. Uppgifter revisionsresultat i hög grad integritets-årom
känsliga och kan ibland efter fortsatt utredning beskattningsfråganav
framstå mindre välgrundade. Därför får endast vissa uppgiftersom om
revisionen registreras. För varje sådan åtgärd får tid, art,anges
beskattningsperiod, skatteslag, myndighets beslut beloppsmässigaom
ändringar skatt eller underlag för skatt med anledning åtgärdenav av

uppgift huruvida bokföringsskyldighet har fullgjorts.samt om
Registret innehåller också uppgifter tid och för planerad ellerartom
pågående revision punkten 14. Vidare innehåller registretm.m.
uppgifter underlag för bestämmande skatt punkten 3,om av
maskinellt framställda förslag till beslut beskattning punkten 4,om
ansökan och beslut anstånd punkten 5, uppgifter beslutom om om

beskattning, dock skälen för beslutet, uppgiftersamtom om
utmätning enligt 68 § 6 uppbördslagen punkten 8. Fr.o.m. denmom.

januari1 1998 punkten 8 uppgifter utmätning enligt 18 kap.avser om
§9 skattebetalningslagen.
Slutligen får det centrala skatteregistret innehålla administrativa och

tekniska uppgifter behövs för beskattningen punkten 6. Medsom
sådana uppgifter uppgifter i första hand hänför sig tillavses som
myndigheternas verksamhet och inte till den skattskyldige. En uppgift
kan administrativ eller teknisk endast fråndennaturvara av om
integritetssynpunkt framstår väsentligen betydelse.utansom

9.3.4 De regionala skatteregistrens innehåll

regionalaDe registren får innehålla vissa uppgifter hänför sig tillsom
lånet. Förutom vissa uppgifter identitet, beskattningsårom en persons
eller redovisningsperiod, ärendebeteckning eller ärendemening,annan
beteckning på handling eller uppgift handling inte finns iattom en
registret, uppgifter omprövning, överklagande och domstols beslutom

administrativa och tekniska uppgifter, får de regionala registrensamt
innehålla handlingar kommit in eller i ärendeupprättats ettsom som
hänför sig till länet.

Åtkomst9.4 till skatteregistren

integritetshånsynAv har innehållet i skatteregistren reglerats så
möjligt. frånDet integritetsskyddssynpunkt dockärnoggrant som av

minst lika betydelse reglera tillgången till uppgifterna.stor att
Riskerna för uppgifterna blir tillgängliga inom alltför kretsvidatt en
bör elimineras.
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uppgifterna finns ireglerar tillgången tillBestämmelser som
i sekretess-skatteregisterförordningenskatteregisterlagen och samt

uppgifterna skall användasanledning skiljafinnslagen. Det att om
skatteområdet ochskatteområdet eller de skall utbytas mellaninom om

skatteregisterlagensverksamhetsområde. samband medIannat
följande.anförde dep.chefen bl.a.tillkomst

och verksamhetsgrenar inomutbyte uppgifter mellan myndigheterl fråga avom
utlämnande skall ske uppgifterna behövsutgångspunktenskatteområdet bör attvara om

i fråga uppgiftsutbyte mellan deDetta bör alltså gällaför verksamheten. även om
tullmyndighetema administrerar bl.a.skattemyndighetema ochvanliga t.ex. som

mening naturligt i dettaDet sålunda enligt min ävenvid införsel.mervärdesskatt är att
allmänhetskattskyldiga torde också iskatteområdet enhet.. .Deavseendebetrakta som en

inom skatteförvaltningen.utbyte information skermedinförståddaväl att ett avvara
flerauppdeladskatteområdetverksamheten äromständighetenDen att

hinder i föralltså inte lägga vägenorganisatoriska enheter börochmyndigheter ett
ochbedrivas rationelltverksamhetenskall kunnaförbehövsuppgiftsutbyte ettattsom

effektivt sätt.
be-ihop med den direktaocksåavgifter hör näraskatter ochindrivningen av

kronofogdemyndighetema mängdfårdagslägetRedan iskattningsverksarnheten. en
indrivningsverksarnheten. Detför ärbehövsskattemyndighetemauppgifter från som

få tillgångframtiden kankronofogdemyndighetema imening naturligtenligt min att
indrivningsverksam-behövs imån deskatteregistren i denuppgifterna i detilläven nya

heten.
skatteområdet ochmellanövrigtuppgifter i annatVad sedan gäller utbyte av

börenskilda medborgarnaDeutgångspunktenverksamhetsområde bör arman.vara en
verksamhetför visslämnaskänsliguppgifterutgå frånnormalt kunna naturatt somav

fall skullei sådanauppgiftsutbyteEttverksamhet.också föranvändsinte avannan
restriktivintabörförDetta talarotillbörligt.upplevasmånga kunna att enmansom

Å delsbeaktamåstesidanandrauppgiftsutbyte. attgäller sådanthållning detnär man
uppgiftslämnande ochenskildesminska denmyndigheter kaninformationsutbyte mellan

kontroller.angelägnamöjliggörakandels sådantutbytestatsförvaltningens kostnader, att
uppgiftsutbytetillåtaman...intemåste ske börsåledesintresseavvägningVid den som

otillbörligtförriskenklan bedöms överutlämnande vägafall då intresseti andra än av
ifrågavarandedebeakta bl.a. hur näraDärvid måsteintegritetsintrång. passman

hossekretesskyddadeuppgifternai vilken mån årligger varandra,verksamhetsområdena
deunderrättaförvägifinns möjlighetmyndigheten detmottagandeden attsamt om

26 f1979/802146uppgiftsutbytet prop.enskilda s.om

områdetmellan detskatteområdetInformationsflödet friare inom änär
allt iframföråterspeglar sigverksamhetsområden. Dettaandraoch

heltkronofogdemyndigheterskattemyndigheter ochförhållandet att
skatteregist-uppgifter iterminalåtkomst till lagraseller delvis har som

ren.
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9.4. 1 Tenninalåtkomst

10 § skatteregisterlagen reglerar i vilken utsträckning uppgifterna i det
centrala skatteregistret får tillgängliga via terminal. Utgångs-vara
punkten för regleringen uppgifterna fårär finnas tillgängliga påatt
terminal endast i den mån behovet snabbt och enkelt få tillgångattav
till uppgifterna den risk frånväger integritetssynpunktäntyngre som
terminalåtkomst medföra jfr 1979/80:146 47.anses prop. s.
Terrninalåtkomst till uppgifter i registret får i princip finnas endast för
de ändamål för vilka registret dvs. för beskattningär och föravsett,
kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet. För skatte-
myndigheten i länet och för kronofogdemyndigheterna gäller vissa
begränsningar i terrninalåtkomsten, medan Riksskatteverket har
terminalåtkomst till hela det centrala skatteregistret. Att märka är att
tullmyndigheterna saknar tenninalåtkomst till skatteregistren trots att
det där kan fråga beskattningsverksamhet.även vara om

Skattemyndigheternas tenninalåtkomst i huvudsak begränsad tillär
de uppgifter hänför sig till länet. För vissa uppgifter mindresom av
integritetskänslig 5 och 6 §§ medges dock riksåtkomst.natur
Detsamma gäller uppgifter enligt 7 § där praktiska skäl talar för sådan
åtkomst.

Den länsvisa begränsningen tenninalátkomsten kan utgöra ettav
hinder i skattemyndigheternas kontrollverksamhet och medföra
effektivitetsförluster på grund uppgifter måste inhämtas påatt annatav

Ett exempel härpå följande.sätt. skattemyndighetEn skall beskattaär
företag har i länet och befinnssäte eller ha be-ett ägasom som

stämmande inflytande eller företagandra vilkaöver saknarannat
anknytning till länet. Det nödvändigt för Skattemyndighetenär att
skaffa sig helhetsbild samtliga företag. intresseAv då bl.a.ären av
befintliga terminalbilder innehåller avstämningar mellansom upp-
börds- och kontrolluppgifter. Dessa terminalbilder dock inte till-är
gängliga beträffande företag inte länsanknutna, eftersomärsom
kontrolluppgifterna endast omfattas länsåtkomst se Riksskatte-av
verkets yttrande 1995-12-20, dnr 7100-95/900 4-5.s.

För effektivisera kontrollverksamheten har skattemyndigheternaatt
fr.o.m. den 1 juli 1997 i avseende fått omfattande riks-ett en mer
åtkomst. Vid och inför revision har skattemyndighet terminal-en
åtkomst till uppgifter företags delägare bosatt iärett ett annatom som
län det där det reviderade företagetän beskattas. Regeringen uttalade
följande i motiven.

Inför revision företag har revisorn behov kunna granska bolagetsett ävenattav av
delägare, i syfte undersökaeventuellatransaktioner mellan bolaget och dessdelägare.att
Om delägarna bosatta iär län det där bolaget harän sitt har revisorn intesäteett annat
terminalátkomst till samtliga uppgifter bolagetsdelägare. Revisorn måstedå kontaktaom
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fram uppgifterna delägarenandra länet och be personalSkattemyndigheteni det ta om
och skicka dessaöver papper.

informationsstöd medgerskattemyndighetema harviktDet är ettatt som enav
medupptäcka brister i uppgiftslämnandetdet möjligtkontroll ocheffektiv gör attsom

till omfattatenninalåtkomsten vid revisionerGenom utökarimlig arbetsinsats. attatten
arbetet meddet där bolaget beskattaskani länbosatt ändelägare äräven annatsom

näringsidkareutnyttjasBegränsningen i åtkomsten kanunderlättas.revisioner somav
missbrukaför avsikthar systemet.att

utnyttjas såbehörighetssystem sättADB-system harSkatteförvaltningens ett som
harendastde tjänstemänuppgifterna i registret tilltillåtkomstenbegränsar somatt man

integritetssynpunkt intefrånnågot hinderRegeringenuppgifterna.behov attanserav
uppgiftertillterminalåtkomstfå äventillåta revisorerföreliggakan att ommot attanses

l996/97:l16 60.län propbosatt idelägarebolags är annat s.ett som

samtligatillterminalåtkomstinteKronofogdemyndigheterna har
kronofogdemyndig-Dock harskatteregistret.centralauppgifter i det

har§§. Vidarei och 65uppgiftertillgång tillheterna avsessom
gälleruppgifter i Det7tillgång till vissakronofogdemyndigheterna

förbehöverkronofogdemyndigheternauppgiftersådana attdå som
gäldenärsöverblickskaffa sigkunna övertidigt stadium enett en

ägarförhållandeuppgifterolika bolag,iekonomiska intressen t.ex. om
under-uppgiftergäller detVidare§ punkten 1.fåmansbolag 7i som

informera sigövrigtikronofogdemyndighetenförlättar att om
själv-iuppgifter länmasbetalningsfönnåga,gäldenärens t.ex. som

3 och 4punkternaskattebeslutpreliminärapunkten 7,deklaration
Kronofogdemyndigheternapunkten 8.skattbeslutslutligaeller om

punkten 12,kontrolluppgifterfrånuppgiftertillockså tillgånghar
för krono-underlagetviktigasteuppgifter detsådana äreftersom

krono-Slutligen harlöneexekution.beslutfogdemyndigheternas om
fastighetsinnehavuppgiftertilltillgångfogdemyndigheterna om

13.punkten
uppgiftertilltenninalåtkomstendastharKronofogdemyndigheterna

får denTerminalåtkomstenbegränsad krets avserör personer.ensom
makekronofogdemyndighet ellerhosgäldenärregistreradär somsom
likasågäldenären,medsambeskattasellergäldenärentill somannan

dessanågondärfåmansbolagidelägare personernågon är ett avsom
§§och 6i 5uppgifter samtfrågaIockså delägare. avsesär somom

kronofogdemyndighetersamtligahar43 ochpunkterna§7
tenninalåtkomstenuppgifterövriga ärfrågaIterminalåtkomst. om

registreratmåldär ärläni detkronofogdemyndighet ettbegränsad till
åtgärder.exekutivaför

terminal-skatteregistren ärregionalai deuppgifternafrågaI om
stycketandra§i llhandlingarsådanatillåtkomsten avsessom

skattekontordetförbehållenförsta handiskatteregisterlagen som
terminal-fåskattekontorkanDockhandlägger ärendet. även annat

Riks-ärende.handläggningenförbehövsdärtill detåtkomst ettavom
tilltenninalåtkomsthari länetSkattemyndighetenochskatteverket
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övriga uppgifter i det regionala skatteregistret. Kronofogdemyndig-
heterna saknar helt terminalâtkomst till uppgifter i de regionala
skatteregistren.

Till skillnad från vad gäller frågai det centrala skatte-som om
registret begränsas åtkomsten till de regionala skatteregistren genom

endast vissa sökbegrepp får användas uppgifter skall framnäratt tas
registren. Sökbegrepp får användas ärur som personnummer,

organisationsnummer, firma, ärendebeteckning, taxeringsår,namn,
beskattningsår, inkomstår, redovisningsperiod, handläggande enhet,
datum och uppgift i handläggningsgången ärendet befinner sigom var

såvitt gäller de inkomna och registrerade handlingarna enligtsamt,
§11 andra stycket skatteregisterlagen, ärendebeteckning be-och

teckning handling.

9.4.2 Utlämnande uppgifterav

Innehållet i skatteregistren omfattas vad allmän handlingutgörav som
enligt 2 kap. TF. Allmänhetens del uppgifter irätt skatte-att ta av
registren kan därför inskränkas endast särskild lag och förgenom
särskilda ändamål.

Sekretesslagen innehåller bestämmelser inskränker rätten taattsom
del uppgifter i skatteregistren. Sekretessen gäller enskilda,av mot men
också i förhållande till andra myndigheter eller till självständigannan
Verksamhetsgren inom myndigheten kap.1 2 och 3 sekretess-
lagen.

Enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess i myndighets
verksamhet, bestämmande skatt eller taxeringsom avser av som avser
eller i övrigt fastställande underlag för bestämmande skatt, förav av
uppgift enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.om
Motsvarande sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser
förande eller register i skatteregisterlagen föruttagav ur som avses
uppgift har tillförts sådant register. Skattesekretessen i 9 kap. §lsom
sekretesslagen absolut såvittär gäller uppgifterna i skatteregistren.
Sekretessen gäller således det står klartäven uppgifterna kanattom
lämnas någon lider därav.ut utan att men

Sekretessen för uppgifterna i skatteregistren kan brytas under vissa
förutsättningar. Enligt 1 kap. § sekretesslagen5 sekretess inteutgör
hinder uppgift lämnas det nödvändigt för denärmot att ut, attom
utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet.
Undantag från skattesekretessen kan också förekomma med stöd deav
allmänna bestämmelserna i kap.14 sekretesslagen. Enligt kap.14 1 §
sekretesslagen hindrar inte sekretess uppgift lämnas tillatt annan
myndighet, uppgiftsskyldighet följer lag eller förordning.om av
Uppgiftsskyldigheten måste uttrycklig. Det inte tillräckligt medärvara



till skatteregister... 205Tillgång1998:9SOU

myndigheterna förmellansamarbeteföreskrifterhållnaallmänt attom
kap.med stöd 14också lämnasUppgifter kansekretessen.bryta ut av
medkataloginnehållerbestämmelsensekretesslagen. Den2 § en

sekretessbl.a.katalogenutlämnande. Iförförutsättningar attanges
tilllämnasmisstanke brottangåruppgiftinte hindrar att omsom

myndighet harpolismyndighet elleråklagarmyndighet, attsomannan
dettaochföreskrivet för brottetfängelsebrottet, äringripa mot om

uppgifter kan länmasböter. Vissapåföljdföranleda änkan antas annan
straffföreskrivet lindrigare änintedet för brottet ärendastut om

densekretesslagen,stycket§ första14 kap. 3tvâ år. Enligtfängelse i
och 2följer 1vadfårgeneralklausulen, utövers.k. avsom

uppenbartdetmyndighet,tilluppgift lämnas ärsekretessbelagd attom
framför det intresseföreträdeharuppgiften lämnasintresset somattav

vissafrågainte iGeneralklausulen gällerskall skydda.sekretessen om
eller,förordningellerlagutlänmandet striderelleruppgifter motom

föreskriftdatalagen,personregister enligtuppgift isåvitt angår som
datalagen.stödmeddelats medhar av

skatteområdetinomUppgiftslämnande9.4.3

skatte-iuppgifterlämnamöjligheternaSom är att utnämnts ovan
principen ärallmännaskatteområdet. Den attgoda inomregistren

denskattemyndighet tillfrånfå lämnasskalluppgiften annan omenen
skatte-Mellanverksamhet.myndighetensmottagandedenförbehövs
stödmeduppgiftsbytefrittprincipdärför irådermyndigheterna avett

16 §kap.3gäller enligttaxeringslagen. T.ex.i bl.a.bestämmelser
skatte-begäranskyldigamyndigheter ärtaxeringslagen att avatt

ochförfogarde överuppgiftertillhandahållamyndighet somsom
intedockgällerför taxering. DettabehöverSkattemyndigheten

kap.2enligtutrikessekretessför sk.föremåluppgifter ärsom
iuppgifterskalltaxeringslagen§kap. 17Enligt 3sekretesslagen.

gransk-förhandlingarandra upprättatsoch isjälvdeklarationer som
tilllämnatsellertaxeringskontrollvidomhändertagitsning eller

bl.a.tilllämnaspå begäranenligt LSKtaxering utförledning
Motsvaran-kontrollverksamheten.behövs fördetskattemyndighet om

Bestämmelsernamervärdesskattelagen.finns i bl.a.bestämmelsede
§lkap.14imeningi denuppgiftsskyldighetinnebär avsessomen

sekretesslagen.
uttryckligastödmedskerinformation inteutbytetmåndenI avav

medskatteområdetinomutbytasinformationkanbestämmelser därom,
för-Enligtsekretesslagen.3 §kap.generalklausulen i 14stöd av

det ärtillämpligsärskilt närdenbestämmelsenden ärtillarbetena
medmyndighetermellaninformation sammautbytefråga avom

ellerkompetensområdenlokalaskildamedbehörighetsakliga men
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myndigheter har närbesläktade funktioner och båda harsom som
rättslig befogenhet direkt fordra in de utväxlade uppgifternaatt prop.
1979/80:2 326 Generalklausulen tillämpas också i frågas. attom
lämna uppgifter från skatteregister till kronofogdemyndigheterna,ut
i den mån de inte har terminalâtkomst därtill.

9.4.4 Uppgiftslämnande utanför skatteornrådet

Även i fråga lämna uppgifter skatteregistrenatt utanförutom ur
skatteornrådet förekommer författningsreglerad uppgiftsskyldigheten
för skattemyndigheterna. För det första får vissa uppgifter lämnas ut

ADB-medium till mindre antal namngivna myndigheterett med
stöd 15 § skatteregisterlagen och 4 § skatteregisterförordningen.av
Ytterligare sådan föreskriven uppgiftsskyldighet i 14 kap.som avses
1 § sekretesslagen finns i bl.a. 22 § taxeringsförordningen
1990:1236 och i 17 § skattebrottslagen. Enligt 22 § taxerings-
förordningen skall skattemyndighet anmälangöra till åklagare såen

det finns anledning brott enligtsnart skattebrottslagen elleratt anta att
brott 12 kap. 7 § aktiebolagslagen har begåtts.mot I anmälan skall

de omständigheter grunden förutgör misstanken. Iblandanges som
kan det svårt alla deavgöra uppgifter myndighetenattvara om som

bör länmas i samband med uppgiftsskyldigheten fullgörsutanser att
verkligen omfattas denna skyldighet. I sådant fall bör uppgifts-ettav
skyldigheten kunna omfatta alla de uppgifter den mottagandesom
myndigheten skäligen kan ha behov Sådana uppgifter kanav.
dessutom regel lämnas med stöd 14 kap. 3 § sekretesslagenutsom av

BRÅ-PMjrf 1980:4 85.s.
Saknas uppgiftsskyldighet enligt lag eller förordning får skatte-

myndighet ändå lämna uppgifter under de förutsättningarut som anges
i kap.1 5 § och 14 kap. 2-3 §§ sekretesslagen. Av särskilt intresse

de förutsättningarär gäller för lämna uppgifter skatte-att utsom ur
registren till brottsutredande myndigheter.

Föreskriften i 1 kap. 5 § sekretesslagen innebär sekretess-att en
skyddad uppgift får lämnas endast det nödvändigt förär denut attom
utlämnande myndigheten skall kunna sköta de uppgifter åvilarsom
denna. Det har se 1979/80:2 123 det ligger inomansetts attprop. s.

myndighets verksamhet till så misstanke brott bliratten attse om
utredd, anmälningsskyldighetäven därom inte författnings-ärom
reglerad. 1 kap. 5 § sekretesslagen tillämpas främst i de fall då förut-
sättningar lämna uppgifter enligt 14 kap. 2 ochatt 3 §§ sekretess-ut
lagen inte för handen. Bestämmelsenär skall dock tillämpas restrik-
tlvt.

Genom bestämmelsen i 14 kap. 2 fjärde§ stycket sekretesslagen
har skattemyndighet möjlighet anmäla misstanke brott tillatt om
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brottetingripamyndighet harpolis elleråklagare, motattsomannan
författningsreglerad. Skatte-uppgiftsskyldighetendåfall äri änannat

initiativskyldiga påför sig intesåledes i ochmyndigheterna är att eget
Emellertid följerfråga.komma ihär kanbrottanmäla sådana avsom

begäranskattemyndighetsekretesslagenkap. 5 §15 att av enen
andrauppgifter till denlämnaskyldignormaltmyndighet är attannan

sekretesshinderkan lämnasuppgifternamyndigheten, utanut avom
länmasuppgifter skall kunnaFör1983/84:142 27. utprop. atts.

detkrävssekretesslagenstycketfjärde2 §14 kap. attmed stöd av
brottetfängelse ochföreskrivetskallför brottetpåföljd attvarasom

vissafrågapåföljd böter. Iföranleda änkunnaskall omantas annan
förtroendekaraktärsituationerisekretessomfattasuppgifter avavsom

ibrottetdetdessutomstyckenasjättefemte ochenligtkrävs att
vilkeninteBestämmelsentvå år.lägstfölja fängelsefråga kan anger

får själv bedömaSkattemyndighetenmisstanke krävs,grad utansomav
Misstankenkan lämnasuppgifternasådanmisstanken ut.är attom

och1981/82:186 25begånget prop.brottdock ärskall s.somavse
föreståendeuppgiftergällerdetNär1983/84:142 27 oms.prop.

tillämpas.sekretesslagen3 §kap.allvarliga fall 14ikanbrott
sekretesslagenstycket är3 § förstakap.Generalklausulen i 14

idärför främsttillämpasoch 2 §§. Denförhållande till 1isubsidiär
intemisstanke brottgälleruppgifterutbytefråga somomsomavom

gälleruppgifternaellerpåföljd böter närsvåraremedföra änantas
skattemyndigheternalämnasUppgifterna kanförestående brott. ut av

mottagandedenfrånbegäranefterinitiativsåväl på eget ensom
uppenbartdetutlämnandet ärför ärFörutsättningenmyndigheten. att

framför intressetföreträdeharuppgiften lämnasintresset attatt av
särskiltbörintresseavvägningenVidskall skydda.sekretessensom

verksamhetsområdenaifrågavarandedehurbl.a.beaktas närapass
hossekretesskyddadeuppgifternamåni vilken ärvarandra ochligger

myndigheten.mottagandeden
meduppgifterutbytethinderför sig ingeti ochfinnsDet mot att av

rutin-dockTankenrutimnässigt. ärgeneralklausulen sker attstöd av
frågaIförfattningsreglerat.regel skalluppgiftsutbyte imässigt vara

uppgifts-rutinmässigtsådanthinderfinnsskatteregistren ettmotom
General-åklagare.polis ochtillskattemyndigheternafrånutbyte

för-ellerlagstriderutlämnandetmåni dengäller inte motklausulen
datalagen,enligtpersonregisteruppgift iangårsåvitteller,ordning

Bestämmelsendatalagen.med stödmeddelatsharföreskrift avsom
reglersärskildaskatteregisterlagensförtillbakaträdadärförmåste om

§Enligt 15skatteregistren.frånuppgifter får lämnasformi vilken ut
på ADB-lämnasskatteregisteruppgifter ifårskatteregisterlagen ut

endastbeskattningsyfteoch i änmyndigheterandratillmedium annat
det.medgivitharregeringenförordning ellerellerlagdet följer avom
ochskatteregisterförordningenfinns ibestämmelsersärskildaSådana
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gäller endast fåtal mottagande myndigheter. Andraett myndigheter,
däribland polis åklagare,och har inte möjlighet få uppgifternaatt
utlämnade på ADB-medium.

kap.14 sekretesslagen gäller inte alla uppgifter förekommersom
i skatteverksamheten. Uppgifter enskildas personliga och ekono-om
miska förhållanden skattemyndighet erhållit enligt avtal medsom
främmande omfattas inte 14 kap. 1-3 §§ sekretesslagen.stat av

9.5 De brottsutredande myndigheternas tillgång till

skatteregistren i praktiken

I detta avsnitt vi frågor de brottsutredande myndigheternastar upp om
tillgång till uppgifter i skatteregistren. Det bör i sammanhanget

upplysningarpoängteras skatteregistren i första hand inte kanatt ur
Åklagareanvändas bevismaterial vid rättslig prövning.som en som

skall väcka åtal måste därför i stället ha tillgång till de handlingar där
uppgifterna finns dokumenterade. kan finnasDet dock behovett attav
i förundersökningar använda skatteregistren för få upplysningaratt om
vilka de relevanta uppgifterna och i vilka handlingar uppgifternaär
finns. Utanför förundersökningarna finns inte behov attsamma av
uppgifterna skall samlas in i sådan form de skall kunna användasatt

bevismedel i domstol. Genom upplysningarna skatteregistrensom ur
kan den brottsbekämpande myndigheten i kriminalunderrättelse-t.ex.
verksamhet skapa sig bild brottslig aktivitet och deen av personer
eller företag inblandade däriär och därmed bana förväg ettsom
beslut inleda förundersökning.att

Med stöd bestämmelserna i sekretesslagen finns förutsättningarav
för de brottsutredande myndigheterna i princip få allaatt ut upp-
lysningar i skatteregistren relevanta förär brottsutredningen. Isom
praktiken måste emellertid följande beaktas.

Polis och åklagare har ingen direkt åtkomst till skatteregistren. De
måste därför förlita sig till skattemyndigheterna förser dem medatt
nödvändiga uppgifter. Skattemyndigheterna i vissa fall skyldigaär att
på initiativ lämna uppgifterna i samband med brottsanmälan.eget ut

andra fallI får skattemyndigheterna lämna uppgifterut eget
initiativ. Uppgiftsutbytet sker skattemyndigheternas initiativsom
täcker del polisens och åklagares behov. Behovet därutöverstoren av
måste dock täckas polis och åklagare begär uppgifternaatt attgenom
skall lämnas Oftast har då polis och åklagare sådant underlagut. ett

de kan specificera vilka uppgifter behövs. Skattemyndig-att som
heterna kan då, de upplysningar de erhåller från skatte-genom
registren, fram och lämna dessa uppgifter. förekommerDet dockta ut

de relevanta uppgifterna kan preciseras först efter omfattandeatt
sökningar och urvalsprocesser endast den har direkt åtkomstsom som
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fågenomföra. skattemyndigheterna skallFörtill registren kan göraatt
från brottsutredandeskatteregistren på initiativ desökningar isådana

relevanta i pågåendekrävs sökningarnamyndigheterna, är ävenatt en
ända-fall bryter skattemyndigheternaskatteutredning. I annat mot

Är förhindradei dessa fallskattemyndigheternamålsprincipen. att
brottsutredandeskatteregistren kan deeller urval isökningargöra

uppgifter med hjälpfå fram relevantaha svårtmyndigheterna att av
för-komplicerade brottsligadet frågaskatteregistren, när är om

faranden.
bestämmel-huruvida sekretesslagensråder osäkerhetvissa fallI om

myndig-brottsutredandetill deuppgifterna lämnasmedger utattser
brottsbekämp-försig relevantauppgifterna iheterna äräven om

med stödlämnasregistren kanuppgifternaningen. Så länge ut avur
skattemyndig-sigtorde i och försekretesslagen,och 2 §§14 kap. 1

brottsutredandetillgodose deinskränkningar kunnaheterna utan myn-
förhåller det sigannorlundauppgifter. Någotönskemåldigheternas om

måstesekretesslagenkap. 3 §§ eller 14i stället 1 kap. 5om
Skattemyndighetenfordrarbestämmelsereftersom dessatillämpas, att
nödvändigt förutlämnandetprövningantingen är attgör av omen

intresseav-verksamhet ellerskall fullgöra sinskattemyndigheten en
skallintresseavvägningenVidmotstående intressen.Vägning mellan

likauppgifterna inteförsekretessen ärSkattemyndigheten beakta att
enligtFörundersökningssekretessenpolis och åklagare.stark hos

enskildeför dentill skyddoch sekretessenkap. § sekretesslagen5 l
utlämnande kangäller endastenligt sekretesslagen9 kap 17 § ettom

därförrestriktivitet kanVissmedföra skada för dessa intressen.antas
§ ochkap. 5åberopande 1märkas lämna uppgifter undermot att ut av

skattemyndig-främstfallet14 kap. 3 § sekretesslagen. Detta närär
samarbetarmyndigheternaheterna och de brottsbekämpande attutan

i denSå blandkonkret brottsmisstanke uppkommit. sker annat sam-en
Riksenhetenförekommer dels inomverkan mellan myndigheterna som

delsekonomisk brottslighet och de regionala samverkansorganen,mot
Oftaföreteelser.aktioner riktade olika branscher elleri särskilda mot
elleråtgärderverksamheten där inriktad på brottsförebyggandeär

informationsutbyteoch kräver förhållandevis frittförberedelser ett
Eftersom skattemyndigheterna måstemyndigheterna.mellan göra en

hos deintresseavvägning och då beakta den sekretessensvagare
händer det skattemyndigheternamyndigheterna,mottagande att anser

viduppgifter skatteregistrenförhindrade lämna relevantasig att ut ur
samverkan.sådan

granskadet intressedessa problembeaktande är närmareI attavav
till delämnasuppgifter skatteregistrensituationernade olika när utur

avsaknadenoch ställa fråganmyndigheternabrottsutredande avom
verksam-brottsbekämpandeför dennackdelarmedfördirektåtkomst

heten.
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En beskrivning hur skattebrottsligheten förhåller sig tillav annan
ekonomisk brottslighet finns i avsnitt 10.3. Av den beskrivningen
framgår skattebrott till skillnad från ekonomiskatt brottslighetannan
i regel begås isolerad från brottslighet. Mervärdesskatte-annan
bedrägerier kan dock i många fall inslag iutgöra organiseradett en
brottslighet. Likaså kombinationenär skattebrott och bokföringsbrott
förhållandevis vanlig. En misstanke skattebrott uppkommer för detom

hos skattemyndighet, vanligen i revisionsverksamheten.mesta en
Skattemyndigheterna får också tips från andra myndigheter eller från
allmänheten antingen i form anmälan ellermotav en etten person
företag eller information företeelser kan omfatta skatte-som om som
brott. Ett sådant tips kan föranleda skattemyndigheterna inledaatt en
kontroll den skattskyldige. Oftast brukar sådan kontrollav en
handläggas vid särskilda enheter inom revisionsverksamheten med
inriktning eko- och skattebrott. Uppkommer misstanke brottmot om
i kontrollverksamheten, eller inleds kontroll grund tips, taren av

inom skatteförvaltningen fram de uppgifter har denman man om
skattskyldige kompletterar dessargenom registerslagning ellersamt
ytterligare utredning. Om tipset företeelse inleds kontrollenavser en
med de maskinella urvalssystemen används för finna denatt kretsatt

eller företag kan berörda.av personer som vara
Skattemyndigheten skyldig anmäla vissaär brott, bl.a. skatte-att

brott, till åklagaren. I de flesta fall slutför Skattemyndigheten
skatteutredningen innan brottsanmälan Bedömer den revisorgörs. som
handhar skatteutredningen den misstänkta brottsligheten allvarligatt är
eller svårutredd, han dock ofta underhandskontakt med polis ellertar
åklagare för sin utredning och redogöra för sinaatt presentera

Ärmisstankar innan anmälan sker. underlaget tillräckligt och finns
alltjämt brottsmisstanke kan kontakten i formellutmynnaen en
brottsanmälan och i åklagaren beslutar förundersökning. Iatt annatom
fall kan revisorn behöva komplettera sin utredning. När skattemyndig-
heten gjort brottsanmälan och åklagaren beslutat inleda för-en att

utföraundersökning, det därefter polisens sakär brottsutrednings-att
arbetet. Det då nödvändigt förär polisen och för den åklagare som
leder förundersökningen kunna del uppgifter tagits framatt ta av som
i skatteutredningen och relevanta för brottsutredningen.ärsom

Polisen och åklagaren förses skattemyndighetens initiativ med
uppgifter tagits fram i skatteutredningen, oftast med stödsom av
upplysningar i skatteregistret. Behovet begära ytterligareatt utav

Äruppgifter varierar. skatteutredningen redan utförd finns färdigen
revisionspromemoria. I enklare fall den allt skriftligt materialär som
behövs i förundersökningen. Då brukar kontakten mellan polis och
skattetjänstemannen utfört skatteutredningen kunna begränsas tillsom

telefonkontakt i samband med den utredande polismannen sätteratten
sig in i ärendet. Ytterligare registerslagning i skatteregistren behövs
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fall behovsaknar i dessabrottsutredande myndigheternainte. De av
Uppskattningsvis 70skatteregistren. ärtillgång tilldirekt procent av

genomsnitt 74det enklare slaget. Iskattebrottsutredningarna pro-av
revisionsprome-färdigåterföljsbrottsanmälningarnacent av enav

125.SkattekriminalEkobrottsberedningensmoria rapport s.
revisions-finns färdigdå det ändåfall,kompliceradeI enmenmer

bådeSkattemyndighetenkonsulterabehövapolisenpromemoria, kan
i frågafallet ochenskildai detomständigheternavad gäller rentom

falli dessaskatteregistren kanUppgifterskatterättsliga frågor. ur
Uppgifternasekretesslagen.och 2 §§14 kap. lmed stödlämnas ut av
med stödintresseavvägningefterlämnasockså kunnatorde ut aven

Är komplet-omfattandefrågadet integeneralklausulen. merom
falli dessainte hellermyndigheternabrottsutredandedetordeteringar

skatteregistren.tilltillgångdirektbehovha av
med brotts-avvaktalämpligtdet intefallfinns ärDet när att

kunnaslutförts. Förskatteutredningentill dessutredningen attatt
så effektivtskattemyndigheternasochbåde polisensutnyttja resurser

ochbrottsutredningbedrivaeftermöjligt, strävar attmansom
misstankefrågadetsamtidigtskatteutredning när är om merom

ochpoliskomplicerade fall kansärskiltIomfattande skattebrott.
före-fallsådanautredningarna. Isamlokaliseraskattemyndighet t.o.m.

och åklagarepolisrevisionspromemoria,färdigingenligger utan
fram idessaefter handuppgiftermed relevanta tasförses som

skattebrottsligtdåunderlättarSamordningenskatteutredningen. ett
medkan skeSökningarnaskatteregistren.isökningarperspektiv vid

förbådebetydelseofta haruppgifternaeftersominriktningen,den
deBetydelsenbrottsutredningen.och förskatteutredningen attav

blirregistrentillgång tilldirektsaknarmyndigheternabrottsutredande
fall ringa.i dessaäven

och skatte-brotts-samordnamöjligtpraktisktalltidinteDet är att
bl.a.förekommerlämpligt. Detdet attutredningarna äräven om

förfogandetill åklagarensställautredningsresursersaknarpolisen att
skatteförvaltningen.frånbrottsanmälandennenär emottar en

detid ochlängreoutreddaliggamåste dåBrottsanmälningarna en
skatte-ochsamordnade brotts-uteblireffektivitetsvinster som

upplysningarocksåinnebärmedföra. Detavseddautredningar attär att
Är skatte-effektivtutnyttjas sätt.inte kanskatteregistren ettur

ochpolisinleds kanbrottsutredningenslutfördutredningen när
revisionspromemoriatill denfå tillgångoch för sigiåklagare som

harRevisionspromemorianutredningen.ñskaladenframtagits i
harmyndigheternabrottsutredandedetagits framemellertid då attutan

särskiltskatteregistren. Iisökningarnainriktningenpåverkakunnat av
intekanskeskatteregistreninnebär detutredningarkomplicerade att

Eftersomeffektivabrottsutredningen sättet.det förutnyttjats på mest
företaSkattemyndighetenintekanavslutats,skatteutredningen nya
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sökningar i skatteregistren med den inriktning brottsutredarnasom
önskar bryta ändamålsprincipen.utan Polisatt och åklagaremot är
därför i de fall revisionspromemorian behöver kompletteras hänvisade
till begära specifika uppgifter. Behövsatt omfattandeut komplet-mer
teringar ofta möjlighetenär söka i skatteregistren förutsättning.att en

deAtt brottsutredande myndigheterna saknar direkt tillgång till
skatteregistren kan således i dessa fall medföra relevanta uppgifteratt
inte kommer brottsutredningen till del.

Behovet de brottsutredande myndigheternaatt delav tar av
uppgifter i skatteregistren föreligger också i fall konkretanär
brottsmisstankar saknas. De nämnda samarbetsprojektovan som avser
brottsförebyggande arbeten eller förberedelser för förundersökningar

exempel därpå.är Uppgifter i skatteregistren kan också behövas i
polisens underrättelseverksamhet. Som finns riskennämnts attovan
inte alla relevanta uppgifter kan lämnas med stöd sekretesslagenut av
i fall konkretnär brottsmisstanke inte föreligger. I dessa fall ären
avsaknaden direkt åtkomst till skatteregistren till nackdel för brotts-av
bekämpningen.

Det förekommer de brottsutredande myndigheterna behöveratt
uppgifter skatteregistren det finns motsvarande fiskalutan attur en
utredning eller fiskalt intresse. Detta fallet utredningarnaett ärens om

ekonomisk brottslighet skattebrott.än Skattemyndig-avser annan
heterna kan då i beaktande ändamålsprincipen inte bistå medav
sökningar i skatteregistren. I dessa fall detär självklarhetnärmast en

de brottsutredande myndigheterna hade kunnatatt utnyttja registren
effektivt, de hade haft direkt tillgång därtill.mer om

Sammanfattningsvis finns för närvarande fall de brottsutredandenär
myndigheterna inte får del samtliga relevanta uppgifter skatte-av ur
registren. Detta gäller också i de fall brottsmisstanken skatte-avser
brott. Frågan polis och åklagare bör ha bättre tillgång tillom
skatteregistren behandlas inte i denna utredning. Slutsatserna i detta
avsnitt inte sikte dessa myndigheters behov uppgiftertar av ur
skatteregistren, skall i stället tjäna för analysenutan avstampsom av

skattebrottsenheterna bör ha direkt åtkomst till registren.om

överväganden9.6

9.6.1 Allmänt behov ökad tillgång till skatteregistretom av

Skattebrottsenheterna skall självständiga i förhållande tillvara
skattemyndigheterna i övrigt. Skattesekretessen gäller därför gentemot
skattebrottsenheterna. Eftersom sekretessen i skattebrottsenheternas
verksamhet kommer densamma i brottsbekämpandeatt vara som annan
verksamhet se kapitel 8, förutsättningarna förär skattemyndig-att
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också iskatteregistrenuppgifter iskall lämna stort settherna ut
skattemyndig-fördet lättarekommerMöjligendesamma. att vara

uppgifter till skatte-intresseavvägning lämnavidheterna utatt en
renodlathartanke på dessamedbrottsenheterna attettatt ansvar

anknytning.fiskalmedutreda brott
skattebrottsenheternastillfredsställandedetdockFrågan ärär attom

sekretess-med stödenbartskall bestämmasuppgifternatilltillgång av
ordningsådanmedproblemenavsnitt harföregåendelagen. I en

saknadäravtillämpningkan medSkattebrottsenheternaberörts.
kontroll-de fallfrämst iskatteregistren näriupplysningarrelevanta

kanutredningfiskaluppgifter förframinte tagitverksamheten somen
uppgifter inte kanfall dåeller i debrottsutredninggrund förtillligga

Detsekretesslagen.§§och 214 kap. lmed stödlämnas ut av
användas iskalluppgifterna inteframför alltgäller närsistnämna en

kontrollverksarnheten iförföreträdaremåsteDåförundersökning.
verksam-för dennödvändigtuppgiftsutbytethuruvida ärstället pröva

deuppgiften lämnas övervägerintresseteller utheten attavom
skydda.skallsekretessenintressen som

därmed lämnatsambandibrott ochanmältSkattemyndighetenHar
falli de flestareglergällandetorderevisionspromemoria,över nuen

uppgifter i skatte-åtkomsttillräckligskattebrottsenheterna avenge
arbets-andrautföraskall dock ävenSkattebrottsenheternaregister.

kommitförundersökningarmedåklagarebiträdauppgifter än somatt
Enligtrevisionsverksamheten.frånbrottsanmälanefterståndtill

brottsutredningarimedverkanskattemyndigheterslagtillförslaget om
arbete,brottsförebyggandebl.a.bedrivaskattebrottsenheternafår

initieraocksåkanunderrättelseverksamhet. Despaning och egna
revisions-sällanförekommerfalldessabrottsutredningar. I en
samlade.finnsskatteregistrenuppgifterdär relevantapromemoria ur

kansökningarSådanaskatteregistren.istället sökasmåste iDessa
urvals-använderiblandoch förutsätteromfattande att manvara

medskattebrottsenheternabiståkanRevisionsverksamhetenprogram.
Skatte-utredning.fiskalide behövsendastsökningardessa enom

specificeradebegärai ställetvisserligenkanbrottsenheterna att
detförförutsätterspecificeringarsådanalämnasuppgifter ut, men
desystematiskt förgenomsöktsförst attskatteregistrenmesta att mer

betydligttidsåtgångentordefallheltäckande. Iskall vart varavara
uppgifterna lämnasmåste begäraskattebrottsenheterna attstörre om

Medskatteregistren.fram demsjälva kunnaföri stället taatt urut
effektivtpåskattebrottsenheternainnebär dettaregler ettnuvarande att

utredningarderasendastskatteregistrenanvända sigkansätt omav
Någontagits fram.uppgifternadärutredningarfiskalamotsvaras av
fiskaladenfrånskatteregistren iutnyttjamöjlighetpraktisk att en

utredningsverksarnhetunderrättelse- ellersjälvständigverksamheten
skattebrottsenheternasifrågasättasdärförkanfinns inte. Det om



214 Tillgång till skatteregister... sou 1998:9

potential kommer kunna utnyttjas fullt de inte fåratt direktut om
tillgång till skatteregistren.

För åskådliggöra problemet praktisktatt perspektiv harettur
utredningen fått bistånd Riksskatteverket med promemoiaav en om
behovet skatteregistren i skattebrottsenheternas verksamhet. Iav
promemorian anförs bl.a. följande behovet direktåtkomst tillom av
registren skattebrottsenheternanär skall initiera brottsutredningaregna
och de skall utföranär brottsförebyggande åtgärder.

Om skattebrottsenheterna ändamålsenligt ska kunnasätt initieraett brottsutred-egna
ningar behövs tillgång till skattemyndigheternasurvalssystem. För kunna användaatt
urvalssystemen krävs tillgång till uppgifter i centrala skatteregistret.

Exempel: Skattebrottsenheternafår från myndighet signal företeelseannan om en ny
berör skattebrottsområdet. För snabbt och enkelt undersöka företeelsensom att harom

brottsinslag användsurvalssystemenmed hjälp det kan kontateras endast fåtalvars att ett
företag flera inom viss bransch, kantusen, aktuella fört.ex. denav nämndaen vara
företeelsen.

Att manuellt selekteringgöra enligt iär omöjligt. Alternativetstort ären settovan
Skattemyndigheteni stället skulle fram uppgifternaatt för lämna till skattebrotts-ta att

enheten, vilket skulle bli mycket tidskrävande för båda enheterna.

Förgranskning

Efter urvalet förgranskninggörs i form registerslagning för avgöraen attav mot
vilken person/företeelse utredningen ska inriktas. Uppgifterna i bl.a. skatteregistren är
då nödvändighet. Som exempel kan nämnas efter personen/företageten att man ser om

registreratär arbetsgivare och/eller till mervärdesskatt redovisning ochsom samt om
betalning skatter och avgifter i tid.görsav

Utan åtkomst till uppgifterna i skatteregistren skulle skattebrottsenheten behöva
begära Skattemyndigheten fram motsvarande uppgifter.att Skattemyndighetentar ska
också sekretessenpröva i varje enskilt fall. Ofta kan det vid tillfälle behövasett senare
kompletterande information och då får skattebrottsenheten åter kontakt medta
skattemyndigheten får fram de uppgifterna och göra sekretessprövning.tasom nya en ny

En sådan arbetsfördelning mellan skattebrottsenheten och andra enheter inom
Skattemyndighetenskulle påverka effektiviteten negativt. Dessutom det,är nämntssom

inte säkert sekretesslagenmedger efterfrågadeatt uppgifter lämnas tillovan, att ut
skattebrottsenheten.

Vidare har Skattemyndighetenför antal uppgifter endastlänsåtkomst, vilket skulleett
innebära skattebrottsenhetenskulle behövaatt vända sig till flera skattemyndigheter för

få önskadeuppgifter. Flera skulle dåatt bli involverade i skattebrottsenhetenspersoner
arbete, vilket för enskild kan uppfattas integritetskänsligt än elleren som mer ettom en
fåtal har riksåtkomst till uppgifterna.personer

Brottsförebyggande arbete

Urvalssystemen och skatteregistren ocksåär nödvändiga för skattebrottsenheternaatt
ska kunna bedriva effektivt brottsförebyggande arbete. Somett exempel kan nämnas:

för söka reda på viss kategori skattskyldigaatt bör få viss information,en som-
för kunna undersöka indikationer formeratt brottslighet,nya av-
för kunna bevaka, "punktmarkera", vissatt förehavanden vilket ien persons-

praktiken kan innebära bevakning händelser i skatteregistren m.fl. register.av
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kanskatteregistrentillåtkomstdirektbehovSkattebrottsenheternas av
utfärdat myndighets-Regeringen harsammanhang.i störresättas ett

ekonomiskbekämpningenförriktlinjerochmål avgemensamma
myndighetssam-hand sikteförstaiRiktlinjernabrottslighet. tar

arbete.myndigheternasförmålochverkan gemensammaanger
brottsförebyggande insatserbl.a.tonviktökadläggerRegeringen en

formerindikationerfram tidigafåförinsatseroch avnyaatt
bekämpningvidUtredningsurvaletbrottslighet.ekonomisk av

myndig-delseffektivtskall bli attbrottslighetekonomisk genommer
spaningenellerkontrolleninriktar motdvs."punktmarkerar",heterna

frågaiförflutetkriminelltmedellerförhållandenkriminella personer
projektform.ibedrivsutredningardelsekobrott, attgenomom
varandrainformeralagstiftningensskall inomMyndigheterna omram

ekobrottsbekämpningen.sådant rörsom
skattebrottsenheternabrottslighetekonomiskadenfrågaI somom

i skatte-lagratutredningsmaterialetdelfinnsutredahar storatt aven
utifrånarbetaskall kunnaskattebrottsenheternaFörregistren. att

myndighetsgemen-uppnå detillbidrariktlinjer ochregeringens att
till skatte-tillgångeffektivdärfördebehövermålen ensamma

registren.
skatte-behovuttalatsåledes attSammanfattningsvis finns ett av

skatteregistren.uppgifter itilltillgångdirektfårbrottsenheterna
skallskattebrottsenheterna utövafalli destörstBehovet varasynes

förundersökningarvidåklagarenbiträdaarbetsuppgifter änandra att
verksamheten.fiskaladenfrånbrottsamnälanföregåtts avsom

skatteregistrentillåtkomstdirektförFörutsättningar9.6.2

skatteregistrenspreciseradesår 1980tillkomskatteregisterlagenNär
ochtaxeringenvidhjälpmedelanvändasskulleRegistrenändamål. som

kontroll-ochrevisions-underlättaförskattbestämmandet attsamtav
kanskattindrivningenEftersom som enverksamheten. sesav

skatteregistrensutökadesbeskattningsverksamheten,förlängning av
exekutivakronofogdemyndighetensomfattatill ävenändamål att

dag.ialltjämtdettahuvudsak gällerverksamhet. I
ändamåldeförbehållenskatteregistrentill ärtillgångendirektaDen

Även tillgångenändamåldessa ärförförs.skatteregistrenvilkaför
skatte-§§och 1210sebestämmelsersärskildabegränsad genom

skattebrotts-utredningvårtilldirektiven attIregisterlagen. anges
Attutredningar.i sinaskatteregistrentilltillgångskall haenheterna

registreninnebärskattebrottsenheterna attförskatteregistrenöppna
Skatteregistrenändamål.brottsbekämpandeföranvändaskommer att

vadanvändningsområde ändelvisdärmed få somskulle annatett
avsikten.ursprungligen var



216 Tillgång till skatteregister. SOU 1998:9..

Mot detta talar bl.a. skatteregistren alltsedan skatteregisterlagensatt
tillkomst endast har varit avsedda användas i beskattningsverksam-att
heten. Tillgången har behövts i sådan verksamhet för den skallatt
kunna fungera på rationellt De skattskyldigasätt. iett allmänhetär
också införstådda med uppgifter lämnas hosatt skattemyndig-som en
het kan komma användas i beskattningssyfteatt skatte-av annan
myndighet. Att kronofogdemyndigheterna fått tillgång till vissa
uppgifter i skatteregistren har motiverats med indrivningenatt av
skatter och avgifter hör ihopnära med den direkta beskattnings-
verksamheten. Det har därför naturligt de har tillgång tillansetts att
sådana uppgifter skatteregistren behövs för indrivnings-ur som
verksamheten. se 1979/80:146 26. Trots således starkaprop. atts.
skäl talat för förhållandevis fritt informationsflöde inomett beskatt-
ningsverksamheten har terminalåtkomsten begränsats för dettaäven
ändamål. Utgångspunkten för dessa begränsningar uppgifter fårär att
finnas tillgängliga terminal endast i den mån behovet snabbt ochatt
enkelt tillgång till dessa väger den risk frånän integritets-tyngre
synpunkt terminalåtkomst kan medföra. Med risk i detta fallsom avses
risken för hemliga beskattningsuppgifter blir tillgängligaatt utanför
den krets myndigheter och tjänstemän behöver uppgifterna förav som
beskattningsverksamheten se 1979/80:146 20 ochprop. s.
l981/82:160 5. I fråga andra myndigheters tillgång tills. om
skatteregistren har utgångspunkten alltsedan skatteregisterlagens
tillkomst varit helt denän gäller i fråga tillgångenen annan som om
för beskattningsändamål. De enskilda medborgarna har haft anledning

räkna med sådana uppgifter känsligatt lämnats föratt naturav som
beskattningsverksamheten inte kommer användas föratt annan
verksamhet. Endast i de fall det särskilt motiveratär kan det komma
i fråga lämna uppgifter i skatteregistren tillatt myndigheter utanförut
beskattningsområdet. Skall uppgifter lämnas förutsätter dettaut att
intresset utlämnande bedöms riskenväga för otillbörligtäntyngreav
integritetsintrång. Med undantag för kronofogdemyndigheternas
exekutiva verksamhet, har det inte kommit ifråga utöka terminal-att
åtkomsten till skatteregistren till myndigheter utanföratt avse
skatteområdet.

I viss mån intar det informationsutbyte behövs för kommaattsom
till med denrätta ekonomiska brottsligheten särställning. Alltsedanen
skatteregisterlagens tillkomst har det förutsätts uppgifteratt ur
skatteregistren skall kunna lämnas till de brottsbekämpande myndig-ut
heterna för användas för bekämpa den ekonomiskaatt brottslig-att
heten. Dep.chefen anförde följande i samband med förslag till
följdlagstiftning på skatteområdet med anledning den sekretess-av nya
lagen m.m.
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fall införa reglerfinns behov för vissafråga sig detdå anledningDet finns attatt om av
uppgiftersekretesskyddademöjligheter lämnaskattemyndigheternastörre utattsom ger

särskilt intressesekretesslagen.Av ärgeneralklausulen i denföljervadän nyasom av
och avgifterför kontroll olika bidraglämna uppgiftermöjligheternadärvid samtutatt av

ekonomiskabekämpandet denförindrivningsverksamheten ellerför avannars
23.1980/81:70brottsligheten prop. s.

målen ochnämnda myndighetsgemensammadeframgårDet ovanav
deskattemyndigheter ochmellaninformationsutbytetriktlinjerna, att

gälleroch såvittmyndigheternabrottsbekämpande uppmuntras
medges iutsträckningsåskall ske ibrottslighetekonomisk stor som
stödmedSkattemyndighetenkantidigareSomlag. nämnts av

till deskatteregistrenuppgifterna ide flestalämnasekretesslagen ut
myndigheterna.brottsbekämpande

dagensmed stödalltså redankommerSkattebrottsenheterna av
skatteregistreniuppgifternadel de flestakunnabestämmelser att av

därpåMed tankeverksamheten.brottsbekämpandebehövs i densom
särskiltskall haskattebrottsenheternabeaktandeoch i ettatt ansvarav

förhållandet skatte-detanknytning, tordemed fiskalutreda brott attatt
intei sigtill uppgifternadirektåtkomstfåri ställetbrottsenheterna

ofrån-kvarstår detDockintegritetsintrång.otillbörligtinnebära ett
flerintegritetsintrång ökar närotillbörligtrisken förkomliga att

skatteregistren.tillgång tillfårbefattningshavareochmyndigheter
risk. Fördennamåsteterminalåtkomst vägas attBehovet motav

behovetmåste såledesterminalåtkomstskallskattebrottsenheterna
skatteregistrenuppgifter itillgång tillenkelt fårsnabbt ochdeattav

terminal-integritetssynpunktfrånriskdenänväga somtyngre
medföra.åtkomsten anses

behovklartdet finnsfastslagitsföregående avsnitt harI ettatt av
i skatte-till uppgiftertillgångfår direktskattebrottsenheternaatt

intepotentialskattebrottsenheternastillgång kandennaregistren. Utan
skattemyndigheternamedEffektivitetsvinsternafulltutnyttjas attut.

delvisskulleskattebrottbekämparoll i frågapolisens attövertar om
omfattningönskadiskattebrottsenheternaskulleförlorade. hellergå
ekonomiskmålenmyndighetsgemensammatill debidrakunna motatt

endadetintedirektåtkomstuppnås. Behovet ärbrottslighet av
till skatte-sådan tillgångskattebrottsenheternaför attargumentet ge

Även med stödredanskattebrottsenheternafaktumdetregistren. att av
söktadede flestadelbestämmelser kannuvarande ta upp-avav
gäller denDetsammabedömningen.in imåstegifterna vägas

harskattebrottsenheternamellan de brottfinnskopplingsjälvklara som
dessatalarSammantagetbeskattningsverksamheten.ochbekämpaatt

terminalåtkomstfåskallskattebrottsenheternaföromständigheter att
skatteregistren.till

integritets-otillbörligtförfrämst riskentalarterminalåtkomstMot
iuppgifternatilltillgångdirektfler fârföljerintrång attavsom
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registren. Att skattebrottsenheterna får direkt åtkomst till uppgifter i
skatteregistren innebär emellertid inte det starka sekretesskyddet föratt
uppgifterna enligt 9 kap. § sekretesslagen1 försvagas. Enligt den
bestämmelsen gäller absolut sekretess i myndighets verksamhet som

förande och register i skatteregisterlagenuttagavser av ur som avses
för uppgift har tillförts sådant register. Bestämmelsen innebärsom att
uppgifterna kan lämnas registren dem harut terminal-ur av som
åtkomst endast lämnarätten uppgifterna följer kap.att l 5 §utom av
eller 14 kap. sekretesslagen eller bestämmelse i särskild lag.av

I och med sekretesskyddet bibehålls vi denatt eventuellaattanser
risk ändå finns för otillbörligt integritetsintrång får stå tillbaka försom
de uppenbara effektivitetsvinster följer terminalâtkomsten.som av
Skattebrottsenheterna bör således få terminalátkomst till skatte-
registren.

Ändring9.6.3 i ändamålet med skatteregistren

Terminalåtkomsten bör förbehållen ändamålet med skatte-vara
Ändamåletregistren. med skatteregistren måste med hänsyn därtill

utvidgas. Detta bör komma till uttryck i 1 § skatteregisterlagen genom
bestämmelse skattemyndigheterna utnyttjarätten som attger upp-

gifterna i skatteregistren i den brottsbekämpande verksamheten.
De register i skatteregisterlagen har huvudsakligtsom avses som

ändamål hjälpmedel för skattemyndigheternasutgöra fiskalaatt
verksamhet. Att delar det centrala skatteregistret får till-av vara
gängligt för kronofogdemyndighetensäven exekutiva verksamhet har
inte påverkat registrets innehåll. Samtliga uppgifter i skatteregistren
har registrerats för i första hand hjälpmedel i den fiskalaatt vara
verksamheten.

Skattebrottsenheternas möjlighet via terminal delatt ta av upp-
gifterna ändrar inte detta förhållande. Skatteregistren skall således
alltjämt i huvudsak tjäna den fiskala verksamheten.

Mot denna bakgrund det naturligtär skattebrottsenheterna inteatt
skall få några ändringar igöra eller tillägg till skatteregistren. Frågan

vilken de skildarätt enheterna inom skattemyndighet harom atten
förfoga skatteregistren böröver inte regleras i lag. bör iDet stället
ankomma på Riksskatteverket meddela instruktioner därom.att

9.6.4 Tenninalåtkomstens omfattning

Frågan i vilken utsträckning uppgifterna får tillgängliga viavara
terminal regleras i 10 § och 12 § skatteregisterlagen. Utgångspunkten
för regleringen uppgifterna får finnasär tillgängliga på terminalatt
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tillgång till dessaenkelt fåsnabbt ochmån behovetendast i den att
terminal-integritetssynpunktden risk frånklart änväger tyngre som

1979/80: 146 47.medföra propåtkomst kan s.

Åtkomst i 6 §§5 ochuppgiftertill9.6.5 avsessom
skatteregisterlagen

likaskatteregistrenuppgifter iinte alla ärkan konstaterasDet att
uppgifterskatteregisterlagenoch 6integritetskänsliga. 5I anges

fysiskförskatteregistretfinnas i det centralaskallobligatorisktsom
identifikationsuppgifter såsomhör bl.a.Hitjuridisk person.resp.

Uppgifternaidentifikationsnunnner.ochorganisations- annatperson-,
1979/802146integritetskänslig prop.mindrei huvudsak naturär av

kronofogdemyndigheterna harskattemyndigheternaSåväl47 soms.
Hindertillgängliga.uppgifter lättdessapraktiskt behov ärattett av

fullständigmyndighetermedge dessaförinte förelegatdärförhar att
uppgifterna.tillterminalåtkomst

snabblätt ochhaskattebrottsenheternaockså förvärdeDet attär av
uppgifterna itillTillgångidentifikationsuppgifter.tillåtkomst

för skatte-resurskrävandeminstdet sättettordeskatteregistren vara
identifierakunnauppgifter. Försådanafå delbrottsenheterna attatt av

skattebrotts-omfattaskande juridiskalokaliseraoch avpersoner som
tillterminalåtkomstenheternabehöverutredningar,enheternas

uppgifternaEftersom ärskatteregisterlagen.uppgifter i 6 §samtliga
inskränkaanledningsaknasintegritetskänsligmindre attnaturav
gällerdärtill. Detsammaterminalåtkomst ettskattebrottsenheternas

enligtfysiskaidentiñkationsuppgifternaflertal personersom avserav
behovdocksaknarSkattebrottsenheternaskatteregisterlagen.5 § av

skatteregister-§regleras i 5uppgiftersamtligatillsnabb åtkomst som
civilstånds-uppgifterinte tillbehövsTerminalåtkomstlagen. om

uppgiftellersjömansregistretregistrering ienligt punktenändringar
kyrkansvenskaeller tillförsamlingterritorielltill icketillhörighetom

enligtregistrerades barndenuppgiftertillellerpunkten 4enligt om
folkbok-årunder 18skattskyldig ärhosUppgiftpunkten vemom

överhuvudtagetsaknarskatteregisterlagenstycketandra§förd enligt 5
styckettredje§verksamhet. I 5skattebrottsenheternasförrelevans

inte hari frågaskall införasuppgifterde sompersonomsomanges
undantagsfall haiendastUppgifterna tordeålder.årsuppnått 15

skatte-medgeSkäl saknasskattebrott.utredningari attbetydelse om
därtill.terminalåtkomstbrottsenheterna



220 Tillgång till skatteregister... sou 1998:9

Åtkomst9.6.6 till uppgifter i 7 §som avses
skatteregisterlagen

Med de i det föregående nämnda begränsningarna bör skattebrotts-
enheterna terminalåtkomst till de uppgifter omfattas 5 ochsom av
6 §§ skatteregisterlagen. l 7 § skatteregisterlagen i punktformanges
vissa uppgifter får registreras i centraladet skatteregistret i densom
mån det beslutas regeringen eller myndigheter regeringenav som
bestämmer. Registret får enligt punkten innehålla uppgifter1 vissa om
ägandeförhållandena i fåmansbolag andra liknandeoch bolag, likaså
uppgifter företagsledare i dessa företag. Registret får ocksåom
innehålla andra uppgifter näringsidkare lämnat sin närings-som om
verksamhet. kan sig uppgifter antalet anställdaDet röra t.ex.om om
och deras punkten 10, omsättningen i närings-personnummer
verksamheten bruttovinstberäkning ochpunkten 17, resultat av annan

uppgifterskönsmässig beräkning punkten 18, vissa koncernerom
punkten uppgifter 13 kap.22 eller skall lämnas enligt 29om som
eller Vidare innehåller30 § mervärdesskattelagen punkten 24.
registret uppgifter lämnats i självdeklaration punkten 7 ochsom
kontrolluppgifter punkten 12. Från kronofogdemyndigheten hämtas
uppgifter fordran registrerats någon, indrivningsresultatatt motom om
och beslut konkurs, skuldsanering, likvidation punkt-om om m.m.

9. får också innehålla uppgifterDet centrala skatteregistreten om
bostad, adressuppgifter, bank- och postgironummer, fastighetsinnehav

punkterna och 23. Uppgifter hämtas också från11, 13, 15, 21m.m.
gällerandra myndigheter eller från register förs där. Bl.a. detsom

uppgifter registrerats i det centrala bilregistret punkten 19,som
aktiebolagsregistret uppgifter från Alkoholinspek-punkten 25 eller
tionen och frånpunkten 26, länsarbetsnämnder punkten 27
Generaltullstyrelsen den januari 1998 fårpunkten 28. Fr.o.m. 1
också 29. Regi-uppgifter hämtas från Riksförsäkringsverket punkten

innehåller uppgifter skattemyndighets åtgärder ochvidarestret om
beslut, bl.a. uppgifter besök ellerrevision och annatom samman-
träffande uppgifteri anledning kontrollverksamhet punkten 2, omav
tid punktenoch för planerad eller pågående revision 14,art m.m.
uppgifter underlag för bestämmande skatt punkten 3,om av
maskinellt framställda beskattning punktenförslag till beslut 4,om
ansökan uppgifter beslutoch beslut anstånd punkten 5,om om om

beskattning, uppgifterdock skälen för beslutet, samtom om
utmätning enligt 68 § 6 uppbördslagen punkten 8. Slutligenmom.
får det centrala skatteregistret innehålla administrativa och tekniska
uppgifter behövs för beskattningen punkten 6.som

uppgifterMed undantag för de administrativa och tekniska som
i punkten uppgifterna registreras med stöd 7 § för-6 är avavses som

därförhållandevis integritetskänsliga. Terminalåtkomsten måste vara
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enkelt få tillgång tillbehov snabbt ochmotiverad klart attett avav
åtskilligatill terminalåtkomst såvitt gälleruppgifter. Skälendessa av

uppgifterna skall användasi den månuppgifter i 7 §de äravsessom
uppgifternabetydligt vad gällerbeskattningsverksamheteni änsvagare

därför i frågaTerminalátkomsten harskatteregisterlagen.och 6 §§i 5
uppgifter i detuppgifterna begränsats tillflertalet att egnaavseavom

länet.
skattebrottsenheternas behovsvårt jämföradockDet är att av

finns inomdäravuppgifterna med behovetdirektåtkomst till som
terminalåtkomstenbeskattningsverksarnheteni Oftast motiverasstort.

samordnakunnabeskattningsverksamheten behovinom attettav av
praktiskauppgifter i denutföra vissaeller för kunnaolika insatser att

telefonnummertillgång tillbeskattningsverksamheten, t.ex. att genom
skattskyldige ellerdenkunna kontaktabostadsadresseller genom

kontrollerapostgironummer kunnabankgiro- ellertilltillgång
löpandei denbehövsåterbetalningar. Därutöverellerinbetalningar

ochdeklarationeruppgifter iterminalåtkomst tillgranskningen
jämförahandsstället tillligger ikontrolluppgifter Det nära attm.m.
principmåste iverksamhetendenrevisionsverksamheten. Imed

framför delsutnyttjasskatteregistren kunnauppgifter isamtliga taatt
kontrollobjektetshelhetsbildobjekt, dels skapakontrollvärda aven

dettilluppgifter hämtasSådanaförehavanden.ekonomiska som
förbehövasmyndigheter kanfrån andraskatteregistretcentrala att

överhuvudtaget inteföretagnon-ñlers, dvs. sådanas.k.fånga somupp
betala skatt.förregistreradeär att

skattebrottsenheternarevisionsverksamheten kommerlikhet medI
sigskapaför kunnaskatteregisterlagen§uppgifterna i 7behöva attatt

förehavandenekonomiskamöjligtfullständig bildså avsom aven
brottsligmedhakanföretag samröreeller antassompersoner

därförbehöverSkattebrottsenheternaskatteområdet.verksamhet inom
styrelsesamman-speglar företagsbl.a.uppgiftertillgång till ettsom

uppgifterandra bolag,koppling tillägarförhållanden ochsättning, om
arbetsgivaravgifter,redovisningskatteregistrering, an-moms,av

behövsinkomstredovisning. Därutöveroch skatterställdas löner samt
förmögenhetsförhållan-ochinkomst-fysiskauppgifter personersom

Slutligenskatteskulder.ochfastighetsinnehavarbetsgivare,den,
företagitsåtgärderdekännedomskattebrottsenheternabehöver somom

fattatsbesluteller deundersökningenmedden sommot avsessom
kronofogdemyndigheten.ellerSkattemyndighetenantingen avav

endastharskatteregisterlageni 7 §uppgifternaVissa som avsesav
uppgiftergällerbrottsutredningarna. Detförrelevansundantagsfalli

fackföreningsavgiftförskattereduktionpunkten 16,sjömansskattom
årsanställda iantalet20,punktenbostadkostnader föroch m.m.

ersättningsbostaduppgifter22punktenkoncern m.m.samt om
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punkten 23. Dessa uppgifter skall undantas från skattebrotts-
enheternas terminalåtkomst.

Övriga uppgifter eller mindre nödvändiga i skatte-synes mer vara
brottsenheternas verksamhet. Uppgifterna i punkterna 15 ochll, 21
kan behövas för lokalisera och nå den misstänkte. Uppgifterna iatt
punkterna och 25 behövs förl få överblick den miss-överatt en
tänktes ekonomiska intressen i olika bolag och det finns någotom
samband med andra bolag eller Uppgifternapersoner. som avser
omsättning, vinst och uppgifterandra näringsverksamhet punkter-om

10, 17, 18 och 24 bildar tillsammans med uppgifterna i själv-na
deklarationer och kontrolluppgifter punkterna 7 och 12 underlag för
de beslut skattemyndigheterna i punkterna 4 ochav som avses
Tillsammans uppgifterna central betydelse i skattebrottsutred-är av
ningar, bl.a. för fastställa vilket brott har begåtts ochatt som
brottstidpunkten. Uppgifterna planerade, pågående och avslutadeom
revisioner punkterna 2 och behövs för14 skattebrottsenheternaatt
skall kunna följa tidigare iakttagelser gjorts vidupp som samman-
träffanden med den skattskyldige. Uppgifter hämtats frånsom
kronofogdemyndighet bl.a. restförda skatteskulder punkten 9 ochom
uppgifter bil- och fastighetsinnehav punkterna 13 och 19 kanom
behövas för finansiering tillgångar skett medavgöraatt om av
beskattade medel. Precis fallet i revisionsverksamheten finnsärsom

behov skattebrottsenheterna kan fånga sådanaävenett attav upp
aktörer på marknaden inte registrerat sig för betalning skatt,som av
s.k. non-filers. Uppgifterna hämtas från andra myndighetersom
punkterna 25-29 betydelse i det avseendet. behöverSlutligenär av
skattebrottsenheterna tillgång till de administrativa uppgifter som avses

punkteni 6. Bl.a. kan skattebrottsenheterna tillgång till dessagenom
uppgifter fånga s.k. bevakningsmarkeringar. frågaDet dåärupp om
markeringar registreras företag valts i samband medutsom som
urval kontrollobjekt.av

Vissa uppgifterna torde skattebrottsenheterna kunna få delav av
tillgång till skatteregistren. Uppgifter hämtatssätt änannat genom som

till det centrala skatteregistret från andra myndigheter eller från andra
register kan i de flesta fall också efter förfrågan lämnas dessaut av
myndigheter till skattebrottsenheterna. Vidare kan skattebrotts-
enheterna med hjälp de sammanställningar finns områdetav som
inhämta information postgiro- och bankgironummer iom som avses
punkten 15. Emellertid gäller det för skattebrottsenheterna skaffaatt
sig så komplett bild möjligt den undersöks i anledningen som av som

brottslig verksamhet inom skatteområdet och den brottsligaav av
gärningen. Sammantaget skulle skattebrottsenheterna i flertal fallett
behöva begära informationåtskillig från olika myndigheter, deut om
inte skulle få utnyttja informationen redan finns tillgänglig i detatt
centrala skatteregistret. Det skulle tid kontakta de olika myndig-ta att
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skulle de begärdadärefterheterna prövatvungna attvara omsom
Tidsutdräktentill skattebrottsenheterna.uppgifterna fick lämnas ut

medföra skattebrottsutredningarna tappade väsentligtskulle kunna att
därför motiverat skattebrottsenheternaeffektivitet. fåri Det attanses

uppgifter.terminalâtkomst till dessafår
åtgärder beslut fattats igäller uppgifter ochDetsamma om som

relevanta åtgärder ellerbeskattningsverksamheten. Eftersom samtliga
skattemyndighet,nödvändigtvis knutna till ochbeslut är sammaen

söka dessatidsödande för skattebrottsenheternamycketdet attvore
skatteregistret.i det centralauppgifter på sätt änannat

skall haSammanfattningsvis finner vi skattebrottsenheternaatt
uppgifterna i 7 § skatteregisterlagen,terminalâtkomst till som avses

16, 20, 22för uppgifter i punkternamed undantag sådana som avses
och 23.

ilänsåtkomst till uppgifternaRiksåtkomst eller9.6.7
skatteregisterlagen5-7

tillskattemyndigheter ha terminalâtkomstfårtidigareSom nämnts
centrala skatteregistret endastuppgifter finns i detflertalet de somav

Riksåtkomstskattskyldiga beskattas i länet. äri den mån de rör som
uppgifter praktiska skälbasuppgifter och för därförbehållen vissa

har dettarevisionsverksamhetenåtkomst. Inommotiverar sådan
frågauppgifter, särskiltåtkomstenbegränsningar i när ärinneburit av
i de fallbolag och dess delägaretransaktioner mellangranskaattom

problemettill medlän. kommai Fördelägaren bosatt rättaär attannat
utnyttjasi åtkomstenförhindra begränsningenföroch attatt av

får skatte-missbrukahar för avsiktnäringsidkare systemet,attsom
terminalâtkomst tillrevision havid och införmyndigheterna numera

Som skälbosatt i län.företags delägareuppgifter är annatett somom
skattemyndig-bl.a. det viktlagändringen anfördesför är attatt av

ocheffektiv kontrollmedgerinformationsstödheterna har ett ensom
uppgiftslämnandet medimöjligt upptäcka bristerdetgör att ensom

det behörighetssystemarbetsinsats vidarerimlig samt att som
användandet ADBskatteförvaltningen vidutvecklats inom mot-av

utökadeintegritetsskydd med denför försämratverkar risken ett
161996/97: 1 60.terminalåtkomsten prop. s.

skattemyndig-finns i frågageografiska begränsningarAtt om
uppgifternakan motiveras medtillgång till skatteregistren,heternas att

skattemyndighetensväsentligt följer medskattskyldige i alltdenom
revisionsverksamhetenbehörighetsområde. Undantagen ilänsvisa

skäl.motiveras särskildaav
för skattebrottsen-dock annorlundariksåtkomstBehovet ärav

Är det frågaföljer inte länsgränserna.Skattebrottsutredningarheterna.
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komplicerade skattebrott med flertal bolag inblandade, s.k.ettom
härvor, kan den geografiska spridningen kontrollverksam-Istor.vara
heten innebär det flertal skattemyndigheter kan kommaatt ett att

för revision i de olika bolagen. Revisionerna samordnasansvara
normalt inte på samtliga revisioner verkställssätt skattemyn-att av en
dighet, verkställs de skattemyndigheter har behörighetutan av som

Åklagaredärtill. torde dock i utsträckning kommastörre uppdraatt
skattebrottsenhet verkställa brottsutredningen i frågaatten om

samtliga bolag omfattas härva". Samtidigt flertalettsom av en som
skattemyndigheter kan medverka revision i olika bolag, kangenom
således brottsutredningen komma verkställas skattebrott-att av en
senhet. Om skattebrottsenheterna endast skall ha länsåtkomst till det
centrala skatteregistret, undermineras fördelarna med terminalåt-
komsten väsentligt, eftersom de i fråga övriga uppgifter i registretom

behövs blir vända sig till andra skattemyndigheter ochtvungna attsom
begära uppgifterna lämnasatt ut.

I inledningsskede kan länsåtkomsten medföra ytterligare svårig-ett
heter. Som i kapitel 2 Riksskatteverket inledningsvisnämnts attavser
införa skattebrottsenheter endast i de storlänen, dvs. Stockholm,tre
Skåne och Västra Götaland. Avsikten dessa skattebrottsenheterär att
skall kunna hantera alla företageller ingår i aktuellpersoner som en
undersökning i anledning brottslig verksamhet inom skatteområdet,av

dessa bosatta eller har sitt utanför länsgränserna.även är säteom
Länsåtkomst skulle då innebära skattebrottsenheterna bliratt tvungna

begära uppgifter i fråga andra län från den fiskalaatt om
verksamheten. Därmed syftetskulle med terminalåtkomsten falla bort
i detta avseende.

Med hänsyn till det anförda föreligger vägande skäl förtungt att
skattebrottsenheterna skall ha riksåtkomst till uppgifterna i det centrala
skatteregistret. Som tidigare innebär det emellertid alltidnämnts en
ökad förrisk otillbörligt integritetsintrång kretsen användareom av av
personuppgifter utökas. inhämtaAtt uppgifter utanför skattebrotts-
enhetens geografiska ansvarsområde bör därför få ske endast under
särskilt kontrollerade former. Ett sådant fall åklagare harär när
uppdragit skattebrottsenhet utreda brott ligger utanför detatten som
geografiska ansvarsområdet. Det torde då naturligt denattvara som
skall verkställa brottsutredningen har terminalåtkomst till uppgifter

har anknytning till utredningen gäller förhållandensom men som
utanför för skattebrottsenhetens geografiska ansvarsområde.gränsen
Uppgifterna kan också behövas i skattebrottsenheternas spanings- eller
underrättelseverksamhet eller i den brottsförebyggandeannars
verksamheten. denFör verksamheten skall kunna bedrivas underatt
kontrollerade former det viktigt skattebrottsenheternaär samordnaratt
sina undersökningar eller i fall håller varandra underrättadevart om
sökningar omfattar förhållanden ligger undersom som annan
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därförfinnsansvarsområde. Detgeografiskaskattebrottsenhets
terminalåtkomstför utökadbeslutanderättenplaceraanledning att

organisationen. Förinombefattningshavareriksåtkomst hos högre att
hartillendast tjänstemänterrninalåtkomstsäkerställa sådan somatt ges
skeskall kunnaför dettaochi sitt arbeteuppgifternabehov attav

terrninalåtkomstutökadbeslutformer, börkontrolleradeunder om
har delegeratnågon denneellerlänsskattechefenfattas somav

instruktionermeddelaRiksskatteverket börtill.beslutanderätten
därom.

till skatte-riksåtkomstfrågabeslutsnivån iplaceraGenom att om
integritetsintrångotillbörligtförtorde riskernahögtregistren vara

riksåt-förtalarskäldärför desmå. Viförhållandevis att somanser
skatteregister-10 §skatteregistret överväger.centralatill detkomst

skattebrotts-medgerbestämmelseinnehålladärförskalllagen somen
skall haenheternauppgiftertill deriksåtkomstenheterna som

uppgifteruppgifter i 5tillterminalåtkomst till, dvs. utom avsessom
den5punktenpunktencivilstândsändringar,punkteni 1 omom
6 §stycket,tredjeochandraenligtuppgifterregistrerades barn och

uppgiftersådanaförmed undantagskatteregisterlagen§och 7 som
punkterdessaiVad23.22 och16, 20,i punkterna avsessomavses

fackförenings-förskattereduktionsjömansskatt,uppgiftervissaär om
i koncernårsanställdaantaletför bostadkostnaderavgift och m.m.,

ersättningsbostaduppgifter m.m.samt om

Åtkomst skatteregistrenregionalai deuppgiftertill9.6.8

tillsighänföruppgifterinnehållerskatteregistrenregionalaDe som
skatteregister-stycketförstaenligt §antecknas 11registrenIlänet.

i länetjuridiska samtochidentitetsuppgifter fysiskalagen personerom
redovisnings-ochinkomstårbeskattningsår,taxeringsår,uppgifter om

ärendena,enskilda t.ex.deuppgifterantecknasLikasåperiod. om
beteckninguppgiftärendesamband,ochärendebeteckning om

överklagatseller samtärendetuppgift omprövatshandling eller attom
innehållastycketandra§enligt 11Registren fårbeslut.domstols

ärende.ikommit in eller upprättatshandling ettsom
terrninalåtkomsthari länetskattemyndighetochRiksskatteverket

skallskattekontorstycket. Deti förstauppgifternatill somsom avses
ihandlingtillterminalåtkomstfår haärendehandlägga avsessomett

behövsdetha,skattekontorfårstycket. Detandra även annatett om
föreskrivafårärende. Regeringen atthandläggningenför ettav

terminal-får hafalliskattemyndighetellerRiksskatteverket annat
handling.sådantillåtkomst

terrninalåtkomstfårskattebrottsenheternabehovfinnsDet attett av
kanUppgifternastycket.förstai 11 §uppgiftersådanatill som avses
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behövas både för identifieringen den ha medsamröreantasav som
brottslig verksamhet inom skatteområdet och för följa deatt upp
taxeringsärenden har samband med brottsmisstanken. Tillgångensom
till uppgifterna underlättar också samordningen mellan brotts- och
skatteutredningar.

Handlingar i 11 § andra stycket har också betydelse isom avses
brottsutredningar. De kan bl.a. bevismedel för påståendenutgöra om
uppsåtligen lämnade oriktiga uppgifter. Det i huvudsak relevant förär
skattebrottsenheterna del handlingar lämnats in elleratt ta av som

i taxeringsärendena först förundersökningupprättats har inlettsnär
eller omedelbart förestående.är Uppgift handlingen finns i detattom
enskilda ärendet antecknas i de regionala registren med stöd 11 §av
första stycket. Med hjälp därav torde skattebrottsenheterna avkallutan

effektiviteten kunna begära in handlingarna till brottsutredningen.
Behovet terminalåtkomst till handlingarna i ll § andraav som avses
stycket därför förhållandevis litet.är

Med hänsyn till det anförda det motiverat skattebrottsen-är att
heterna får tenninalåtkomst till uppgifter i första11 §som avses
stycket skatteregisterlagen, inte till handlingar förts in imen som
registren med stöd andra stycket. föreslagnaDen terminalåtkomstenav
torde inte innebära otillbörligt integritetsintrång. Med stöd vadett av

i föregående avsnitt skall skattebrottsenheterna ha riksåt-sagtssom
komst till uppgifterna.

9.6.9 Hinder urvalssökningarmot

Terminalåtkomsten till skatteregistren bör i avsnitt 9.6.3som anges
inte medföra skattebrottsenheterna skall kunna förfoga överatt
registren. De skall inte kunna ändringar i eller tillägg till dem.göra

särskild frågaEn skattebrottsenheterna skall kunna utnyttjaär om
terrninalåtkomsten för omfattande sökningar i skatteregistrengöraatt

använda urvalssystem. Som i avsnitt 9.2 användernämnsattgenom
skatteförvaltningen i sin kontrollverksamhet olika urvalssystem
Kontur, Profil och inom kort Puma. Dessa urvalssystem är- -
nödvändiga för inrikta skattekontrollverksamheten på urvalatt ett av
kontrollvärda objekt eller företeelser fordrar ökad bevakning.som
Möjligheten för skattemyndigheterna använda sig omfattandeatt av
urvalssystem i kontrollverksamheten hänger med densamman
allmänna kontrollskyldigheten enligt 3 kap. 1 § taxeringslagen.
Skattemyndigheterna i princip skyldiga kontrolleraär alla skatt-att
skyldiga. Urvalssystemen innebär alltså inte kontrollverksamhetenatt
omfattar andra de Skattemyndigheten har behörighetänpersoner som

kontrollera, antalet blir föremåltvärtom föratt utan att personer som
ingående kontroll begränsas. Regeringen har i samband meden mer
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följandeanmärktskatteregisterlageniändringarförslag till om
kontrollverksamheten.iurvalssystemanvändandet av

skatteregistret sambearbetasuppgifter iinnebär inteurvalssystemAnvändandet attav
ifinns registreraderedanuppgifterregister. Det endastandra äruppgifter imed som

för beskattnings-uppgifter har lämnatsDessaanvändas.kommerskatteregistret attsom
medkontrolluppgift. Ettskattskyldige eller attändamål den system genomav

därförkontroll kandjuparedeklarationer behöverframkontrollermaskinella ta ensom
registreradesintrång i deotillbörligtleda tillintemeningenligt regeringens anses

231993/942224integritet prop.personliga s.

registrerasfåruppgifteradministrativaurvalUppgifterna är somom
skatteregisterlagen.7 § 6med stöd av

deinnebäratordeskatteregisterlageniföreslårvi attändringarDe
utnyttjaocksåskattebrottsenheternaförförutsättningarnatekniska att

utifrånfunktion,främstaUrvalssystemensfinns. atturvalssystemen en
emellertidkontrollobjekt,tänkbaraantaletbegränsakrets synesstor

personuppgifterbehandlingförförutsättningarnaoförenlig medhelt av
såväl sökytaneftersomverksamheten,brottsbekämpandedeni som

saknaröverhuvudtagetomfattaträffbilden kommer att personer som
skatteomrâdet.inomtill brottanknytning

vid skatte-personuppgifterbehandlingtill lagförslagetAv avom
endastbl.a.framgårbrottsutredningarimedverkan attmyndigheters

behandlingenmedändamåletförrelevantauppgifter ärsådana som
fårändamålför dettanödvändligtvad ärfleroch inte än som

Ändamålet behandlingenmedverksamhet.sådanbehandlas i samman-
särskildaellerförundersökningdenmedändamåletmedfaller t.ex.

behandlingenvarikriminalunderrättelseverksarnhet,undersökning i
relevantamåstebehandlasuppgifternainnebärsker. Det varaatt som

verksamhetbrottsligförekomstbrottsmisstankejust denför avresp.
personuppgifterbehandlingAllundersökningen somavavser.som

lagenomfattasverksamhetenbrottsbekämpandesker i den omav
imedverkanskattemyndigheterspersonuppgifter vidbehandling av

personuppgiftersamtligadetinnebärprincipbrottsutredningar. I att
behand-omfattasurvalssökning"träffar" imarkeras avensomsom

därpå.kravenuppfyllamåsteochlingen
kaninteskattebrottsenheternapraktikeniinnebärsagdaDet att
siganvänderverksamhetenfiskaladenurvalssystemutnyttja de som

iuppgiftertilltillgångenfrågaintedettaEftersom är omenav.
behandlas iuppgifter fårsådanahurfrågaskatteregistren utan omen

inteskatteregisterlagenskallverksamheten,brottsbekämpandeden
skatteregisterlagenbörställetIbestämmelse härom.någoninnehålla

bestämmelsesärskildinnehållaskälpedagogiskafrämst omenav --
skattemyndighetersvidpersonuppgifterbehandlinglagenatt avom

skatte-vidgällaskallbrottsutredningar äveni uttagmedverkan ur
verksamhet.brottsbekämpandeskattemyndighetersiregistren
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9.7 Tillgång till VIES

Europarådet har den 27 januari 1992 meddelat förordning EEGen
218/92 administrativt samarbete inom området för indirektnr om

beskattning mervärdesskatt. Förordningen reglerar upprättandet av
för informationsutbyte mellanett medlemsstaternasgemensamt system

behöriga myndigheter transaktioner inom gemenskapen benämntom
VIES InformationVat Exchange System. Enligt förordningen skall
den behöriga myndigheten i varje medlemsstat inrätta och upprätthålla

elektronisk databas i vilken den lagrar vissa uppgifter i mervärdes-en
skattekontrollsyfte. Uppgifterna bl.a. uppgifterär desom avses om

tilldelats registreringsnummer för mervärdesskattpersoner som samt
uppgifter omsättning, förvärv och överföringarom av varor som

mellan EG-länder.transporteras
Svensk behörig myndighet Riksskatteverket,är med stödsom av

förordningen upprätthåller databas med nämnda innehåll.en ovan
Lagstödet för databasen finns således i detta fall inte i skatteregister-
lagen. inhemskaDe uppgifter registreras i VIES emellertidärsom
sådana i bl.a. 5 § första stycket 6 § första stycket 2 ochsom avses

§7 24 skatteregisterlagen. Vi har i föregående avsnitt tagit ställning
för skattebrottsenheterna skall ha direkt åtkomst till sådan uppgifteratt
i skatteregistren. Eftersom förordningen inte reglerar för andrarätten
myndigheter eller verksamhetsgrenar inom myndighet inomsamma
riket del de inhemska uppgifter samlats in denatt ta av som av
behöriga myndigheten gäller vårt ställningstagande i den delen även

dessa uppgifternär samlats in i VIES.
frågaI del sådanarätten uppgifter Riksskattever-att taom av som

ket samlat in från andra medlemsstater med stöd förordningen finnsav
särskilda bestämmelser i förordningens artikel artikelI 9 bl.a.anges

information överlämnats med kraft förordningen fåratt som av
användas i samband med sådana rättsliga eller administrativa för-
faranden kan leda till påföljd och inletts på grundsom som av
överträdelser skattelagstiftningen. Vidare behörigattav anges
myndiget i den medlemsstat tillhandahåller informationen skallsom
medge dess användning för andra ändamål i den ansökande myndig-
hetens medlemsstat, såvida inforrnationer enligt lagstiftningen i den
tillfrågade myndighetens medlemsstat får användas där för liknande
ändamål.

ankommerDet inte på tolka innehållet i artikel Det kanattoss
dock vidare konstateras skattebrottsenheterna med stöd däravutan att
i fall i samband förundersökningarmed skattebrott kan få delvart om

uppgifter samlats in från andra medlemsländer.av som
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punktskattekontrollregistret,tillTillgång9.8 m.m.

på vissaOm punktskatter9.8.1 varor

till lagenligt förslagetskallverksamhetSkattemyndigheternas om
brottomfatta bl.a.brottsutredningarmedverkan iskattemyndigheters

yrkesmässigakontroll vägtransporterenligt l4§ lagen avavom
transportkontrollagen. Dessaalkohol och tobakmineraloljeprodukter,

ochprisregleringsavgifterochpunktskatterlagenomfattas omavvaror
överträdelser inomomfattasskattpunktskattepliktiga. Liksomär annan

skattebrottslagen.straffbestämmelserna ipunktskatteområdet vidare av
inommarknadeninre1992/93 denårsskiftetGenomförandet vid av

mellangränskontrollernaavvecklingendärmedsambandoch iEU av
resandetrafik hartrafik ochkommersiellmedlemsländerna vad avser

bl.a.bestämmelsermedlemsstaternasharmoniseringförutsatt omaven
föroch tobaksvaroralkohol-punktskatterpunktskatter. För samt

införtsförfarandereglerharmineraloljeprodukter genomgemensamma
1992februari2592/12/EEG dendirektivEuroparådets omav
innehav,ochpunktskattepliktigaförreglerallmänna omvaror

cirkulationsdirektivet. Försådanaövervakningochflyttning varorav
finnas endastfår punktskatterandra uttaget avomvarugrupper

med-gränspasseringsfonnaliteter mellantillinte lederpunktskatter
lemsländerna.

principicirkulationsdirektivet innebäriFörfarandereglerna att
kunnaskalldirektivetomfattaspunktskattepliktiga avvaror som

beskattningskonsekven-gränskontroller,fritt dvs.cirkulera attutan
dennårtillsändaskjutsmedlemsländernamellan varornauppserna

konsum-skall ske ibeskattningenslutgiltige konsumenten samt att
suspensionsordningenSyftet med är atttionslandet. trotsatt varorna,

mellanförflyttasochlagrasbearbetas,skattepliktiga, skall kunnade är
beskattnings-detaljistledetledi tidigaremedlemsländerna än attutan

kommer-frågaendast isagda gällerinträder. Detkonsekvenser om
sådanaHarpunktskattepliktigasiella varortransporter varor.av

bruk ochindivider förenskilda transporteratsförvärvats eget avav
därmedlemsstati denskall punktskattsjälvadem varantas ut

förvärvats.

Kontrollbefogenheter8.29.

haft itidigare harkontrollmöjligheter tullentämligen omfattandeDe
beskuritsharpunktskattepliktigabl.a.fråga varuimport varoravom

fråntill ellersåvitt gällerinträde i EUSveriges varutransportgenom
vidbefogenheterTullverkets1996:701EU-land. Lagenett annat om
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Sveriges gräns land inom Europeiskamot ett unionenannat inre-
gränslagen tullen befogenheter utföra kontroller avseendeattger
beskattningen införsel för privat bruk alkohol- och tobaksvarorav av

kontroller den införselrestriktion finnssamt i 4 kap. 2 §av som
alkohollagen 1994: 1738. Den yrkesmässigt för alkoholvarorsom
och härvid saknar partihandels- eller tillverkningstillstånd eller har ett
felaktigt sådant enligt inregränslagenär skyldig anmäla detta tillatt
tullen. Kontrollbefogenhetema avseende den kommersiella införseln
från EU-land alkoholdrycker omfattarett dockannat inte beskatt-av
ningen. Beträffande kommersiell införsel tobaksvaror och mineral-av
oljeprodukter från sådant land saknar tullenett andra kontroll-numera
befogenheter dem följerän transportkontrollagen.som av

Kontroller med stöd transportkontrollagen skattekontroller,ärav
syfte beskattningsmyndighetenär underlag föratt beskattning.vars ge

Genom transportkontrollagen har beskattningsmyndigheten fått
befogenhet undersöka tranportmedel behållare,att containrar,samt
lådor och andra där kan förvaras underutrymmen transport.varor
Myndigheten kan också med stöd lagen granska ledsagardokumentav
och bevis ställd säkerhet undersöka och påsamtom ta prov varor.
Lagen innehåller vidare bestämmelser skyldighet för förareom av
transportmedel på anmaning och legitimera sigatt stanna att samt att
tillhandahålla handlingar och lämna uppgifter. Om ledsagardokument
och bevis ställd säkerhet i förekommande fall inte medföljerom

kan myndigheten påföra den skattskyldigetransporten och föraren en
särskild sanktionsavgift, transporttillägg. Polismyndighet skall lämna
biträde vid genomförandet kontrollen. Förare transportmedel ärav av
skyldig på polismans anmaning. Underlåtenhetatt stanna att stanna
kan enligt 14 § transportkontrollagen medföra böter. Tullmyndighet
skall medverka vid beskattningsmyndighetens kontroll iattgenom

områdegränsnära kontrollen ochutöva har därvid befogen-samma
heter enligt inregränslagen.som

Beskattningsmyndighet för hela riket i fråga punktskatter ärom
Skattemyndigheten i Dalarnas län. Rent praktiskt handhas punktskatte-
frågoma det särskilda skattekontoret i Ludvika. Kontrollerna enligtav
transportkontrollagen handhas punktskatterevisorer vid skattemyn-av
dighetema i Stockholms, Göteborgs och Bohus, Skåne Dalarnassamt
län.

9.8.3 Skatteflyktskommitténs förslag

Transportkontrollagen tillfälligär lag. Skatteflyktskommittén haren
i slutbetänkandet Punktskattekontroll alkohol, tobak och mineral-av
olja, SOU 1997:86 föreslagit lagreglering skallm.m. en ny som ge
beskattningsmyndigheten bättre möjligheter fysiska kontroller,göraatt
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få tillgång tilltidigt stadiumskatteindrivningen och påsäkra ett
frågaeffektivare sanktioner iinformationrelevant samt omge

punktskatteområdet.inomöverträdelser
informationtill relevantfå tillgångmöjligheternafrågaI attom

beskattningsmyndighetennödvändigtbetänkandet deti är attattanges
delsverksamhet,spaningsliknandebedriva vissfår möjlighetdels att

inhämtning ochförADB-baserateffektivtfår tillgång till systemett
SkatteflyktskommitténBl.a. föreslårinformation.bearbetning av

polismyndig-med tull- ochinformationsutbytetillutökade möjligheter
punktskattekontrollregister inrättas.särskiltheterna att ettsamtm.m.

informationsutbytePunktskattekontrollregistret och9.8.4

särskilttvå registerför i dagläni DalarnasSkattemyndigheten som
Redovisnings-Besluts-,BRISSEED-registret ochpunktskatter;gäller

skattekontoret.Särskildaför detInformationssystemoch
myndighetföljer behörigcirkulationsdirektiveti15artikelAv atta

BestämmelserSEED-register.föraskallmedlemsstatvarjei ett om
ochalkoholskattenergi,skattfinns i lagarnaSEED-registret omom

Ändamålet tillhandahållaSEED-registretmed ärtobaksskatt. attom
EG-landSverige ellerimyndighetbehörig annatochskattskyldiga

godkäntsregistreringochgodkännandeuppgifter sompersoneravom
överregistrerade samteller är varumottagareupplagshavare somsom
denuppgifterinnehållerRegistretskatteupplag.godkända om

skatteupplagetsadress,registreringsnummer,registrerades namn,
denkategorivilkenadress,ochregistreringsnummer somvarorav

skatteupplaget,lagrasfårellerfårregistrerade emotta som
godkännandefördatumoch samtadressbeskattningsmyndighetens

giltighetstid.eventuellaregistreringens
registreradeupplagshavare,SEED-registreti varu-Uppgifter om

personregisterdetfråninhämtasskatteupplag somochmottagare
punktskatter,förskattskyldigabl.a.beskattningenvidanvänds av

Datain-Ändamålet enligtförsBRIS,medBRIS.nämligen som
skatteadministration,bokföring,diarieföring,tillstånd,spektionens är

förunderlagocksåkan utgörabetalningskontroll. Detochrevision
identifieringsupp-olikabl.a.innehållerRegistretutbetalningar.vissa

Registretbeskattningsår.ochredovisningsperiodergifter, uppgifter om
urvalskontroller.får användas förinte

punktskatte-inrättandeförslagSkatteflyktskommitténs ettavom
betydligtfårbeskattningsmyndigheteninnebärkontrollregister ettatt

betänkandetIkontrollverksamheten.ADB-stöd iomfattande angesmer
frånuppgiftervissainnehållaskallpunkskattekontrollregistretatt

rörandeuppgifterskall vissaVidarelokalkontroller.ochtransport-
beslutskatteförverkandeochskattebeslag attomhändertagande, samt
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påföra transporttillägg få registreras. Beskattningsmyndigheten skall
också registrerarätt vissa belastningsuppgifter.att Uppgifter skallges
slutligen få hämtas från transportföretagens bokningsregister och
registreras i punktskattekontrollregistret det eller kanär antasom som

yrkesmässig Registret skall användas vidtransport.vara transport-
och lokalkontroller, omhändertagande, skattebeslag och skatte-
förverkande, vid utövandet de särskilda spaningsliknande befogen-av
heterna vid tillståndsprövning upplagshavaresamt ochm.m. av
registrerade varumottagare.

Enligt förslaget skall beskattningsmyndigheten på begäran lämna de
myndigheter medverkar i eller biträder vid beskattningsmyndig-som
hetens kontroller utdrag eller uppgift innehållet i punktskatte-ur om
kontrollregistret, det behövs för punktskattekontrollen. Tjänstemänom
på skattemyndighet i uppgifter utförande ochtransport-vars av
lokalkontroller, handläggningen ärenden skattebeslag ellerav om
skatteförverkande eller utövande de spaningsliknande kontroll-av
befogenheterna ingår tjänstemän på Generaltullstyrelsenssamt
underrättelse- och sambandscentral skall ha terminalåtkomst till
punktskattekontrollregistret. Tjänsteman på beskattningsmyndigheten

upplagshavareprövar registrerade får hasom samt varumottagare
terminalátkomst till vissa uppgifter.

Beskattningsmyndigheten skall slutligen enligt förslaget få terminal-
åtkomst till tullmyndigheternas spaningsdiarium, körkortsregistret och
skepps- och båtregistren begära utdragrätt eller upplysningsamt att ur
från polisregister.

överväganden9.8.5 i fråga skattebrottsenhetemasom
tillgång till SEED-registret, BRIS och det föreslagna
punktskattekontrollregistret.

SEED-registret och BRIS betydelseär endast för beskattnings-av
verksamheten hos beskattningsmyndigheten. Varken Riksskatteverket
eller andra skattemyndigheter har direkt åtkomst till registren.
Detsamma gäller polisen. Enligt vad vi inhämtat från det särskilda
skattekontoret i Ludvika det sällanär polisen begär fåytterst attsom

uppgifter registren. Det kan därför ifrågasättasut skattebrotts-ur om
enheterna kommer ha sådant behov direkt åtkomst tillatt ett av
registren, behovet därav kravet från integritetsskydds-övervägeratt
synpunkt begränsa den direkta åtkomsten till personregister.att

Eftersom registrens innehåll har förhållandevis begränsat omfångett
och relevant endast i frågaär punktskatter, torde skattebrotts-om
enheterna kunna få del samtliga nödvändiga uppgifter via beskatt-av
ningsmyndigheten. Endast i den mån skattebrottsenheterna kommer att
bedriva omfattande kriminalunderrättelseverksamhet inomen mer
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medeffektivitetsskältorde det motiveratpunktskatteområdet avvara
Skatteflyktskommitténs förslag innebärtill registren.direkt åtkomst

ochbeskattningsmyndighetenkontrollbefogenheter hosökade att
information betonas.och analyseramed samla inverksamheten att

vårkan enligtunderrättelseenhet inrättas. DetsärskildskallB1.a. en
kontrollverk-den ñskaladet vid sidanifrågasättasmening avom

omfattandepunktskatteområdet finns behovinomsamheten av en
föreslår vibakgrunddennakriminalunderrättelseverksarnhet. Mot

fâr direkt åtkomstför närvarandeskattebrottsenheterna intedärför att
och BRIS.SEED-registrettill

punkt-inrättandeförslag bl.a.Skatteflyktskommitténs ettavom
regeringskansliet.för närvarande inomberedsskattekontrollregister

införaskommersådant registeroklartsåledes i dagDet attär ettom
därför inteha. Vi kanså fall kommerutfomming det ivilkenoch att

registrettillgång tillskattebrottsenheternashurförslag tillnågralämna
gälla.dock följandeAllmänt börregleras.börnärmare

påbrottomfattar bekämpaarbetsuppgifterSkattebrottenheternas att
skattebrotts-behovdärförfinnspunktskatteområdet. Det avgattett

beskattnings-behandlas iuppgiftertillgång till deharenheterna som
SEED-registretskillnad frånTillkontrollverksarnhet.myndighetens

desspunktskattekontrollregistret, närmaretordeoch BRIS oavsett
har behovskattebrottsenheternauppgifterinnehållautfomming, som

till-vad gällervi gjortövervägandentill.tillgång Dedirekthaattav
stödmedskatteförvaltningeninomförsregistrengången till avsom

tilltillgångenfrågaidärför gällabör ettskatteregisterlagen även om
behovSkattebrottsenheternaspunktskattekontrollregister.framtida av

beredningenden fortsattabeaktas vidbörtill registrettillgång av
Skatteflyktskommitténs förslag.
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myndigheterstill andraTillgången10

register

haverksamhetbrottsbekämpandesinskall iSkattemyndigheterna
ñskalaskatteförvaltningensfrånuppgifterbehandlamöjlighet att

föreslagittidigareVi harmyndigheter.andraoch frånverksamhet
brottsbekämpandei denskattemyndigheterna9kapitel att

tillåtkomstdirekthavissa undantagmedskallverksamheten --
kapitelI dettaskatteregisterlagen.stödförs medregister avsom

skallverksamheti sådanskattemyndigheternaföreslår vi att -
till-habestämmelsersekretesslagensföljervadutöver avsom -

myndigheter.andravissauppgifter hostillgång
uppgifterdelskall ha rättSkattemyndigheterna taatt somav

bekämpningförbetydelseharochpolisenhosbehandlas avsom
uppgifterBelastningsuppgifter,skatteområdet.inom ombrott

miss-övrigtiuppgifter rörochbrottmisstankeskälig somom
haskattemyndigheternaskallskatteornrådetinombrotttankar om

skattemyndig-talarIntegritetsskältill. attåtkomst motdirekt
ibehandlasuppgiftertilldirekt åtkomstskall haheterna som

kriminalunderrättelseverksamhet.polisens
uppgifterdelvidare haskall rättSkattemyndigheterna taatt av
betydelseharuppgifternamåndenibrottsregisterTullverketsi

uppgifternaskatteområdet. Rörinombrottbekämpningför av
tillåtkomstenbörskatteområdetinombrottmisstankar om

intedockskallSkattemyndigheternadirekt.spaningsregistret vara
ellerunderrättelse-iuppgiftertillåtkomstdirektfall hanågoti

analysregister.
beskedskallmyndigheternabrottsbekämpande omdeFör att

kanmyndigheterbrottsbekämpandeandrahosdethuruvida
harkriminalunderrättelseverksarnhetuppgifter i somförekomma

förundersökningellerundersökningsärskildförbetydelse enen
Deninrättas.indexregisterviföreslårmyndigheten ettatthos

iutredasemellertid annatbörregistretutformningennärmare av
sammanhang.
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10. 1 Inledning

10. 1 Allmänna utgångspunkter

kapitel1 7 redovisas övervägandena vad gäller för skatte-rätten
myndigheterna behandla personuppgifter i den brottsbekämpandeatt
verksamheten. Vi föreslår lag behandlingen skattemyn-en om som ger
digheterna i princip möjligheter polisen enligt Registerut-samma som
redningens förslag skall ha behandla personuppgifter med hjälpatt av
ADB. Som framgår övervägandena i avsnitt 7.10 reglerar dock inteav
den föreslagna lagen vilka uppgifter skattemyndigheterna fårsom
hämta in från håll. Skattemyndigheternas möjlighetannat iatt
brottsbekärnpande verksamhet del uppgifter behandlas hosta av som
andra myndigheter eller i skatteförvaltningens fiskala verksamhet skall
i stället regleras i de bestämmelser gäller för de utlämnandesom
myndigheterna.

Vi föreslår skattebrottsenheterna med vissa undantag skallatt ha
tenninalåtkomst till uppgifter i de register förs med stödsom av
skatteregisterlagen. denI mån särskilt punktskatteregister inrättasett
skall terrninalåtkomsten omfatta sådantäven register. Våra över-ett
väganden tillgången till de ñskala registren finns i kapitel Avom
utredningsdirektiven framgår vi därutöver skall granska i vilkenatt
omfattning information i andra myndigheters register skall vara
tillgänglig för underlätta utredningar misstänkta skattebrottatt samtom
lämna de förslag till förändringar motiverade. Skattemyndig-ärsom
heternas behov uppgifter måste dock enligt direktiven vägasav mot
integritetsskyddet.

10.1.2 Rätten del uppgifter bestämmelseratt ita av genom
sekretesslagen

I avsnitten 3.8, 7.11 9.4 och behandlas5 tämligen ingående desamt
bestämmelser i sekretesslagen det möjligt förgör myndighetersom att

hinder sekretess lämna uppgifter tillutan andra myndigheter ochav -
i vissa fall till den registrerade. I korthet gäller uppgifter fåratt-
lämnas till myndighet detta följer lag eller förordningannan om av
14 kap. 1 § sekretesslagen eller uppgift lärrmasnär till brotts--
bekämpande myndighet uppgiften gäller misstanke brottom om av-
viss svårhetsgrad 14 kap. 2 § sekretesslagen. Uppgifter får också
lämnas med stöd 1 kap. 5 § sekretesslagen det nödvändigtärav om
för den utlämnande myndigheten skallatt kunna fullgöra sin verksam-
het. Slutligen får uppgifter lämnas till myndighet med stöd denen av
s.k. generalklausulen i 14 kap. 3 § första stycket sekretesslagen om
det uppenbartär intresset uppgiften lämnas haratt företrädeattav
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Generalklausulenskall skydda.sekretessenintresseframför det som
inte kanutlämnandetendasttillämpasundantagsregelär omsomen

sekretesslagen.kap.bestämmelser i 14andrastödske med av
tilllämnasuppgifter skall kunnaförlagändringarbehövs ingaDet att

i denanvändasförsekretesslagenmed stödskattemyndigheterna attav
uppgifternaförsekretessenEftersomverksamheten.brottsbekämpande

hosskattemyndigheternahosdensammaskallprincipi somvara
sekre-stödmedi dagmyndigheterkankapitel 8,polisen se avsom

inombrottanledningmedpolisenuppgifter tilllämnartesslagen av
ställetiutsträckningmotsvarandeifortsättningsvisskatteområdet

skattebrottsenheter.skattemyndigheternastilluppgifternalämna

ibestämmelseruppgifterdelRätten10.13 att ta genomav
särskild lag

delsekretesslagenibestämmelsernastödmed avMöjligheten att av
tillgångeni frågaVi konstaterartillräcklig.alltidinteuppgifter omär

skattebrotts-avsnitt 9.6registerfiskala attskatteförvaltningenstill
uppgifternödvändigasaknakommapraktiken kan urienheterna att

stödmedskerendastuppgiftslämnandet avskatteregistren om
åtkomstdirekthastället böridärförenheternaochsekretesslagen att

iändringarföreslagitvihardettaåstadkommaFörregistren.till att
skatteregisterlagen.

lagenstödmedförsregisteri omlagrasUppgifter avsomsom
enskildsgällerochpolisregisterlagenochkriminalregisterallmänt som
stödmedåtkomliganärvarande inteför avförhållanden ärpersonliga

skattemyndigheternaFörsekretesslagen.i kap.14 attbestämmelserna
be-särskildadärförkrävsuppgiftersådanadelkunnaskall ta av

förordningariellerregisterlagarnanämndadeihäromstämmelser
därav.stödmedmeddelatssom

änmyndigheterandrafrånuppgifterBehovet10.2 av
tullmyndighetpolismyndighet eller

skattebrotts-behöverskatteområdetinombrottbekämpakunnaFör att
ñskaladeninformationprinciptill itillgång somenheterna samma

tagitsUppgifterskatteutredningar.för sinabehöver somverksamheten
bestämmel-sekretesslagensstödmedkanskatteutredningifram aven

iförundersökningInledsskattebrottsenheten.tilllämnas enutser
därförkommerverksamhetenfiskaladenfrånanmälananledning enav

nödvändigadelfååklagarenbiträder attskattebrottsenhet avden som
behöveruppgifternamåndenIskatteutredningen.uppgifter ur
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kompletteras eller då skattebrottsenheterna, anmälan harutan att en
skett, undersöker misstänkt brottslig verksamhet t.ex. inom förramen

särskild undersökning i kriminalunderrättelseverksamhetenen föreslår
vi dock enheterna medatt vissa begränsningar skall ha direkt- -åtkomst till de fiskala registren. Direktâtkomsten till skatteregistren
innebär skattemyndigheternasatt brottsbekämpande enheter också
kommer få tillgång till uppgifteratt härrör från andra myndig-som
heter. I det centrala skatteregistret fâr nämligen uppgifter föras in om
registrering fordran hos kronofogdemyndigheten ochav vissaom av
kronofogdemyndighetens beslut uppgifter från detsamt centrala bil-
registret bilinnehav PRV:s aktiebolagsregisterom uppgifterm.m. om,enligt aktiebolagslagen, Alkoholinspektionen tillstånd ochom
omsättning, länsarbetsnärnnder arbetsmarknadspolitiska åtgärderom
och utbetalningar, Generaltullstyrelsen import ochom export m.m.
och, fr.o.m. den januari1 1998, Riksförsäkringsverket försäkringom

kostnader för sjuklönmot Uppgifterna självfalletär i första handm.m.
betydelse i den fiskala verksamheten, kanav också behövas i denmen

brottsbekämpande. Främst gäller detta uppgifterna har utgjortom
underlag för ställningstagande i skatteutredningarnaett och har
betydelse för brottsmisstanken, de kan också behövas i andra fall,men

i särskild undersökningt.ex. i kriminalunderrättelseverksamheten för
utredaren skall kunna skaffaatt sig helhetsbilden av en person som

misstänks ha med brottsligsarnröre verksamhet. De närmare resone-
beträffande skattebrottsenheternas behovmangen dessa uppgifterav

finns i avsnitt 9.6.
I den mân skattebrottsenheterna har behov andra uppgifter frånav

de nämnda myndigheterna de fårän registreras i skatteregistren,som
regleras möjligheten del uppgifternaatt ta håll. Uppgifterav annat

registreras hos kronofogdemyndigheten kan lämnassom till andraut
myndigheter med stöd sekretesslagen. Uppgifter registreras iav som
det centrala bilregistret omfattas inte sekretess. Detsamma gällerav
uppgifter i PRV:s register. Riksskatteverket och skattemyndigheterna
har terminalâtkomst till dessa register. frågal uppgifter hosom
Alkoholinspektionen gäller sekretess enligt 9 kap. 24 § sekretesslagen.
Uppgifterna kan dock lämnas till andra myndigheterut med stöd av
bestämmelserna därom i sekretesslagen. Länsarbetsnänmdens register
förs med stöd lagen 1994:459 arbetsförmedlingsregister.av om
Enligt 17 § iden lagen fâr länsarbetsnänmderna lämna uppgifter tillut
Riksskatteverket och skattemyndigheterna. Uppgifter Tullverketsur
tullregister import eller skall enligtom 118 §export tullagenav varor
1994:1550 tillhandahållas bl.a. Riksskatteverket och skattemyndig-
heterna. Riksförsäkringsverkets register förs för närvarande med stöd

tillstånd från Datainspektionen. Tillstândenav skall medersättas
författningsreglering, varvid utlämnandet skall regleras. Uppgifter
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skattemyndig-ochRiksskatteverketbl.a.tilllämnasdå kunnaskall ut
heterna.

föreslåskälnärvarandeför ytter-saknasbakgrund attdennaMot
från deuppgifterutlämnandefrågaibestämmelserligare avom

skattebrottsenheterna.tillmyndigheternaangivna

polisenuppgifter frånBehovet10.3 av

polisensdelbehovSkattemyndighetemas att ta10.3.1 avav
uppgifter

medverkanskattemyndigheternaspropositioneniharRegeringen om
skattebrottsutred-följandeanförtbrottsutredningar,i omm.m.

karaktär.ningarnas

Ävenförflutet.kriminellttidigareutsträckning äni ettskattebrottsling har störreDagens
från denavvikapolisenenligtkanbelastadekriminelltinte ärskattebrottslingarde som

delEnmålvakter.s.k.exempel kanSomskattebrottslingen.bilden angestraditionella av
organiseradebrottslighet utövasgäller grupper.skattebrottförundersökningar avsomom

demedaninslag,polisiäraförundersökningamadomineras depolisen avEnligt
mervärdes-mångagällerkomplicerade. Deti sig inte är t.ex.aspekternaskatterättsliga

skattebedrägerier.
ledbedrivsbrottslighetekonomisk ettutsträckning somökandei attförekommerDet

ekorotlarpolisensflestavid deErfarenhetenverksamhet.kriminell avallmänti meraen
brottslighet.omfattarinteflesta falli deskattebrottutredningar annandockär att om

sekundärbrottslighetmedtillsammansskattebrottslighetendock avförekommerIbland
31.1997/98:10bokföringsbrott prop.särskilt s.karaktär,

saknarskatteområdetÄven brott inomutredningarmånga omom
denfalldetfinns närbrottsutredningar,andramedberöringspunkter
hosutredningförföremålocksåskattebrott ärförmisstänkssom

behovharskattebrottsenheterna attsjälvklartdå avDetpolisen. är att
polisen.sammanställsutredningsmaterialdetdel avkunna somta av

frånuppgifterbehövaÄven skattebrottsenheternafall kani andra
skatte-brottslighetmisstänkttillanknytningharpolisen som

mål semyndighetsgemensamrnaochriktlinjerregeringensområdet. I
inomsamarbetesittskall ökamyndigheternabl.a.kapitel 2 attanges

lagstiftningensinomskallområde. Deekobrottsbekämpningens ram
ekobrottsbekämpningen.berörsådantvarandrainformera somom

där intressetprojektforrnibedrivasfalli vissa avskallUtredningar
beaktasverkställighetochindrivninglagföring,beskattning, annanrätt

med-skattemyndigheternaspropositionenIbörjan.frånredan om
polisensblirdetregeringenbrottsutredningar, attiverkan angerm.m.

inbe-kriminalitetenpåhelhetsgreppdettilluppgift ettatt tasatt se
ordningenföreslagnadenochskatteområdetinom attdengripet

samarbets-olikaskapamåstemyndigheternainblandademedför deatt
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former så effektiviteten i kampenatt den ekonomiska brottslig-mot
heten i övrigt inte förloras prop. 1997/98:10 53. I avsnitt 7.11s.

uppgifter skattemyndigheternasattanges brottsbekämpandeur
verksamhet bör kunna lämnas till polismyndigheterut behöversom
dem i kriminalunderrättelseverksamhet. Detta motiveratär mot
bakgrund det polisenär skall haatt det övergripandeav som ansvaret
för kriminalunderrättelseverksamheten. Skattemyndigheterna kommer
emellertid också ha arbetsuppgifter iatt kriminalunderrättelse-
verksamhet. Sådan verksamhet kommer skattebrottsenheterna att
bedriva dels i särskilda undersökningar syftar till utgörasom att
underlag för förundersökning, dels samla in och bearbetaen attgenom
information i inforrnationsdatabaser sedan kan underlagutgöra försom
särskilda undersökningar. Skattemyndigheterna kan då ha behov av
bl.a. uppgifter angår brott inom skatteområdet polisensom samlatsom
in och bearbetat i sin kriminalunderrättelseverksamhet.

10.3.2 Uppgifter inte finns i polisregistersom

För närvarande regleras inte behandling personuppgifter inteav som
ingår i register. Rätten del uppgifter behandlatsatt ta iav som
polisens brottsbekämpande verksamhet inte förts in imen som
polisregister framgår därför endast de bestämmelser finns iav som
sekretesslagen. I allmänhet gäller förundersökningssekretess enligt
5 kap. l § och 9 kap. 17 sekretesslagen för uppgifter i polisens
verksamhet inte lagras i polisregistren. I den mån uppgifternasom
behövs i anledning brott inom skatteområdet kan skattemyndig-av
heterna med stöd 15 kap. §5 sekretesslagen begära polisenav att
lämnar uppgifterna. Polisen torde iut utsträckning kunna tillämpastor
i fall generalklausulen i 14 kap. 3 förstavart § stycket sekretesslagen
för lämna uppgifterna. förarbetenaIatt tillut sekretesslagen prop.
1979/80:2 326 f nämligen generalklausulen särskilts. attanges ger

för informationsutbyteutrymme det fråganär är myndigheter medom
sakliga behörighet med skilda lokala kompetensområdensamma men

eller myndigheter har närbesläktade funktioner och båda harsom som
rättslig befogenhet direkt fordra in de utväxladeatt uppgifterna. En

omständighet kan tillmätas betydelse vid tillämpningenannan som av
generalklausulen är uppgifterna blir sekretessbelagda hos denom
mottagande myndigheten i utsträckning hos den utläm-samma som
nande se Corell m.fl. Kommentar till Sekretesslagen, 3 uppl. 391.s.
Om uppgifterna lämnas till skattemyndigheterna förut användas iatt
den brottsbekämpande verksamheten kommer förundersökningssekre-

bestå, eftersom sådantessen verksamhetatt hos skattemyndigheterna
enligt regeringens förslag skall omfattas den sekretessen prop.av
1997/98:10.
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fråga utlämnandetförslag iRegisterutredningens103.3 om
uppgiftersådanaav

med vissa undantagpolisdatalagen innebärföreslagnaDen en--
behandling i polisensautomatiskdelvisall helt ellerreglering av

bestämmelserlagförslag saknarRegisterutredningensverksamhet. om
Registerutredningentill andra myndigheter.uppgifterutlämnandet av

ändånödvändigtutlämnandedetta med ärmotiverathar att ett som
före-därom. Denbestämmelsersekretesslagensstödske medkan av

förhållande tillförändring iinnebär ingenpolisdatalagenslagna
skattebrottsenhetförutsättningarna förgällervadgällande atträtt, en

lagras iintehos polisenbehandlasuppgifterdel men somta somav
Registerutredningensdockhari avsnitt 7.11register. Som nämns

delfrågadärför rättenkritiserats. Det öppenförslag är att ta avomen
dess slutligapolisdatalagen iiregleraskommeruppgifter ut-att

skattemyndig-fråga huröverväganden iVåraformning eller om
börverksamhetpolisensbehandlas iuppgiftertillheternas rätt som

regleringsådanutgångspunkten10.4 haravsnittregleras se att en
stöd därav.meddelats medförordningeller ipolisdatalagensker i som

polisregisterUppgifter i10. 3 .4

hosinrättatsde registerbeskrivning3.3-3.5 finnsavsnittI somaven
polis-ochkriminalregisterallmäntlagenstödpolisen med omav

behövafallde flestatorde iSkattemyndigheternaregisterlagen.
uppgifterinnehållerutsträckning deendast i denregistrentillgång till

Belastningsuppgifterskatteområdet.inomtill brottanknytningharsom
sådanadockmisstanke brott ärskälig attuppgifteroch omom

oberoendedärtilltillgångbehövakommerskattemyndigheterna att av
dagfinns iuppgifterSådanainte.skatteområdet ellerbrotten rörom

innehåller, förutomRegistretbelastningsregistret.ochi person-
antecknasuppgifterbelastningar,andraochdomaruppgifter somom
ochförundersökningaripersonblad upprättasde somsom

förmisstänktaskäligenupplysningar ärinnehåller sompersonerom
ställepåuppgifter samlassådana oavsettviktigtbrott. Det ettär att om

Viskattemyndighet.ellerpolisverkställsförundersökningen av
sådanaföraskallskattemyndigheternadärför inteföreslår egnaatt

i ställetuppfattningvårenligtskattemyndigheterna börregister, utan
skäligenärupplysningarnaavseddadelämna sompersonerom

för registre-skattemyndigheternautredsför brottmisstänkta avsom
tillgångockså hadärmedbehöverdärom. Deregisterpolisensring i

register.polisensuppgifterdessatill ur
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Med dessa utgångspunkter har vi funnit skattemyndigheterna i alltatt
väsentligt har behov få tillgång tillett uppgifteratt polisensav ur
register tullmyndigheternas behov däravmotsvarar i fråga desom om
brott faller under Tullverkets ansvarsområde. En reglering skullesom
därför i princip kunna följa den reglering gäller eller kommersom att
gälla tullmyndigheternas tillgång till polisens register. I dag gäller
följande frågai Tullverkets tillgång till polisregister. Av 3 § förstaom
stycket 2 polisregisterlagen följer utdrag eller upplysningp. att av om
innehållet i polisregister skall meddelas, framställningnär därom görs

myndighet, och i den mån regeringen för visst slagav annan om av
ärenden eller för särskilt fall tillstånd därtill. Regeringen har iger
16 § polisregisterkungörelsen föreskrivit tullmyndigheterna skall haatt
terminalåtkomst till belastningsuppgifter, uppgifter skälig miss-om
tanke och övriga uppgifter misstanke brott omfattasom om som av
Tullverkets ansvarsområde. De sistnämnda uppgifterna registreras i
första hand i det allmänna spaningsregistret ASP.

10.3.5 Registerutredningens förslag i fråga utlämnandetom
uppgifter i polisens registerav

Registerutredningens har föreslagit lagen det allmänna kriminal-att om
registret och polisregisterlagen andra författningar.ersätts Flertaletav

de register för närvarande förs med stöd polisregisterlagenav som av
kommer fortsättningsvis föras med stöd polisdatalagen. Polisenatt av
får också med stöd polisdatalagen inrätta andra register. Polisenav
kommer bl.a. få föra register i kriminalunderrättelseverksamhet.att
Den absoluta sekretessen för polisregistren skall upphävas och ersättas

sekretess efter skadeprövning. 14 kap. sekretesslagen skall görasav
tillämpligt i fråga lämna uppgifter polisregisteratt ut oavsettom ur
sekretess. Förutsättningarna för lämna uppgifter behandlasatt ut som
i polisens brottsbekämpande verksamhet skall därmed enligt Register-
utredningens förslag desamma oberoende uppgifterna finnsvara av om
i register eller inte.

Vissa register kommer enligt Registerutredningens förslag inte att
föras med stöd polisdatalagen skall i stället föras med stödutanav av

lag allmänt belastningsregister och lag misstanke-en ny om en om
register. föreslagnaDe lagarna innebär och belastnings-att person-
registret inte längre kommer föras i sin nuvarande form. I korthetatt
går lagförslagen följande.ut

Belastningsregistret skall till skillnad från dagens ochperson-
belastningsregister endast innehålla belastningsuppgifter. Registret
skall innehålla uppgift den dom eller strafföreläggandeom som genom
ålagts påföljd för brott för vilket inte endast penningböter före-är
skrivet, har ålagts förvandlingsstraff för böter, på grund åklagaresav
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inte har åtalatslagöverträdarebeslut enligt lagen 1964: 167 om unga
utlämnings-utlämnas enligt någonbrott, skallför allvarligareett av

skall samordnasbesöksförbud. Registretmeddelatslagarna eller har
den deleni körkortsregistret och kan ipåföljdsregistreringen ävenmed

uppgifter denpenningböter. Vissainnehålla uppgifter ärsomomom
myndigheterFrågan vilkaskall också registreras.dömd i utlandet om

till uppgifterskall haenskilda sekretessoch rättoavsett ursom
ändamål.till registrets Detmed hänsynskallregistret avgöras

fårbelastningsregistretsyftet med detövergripande attanses varanya
brottsbekämpande och rättsvårdandeframför demyndigheter, alltolika

uppgiftertillgång till deenkelt skall fåpåmyndigheterna, sättett som
uppgifterförsta frågaför deti verksamheten. Detbehövs är om som

förebygga,tullmyndighet förpolis- elleri verksamhet hosbehövs att
sådanpolismyndigheter vidfrågabrott ioch utredauppdaga samt om

i författning. Förtillståndsgivningochlämplighetsprövning som anges
uppgiftertillgång till deregistretockså åklagareandra hardet genom

vid utfärdandeåtalförundersökning ochbehövs för samt avsom
uppgifterna idomstolarna behöverallmännastrafföreläggande. De

Uppgifternastraffmätning.för påföljdsval ochbelastningsregistret
fall hosi vissamyndigheter ochockså hos andrabehövs --

och iavsnitt 7.11iRegisterutredningen har, nämnsenskilda. som
iför uppgiftersekretessenden absolutaföreslagitkapitel att

införsskaderekvisitupphävs,polisregister omväntkriminal- och att ett
sekretesslagenkap.reglerna i 14 görsuppgiftersådanaför samt att

mångaRegisterutredningenenligtinnebärtillämpliga. Detta att
kommandeupplysning detutdrag ellerfår tillmyndigheter rätt ur

isekretessbrytande reglernastöd debelastningsregistret med av
det intedå funnitRegisterutredningen harsekretesslagen.kap.14 att
allmäntill bl.a.utlämnandebestämmelsersärskildabehövs om

tullmyndighetRikspolisstyrelsen ellerpolismyndighet,åklagare,
myndig-till dessautlämnandereglernade nuvarandemotsvarande om

stycketförstakriminalregisterlagen, 3 §första stycketjfr §heter 8
polisregisterkungörelsen.16 §polisregisterlagen samt

bl.a.närvarande införbelastningsregistret försochI person-
förunder-ipersonbladpå deantecknas upprättasuppgifter somsom

upplysningar ärinnehållersökningar och somom personersom
skallRegisterutredningens förslagEnligtmisstänkta för brott.skäligen
skallRegistretmisstankeregistret.registeras iuppgifter i ställetsådana

skäligenår ochhar fyllt 15uppgifter den ärinnehålla somsomom
något brotteller förbrottsbalkennågot brottmisstänkt för annatmot

skall ocksåUppgifterstraff böter.svårareför vilket föreskrivet änär
brottmotsvarandemisstänkt förskäligenföras in den är ettsomom

Sverige.iför brottet skalllagföringfrågan avgörasutomlands, omom
harvilken detuppgifter deninnehållaskall vidareRegistret motom

har begärtsoch denförvandling böterinletts talan somomavom
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utlämnad för brott. Det övergripande syftet med misstankeregistret får
enligt Registerutredningen framför allt polis- ochattanses vara
tullmyndigheter enkelt skall tillgångsätt till de uppgifterett som
krävs för olika förundersökningar skall kunnaatt samordnas på ett
effektivt Om det behövssätt. utnyttjas uppgifterna i registret också på

i polisens brottsförebyggandesättannat och brottsbekämpande
verksamhet. Genom registret skall vidare åklagare ha tillgång till
uppgifter behövs för förundersökning och åtal. Registret fyllersom
också funktioner för lämplighets- och tillståndsprövningar. Register-
utredningens överväganden frågai utlämnande uppgifterom av ur
misstankeregistret desamma i frågaär utlämnandetsom om av
uppgifter det allmänna belastningsregistret. Det innebär bl.a.ur att
särskilda regler utlämnande till allmän åklagare, polismyndighet,om
Rikspolisstyrelsen och tullmyndighet inte behövs.

Med de förslag Registerutredningen lämnat torde skattemyndig-
heterna kunna del de uppgifter behövs i den brotts-ta av som
bekämpande verksamheten ändring i lag skatte-änutan attannan
myndigheterna skall omfattas ändamålsbeskrivningen i lagarnaav om
allmänt belastningsregister och misstankeregister. Som inämntsom
avsnitt 7.11 och 8.2 har emellertid den föreslagna ordningen för
utlämnandet kritiserats del remissinstanser. nulägetI kan vi inteav en
ha utgångspunkt den absoluta sekretessen för uppgifter iattsom
polisens register upphävs och bestämmelser i registerförfattningarnaatt

utlämnande till de brottsbekämpande myndigheterna inte kommerom
behövas. våraI överväganden hur utlämnandetatt till skatte-om

myndigheterna bör regleras utgår vi därför från bestämmelseatt en om
utlämnandet behövs i de föreslagna lagarna.

10.4 Förslag tillgångenavseende till uppgifter hos

polisen

Registerutredningens förslag bereds för närvarande inom regerings-
kansliet. Enligt uppgift kommer regeringen ställning tillatt ta
förslagen först någon gång under 1998. Vi lämnar därför inga
konkreta förslag till hur skattemyndigheternas tillgång till uppgifterna
hos polisen skall regleras i lag. Våra överväganden bör dock kunna
läggas till grund för lagarna i derasöversyn slutliga utfominingen av
så skattemyndigheternas behov del uppgifternaatt beaktas.att taav av
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reglerasgenerellt böruppgifternatillgången tillHur10.4.1

polisenbehandlas hosuppgifterbehovSkattemyndigheternas somav
brottuppgifterspridningenintressetskall vägas att ommot avav

Övervägandena gällerdel desammadennabör ibegränsas. somvara
general-den s.k.stöduppgifter medlämnafrågai utatt avom
informa-regleraförsekretesslagen. Utrymmetkap.i 14 attklausulen

därförtorderegisterförfattningarnasärskildadeitionsutbytet vara
sakligamedmyndigheterfrågadet ärsärskilt när sammastort om

myndig-kompetensområden ellerlokalamed skildabehörighet men
rättsligharbådaochfunktionernärbesläktadeharheter somsom

ocksåböruppgifterna. Detutväxladein dedirekt fordrabefogenhet att
densekretessbelagda hosblirom uppgifternabetydelsetillmätas

utläm-denhosutsträckningimyndighetenmottagande somsamma
nande.

skattemyndig-vi konstateratharföregående avsnitt attI närmast
iverksamheti polisensbehandlasuppgifterbehovheternas somav

föreslagnaMed debehov därav.tullmyndigheternasprincip motsvarar
försekretessenkapitel 8 kommersekretesslagen seiändringarna

behandlasuppgifterdensammauppgifterna oavsett somatt omvara
skattemyndighet.eller tilltullmyndighettilllärrmaspolisenhos enen

utbytetalar förnågoti övrigtheller att ettintefinns avDet som
medföraskulle störreskattemyndigheternatillpolisenfrånuppgifter

tilllämnasuppgifternaintegritetsintrång än närotillbörligtförrisker
intedärfördetintegritetssynpunkt ärFråntullmyndigheterna.

delmöjligheterfårskattemyndigheterna sämre att tamotiverat avatt
har itullmyndigheternavadpolisenbehandlas hos änuppgifter som

dag.
börskattemyndigheternaföreslårutgångspunktdenna attMed
harpolisenhosbehandlasuppgiftersamtligafå del somkunna somav
ochaktuellaibehövsochskatteområdetinomtill brottanknytning som

uppgifterfrågaIskattemyndigheterna.ärenden hos somkonkreta om
förunder-akt ielektroniskiutanför registren,behandlas t.ex. enen

utökningingenprincipibestämmelsesådansökning, avutgör en
för-iuppgifternafå delmöjligheterskattemyndigheternas att av
Detsekretesslagen.stöddag medske ikantill vadhållande avsom

dessatilldirekt åtkomstharskattemyndigheternamotiveratinteär att
fall.enskiltvarjeiefter begäranfår skeutlämnandeuppgifter, ettutan

registerdeför flertaletgällauppfattningvårenligtbörDetsamma av
föra.eller kommerförpolisen attsom
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10.4.2 Tillgång till vissa register

Vissa register sådan betydelseär för skattemyndigheternasav
brottsbekämpande verksamhet myndigheterna bör ha direkt åtkomstatt
till dessa. Detta gäller först och främst belastnings- och misstanke-
registren. Uppgifterna i belastningsregistret nödvändiga iär den
brottsbekämpande verksamheten för förebygga, uppdaga och utredaatt

Misstankeregistretbrott. innehåller sådan information ärsom
nödvändig för samordna brottsutredningar Skattemyndig-att m.m.
heterna bör ha direkt åtkomst till samtliga uppgifter i dessa register.
I den ändamålsbeskrivning enligt Registerutredningens förslagsom
skall inleda lagarna dessa register bör skattemyndigheternasom
brottsbekämpande verksamhet läggas till.

Idag gäller enligt 6 § polisregisterkungörelsen Rikspolisstyrelsen,att
det nödvändigt för polisenär skall kunna förebygga ochattom

uppdaga brott fullgöra sina uppgifter i övrigt och detsamt är sär-av
skild betydelse för brottsspaning, i polisregister får föra in uppgifter

den misstänkt för brott ochär uppgifter någonom som om annans
personliga förhållanden. Den föreslagna polisdatalagen hindrar inte att
polisen fortsättningsvis föräven sådana register. På motsvarande sätt

tullmyndigheterna i dag har tillgång till dessa uppgifter med stödsom
16 § polisregisterkungörelsen, bör skattemyndigheterna ha direktav

åtkomst till uppgifterna i den mån de misstanke brott inomavser om
skatteomrâdet.

10.4. 3 .Tillgång till uppgifter i
kriminalunderrättelseverksamheten

Den föreslagna polisdatalagen innehåller bestämmelser särskiltsom
begränsar helt eller delvisrätten automatiskt behandlaatt person-
uppgifter i kriminalunderrättelseverksamhet. Skälet till begränsningen

främst uppgifterär kan ha medatt samröreantasom personer som
brottslig verksamhet särskilt integritetskänsligär Sammanatur.av

kan föras för begränsa för andrarätten delattresonemang att ta av
dessa uppgifter. Som innehåller intenämnts Registerutredningensovan
förslag till polisdatalag någon bestämmelse utlämnande till andraom
myndigheter hänvisar i stället till sekretesslagens bestämmelser.utan

delbetänkandetI bl.a. kriminalunderrättelseregister SOU 1996:35om
övervägde Registerutredningen särskild bestämmelse utläm-en om
nande uppgifter i sådana register. Registerutredningenav attuppgav
reglerna utlämnande uppgifter i kriminalunderrättelseregisterom av
generellt bör restriktiva vad gäller beträffandeänvara mer som
uppgifter konkreta brottsmisstankar och påföljder för brottom samt

bl.a. följande utlämnande inom polisväsendet.angav om
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ochRikspolisstyrelsenvidunderrättelseenheternatillkommerinformationDen som
vid dessaenheter.endastinhämtat hanterasenligt vad harskalllänspolismästamahos

spridsuppgifterna inte änverksamhetentilltron tillbetydelsefullt förDet att meranses
uppgifterför utlämnandenormalt gällerskillnad från vadnödvändigt. Till av ursom

uppgifter i under-ocksådärfördetpolismyndighetertill olikapolisregister attanses
prövning iföregåendepolisenandra inomtillbör lämnasrättelseregister inte utan en
registrensbestämmelsersig så dealltså förhållafall. Detvarje enskilt att omsynes

underrättelseverksamhetenförställaskan behövapolisen vilkainom atthantering upp
otillbörligabehövs förmed vadväl i linjeeffektivt, ligger attbedrivasskall kunna som

förebyggas.skall kunnaintegritetpersonligaregistreradesi deintrång
börregistrenuppgifterfåpolisen harinom rätt ut...Kretsen att ursompersonerav

naturligtvis användasskall registrenförsta handmöjligt. Ibegränsadsåockså somvara
lämnasuppgifter kunnautsträckning bör äveni viss utmyndighet,respektive menav

andra myndigheter.vidtill polismän
inomtill tjänstemänlämnasbörkriminalunderrättelseregisteri utUppgifter

undersökningsärskildmed anledninguppgifternabehöverpolisväsendet avav ensom
lämnasuppgifter kunnabörförundersökning. Dessutomellerunderrättelsekaraktär en

vilkareglerbl.a. tänker ärnämnda. Detdefallvissa andra äni omäven nyssut
informations-Ettregister.myndighetenstill dentillgångskall få hatjänstemän egnasom
myndighetensarbetarför demtillgängligtregel få görasregister bör somsom
för andratillgängligt änfåinte böranalysregister görasmedanunderrättelseenhet, ett
lämpligtkan detDessutomunderrättelseprojektet. attaktuelladeltar i detdem varasom

underrättelseverksamhetfår rättmedsysslar attpolisväsendetinomtjänstemände som
iellerförekommerhuruvida ettbeskedterminalåtkomst en personomgenom

93SOU 1996:35myndighetförsinforrnationsregister s.annanav ensom

skallmyndigheterutlämnande tillförreglersärskildamåndenI
ovanståendeuppfattningvårenligttordepolisdatalagen,ifinnas

utlämnandefrågagiltighet isinprincipi äga avomresonemang
börDetkriminalunderrättelseverksarnheten.behandlas iuppgifter som

tilllämnasuppgifternaskillnadnågon utheller annaninte enomvara
uppgifternaså längeskattemyndighettillellerpolismyndighet en

underrättelse-undersökningsärskildanledningibehövs avenav
förundersökning.karaktär eller en

tillåtkomstha direktinteskattemyndigheternaintegritetsskäl börAv
registersådanaeller tillkriminalunderrättelseregisterpolisens som

särskilda under-förinominrättakan kommapolisen att ramen
beskedfåändå skall kunnaskattemyndigheternaFörsökningar. omatt

ellerkriminalunderrättelseregisteriförekommerhuruvida ettpersonen
avseendeundersökningsärskildiförekommerfrågai enpersonenom

tilldirekt åtkomsthaskattemyndigheternabörbrottslighet,allvarlig
indexkaraktär.uppgifter av

kriminalunderrättelseverksan1heteniIndexregister10.4.4

Europolskall upprättaEuropolkonventionen ettiartikel 11Enligt
analys-Europolsilagradefinnsuppgifterdeindexregister över som
mellanförmedlande länkfungeraskallIndexregistretregister. ensom
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analysregistren och sambandsmännen i de länder anslutna tillärsom
Europol. Registret skall på frågan det i analysregistrenge svar om
finns uppgifter berör det nationella polisarbetet i sambands-som

hemstatmännens registrets innehåll eller analysresultatetutan att
avslöjas.

Enligt vår uppfattning är motsvarande indexregisterett över
behandling personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamhetav ett
från integritetssynpunkt godtagbart för desätt brottsbekämpande
myndigheterna få besked huruvida det hosatt andra brotts-om
bekämpande myndigheter kan förekomma uppgifter i kriminalunder-
rättelseverksarnhet har betydelse för särskild undersökningsom en
eller förundersökning hos myndigheten. Indexregistret kommer inteen

innehålla uppgifter i sig kanatt användas vid behandling hos densom
mottagande myndigheten, sådana uppgifter måste begäras hosutan den
utlämnande myndigheten i varje enskilt fall. För ha samlatatt ett

de brottsbekämpandeöver myndigheternas kriminalunder-grepp
rättelseverksamhet det lämpligtär indexregister omfattaratt ett
uppgifter behandling i sådan verksamhet såväl hos polisen hosom som
tullmyndigheterna och skattemyndigheterna. Inrättandet ettav
indexregister för kriminalunderrättelseverksamhet eller den närmare
utformningen sådant register omfattas inte vårt uppdrag,ettav utanav
bör våra synpunkter i frågan vinner gehör utredas iom annat- -
sammanhang.

10.5 Tillgången till Tullverkets brottsregister

10.5.1 Rätten del uppgifter i Tullverkets registeratt ta av

Genom den föreslagna lagen register i Tullverkets brottsbe-om
kämpande verksamhet prop. 1997/98: kommer11 tullmyndigheterna

få inrätta och föra underrättelseregister,att analysregister och
spaningsregister. Lagförslaget innehåller bestämmelse 18 §en om
utlämnande registeruppgifter till bl.a. vissa brottsutredandeav
myndigheter. Av 18 § andra stycket framgår personuppgifter iatt ett
register får lämnas till Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterut och
Kustbevakningen, uppgifterna kan ha betydelse för denantasom
brottsbekämpande verksan1heten.

Regeringen har i fråga skattemyndigheternas tillgång till registrenom
anfört följande.

Skattemyndigheterna Riksskatteverket RSV, Skattemyndigheten i Stockholm län,
iSkattemyndigheten Göteborgs och Bohus län särskilda skattekontoret i Ludvikasamt

anför i remissyttranden det viktär skattemyndighetemaatt ingår i denstor kretsattav
myndigheter får tillgång till registren avseende väsentlig information förav som

beskattning och kontrollverksamhet särskilt gäller det de skattemyndigheter som-
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skattemyndigheternasinompunktskatteområdet ochverksamhet inombedriver
inte samtliga skatte-RSV anför bl.a.skattekriminalverksamhet.kommande att om

fyraskattekontoret och desärskildatillgång bör dockfå sådanmyndigheter kan
finnersådan tillgång. Regeringenpunktskatter fåreviderarskattemyndigheter attsom

punktskatte-och kontrollverksamhetenbrottslighetenekonomiskadenkampen mot
Skattemyndigheternaverksamhet.och prioriteradsamhällelig angelägenområdet är en

ingripafunktion såbrottsbekämpande sätt ägeri dagemellertid intehar att manen
tullmyndigheternaverksamhetsområde sättunder dessbrottslighet samma sommot

denskattemyndigheterna inte harläge finnasvårt i dagens änDethar. är attannatatt
förenligt med registrensskulleverksamheten detinriktningbrottsbekämpande att vara

idel uppgifter debeskattningsändamål fårförskatteförvaltningenändamål taatt av
avseendedessorganisationskattemyndigheternasregistren...I avvaktanaktuella att

Skattekriminalregisterutredningen dir.ochverksamhet blivit klar,brottsbekämpande
kommande behovskattebrottsenhetemasmednärvarande arbetar1996:89 för avsom

förstarka skälfinns tillräckligtregeringen detfinner intearbetat färdigt,register att nu
fålagen skallenligtbland de myndigheterskattemyndigheternainkludera somatt

53.1997/98:11registren prop.till uppgiftertillgång s.ur

ha betydelsebrottsregister kanTullverketsbehandlas iUppgifter som
minstgäller inteskatteområdet. Dettainomutredningar brottför av

mervärdesskatteområdet.respektivepunktskatte-brott inomi fråga om
skattemyndigheternahosskattebrottsenheterinrättandetmedochI av

medändamåletförenligt medvår uppfattningenligtfår det anses
del sådanafårskattemyndigheternaregisterTullverkets taatt av

brottsbekämpandeför denbetydelsehakanuppgifter antassom
verksamheten.

Terrninalåtkomst210. 5
.

SPADI-till det s.k.terminalåtkomstnärvarandehar förPolisen
SPADI-registretavsnitt 3.6.Tullverketförs inom seregistret som

brottsbekämpandeTullverketsilag registertilli förslagetersätts om
medlagförslaget fårEnligt 19 § ispaningsregister.verksamhet av

endastspaningsregistretuppgifter idatabehandlingautomatiskhjälp av
i frågafrämstpolisregister. Detellerpolismyndighet ärtillföras om

spanings-i Tullverketsuppgifterbehöverpolisennarkotikabrott som
betydelse ikan haspaningsregistret ävenUppgifter iregister.

inomVissa brottverksamhet.brottsbekämpandeskattemyndigheternas
liggerskattemyndigheterna näraskall utredasskatteområdet avsom

ochpunktskatte-främstgälleransvarsområde. DetTullverkets
uppgifter iböruppfattningEnligt vårmervärdesskattebedrägerier.

utredningenförbetydelseharspaningsregisterTullverkets avsom
motsvarandeskattemyndigheter sätttillföraskunnasådana brott

för polisen.gällersom
avsnittföregåendeframgår iskälSkattemyndigheterna bör somav

och analys-underrättelse-Tullverketstillterminalåtkomstinte ha
beskrivithar övervägavi tidigarepåstället bör attregister. I sättman
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inrätta indexregister för kriminalunderrättelseverksamhet hos polis-,ett
tull- och skattemyndighet.

10.5.3 Våra förslag till reglering

Eftersom den föreslagna lagen register i Tullverkets brotts-om
bekämpande verksamhet inte godkänts riksdagen,ännu lämnar viav
inga konkreta förslag till ändringar i lagen. Våra överväganden enligt

bör dock kunna läggas till grund för lagen i dessöversynovan en av
slutliga utformning.
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enligttill registertillgångTullverkets11

skatteregisterlagen, m.m

tilltillgångenönskemål vad gällerTullverkets11.1

skatteregistren

Inledning11.1.l

behandlingvilkenutredahuvudsakiVårt uppdrag är att person-av
brottsbekämpandeskattemyndigheternasibehövsuppgifter som

registerhâllningenregleringföreslå samt attverksamhet, att aven
andrafrånuppgiftertillgång tillbehovskattemyndigheternasutreda av

skallvividareframgårdirektivenregister. Av attmyndigheters se
och skatte-tullmyndigheternabl.a.mellaninformationsutbytetöver

direktiven.följande iBl.a.förvaltningen. anges

tullensuppgifter ipunktskatter, kangällersärskilt detnärskattebrott,utredningVid av
kanskattebrottutredningföruppgifter behövsVissatillregister avstor nytta. somvara
kanuppgifterbedömaUtredaren skallverksamhet.för tullensbetydelse somha omäven
ochbåde tull-registrerade hosbör finnasverksamheternabådaförtill nyttavara

registreras hosuppgifternatillräckligtdetellerskattemyndighet är en avattom
effektivtenkelt ochmyndighetenandrabör densistnämnda fall ettmyndigheterna. I

effektivitetsvinstervilkavidareUtredaren bör övervägauppgifterna.tilltillgångfåsätt
Förmyndigheterna.mellaninformationsutbytetutvecklakan göras attgenomsom

i detuppgiftertillåtkomstfåbehovfinnaskan detverksamhet atttullens t.ex. av
61996:89Dir.skatteregistretcentrala s.

fåskall kunnatullmyndigheter utavsnitt 7.11föreslår iVi att
föreslagna lagendenmed stödbehandlaspersonuppgifter omavsom

imedverkanskattemyndighetersvidpersonuppgifterbehandling av
aktuelltochkonkretibehövsuppgifternabrottsutredningar ettom

skattemyndig-avsnitt 10.5föreslår vi imotsvarande attPå sättärende.
tull-behandlas hosuppgifterdelskall haheterna rätt att ta somav

iregisterlagenföreslagnadenmed stödmyndigheterna omav
förslag tillvåraverksamhet. GenombrottsbekämpandeTullverkets

skattebrotts-kapitel 9 kommerskatteregisterlageniändringar
frånhämtatsuppgiftervissatillåtkomstfå direktenheterna somatt

grundPåskatteregistret.centralatill detregisterfiskalaTullverkets
118 §enligtomfattasskattemyndigheterna rättendå attochdärav av

ochimporttullmyndigheterna röruppgifter hosdeltullagen somta av
regleraytterligarebehovfunnitvi intehar attavexport varor,av
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skatte-skattemyndigheternastillfrån Tullverketinforrnationsutbytet
avsnitt 10.2.brottsenheter se

önskemålTullverkets11.1.2

rörande behovetpromemoriasammanställtharTullverket aven
register. Avfiskalaskatteförvaltningenstilltillgång promemor;an

inneburitTDS harTulldatasystemetinförandetframgår attatt av
efter-initialkontroll tillfrånflyttatstullkontrollenityngdpunkten

Efterkontrollen skerexportföretag.ochkontroll hos import- av
till dåförhållande dentidpunkt ividnaturliga skäl varornasenareen

tillTillgänglighetenmedsambandi gränspassagen.deklarerats
rredsyftetförförutsättningviktigdärförinformation attrelevant är en

ihar dagTullmyndigheternauppnås.skallefterkontrollverksamheten
uppgiftervissatillgång tillsekretessprövning fåeftermöjlighet somatt

uppfattnngTullverketsEnligtskatteförvaltningen.samlade hosfinns
föregåerrletullmyndigheternarationelltskulle det utanomvara mer

fålagstadgadärende hade rättenskilti varjesekretessprövning atten
uppgifter.följandetill bl.a.tillgång

uppgifterfinns behovskatteregistretFrån t.ex:av
inkomstdeklarationer,företagensfrån- verksamhet i anlraellerägarintressennäringsverksamhet,företags t.ex.ett somom- iekobrottsperspektiv, ägareuppgiftviktiganställda enuppgifterföretag, urom

fåmansbolag, etc,
uppgift exportomsitt-T.ex.momsdeklarationer. ärimponörers/exportörersfrån om-

exportrevisioner,vidning nyttaav
tillkännaviktriskvärderingssyfte detärI attrevisionsrapporter.uppgifter avur- Även uppgiierskatterevision.genomfördoch/eller utfalluppgifter iakttagelse av enom

intresse,revisionerpågående ärplanerade eller avom
företaget,kronofogdekrav finnsom ev.- vid urvaltilluppgifter kanDessaSNI-koder. nyttaföretags stor avvaraom- omsättniig,branschjämförelser ikanrevisionsobjekt göra sammaattgenom man

etc.i bruttovinster,skillnader
momsinformatonvissutbyteförVIESVIES-uppgifterTillgång till är ett system av

gemenskms-ochmomsregistreradeavseendei EU-ländernasamlats personersom
leveranser:interna

och därnedhelstEU-landomsättning i vilketfriövergå itredjelandsvara kanEn som
grundläggandeEU-bestämmdseEftersom det ärgemenskapsvara.erhålla enstatussom

har sådanaEU-länderna,rörelsefrihet mellanfullskall rådahuvudregeldetatt som
sedan EU-Det har,EU.gränspasseringar inomvidanmälningspliktintei regelvaror

hos olkatullrevisionsambandmedifall därflertalkonstaterasinträdet, kunnat ett man
i sjävagemenskapsvarorbetraktatsinförselnvidföretag upptäckt att somsomvaror
uppstårtullrevision,underdå det,I de falltredjelandsvaror.sigverket visat envara

EU-verkligenEU-land ärfrånfaktureratssändninghuruvidatvivel ett avsomen
uppgifterfåtill hjälpdärfördeti gemenskapenärförtullats attalt. har urursprung

VIES-systemet.
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och inlevererad enligt...Genom jämförelser mellan värdet varuleveransen momsav
uppfattning huruvida viss transaktion berörkan vissmomsdeklarationer om enman en

PM 1997-10-13 3införselmoms skall utgåinternhandel inom EU eller s.om

tullkriminaltjänst med såväl underrättelse-Tullverket harAtt somegen
i avsnitt 2.4.utredningsverksamhet har tidigare berörtsochspanings-

målinriktad kartläggningspaningsarbetet ingårunderrättelse- ochI av
och ekonomiskaaffärstransaktionerderasföretag eller t.ex.personer,

förhållanden.

betalningar till ochvaruinförsel ochi regel anknytning tilltullagstiftningen harBrott mot
Tullverkets uppgifter hörockså tillsammanhangbör detfrån utlandet. I detta nämnasatt

uppbära punktskatter.fall debitera ochi vissaäven att
ofta går hand i handskattelagstiftningentull- ochhar konstaterats brottDet att mot

intresseenskilda fall harskattemyndigheter i mångatull- ochoch attett gemensamtatt
utreda och beivramöjligheterFör tullkriminalenslagstiftning.stävja brott denna attmot

förtillgänglig informationfå deldärför viktområde detinom sittbrott är attstor avav
sina åligganden.fullgöraeffektivt kunnasättatt ett

skattemyndig-till uppgifter fråntillgångtullens behovtidigareVad sagts avomsom
PMtullkriminalverksamhetenlika hög grad igäller iefterkontrollverksamhetenhet i

1997-10-23

önskemålen såledesregistren gällerde fiskalainformation frånom
tullkriminalverksamheten.verksamhetfiskalasåväl Tullverkets som

överväganden1 1.2

i vissinnehåll ochskatteregisterlagensförkapitel 9Vi redogör i
bestämmelserna.de centralanågrabakomutsträckning för motiven av

skattemyndigheternasförendastförasfår i nulägetSkatteregistren
kronofogdemyndig-förmånoch i vissbeskattningsverksarnhet --

direktmyndigheter harEndast dessaverksamhet.exekutivaheternas
skallskatteregistrenkapitel 9föreslår iregistren. Viåtkomst till att
ochverksamhetbrottsbekämpandeskattemyndigheternasföras föräven

registren.tillterminalåtkomstskall haverksamheteni denatt man
överväganden registertill dessaåtkomstTullverketsfrågai om

myndig-utöka kretsenställningstagande i frågainnebär attett avom
bestämmelsernaändamål ochomfattas registrensskallheter avavsom

Tullverketsföranföraskanterminalåtkomst. De argument somom
tillskall ha åtkomstmyndigheterandraockså motiveradel, kan att

skullepolismyndigheterna göraexempelvisregistren. kanDet attantas
vidskatteregistrentillterminalåtkomsteffektivitetsvinster genom

myndighetergällerbrottslighet. Detsammaekonomiskutredning av
ochAlkoholinspektionentillsynsverksarnhet,bedriver t.ex.som

centralsådanuppfattningvårenligtFråganlänsstyrelserna. är av
nämligen isammanhang,ibör utredas störrebetydelse den ettatt
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därför inteVi lämnarskatteregisterlagen.samband med översyn aven
skatteförvaltningenstilltillgångTullverketsfrågaförslag inågot om

register.fiskala

skattekontrollenFrågor rör11.3 som

gällerfrågorutreda vissaskallvidirektivVåra somattanger
skatteregistren.tillgång tillverksamhetsfiskalaskattemyndigheternas

följande.Bl.a. anges

ochskatte-överträdelserflerupptäckabrottslighet ochekonomiskförebyggaFör avatt
informationsstödharSkattemyndighetenviktdet ettavgiftsbestämmelsemaär somattav

skatte-centralatillgång till detSkattemyndigheternasskattekontroll.effektivmedger en
begränsadundantagmed vissalandetför hela ärRiksskatteverketförsregistret som av

medförasighar visatbegränsningDennalänet.detuppgiftertill egnasom avsser
både iföretagbestårföretagsgrupperbl.a.kontrollenvadolägenheter avsomavavser

1996:89Dir.samordnasskallkontrollátgärderelleri andra län närochdet länetegna
5.40

tillåtkomstbehovetanalyseradirektivenenligtskallUtredningen av
skattekontrollverksamhetenförskatteregistretcentralai detuppgifterna

Skulle detmotiverade.författningsändringar ärföreslå deoch som
finnsskattebrottsbekämpningendet försigvisagångarbetetsunder att

stärkaförskatteregisterlageniändringar attytterligarebehov av
förslag därom.framutredningen läggaskallskattekontrollen,

behovmedförpersonuppgiftslagen attettdenInförandet avnyaav
gäller skatte-frågorskatteregisterlagen. Deöversyn somgöra aven

registrensochskatteregistrentilltillgångkontrollverksamhetens
sådanmedsambandutredas iuppfattningvårenligtinnehåll bör en

översyn.
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12 Kostnader, m.m.

Vi föreslår lag behandling personuppgifter vid skatte-en om av
myndigheters medverkan i brottsutredningar medger helt ellersom
delvis automatisk behandling sådana uppgifter. I lagen vilkaav anges
möjligheter skattemyndigheterna har behandla personuppgifter i denatt
brottsbekämpande verksamheten. Det ankommer skattemyndig-
heterna inom för vad lagen tillåteratt hur omfattandeavgöraramen
ADB-stöd behövs. Kostnaderna för genomföra vårt lagförslagsom att
blir således helt beroende skattemyndigheternas ställningstagandenav
i den delen. Självfallet kommer skattemyndigheterna ha initialkost-att
nader dels i form hårdvara, dels för inrätta lämpligtattav ett system
för behandlingen i den brottsbekämpande verksamheten. Kostnaderna

mycket svåraär precisera och beror helt påatt verksamhetens
omfattning och i vilken mån särskilda databaser inrättas. Enligt uppgift
från Riksskatteverket kan kostnaden för konstruera föratt ett system
datorstöd i kriminalunderrättelseverksamheten komma uppgå tillatt
cirka 4 miljoner kr.

Vi föreslår vidare skattemyndigheterna i den brottsbekämpandeatt
verksamheten med vissa begränsningar skall ha tillgång till skatte-
registren. Enligt uppgift från Riksskatteverket medför tillgång till
dessa register i sig inga nämnvärda kostnader, medan kostnaden för

"mörka" de uppgifter den brottsbekämpandeatt verksamheten intesom
skall ha tillgång till kan uppskattas till cirka 3 miljoner kr.

föreslårVi skattemyndigheterna skall ha tillgång tillatt Tullverkets
och polisens register i den mån uppgifterna har betydelse i anledning

brott inom skatteområdet och skattemyndigheterna skallav haatt
terminalåtkomst till vissa registren. Vi lämnar dock inte någraav
konkreta förslag i fråga hur tillgången bör regleras, eftersomom en

föröversyn närvarande pågår såväl Tullverkets polisensav som
register. Inte förrän den pågående översynen avslutadär det möjligtär

uppskatta kostnaderna föratt eventuell tillgång till registren.en
En utgångspunkt för våra ställningstaganden har varit att auto-

matisk behandling personuppgifter medför effektivitetsvinster ochav
arbetsbesparingar. De initialkostnader följer våra förslag tordesom av

de framtidauppvägas kostnadsbesparingar datorstödet medför.av som
Regeringen har givit direktiv till samtliga kommittéer och särskilda

utredare beskriva lämnade förslags effekteratt på jämställdhetspoliti-
ken och regionalpolitiken. Enligt vår uppfattning påverkar våra förslag
inte dessa områden.
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13 Författningskommentar

13.1 tillFörslag lag behandlingom av
personuppgifter vid skattemyndigheters
medverkan i brottsutredningar

Namnet på lagen anknyter till den föreslagna skattemyndig-lagen om
heters medverkan i brottsutredningar och har givetvis den lagen som
utgångspunkt.

Lagen har vidare utgângpunkt dels i förslagetbestämmelsernasom
till personuppgiftslag debehandling personuppgifter, delsom av
särskilda integritetshänsyn behandling personuppgifter hos ensom av
brottsbekämpande myndighet förutsätter. bakomgrundtankeEn arman
lagen förutsättningarna vidför personuppgifterär behandlaatt att
bekämpning brott inom skatteområdet i princip skall desammaav vara

uppgifterna behandlas hos polisen skattebrotts-eller hosoavsett om
enheterna. Vid utformningen Europarådetslagen har därför bl.a.av
rekommendation polissek-användningen personuppgifter inomom av

beaktats. harLagen också i den mån så varitvi har bedömttorn att-
lämpligt haft Registerutredningens förslag polisdatalagtill som-
förebild.

Lagen indelad i huvudavsnitt. förstaLagen innehåller för detär tre
allmänna bestämmelser gäller vid varje form behandlingsom avav
personuppgifter sker i brottsbekärnpandeskattemyndigheternassom
verksamhet med förundantag sådan manuell skerbehandling intesom
i viss angiven form. innehållerDärutöver lagen särskilda bestämmelser
för behandling personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamhetav
såsom denna definieras i lagen slutligen bestämmelsersärskildasamt

behandling personuppgifter i databaser.om av

Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling personuppgifter inom denav
brottsbekämpande verksamhet skattemyndigheter bedriver medsom
stöd lagen 0000:000 skattemyndigheters medverkan brottsut-iav om
redningar.
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helt eller delvis automatiskbehandlingenendastgäller ärLagen om
ingåeller avsedda iingår ipersonuppgifternaeller är att enom

tillgängliga förpersonuppgifter, vilkastrukturerad samling ärav
särskilda kriterier.sammanställning enligtellersökning

Riksskatteverket.skattemyndighetMed ävenavses

tillämpningsområde avsnitt 7.5.sebestämmelsen lagensl anges
brottfråga bekämpaarbetsuppgifter iSkattemyndighetens attom

brottsutredning.medverkan iframgår skattemyndigheterslagenav om
vidbiträda åklagarenEnligt den lagen skall skattemyndigheterna

vissa brott iskatteområdet, själva utredautredning brott inomav
kriminalunderrättelse-förenklad brottsutredning bedriva spaning,samt

Utanför lagensverksamhet och brottsförebyggande verksamhet.
i sambandtillämpningsområde faller behandling personuppgifterav

inomde interna, åtgärder förekommamed administrativa kansom
verksarnhetsgrenen.

framgår sker iandra stycket manuell behandling, inteAv att som
angiven form,viss undantas från lagen.

behandling§ Vid personuppgifter personuppgiftslagen2 tillämpasav
0000:000 endast det följer denna lag föreskrifterellerom somav av

med stöd lagen.meddelats av

föreslår i lagrâdsremissenRegeringen personuppgiftslag lagenattom
den nuvarande datalagen räckviddpå skall ha generellsätt somsamma

lagrådsremissen 40 Om inget följer eller för-lagannats. av annan
skall alltså personuppgiftslagens bestämmelserordning gälla ioavsett

sammanhang personuppgifterna behandlas.vilka
det lagtekniskt möjligtför sig sådanaoch är endast föreslåI att

avviker frånbestämmelser personuppgiftslagen och i övrigtsom
bestämmelser. Påden lagens dettill undvikerhänvisa sättet attman

allmännalagen bestämmelsersärskilda främst hörden tyngs av som
generella lagen. Den föreslagnaden polisdatalagen harihemma

Samtidigt finns riskdetta bestämmelsernautformats sätt. atten om
tillämpasvåra deblir utspridda i olika för-behandling äratt om

följande lösning.valt SamtligaVi har bestämmelserfattningar. som
behandlingochhurför när personuppgifter får skebetydelsehar av

brottsbekämpande verksamhetskattemyndigheternas finns samlade ii
deinnehålla alla särregleringar i förhållande tillFörutomlagen. att

föranledda verksamheten, har ocksåpersonuppgiftslagen är avsom
grundläggande krav behandlingpersonuppgiftslagens av person-

tillämpliga delar. Andrai bestämmelserlagenin iarbetatsuppgifter
tillämpliga verksamheten,personuppgiftslagen är t.ex.i som

säkerhetsföreskrifter eller Datainspektionensbestämmelser omom
generella lagstiftningen.i denplats Inaturligasinharbefogenheter,
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dessa delar hänvisar lagen behandling personuppgifter vidom av
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar till personuppgifts-
lagen. Av 2 § framgår endast sådana bestämmelser iatt personupp-
giftslagen till vilka denna lag hänvisar skall gälla för verksamheten.

Definitioner

3 fråga§ definitioner gäller 3 § personuppgiftslagen.om
Med databas förstås samling personuppgifter, vilka ären av

tillgängliga för helt eller delvis automatisk sökning eller samman-
ställning enligt särskilda kriterier.

Med kriminalunderrättelseverksamhet skattemyndighetsavses
behandling personuppgifter i syfte klarlägga brottsligattav om
verksamhet har eller kanutövats, kommautövas ochutövasatt som
inte förundersökning enligtutgör rättegångsbalken.

Personuppgiftslagen definierar de centrala begrepp används vidsom
behandling personuppgifter, behandling av personuppgifter,t.ex.av
blockering av personuppgifter, den registrerade, personuppgifts-
ansvarig, personuppgifter, tillsynsmyndigheten och tredje man.
Begreppen relevantaär behandlingen skeräven när i skattemyndig-
heternas brottsbekämpande verksamhet.

Vi har valt i fråga de eller mindre samlingaratt, om permanentamer
personuppgifter kommer föras helt eller delvis automatisktattav som

i den brottsbekämpande verksamheten, använda begrepp,ett nytt
nämligen databas. Begreppet databas samlingavser en av personupp-
gifter, vilka tillgängliga för heltär eller delvis automatisk sökning
eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Begreppets innebörd
har behandlats inärmare avsnitt 7.7.

Skattebrottsenheterna kommer få befogenhet samla in,att att
bearbeta och analysera information skattebrottslighet utanförävenom
förundersökningarna. I denna lag definieras sådan verksamhet som
kriminalunderrättelseverksamhet. Kriminalunderrättelseverksamheten
tjänar bl.a. till fram underlag kan läggas till förgrundatt ta som
vilken inriktning i verksamhet skall ha eller för initierastort atten
konkreta brottsutredningar. vidI bemärkelse kan underrättelse-
verksamheten syfta till klargörasägas brottslig verksamhet haratt om
förekommit, pågår eller kan förutses. Undersökningar syftar tillsom

brott begåtts kan förekommautrönaatt inom förävenom ramen en
förundersökning. Förundersökning skall inledas finnsdetom an-
ledning konkret brott har begåtts. I andra fall, då denanta att ett som
brottsbekämpande myndigheten endast har anledning brottsliganta att
verksamhet har förövats, får undersökningen företas kriminal-ettsom
underrättelseprojekt.
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Personuppgiftsansvarig

4 § Skattemyndighet personuppgiftsansvarigär för den behandling av
personuppgifter sker inom myndigheten med stod denna lag.som av

I förslaget till personuppgiftslag definieras den personuppgifts-
ansvarige den eller tillsammans med andra bestämmersom som ensam
ändamålen med och medlen för behandlingen personuppgifter. Medav
uppgiften personuppgiftsansvarig följer vissa skyldigheter,som t.ex.

felaktiga uppgifterrätta och skada felaktigatt ersätta be-att som
handling kan ha orsakat. Närmare överväganden varför skattemyn-om
dighet i stället för skattebrottsenhet skall personuppgiftsansvarigvara
för sådan behandling sker hos enhet framgår avsnitt 7.8.som en av

Grundläggande krav på behandling personuppgifterav m.m.

5 § Personuppgifter får behandlas i skattemyndighets brottsbekämp-
ande verksamhet i för1 § attsom avses

utföra brottsutredningar,
bedriva spaning och kriminalunderrättelseverksamhet i fråga om

brott i 1 § första stycket lagen skattemyndigheterssom avses om
medverkan i brottsutredningar eller

förebygga brott isom avses

Bestämmelsen utformad så ingaär tveksamheter skall råda i frågaatt
skattemyndighets generella behörighet behandla personuppgifterom att

i den brottsbekämpande verksamheten. Den anknyter till de arbets-
uppgifter skattemyndigheterna skall ha enligt 1-4 §§ lagensom om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar. Av 1 § andra
stycket nämnda lag framgår skattemyndighet kan komma fåatt att
utreda andra brottäven brott inom skatteområdet.än 5 § innehåller
därför inte någon begränsning till brott inom skatteområdet.

Sådan behandling med bestämmelsen hade kunnat ske medsom avses
stöd 10 § i förslaget till personuppgiftslag och då förstai handav
punkterna c, e och En beskrivning innehållet i dessa punkterav
finns i avsnitt 7.9. innebärLagen således ingen utvidgning rättenav

behandla personuppgifter i förhållande tillatt personuppgiftslagen.
För behandlingen skall tillåten måste därutöver ytterligareatt vara

förutsättningar uppfyllda. De förutsättningarnanärmare förvara
behandlingen framgår de följande bestämmelserna och, i frågaav om
viss behandling, de särskilda avsnitten kriminalunderrättelse-av om
verksamhet och databaser.
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6 § Skattemyndigheten skall tillse
personuppgifter behandlas endast detatt när lagligt,är
personuppgifter alltid behandlas påatt korrekt sätt,ett

personuppgifter samlas in endast föratt särskilda, uttryckligt
angivna och berättigade ändamål,

personuppgifter inte behandlas föratt ändamål oförenligaärsom
med dem för vilka uppgifterna samlades in,

personuppgifter behandlas adekvataatt är och relevanta isom
förhållande till ändamålen med behandlingen,

inte fler personuppgifter behandlasatt nödvändigtän är medsom
hänsyn till ändamålen med behandlingen,

personuppgifter behandlasatt riktigaär och, det ärsom om
nödvändigt, aktuella,

alla rimliga åtgärder vidtas föratt blockera ellerrätta, utplånaatt
personuppgifter felaktiga,är missvisande eller ofullständiga medsom
hänsyn till ändamålen med behandlingen samt

personuppgifter bevarasinte under längreatt tid vadän ärsom
nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

fråga behandling personuppgifter för historiska, statistiskaom av
eller vetenskapliga ändamål gäller 9 § andra och tredje styckena
personuppgiftslagen i tillämpliga delar.

6 § första stycket i denna lag har innehåll 9§ förstasamma som
stycket i förslaget till personuppgiftslag. Bestämmelsen drar upp

och de grundläggande kraven för behandlingenramarna anger av
personuppgifter i skattemyndigheternas brottsbekämpande verksamhet.
Utgångspunkten har varit personuppgiftslagens grundläggandeatt krav
på behandling bör gälla behandlingäven skernär i skattemyndigheters
brottsbekämpande verksamhet. Integritetshänsyn fordrar därjämte
särskilda krav behandling sker inär brottsbekämpande verksamhet.
Vilka dessa krav framgår 7 § ochär de särskilda bestämmel-av av

kriminalunderrättelseverksamhet och databaser.serna om
I andra stycket finns hänvisning till personuppgiftslagens regleren

i fråga behandling för vissa ändamål inte skall oförenligaom som vara
med det verkliga ändamålet med behandlingen. Genom denna
hänvisning beaktas bl.a. arkivlagens bestämmelser.

7 § Personuppgifter behandlas skall förses med upplysningarsom om
uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak.
Sådana upplysningar behöver dock inte antecknas de saknarom
betydelse för syftet med behandlingen.

Genom denna bestämmelse kommer lagen uppfylla de ytterligareatt
krav behandling ställs i Europarådets rekommendationsom om
användningen personuppgifter inom polissektorn.av
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Enligt artikel 3.2 i rekommendationen skall olika kategorier av
uppgifter hållas isär så långt det möjligt. Hänsyn skallär tilltas
uppgifternas riktighet och tillförlitlighet. Man bör skilja mellan
bekräftade och obekräftade uppgifter, mellan fakta och åsikter, mellan
pålitlig information och information grundas på gissningar samtsom
mellan fall då antagandet inforrnationens riktighet grundar sigom
konkreta skäl och fall då finnsdet inte några sakskäl till stöd för ett
sådant antagande. Rekommendationen gäller för skattemyndig-även
heternas brottsbekämpande verksamhet. Avsikten med denna be-
stämmelse således det tydligt skall framgåär uppgiftatt om en
grundas på fakta eller antaganden. Möjligheten bedömaatt
uppgiftens tillförlitlighet särskilt viktig inom kriminalunderrättelse-är
verksamheten, i förundersökningar har bestämmelsenävenmen
betydelse. Värderingen uppgifterna underlättas sådanaav genom
upplysningar med bestämmelsen och därmed förbättrassom avses
beslutsunderlaget.

polisenInom utvecklas för närvarande sådant förett system
värdering information med denna bestämmelse. Närav som avses
skattemyndigheterna utvecklar bör de kunna tillvaraett eget system ta
polisens erfarenheter. skillnadEn mellan det informationsflöde som

polisen och det skattebrottsenheterna i ochärmottas mottasav som av
för sig polisen i långt fårutsträckning uppgifter frånstörreatt
kriminella eller tips från allmänheten. Skattebrottsenheternagenom

få de flesta uppgifterna från interna uppgiftslämnare inomväntas
skattemyndigheterna. Enheternas behov gradera tilltron tillatt en
uppgiftslämnare eller uppgifternas tillförlitlighet mindre polisens.är än
Alla uppgifter behöver inte värderas på ovanstående Saknarsätt.
upplysningarna trovärdighet och riktighet betydelse för syftet medom
behandlingen behöver de inte antecknas. Bedömningen sådanaav om
upplysningar behöver antecknas eller inte får denavgöras av som
behandlar uppgift, efter bedömning i det enskilda fallet.en en

Behandling personuppgifterkänsligaav

8 § Uppgifter får inte behandlas enbart på grund vadom en person av
känt eller etniska politiska åsikter,ärsom om personens ras ursprung,

religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap fackförening,i
hälsa eller sexuella läggning.

Om uppgifter behandlas på fårgrundom en person annan upp-
gifterna kompletteras med sådana uppgifter i första stycket,som avses

det nödvändigt för syftet med behandlingen.ärom

Den föreslagna personuppgiftslagen innehåller dels bestämmelseen om
förbud behandling vissa känsliga personuppgifter 13 §, delsmot av
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undantagYtterligare§§.från förbudet 15-19särskilda undantag
bestämmerregeringenmyndighetregeringen ellerfå meddelasskall av

personuppgiftslagen.föreslagnastöd 20 § i denfall medi särskilda av
personuppgifterkänsligabehandlingförbudVi motatt somavanser

brottsbekämpandeskattemyndigheternasskall gälla ihuvudregel även
få ske.skallundantagsvisbehandlingsådanverksamhet, attmen

bestämrnel-delsbeaktandemedhar utformatsBestämmelsen härom av
allmäntimedborgareanteckningenligt vilken3 § RFi 2 kap. omsen

politiskapå hansfår grundas enbartsamtyckehansregister inte utan
rekommendationEuroparådetsartikel 2.4 iåskådning, dels om

vilkenenligtpolissektornpersonuppgifter inomanvändningen av
hansgrundpåin enbartfår samlasinteuppgifter aven personom
elleruppfattningpolitiskaläggning,sexuellaetniska ursprung,

lag. Upp-förbjuden iinteorganisationtill ärtillhörighet somen
nöd-absolutdetdock samlas inartikel 2.4. ärenligtgifterna får om

särskild undersökning.tillvändigt med hänsyn en
uppgifterfårstyckeparagrafens förstaframgårSåsom enomav

endastbehandlasellerregistreras sättinte annatperson
tillhörelleråsikterpolitiskahar vissagrunden handenexempelvis att

känsligasådanaandra stycketenligtkanDäremotviss person-ras.
andrabehandlasuppgifterbehandlasuppgifter få avpersonenomom

behand-tillmed hänsynnödvändigtdetdockkräver ärskäl. Detta att
verksamhetbrottsbekämpandeskattemyndigheternasändamål. Ilingens

känsligadebehandlai frågakommakunnasällantorde det attytterst
bestämmelsenpersonuppgifter avser.som

Användning personnummerav

detbehandlas endast ärfår närUppgift9§ personnummerom
tillmed hänsynmotiverat

behandlingen,ändamålet med
elleridentifieringsäkervikten enav

skäl.beaktansvärtnågot annat

tillförslagetiinnehåll 22 §till sittBestämmelsen person-motsvarar
stycket§ andrasin 7ibestämmelsenuppgiftslag. Den turmotsvarar

Fråganverksamhet. närpolisiärigälleri dagdatalagen omsom
regleras iuttryckligenbehandlas skallfåruppgift personnummerom

lag.denna
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Inhämtande uppgifterav

10 § Om inhämtande uppgifter från databaser, inte reglerasav som
dennai lag, särskilt föreskrivet.är

Skattebrottsenheternas hämtarätt in uppgifter från den fiskalaatt
verksamheten och från andra myndigheter regleras inte denna lag,av

måste i stället framgå de bestämmelserutan reglerar utläm-av som
nandet uppgifter. Sådana bestämmelser finns dels i sekretesslagen,av
dels i de särskilda registerförfattningarna polisregisterlagent.ex.som
och skatteregisterlagen.

hämtaAtt in uppgifter från databaser behandlaär uppgifterna.att
Lagens krav behandling måste således uppfyllda för attvara
skattebrottsenheterna skall få hämta in uppgifterna.

Utlänmande uppgifterav

Uppgifter11 § skall på begäran lämnas tillut
riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och Datainspektionen,

och domstolarregeringen för prövning beslut utlämnandeav om av
uppgifter.

åklagare,
polismyndighet uppgiften har betydelse för den brottsbekäm-om

pande verksamheten,
skattemyndighet, polismyndighet eller tullmyndighet det behövsom

konkret och aktuellt ärende,i ett
Brottsförebyggande rådet för framställning rättsstatistikenav samt

myndigheter och i denandra utsträckning regeringen för vissaom
eller för särskilda fallärenden tillståndslag till detta.av ger

eller myndighet regeringenRegeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter utlämnande och direktnärmare tillgång tillom av

uppgifter-
lämnas till utländsk myndighetUppgifter får eller mellanfolkligut

utlämnandet följer internationellorganisation, konventionavom som
eller överenskommelsetillträttSverige har Sverige efterav som

träffat.godkännande harriksdagens
får lämnas i vissa andrauppgifter fallAtt även framgårut av

sekretesslagen 1980:100.

avsnittmotiveras i 7.11,paragrafen, regleras förut-I närmaresom
uppgifter från skattemyndigheternasför lämnasättningarna utatt

brottsbekämpande verksamhet.
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tillsynsmyndig-olikatill deförsta lämnasför detUppgifter får
Justitiekanslern och Data-ombudsmän,riksdagensdvs.heterna,

inspektionen.
fåbegäranfått avslagharmyndigheteller attEnskild omensom

regeringenSåvälbeslutet.överklagaharuppgifter rätt att somut
tillgång till denhaöverklagandetprövningdå för sindomstol bör av
sekretesslagen.§§och 8jfr 15 kap. 7utlämnaduppgift begärssom

bestämmelsesärskild över-finns dessutomlagförslagvårtI omen
förvaltningsdomstol, 34till allmänbeslutsådanaklagande av

åklagare.tillfår lämnasUppgifter ut
helhetsgrepp övertillpolisen tasankommerDet att ettatt se

innehållerskatteområdet. Lageninominklusive denkriminaliteten en
kanuppgifterdelharpolisen rättregelsärskild att ta somatt avom

verksamheten.brottsbekämpandeför denbetydelsehaantas
tullmyndigheterochpolismyndigheterskattebrottsenheterAndra samt

ärende.aktuelltochkonkretide behövsuppgifterfår ettut om
skatteförvaltningen.verksamheten inomfiskalagäller denDetsamma

förbehövsuppgifterdel defårrådetBrottsförebyggande ta somav
1995:606 ochframgår lagenuppgifternaVilka ärrättsstatistiken. av

officiellförpersonregistervissa1995:1060förordningen om
skattebrottsenheternahosbehandlasuppgifterdestatistik. Av som

brott.anmäldauppgifterberörafrämstdettakommer att om
föruppgifterdelfår intenämndademyndigheterAndra än avnu

brottsbekämpandeskattemyndigheternasigällersekretessvilka
stödmeddäromförordnatharregeringeninteverksamhet, avom

medskeändå kanutlärrmandeellerpunkten 7ibemyndigandet om
sekretesslagen.stöd av

tilltillgångdirektochutlämnandeföreskrifterNärmare omom
regeringenmyndighetellerregeringenmeddelasfåruppgifterna av

bl.a.utlämnandet berorbestämmelsernaDebestämmer. närmare om
myndig-övergripandeoch detunderrättelseverksarnhetenhurpå

ändamålsenligtdärför inte attorganiseras. Det ärhetssamarbetet
i lag.utlämnandetdetaljreglera

fåruppgifterframgårsekretesslagenstyckettredje att§1 kap. 3Av
endastorganisationmellanfolkligellermyndighetutländskförröjas

i lagföreskrift däromsärskildmedenlighetsker iutlämnandetom
fåskullefallmotsvarandeiuppgiftenellerförordningeller om

utlämnandedenenligtdetochmyndighetsvensktillutlämnas
svenskamedförenligtdetklart,står ärprövningmyndighetens att

ellermyndighetenutländskadentilllärrmasuppgiftenintressen att
styckettredjeibestämmelsenGenomorganisationen.mellanfolkliga

kap.medges i 1vadutsträckningi änutlämnande ske störrefår som
följerdetskefårUtlärnnandesekretesslagen.stycket avtredje§ om3

efterochtillträtt överens-harSverigekonventioninternationell somen
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kommelse Sverige med riksdagens tillstånd har träffat medsom
främmande stat.

Slutligen hänvisas i fjärde stycket till sekretesslagens regler som
möjliggör utlämnande sekretess. Främst kap.14 3 § ochoavsett avses

kap.1 5 § sekretesslagen den nämnda bestämmelsen i 1samt ovan
kap. 3 § tredje stycket sekretesslagen.

Information till den registrerade

12 § När uppgifter samlas frånin denne själv iom en person en
brottsutredning, skall skattemyndigheten självmant lämna den
registrerade information rörande behandlingen.

13 § Informationen enligt 12 § skall omfatta
uppgift den personuppgiftsansvariges identitet,om
uppgift ändamålen med behandlingen samtom
all informationövrig behövs för den registrerade skallattsom

kunna till sina rättigheter, såsom informationta mottagarnavara om
uppgifterna, skyldigheten lämna uppgifter och ansökarättenatt attav
information.om

Uppgifter behöver lämnasinte sådant den registrerade redanom som
känner till.

fråga14 § information skall lämnas efter särskild ansökanom som
gäller 26 § personuppgiftslagen.

utsträckning15 § I den det föreskrivet i lag eller författningär annan
eller i beslut har meddelats med stöd författning uppgifterattsom av
inte får lämnas till den registrerade, gäller inte bestämmelserna iut
12-14 §§.

den föreslagnaI personuppgiftslagen finns bestämmelser denattom
personuppgiftsansvarige skall informera den registrerade dennesattom
personuppgifter föremål för behandling 23-27 §§. Skyldighetenär
gäller både uppgifternär samlas in från denne själv ochom en person

uppgifterna samlas in från källa.när Enligt bestämmelsernaen annan
skall den personuppgiftsansvarige också till och ansökervar en som

det, gång kalenderår gratis lämna informationom en per om person-
uppgifter sökanden behandlas eller inte §. Syftetrör 26 medsom
bestämmelserna det möjligt för den registreradeär göra bevakaatt att
sina rättigheter och de därför betydelse för skyddetär denstorav av
enskildes integritet. Bestämmelserna informationsskyldighet skallom

tillämpligai delar arbetas in i denna lag.
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Information uppgifter behandlas i skattebrottsenheternasom som
verksamhet kan ofta komma i konflikt med skyddsvärda intressen. Av

§ i vårt lagförslag15 följer få information interätten skall gällaatt att
i den utsträckning det finns särskilda regler uppgifterna inte fårattom
lämnas Bestämmelser tystnadsplikt och sekretess går föreut. rättenom
för den registrerade få information behandling. Skattemyndig-att om
heterna behöver därför inte informera behandlingom av person-
uppgifter, därigenom skulle röja sekretessbelagda uppgifterom man

någon enskild eller sådana uppgifter skulle kunna motverkaom som
skattebrottsenheternas verksamhet. Med hänsyn till hinder föratt att
lämna information föreligger i mycket utsträckning i skattebrotts-stor
enheternas verksamhet, det inte ändamålsenligt skattemyndig-är att
heterna någon ansöker det i varje fallenskilt skall prövautan att om

information skall lämnas i fallandra då uppgifternaänutom om en
hämtas från denne själv. Närmare överväganden be-person om

stämmelsernas utformning framgår avsnitt 7.12.av

Rättelse

16 § Skattemyndighet skyldig blockeraär ellerrätta,att snarast
utplåna personuppgifter myndigheten inte har behandlati enlighetsom
med denna föreskrifterlag eller med har utfärdats med stödsom av
lagen. Skattemyndigheten skall underrätta den till vilken uppgift har
lämnats åtgärden, den registrerade begär det ellerom om om meraen
betydande skada eller olägenhet för den registrerade kan undvikas

underrättelsen. Underrättelse behöver inte lämnas det ärgenom om
omöjligt eller innebär oproportionerligt arbetsinsats.storen

Enligt denna bestämmelse skall skattemyndighet blockera ellerrätta,
utplåna sådana personuppgifter inte har behandlats i enlighet medsom
lagen föreskriftereller har meddelats med stöd lagen. Rättelsesom av
sker antingen den felaktiga uppgiften korrigeras ellerattgenom genom

den förstörs. Innebörden blockera uppgift den försesäratt att attav en
med tydlig information den spärrad, anledningen tillärattom om

denoch inte får lämnas tillspärren tredje Sker rättelseatt ut man.
skall den till vilken uppgift lämnats underrättas rättelsen. Skyldig-om
heten lämna uppgifter rättelse dock inte undantagslös.äratt om
Underrättelse behöver bara ske den registrerade begär det ellerom om
det kan det underrättelse skulle kunna undvikasantas att genom en en

betydande skada eller olägenhet för den registrerade. Skatte-mera
myndigheten kan underlåta underrätta rättelse detta inte kanatt om om
ske oproportionerligt arbetsinsats eller det omöjligt.ärutan storen om

kanHär det inte finns något krav på Skattemyndighetennämnas att att
håller reda på till vilka vissa uppgifter lämnats.
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§ i förslaget tilli delar 28Bestämmelsen motsvarar stora person-
skattemyndigheterna endast i undan-Med hänsyn tilluppgiftslag. att

behandlingregistreradetagsfall kunna informera denkommer att om
verksamheten, skall dockbrottsbekämpandepersonuppgifter i denav

felaktiga uppgifterskyldigaskattemyndigheterna rättaattvara
den registrerade.begäranoberoende det sker avomav

behandlingSäkerheten vid

§§behandling gäller 30-32säkerheten vidfråga17 § I person-om
delar.tillämpligauppgiftslagen i

personuppgiftslag följer bl.a.§§ förslaget till30-32Av att en person-
organisatoriskatekniska ochlämpligauppgiftsansvarig skall vidta

Åtgärdernapersonuppgifter behandlas.skydda deåtgärder för att som
skallsäkerhetsnivå. Datainspektionenlämpligåstadkommaskall en

ibehövssäkerhetsåtgärderföreskrifter demeddelakunna somom
säkerhet vidråd i frågautfärda allmännaövrigtenskilda fall och i om
behandlas iuppgifterskall gällaBestämmelserna närbehandlingen.

verksamhet.brottsbekämpandeskattemyndigheternas

Personuppgiftsombud

Uppgiftenpersonuppgiftsombud.Skattemyndighet skall18 § utse om
till Datainspektionen.anmälasskallutsettsvem som

38-40 §§gälleruppgifterpersonuppgiftsombudetsfrågaI om
personuppgiftslagen.

skyldig-avsnitt 7.14. Genombeskriven iBestämmelsen är närmare
integritetsskydd.säkerställspersonuppgiftsombudheten ett gottatt utse

bäst hördär detpersonuppgifter hamnarför behandlingAnsvaret av
Personuppgiftsom-behandlingen.utfördennämligen hoshemma, som

kansammanhangdettainternrevisors. Iliknarställningbudets en
ochfjärde stycketdatalag 8 §nuvarandeskyldigheterna ipåpekas

kontaktmänandra stycket 7§kap. 11sekretesslagen 15 att utse
personuppgiftslagtillförslaget äroffentlighetsansvariga. Irespektive

skyldig-alternativ tillpersonuppgiftsombudmöjligheten ettatt utse
Enligt vårDatainspektionen.behandling tillanmälaheten upp-att

brottsbekämpande verksam-i denskattemyndigheternaskallfattning
fall,endast iDatainspektionentillbehandlinganmälaheten ett

de särskildaomfattasinrättassådana databasernämligen när avsom
uppgiftervissainnehållaskallochdärombestämmelserna omsom

i lagförslaget.33 §brott se
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Personuppgiftsombudet har till uppgift till skattemyndig-att attse
heten behandlar personuppgifter på korrekt och lagligt ochett sätt
påpeka eventuella brister. Vidtar myndigheten inte rättelse skall
personuppgiftsombudet anmäla förhållandet till Datainspektionen.
Personuppgiftsombudet skall föra förteckning de behandlingaröveren

utförs den personuppgiftsansvarige.som av

Sanktioner

19 § frågaI skadestånd gäller 48 § personuppgiftslagen.om

Av 48§ förslaget till personuppgiftslag följer denatt personupp-
giftsansvarige skall denersätta registrerade för den skada och den
kränkning den personliga integriteten behandlingav som en av
personuppgifter i strid med den lagen eller god sed vid behandling av
personuppgifter har orsakat. I princip skadeståndsansvaretär strikt,

det finns möjlighet efter skälighetsbedömning heltatt ellermen en
delvis jämka skadeståndet den personuppgiftsansvarige kan visaom att
den felaktiga behandlingen inte berodde på honom eller henne. Den

innebördennärmare skadeståndsskyldigheten framgår 140 fav av s.
i lagrådsremissen. i

Personuppgiftslagens bestämmelser skadestånd 48 § skall gällaom
i fråga sådan behandling sker i skattemyndigheters brotts-om som
bekämpande verksamhet.

20 § Till böter fängelseeller i högst månader eller, brottet ärsex om
till fängelse högsti två år döms dengrovt, uppsåtligen ellersom av

oaktsamhet
lämnar uppgifti information till registrerade föreskrivsosann som

i denna lag eller i anmälan till Datainspektionen enligt 33
behandlar personuppgifter i strid med 8 22-23 §§, 26-27 §§

eller 30-32 §§ eller
låter bli anmälan enligtgöra 33att

Paragrafen, har 49§ personuppgiftslagen förebild, harsom som
till den specialreglering gäller föranpassats skattemyndigheternassom

brottsbekämpande verksamhet. Straffbestämmelsen innebär att
underlåtenheten anmäla databas för förhandskontrollatt elleren
avgivandet uppgift i sådan anmälan eller i information tillav osann
den registrerade, likaså oriktig behandling dels känsligaav person-
uppgifter, dels i kriminalunderrättelseverksamhet eller i databaser som
omfattas de särskilda bestämmelserna därom, förenade medärav
straffansvar.
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sådanabeaktaskanbrottetbedömandetVid är grovt om-av om
för-uppgifternabehandladede olagligtständigheter avsettattsom

gärnings-registrerade ochför denbetydelseavsevärdhållanden attav
uppgifterlämnatgärningsmannendetta ellerinsett att osannamannen

detellerfördelnågonvinnapåföljd eller attundkommaför annanatt
hänsynslöst.framståruppgifternautnyttjandetbrottsliga somannarsav

oaktsamhet kunnabegåttsgärningundantagsfall tordeiBara avsomen
brott.betraktas ett grovtsom

Datainspektionensbefogenheter m.m.

överklagandeochbefogenheterDatainspektionensfråga§ I21 omom
personuppgiftslagen§§§ och 5143-47gällerbeslutinspektionensav

delar.tillämpligai

tillämpningentillsynskall överDatainspektionen utöva person-av
däribland denna.registerförfattningarna,särskildaoch deuppgiftslagen

till detillgångfåpå begäranskall haInspektionen rätt person-att
rörandedokumentationochupplysningarbehandlas,uppgifter som

lokalertilltillträdeochdennavidsäkerhetenbehandlingen och som
olagligtuppgifterBehandlasbehandlingen. ettanknytning tillhar

förbjudavitevidsista utväg,Datainspektionen,fårsätt ensom
överklagas.beslut fårDatainspektionensbehandlingen.

detmedSkattemyndighetenförskall gällaBestämmelserna även
vitesföreläggafrågaikommatordeinteundantaget det att enatt

avsnitt 7.17.jfrverksamhetstatligoffentligmyndighet inom

personuppgifterbehandlingbestämmelserSärskilda avom
kriminalunderrättelseverksamheti

behandlingintagitsbestämmelserhar22-24 §§I person-avom
begreppetBeträffandekriminalunderrättelseverksamhet.uppgifter i

ochtill 3 §till kommentarenhänvisaskriminalunderrättelseverksarnhet
avsnitt 7.7.till

tillförslagetliksombestämmelserallmännaLagens personupp-
delvisellerbehandlas heltpersonuppgifter auto-medgergiftslag att

skattemyndigheternasimanuelltformviss angivenmatiskt eller i --
kriminalunderrättelseverksam-inklusiveverksamhetbrottsbekämpande

heten.
kriminalunderrättelseverksamhetbestämmelsernasärskildaDe om

personuppgifterbehandlaskattemyndigheternaförinskränker atträtten
Bestämmelsernaverksamhet.i sådanautomatisktdelvishelt eller

Närbehandling.sådanförbestämmelsernaallmännagäller deutöver
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behandling sker manuellt i kriminalunderrättelseverksamheten och
omfattas lagen, gäller endast de allmänna bestämmelserna.av

Bestämmelserna i princip skattemyndigheterna möjlig-ger samma
heter behandla personuppgifter i kriminalunderrättelseverksarnhetatt

polisen skall ha enligt Registerutredningens förslag till polis-som
datalag. I väsentligt avseende avviker dennaett lag från förslaget till
polisdatalag. Behandlingen måste ha anknytning till misstanke om
brottslighet omfattar brott för vilka fängelse lägst månadersom sex
kan följa. De övervägandenanärmare såvitt gäller 22-24 §§ finns i
avsnitt 7.18.

22 § kriminalunderrättelseverksamhetI fär personuppgifter behandlas
helt eller delvis automatiskt i särskild undersökning, brottsom avser

i lagen skattemyndigheters medverkan i brottsutred-som anges om
ningar och för vilka fängelse lägst månader kan följa. Sådansex
behandling får dock ske endast undersökningen syftar till attom ge
underlag för beslut förundersökning eller särskilda åtgärder förom om

förebygga eller förhindra brott.att
I kriminalunderrättelseverksamhet får personuppgifter samlas ochin

lagras i informationsdatabas i enlighet med vad ien som anges
27-29 §§.

Enligt bestämmelsen får personuppgifter behandlas helt eller delvis
automatiskt i kriminalunderrättelseverksamheten endast i vissa fall.
För det första får uppgifterna behandlas automatiskt i särskilden
undersökning gäller brott för vilka fängelse lägst månader kansom sex
följa och syftar till underlag för beslut förundersökningattsom ge om
eller särskilda åtgärder för förebygga eller förhindra brott. Förattom
det andra får uppgifterna behandlas i informationsdatabaser. Informa-
tionsdatabaser i kriminalunderrättelseverksamhet regleras i 27-29 §§
och kommenteras i anslutning därtill.

En särskild undersökning i kriminalunderrättelseverksarnhet skall
väl avgränsad och viss angiven brottslighet. Informationvara avse som

behandlas i särskild undersökning får naturligtvis också användasen
i den därpå följande förundersökningen.

I avsnitt 7.18 framgår de förnärmare övervägandena begränsaatt
behandlarätten personuppgifter automatiskt till de fallatt när

misstanken brottslighet omfattar brott för vilka fängelseavser som
lägst månader kan följa. Exempel därpå skattebedrägeriär grovtsex
och bokföringsbrott. I korthet innebär övervägandenagrovt att
automatisk behandling personuppgifter i kriminalunderrättelse-av
verksamhet får så integritetskänlig den bör tillåtas endast närattanses
det fråga deär allvarligaste brotten skattemyndigheternaom som
kommer utreda.att
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personuppgifterbehandlingsådaninledaBeslut23 § avsessomatt av
dennenågonskattemyndighet ellerchef förskall fattas22 §i somav

medändamåletuppgiftinnehållaskallBeslutetställe.sittisätter om
skallundersökningensärskildadenochbehandlingen när varaom
förebyggabehövs förövrigtföreskrifter ideavslutad attsamt som

personliga integritet.registreradesdenintrång iotillbörligt
ibeslutförteckningföra överskallSkattemyndighet avsessomen

stycket.första

skall fattasbehandlinginledabeslutframgårbestämmelsenAv attatt
ändamål ochbehandlingensuppgifterinnehållachefsnivå ochpå om

skallavslutad. Beslutenskallundersökningensärskildadennär vara
samlade.finnas

denÄndamålet både förunderlättaförpreciseratbör attnogavara
siniDatainspektionenförochuppgifternabehandlaskallsom

behandlingenmedändamåletskallGenerellttillsynsverksamhet. vara
ellerförundersökning utgörainledabeslutförunderlag attatt omge

brott.förhindraellerförebyggaföråtgärderoperativaförunderlag att
ändamåletändamål medbehandlingenssammanfallerspecificeratMer

undersökningen.särskildadenmed
tillgåttundersökningensärskildaför denbestämtsDå tiden som

Är det, börden inteavslutad.normaltundersökningenskallända vara
undantagsfall fortsätta.iendastpersonuppgifterbehandlingen av

regelskallgallringsregel,inteBestämmelsen är utan omsom ensesen
bedrivas.skallunderrättelseverksamhethur

särskildipersonuppgifterbehandlinginledabeslutarDen att avsom
förbehövsföreskrifter attmeddela deskallundersökning som

denhosintegritetenpersonligai denintrångförebygga varsperson
berorbehövsföreskrifterVilkabehandlas.personuppgifter som

hursigkanDetundersökningen. röra t.ex.medändamålet om
arbetetvilketoch påofta sätteller hurfå inhämtasinformation skall

skall avrapporteras.
tillsynkontroll ochunderlättarbeslutenförteckningEn över av

underrättelseverksamheten. För-inompersonuppgifterbehandlingen av
får inteoch ersättasSkattemyndighetenförasskallteckningen avav

föra.skyldigpersonuppgiftsombudet är attförteckningden som

fårbestämmerregeringenmyndighetdeneller24§ Regeringen
personuppgifter ibehandlingföreskriftermeddela närmare avom

kriminalunderråttelseverksamhet.

personuppgifterbehandlingintegritetsrisktill denMed hänsyn avsom
så fådetinnebär, börkriminalunderrättelseverksamheti somvara

kanuppgifterna. Detförtill ochtillgångmöjligt har ansvararsom
endast desåtillgångenlämpligt avgränsa attexempelvis somattvara
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arbetar med kriminalunderrättelseverksarnhet får ha direkt tillgång till
uppgifterna. Sådana frågor, liksom andra detaljregleringar gällande
behandling personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamhet, börav
det ankomma på regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer

beslutanärmare Genomatt bemyndigandet möjlighetom. attges
detaljreglera behandlingen, innehåll, tillgång m.m.

Särskilda bestämmelser databaserom

25 § De särskilda bestämmelserna databaser gäller inte behandlingom
personuppgifter i samband med förundersökning eller särskildav

undersökning.

Lagen innehåller dels allmänna bestämmelser all behandlingom av
personuppgifter, dels bestämmelser behandling personuppgifterom av
i kriminalunderrättelseverksarnhet, dels särskilda bestämmelser om
databaser. Vad förstås med databaser framgår kommentarensom av
till 3 § och utvecklas i avsnittnärmare 7.7.

De särskilda bestämmelserna databaser skall inte gällaom om
databasen inrättas och förs i förundersökning eller särskilden en
undersökning. Närmare överväganden härom finns i avsnitt 7.19.
Databaser i förundersökningar regleras de allmänna bestärmnel-genom

Är det fråga databaser i särskilda undersökningar gällerserna. om
de allmännautöver bestämmelserna deäven särskilda bestämmelserna

behandling personuppgifter i krimimalunderrättelseverksamhet.om av
Andra databaser de nämndaän regleras de särskildanu genom
bestämmelserna databaser och de allmärma bestämmelserna iom
lagen. Manuell behandling personuppgifter omfattas inteav av
begreppet databaser. Sådan behandling regleras bara i de allmänna
bestämmelserna och då endast uppgifterna ingår i eller ingåom avses
i strukturerad samling personuppgifter vilka tillgängliga förären av
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Lagen innehåller bestämmelsernärmare två databaser,typerom av
vilket motiveratär bakgrund de särskilda integritetshänsynmot av som
de aktuella databasernas omfattning och innehåll medför. Det gäller
informationsdatabaser i kriminalunderrättelseverksarnhet 27-29 §§
och kvarståendeöver misstankar 30 och 31 §§. För andra databaser,

omfattas de särskilda bestämmelserna, finns särbestämmelsersom av
gäller sådana databasernär inrättas 32 och 33 §§.som
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sökbegrepp

användasfårförsta stycket intePersonuppgifter i 8 §26 § avsessom
databas.vid sökning isökbegrepp ensom

nödvändigtfårförsta stycketvad ihinderUtan sägsav som
eller förför rättelseden tid det behövsanvändas undersökbegrepp att

dataprogram.följd brister itillfel uppkommitavhjälpa ettavsom

inte fårskattemyndigheternainnebärsökbegreppBegränsningar attav
godtycke.sammanställning efterellerdatabasernasöka i göra egeten

med använd-förbjuds sökningstycketi förstabestämmelsenGenom
framgåruppgifterpersonuppgifter. Vilkakänsligaande som avsesav

skerstycket sökningandraenligtförbudet undantasFrån8 somav
dataprogram.brister iföljdavhjälpa fel tillför ettatt av

kriminalunderrättelseverksamhetiInformationsdatabas

förasinformationsdatabasfårkriminalunderrättelseverksamhet27 § I
undersökningsådan särskildbeslutförunderlagendast för att omge

22iavsessom

behandlaskattemyndigheternas rättbegränsarBestämmelsen att
särskildai dekriminalunderrättelseverksamhet. Förutominformation i

behandlingfår automatisk§§i 22-24reglerasundersökningar som
endast iskekriminalunderrättelseverksamhetenpersonuppgifter iav

framgår dennade villkoroch då medinforrnationsdatabaser avsom
Ändamålet informationsdatabas imedbestämmelse.och följande en

för beslutunderlagkriminalunderrättelseverksamhet är attettatt ge
Vårai 22undersökningsärskildsådanpåbörja avsessomen

finns i avsnitt 7.20.informationsdatabaseröverväganden om

endastfär föras intill enskildhänförasUppgift kan28 § personsom
hagrunder kanpå konkretauppgiftenmedden antasavsessomom

brottsligåt sådansigeller kommasig ägnasig, ägnaägnat att
22iverksamhet avsessom

fårbestämmermyndighet regeringendenellerRegeringen
fåruppgifter registreras.vilkaföreskriftermeddela närmare somom

hänföraskanuppgifterförförutsättningarnaparagrafenI att somanges
Utöverinformationsdatabas.iföras inskallenskildtill enpersonen

också föras indatabasi sådanparagrafen fårföljervad enavsom
kaninteenskildvisserligenuppgifter person men somenavsersom

uppgiftersådanauppgifterna. Förmedtill denhänföras attsom avses
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skall få registreras krävs inte uppgifternaän nödvändigaärannat att
för ändamålet med behandlingen.

Uppgifter hänförliga till enskild får registreras endastperson om
i fråga på konkreta grunder kan ha sig ellerägnatpersonen antas

sig brottsligägnar verksamhet sådant slag i 22 § ellerav som anges
kan komma begå sådana brott. Beviskravetatt vad imotsvarar som
samband med förundersökningar kallas skälig misstanke". Som
framgår 27 § skall ändamålet med registreringen få framav attvara
underlag för särskild undersökning i sin skall kunna ledaen tursom
fram till förundersökning eller något beslut brottsföre-en annat av
byggande eller brottsförhindrande karaktär.

Även villkoren i paragrafens första stycke uppfyllda börärom en
infonnationsdatabas inte få innehålla varje tillgänglig uppgift om en
registrerad Föreskrifter bör meddelas tydligt vilkaperson. som anger
kategorier personuppgifter databasen får innehålla. För detav som
första bör uppgifter den registrerades identitet, t.ex.om nanm,

Ävenoch adress förekomma. sådana uppgifterpersonnummer som
framgår 8 § får del identitetsuppgiften det ärav anges som en av om
nödvändigt för ändamålet. Därutöver bör de konkretaanges om-
ständigheterna i det särskilda fallet ligger till grund för bedöm-som
ningen den registrerade kan befattning med brottsligatt antas ta
verksamhet. Uppgifterna kontroll registreringenär står iatten av
överensstämmelse med lagen och bör därför så utförligtanges som
möjligt. Databasen bör också innehålla upplysning brottslighetensom
karaktär och varför brottsligheten kan betraktas allvarlig i lagenssom
mening. Därutöver bör förekomma hänvisningar till andra registre-
rade befattning med brottslighetantas tapersoner samtsom samma
upplysningar särskild undersökning har inletts ochattom att personen
förekommer i databas. Dessa detaljregleringar bör inte finnasannan
i lagen. Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer,som
har i paragrafens andra stycke bemyndigats meddela närmareatt
föreskrifter innehållet i informationsdatabas.om en

29 § Uppgift skall gallras år efter det sådan uppgiftsenast ett att som
enligt 28§ kan föranleda registrering sista gången infördes. Har
särskild undersökning registrerad inletts, behöverrörsom person
gallring dock inte ske förrän undersökningen har avslutats.

Av lagens allmänna bestämmelser framgår uppgifter i databasatt en
inte skall finnas kvar där längre vad nödvändigt med hänsynän ärsom
till ändamålet. Genom denna bestämmelse uppgifternaskall dessutom
gallras år efter det uppgiften infördes. Har det innan året gåttett att
till ända förts in uppgifter sådana deär attnya om samma person som
i sig kvalificerar uppgifter förs i informations-att om personen
databasen skall ettårsfrist löpa. Uppgifterna skall vidare fåen ny
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kvarstå särskild undersökning inletts och då fungeraom en ettsom
slags index de särskildaöver undersökningar genomförs.som

En förhållandevis kort gallringsfrist har införts i fråga dessaom
Ändamåletdatabaser. med infonnationsdatabas uppgifternaär atten

skall kunna användas i särskild undersökning. Om dennasenare en
undersökning inte inom viss tid kommer till stånd, det inteären
längre motiverat obestyrkta uppgifter finnsatt anteck-om en person
nade i databas.en

Informationsdatabas över kvarstående misstankar

30 § Om förundersökning avseende brott i 1 § lagenen som anges om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar och för vilket
svårare påföljd fängelseän år kan följa har lagts ned påett grund av
bristande bevisning, får uppgift brottsmisstanke lagras endastom
under förutsättning den misstänkte enligt åklagaresatt bedömning
alltjämt skäligenär misstänkt för brottet och uppgiften behövs för att
förundersökningen skall kunna påtas nytt.upp

Om inte särskilda skäl föreligger, skall uppgift förstaisom avses
stycket gallras år efter det uppgiftensenast tre infördes.att

lagens allmännaAv bestämmelser följer skattemyndigheterna kanatt
behandla personuppgifter automatiskt i förundersökningar. Läggs
förundersökningen ned åtal väckts, följerutan detatt vidare deav
allmänna bestämmelserna uppgifterna skall gallras,att de inteom av

skälandra skall bevaras för framtiden. I vissa fall kan dock miss-
kvarståtanken förundersökningenäven har lagts ned. Skattemyn-om

digheterna har berättigat intresse få behandlaett sådanaatt perscn-
uppgifter. Uppgifterna i fråga har likheter med uppgifter under-av
rättelsekaraktär, eftersom de vilken förunder-avser moten person
sökning inte pågår. Bestämmelserna informationsdatabaser iom
kriminalunderrättelseverksamheten dockär inte direkt tillämpliga,
eftersom här misstänkt förär konkret brott. Lagenett skallpersonen
därför innehålla bestämmelser informationsdatabaser överom
kvarstående misstankar. De närmare övervägandena för vårt ställnings-
tagande finns i avsnitt 7.21.

Registrering får ske endast under förutsättning förundersökningenatt
ned på grund bristandehar lagts bevisning. Har förundersökningenav

grundenlagts ned på den den misstänkte oskyldigt.ex. att är eller itt
inte brott skall detgärningen naturligtvisutgör inte finnas någon

anteckning i inforrnationsdatabas alltjämtatten om personen anses
föranledermisstänkt. Misstanken registrering skall intesomsom avse

förhållandevis lindrigabagatellartade eller brott. Brottet skallannars
föranleda svårare straff fängelse år.kunna Härigenom kommerän ett
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behandlingen i informationsdatabas kvarståendeöver misstankar att
endast brott för vilka preskriptionstid löper under minst femavse år

jfr 35 kap. § brottsbalken.1
Åklagare skall besluta sådan registrering medom som avses

bestämmelsen. Beslutet skall grunda sig på åklagarens bedömning att
den registreras alltjämt skäligenär misstänkt för brott. Den miss-som
tänkte skall få registreras endast det behövs för förunder-attom
sökning honom skall kunnamot Endast sådanatas nytt.upp
uppgifter behövs för detta ändamål skall kunna tillgodosesatt fårsom
registreras.

Av lagens allmänna bestämmelser följer uppgifterna skall gallrasatt
så de inte längre behövs. Av andra stycket i förevarandesnart paragraf
framgår de dessutom skall gallras efteratt år. Finnssenast tre
särskilda skäl för det, får uppgifter i enskilda fall bevaras efteräven
det treårsfristen gått Frågan gallringatt bör då påut. tasom nyttupp
inom kort tidsrymd.en

3 § Uppgift någon misstänkt för brottär får inte lagrasattom om
åtal den misstänkte har lagts ned eller hanmot lagakraft-om genom

dom har frikänts.vunnen

En informationsdatabas får inte omfatta uppgifter motom personer
vilka åtal har lagts ned eller ogillats. Eftersom bestämmelserna inte
gäller behandling personuppgifter i samband med förundersökning,av
finns det dock inget hindrar förundersökningen påatt tassom om upp

behandla uppgifter i fråga misstänkt,nytt att är ävenom personen om
åtal honom tidigare skulle ha lagts ned eller ogillats.mot

Andra databaser

skall32 § Innan databas inrättas ändamål och innehåll bestämmasen
uppgift lämnas gallringnär skall ske. Databasensamt skallsenastom

ha särskild benämning.en
Regeringen får föreskriva uppgifter i databas fär bevaras.att en

Innan databas inrättas, måste ändamålet med databasen klarläggas.en
Ändamålet skall preciserat. Allmänt hållna ändamåls-vara noga
beskrivningar, databas skall föras för förebyggandet.ex. att ochen
förhindrande brott, kan inte godtas.av

Innehållet i databasen skall så möjligt. De uppgifteranges noga som
skall registreras måste relevanta för ändamålet medsom vara

databasen och inte fler vad nödvändigt förän dettaär ändamål.som
Hur länge uppgifter skall få bevaras i databas beror databasensen

ändamål och de uppgifter databasen skall innehålla. Utgångs-som
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punkten uppgifterna inte skallär bevaras längre vadatt än som
nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Med beaktande Europa-av
rådets rekommendation användningen personuppgifter inomom av
polissektorn bör dessutom särskild betydelse tillmätas behovet attav
bevara uppgifter med hänsyn till vad i fallvisst har fram-ettsom
kommit under förundersökning, utgången rättslig prövning.en av en
i synnerhet frikännande dom, den registrerades rehabilitering,en om
utdömt straff har avtjänats eller amnesti utfärdats,har derom
registrerades ålder skillnaden mellan olika uppgifter.samt typer av

Av integritetsskäl bör databaser gallras. Regeringen får dock
föreskriva undantag från skyldigheten gallra databas intressetatt en om

uppgifterna bevaras för forskningsändamål integritets-övervägerattav
intresset.

33 § Om databas skall innehålla uppgift upplysningen at;som ger om
någon dömd för brott, eller harär varit misstänktär för brott eller
kan befattning med brottslig verksamhet, skall databasenantas ta

veckor deninnan inrättas anmälas till förDatainspektionensenast tre
förhandskontroll.

fall behandlingI skall personuppgifter i skattemyndigheternasett av
brottsbekämpande verksamhet anmälas till Datainspektionen för
förhandsgranskning. Sådan anmälan skall innan fårdatabasgöras en

i bruk databasen skall innehålla uppgifter upplysningtas om som ger
dömd för brott, eller harär är varit misstänkt förattom en person

brott eller kan befattning med brottslig verksamhet. Data-antas ta
inspektionen, befogenheter enligt 43-47 i förslaget tillvars
personuppgiftslag skall behandlinggälla enligt dennaäven lag, får då
tillfälle meddela föreskrifter skyddsåtgärder. Om Datainspek-att om
tionen anmäld databas innefattar olaglig behandlingattanser en en av
personuppgifter, skall inspektionen i första hand påpekandengenom
och liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse. Går det inte att
få rättelse på eller det riskfyllt skallsätt är vänta,annat attom
inspektionen få förbjuda Skattemyndigheten behandlaatt person-
uppgifterna. Enligt personuppgiftslagen får Datainspektionens före-
lägganden förenas med vite. Dock vitesföreläggandentorde inte
förekomma inom statlig offentlig verksamhet. Förhandsgranskningen

endast sådana databaser omfattas de särskilda be-avser som av
stämmelserna databaser. Inrättas databas förundersökningiom en en
eller särskild undersökning skall innehålla uppgiftersådanaen som om
brottsmisstankar behöver de inte anmälas till Datainspektionen för
förhandsgranskning. Ett exempel databaser skulle omfattassom av
bestämmelsen och måste föranmälas förhandsgranskning ärsom
databaser brottsanmälan.över
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Överklagande

34 § Skattemyndighets beslut enligt 1I 14 och 16§ §fâr överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstánd krävs vid överklagande till kammarrätten.

De flesta beslut fattas i skattemyndigheternas brottsbekämpandesom
verksamhet och gäller behandling personuppgifter enligt dennasom av
lag interna ellerär administrativa. Detta gäller beslutt.ex. om
behandling personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamhet jfrav
23 § och i andra databaser jfr 32 §. Administrativa beslut fattas vid
inrättande alla databaser.typerav av

Utomstående berörs dock direkt vissa beslut fattas med stödav som
denna lag. gällerDet då beslut i fråga utlämnande uppgifterav om av

enligt information11 enligt 14 § och rättelse enligt 16om om
Genom denna bestämmelse föreskrivs talan sådana beslut fåratt mot
föras vid allmän förvaltningsdomstol.

13.2 Förslag till lag ändring i skatteregisterlagenom
1980:343

1 § För de ändamål i denna paragraf skall med hjälpsom anges av
automatisk databehandling föras centralt skatteregister för hela riketett
och regionalt skatteregister för varje län.ett

Registren skall användas vid beskattning för
samordnad registerföring identifieringsuppgifter beträffandeav

fysiska och juridiska personer,
2. revisions- och kontrollverksamhet,annan

taxering enligt taxeringslagen 1990:324 bestämmandesamt av
pensionsgrundande inkomst,

4. redovisning, bestämmande och betalning skatt enligt skatte-av
betalningslagen 1997:483, mervärdesskattelagen 1994:200, lagen
1991:586 särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagenom
1990:912 nedsättning socialavgifter lagen 1951:763samtom av om
statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst.

Registren skall dessutom användas för
avräkning enligt lagen 1985: 146 avräkning vid återbetalningom

skatter och avgifter,av
bestämmande skattereduktion enligt lagen 1993:672av om

skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, lagen
1995:1623 skattereduktion för riskkapitalinvesteringar, lagenom
1996:725 skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete päom
bostadshus och lagen 1996:1231 skattereduktion för fastig-om
hetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar,
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lagenenligtverksamhetbrottsbekämpandeskattemyndighets
brottsutredningarsamtmedverkan iskattemyndigheters0000:000 om

indrivning1993:891enligt lagengäldenärsutredning4. avom
fordringarstatliga m.m.

andraförockså användasskallskatteregistretcentrala ut-Det
verksamhetexekutiva änkronofogdemyndigheternasiredningar som

enligt lagenRiksskatteverkets tillsynförstycket ochtredjeiavses
m.fl.juridiskaidentitetsbeteckning för1974: 174 personerom

skattemyndig-ianvändaskunnaförslagenligt vårtskallSkatteregistren
skattemyndig-enligt lagenverksamhetbrottsbekämpandeheternas om

framgå 1skallbrottsutredningar. Dettamedverkan iheters somav
intagnaanvändas. Denskallregistrenändamål för vilkadeanger

ändamålhuvudsakligaskatteregistrensinteinnebärbestämmelsen att
först ochskallskatteregistreniregistrerasUppgifterändras. som

Skattebrottsenheternabeskattningsverksamheten.betydelse ihafrämst
tillMotivenskatteregistren.tilltilläggi ellerändringarfår inte göra

9.6.3.avsnittframgårbestämmelsen av

styckettredjei 1 §ändamålföranvändsregistren§ När1 som avsesa
vidpersonuppgifterbehandling0000:000lagengäller3 avom

brottsutredningar.medverkan iskattemyndigheters

behandlinglagenföreslagnadenerinrarBestämmelsen avatt omom
brottsutredningarimedverkanskattemyndighetersvidpersonuppgifter

skatteregistren.använderskattebrottsenheternafalli degäller även
denenligtbehandlasskall fåpersonuppgifterförFörutsättningarna att
fårintepraktikeniSkattebrottsenheternamedför bl.a.lagen att
förverksamhetenfiskalai denanvändsurvalssystemdeanvända som

objekt. Hän-kontrollvärdaurvalverksamheteninrikta ett avatt
skattemyn-vidpersonuppgifterbehandlingtill lagenvisningen avom

medbl.a.innebärbrottsutredningar attimedverkandigheters
stycket itredjejfr. §Riksskatteverket, 1skattemyndighet ävenavses

9.6.9.i avsnittfinnsbestämmelsenMotiven tilllagen.den

fårskatteregistretcentralauppgifter i dettillTerminalåtkomst10 §
utsträckningdenoch ii §1ändamålför deendastfinnas angessom

styckena.andra-sjätteiövrigti angessom
uppgiftertillterminalåtkomstfår hai länetSkattemyndigheten som
uppgifteri frågaendastdock1-6,6 §§, 7 §och somi 5 omavses

självdeklaration1990:325§ lagen19enligt 2 kap.skall lämnas om
uppgifterdeoch 252217,13-15,kontrolluppgifter, samtoch

dubblettskatt-skattsedel ochutfärdandeförbehövsdärutöver avsom
övrigatillocksåterminalåtkomstfår haSkattemyndighetensedel.

beskatt-pågående ellerförde, annati 7 §uppgifter omavsessom
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ningsår, hänför sig till länet eller skattskyldig beskattas iavser som
länet. Vidare får Skattemyndigheten ha terminalåtkomst till uppgifter

behövs inför och vid revision i den utsträckning regeringensom
föreskriver.

Skattemyndighet får i brottsbekämpande verksamhet enligt lagen om
skattemyndigheters medverkan brottsutredningari ha terminalåtkomst
till uppgifter i 5-7 §§, med undantag för uppgiftsom avses om
civilstándsändring enligt § första5 stycket uppgifter enligt 5 §

första stycket uppgifter registrerads barn enligt första5 §om
stycket uppgifter enligt 5 § andra och tredje styckena uppgiftersamt

i 7 § 16, 20, 22 och 23.som avses
Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter isom avses

5-7 §§.
Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till uppgifter enligt

5 och 6 §§ 7 § 1,3 och Kronofogdemyndighet4. i det län därsamt ett
mål registrerat förär exekutiva åtgärder får vidare ha sådan terminal-
åtkomst i fråga uppgifter enligt Terminal-7 § 12 och 13.om
åtkomsten får den registrerad hos krono-gäldenäräravse som som
fogdemyndighet eller make till gäldenären sarnbe-eller annan som
skattas med gäldenären. I fråga får terminal-uppgifter enligt §7 1om
åtkomsten också någonden delägare fåmansföretag däriäravse som

i tredje meningen delägare.ärsom avses
Av rådets förordning myndig-EEG framgår behörig218/92 attnr

het i EU-land får ha uppgifter rörandetenninalåtkomst tillett annat
mervärdesskatt.

finnsI 10 § bestämmelser vilka får ha terminal-myndigheterom som
åtkomst till det centrala skatteregistret terrninalåtkomstenoch om
endast skall vissa uppgifter. Vilka uppgifter får registrerasavse som
i det centrala skatteregistret framgår §§.5-7av

Skattebrottsenheterna terminal-skall med vissa begränsningar ha
åtkomst till uppgifterna Terminal-i det centrala skatteregistret.
åtkomsten skall gälla uppgifterna till dethänför sigoavsett egnaom
länet eller inte. uppgifter enheterna terminalåtkomstDe inte fârsom
till för det första uppgifter civil-i 5 § punkten 1är som avses om
ståndsändringar, punkten registrering i sjömansregistret,4 om
tillhörighet till icke territoriell församling och tillhörighet till svenska
kyrkan, registrerades uppgifter enligt andrapunkten 5 den barn,om
stycket för den hos vilken skattskyldig inteom personnummer som
uppnått stycket18 års ålder folkbokförd uppgifter enligt tredjeär samt

skattskyldig ålder. Skattebrotts-inte uppnått årshar 15om som
enheterna får heller uppgifter i 7 §inte terminalåtkomst till angessom
punkterna 16, 20, 22 punkter vissaoch 23. Vad i dessa ärsom anges
uppgifter sjömansskatt, fackföreningsavgift ochskattereduktion förom
kostnader för bostad antalet årsanställda i koncern samtm.m.,
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i frågaskälenDeersättningsbostad närmareuppgifter omm.m.om
centrala skatteregistrettill detterminalåtkomstskattebrottsenheternas

9.6.4-9.6.7.finns i avsnitt

för definnas endastregister fårregionaltTerrninalåtkomst till12 § ett
iutsträckningendast i deni § och1ändamål angessomangessom

andra-fjärde styckena.
tenninalåtkomstfår haskattemyndighet i länetRiksskatteverket och

stycket.förstai 11 §uppgiftertill de avsessom
enligt lagenverksamhetbrottsbekämpandeSkattemyndighet får i om
terminalátkomstbrottsutredningar hamedverkan iskattemyndigheters

stycket.§ förstai 11uppgiftertill avsessom
terminal-får haärendehandläggaskallskattekontorDet ettsom

skattekontorstycket. Ett§ andrahandling i 11tillåtkomst avsessom
vidärendefinns ihandlingterrninalåtkomst tillockså hafår ettsom

ärende.handläggningenfördet behövsskattekontor ettannat avett om
skattemyndighetRiksskatteverket ellerfår föreskrivaRegeringen att

tillterminalåtkomstfår hafjärde stycketifalli änannat avsessom
stycket.andrai 11 §handling som avses

regionalatill detenninalåtkomstbestämmelserfinns12§I om
uppgifterinnehållerskatteregistrenregionalaskatteregistren. De som

stycket§ förstaenligt 11antecknasregistrentill länet. Isighänför
i länetjuridiskafysiska ochidentitetsuppgifter samtpersonerom

redovis-inkomstâr ochbeskattningsâr,taxeringsår,uppgifter om
enskilda ärendena,deuppgifterantecknasLikasåningsperiod. om

påbeteckninguppgiftärendesamband,ochärendebeteckning omt.ex.
överklagatsellerärendet omprövatsuppgift samtellerhandling attom

stycketandraenligt §också 11fårRegistrenbeslut.domstols
ärende.iellerkommit in upprättatshandling ettinnehålla som

uppgiftertillterrninalåtkomstskall haSkattebrottsenheterna som
Terminal-stycket.§ förstallmed stödi registrenregistreras av
hänför sigsådanauppgifterandra änskallåtkomsten även somavse

iförts införslagvårthardettatydliggöralänet. Förtill det attegna
skattebrotts-i frågaövervägandenaDestycke. närmare omegetett

i avsnittfinnsskatteregistrenregionaladetillgång tillenheternas
9.6.8.
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Bilaga 1

talae
Kommittédirektiv låtit
Register för skattebrottsutredningar Dir.m.m.

1996:89

Beslut vid regeringssammanträde den november7 I996

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas för utreda vilka register kommandeatt en
skattekriminal vid skatteförvaltningen kan ha behov för skattebrotts-av
utredningar föreslå den författningsreglering registrensamt årav som
motiverad. Utredaren skall dessutom vilka ändringar behövsöverse som
i skatteregisterlagen l980:343 för underlätta arbetet med utredaatt att
skattebrott l uppdraget ingår undersöka behovet tillgång tillattm.m. av
uppgifter hos andra myndigheter. Utredaren skall också inforrna-överse
tionsutbytet mellan bl.a. tullmyndighetema och skatteförvaltningen.

Bakgrund

En framtida skattekriminal

Ekobrottsberedningen har i Effektivare ekobrottsbekåmpningrapporten
Ds I996:I uttalat sig för utredningar skattebrott skall handhasatt av av
Skattemyndigheten. Det finns dock enligt Ekobrottsberedningen åtskilliga
frågor måste utredas innan kansom närmare ställning till dentaman
närmare utfonnningen skattekriminal. Det gäller bl.a. frågor hurav en om
verksamheten vid skattekriminalen skall i förhållande tillavgränsas annan
brottsutredande verksamhet och vilka befogenheter den skall ha. Dessa
frågor utreds vidare Ekobrottsberedningen. Beredningennu av attavser
omkring årsskiftet 1996/97 redovisa med fullständigt underlagrapporten
för ställningstagande iett dessa frågor.

En kommande skattekriminal vid skattemyndighetema måste ha
tillgång till effektiva verktyg i sin brottsutredande verksamhet. Skatte-
brotten oña välplaneradeär och betydande belopp.rör Svaghetema i
skanemyndighetemas kontrollsystem och handlåggningsrutiner utnyttjas.
Skattemyndighetema måste i kommande skattekriminalverksamheten
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justeringardemedharoch tullenADB-stöd motsvarande det polisenett
Behovetskattebrott. avjustkan föranledas inriktningen motsom av

befintligahurochverksamhetsärskilda i skattekriminalensregister
utredas.därförbehöververksamhetenregister utnyttjas effektivare ikan

Skatteregistren

i sinADButsträckningiSkatteförvaltningen använder i dag stor
informationssystemmängdfinnsverksamhet. skatteförvaltningenlnom en

varjeförochskatteregistercentraltoch register. hela landet törsFör ett
ifinnsregistrenBestämmelserlän regionalt skattercgister.ett om

vidbl.a.användasfårSkatteregistrenskatteregisterlagen 1980:343.
uppbördochbestämmandevidinkomst- och fönnögenhetstaxeringett samt

ochsamordningenplaneringen,underlättaskatt. Registren skall ävenav
helakontrollverksamhetuppföljningen revisions- och annanav

beskatt-förbehövsuppgifterskatteområdet. får deskatteregistrenl som
ningen registreras.

verksamhet. Dettabrottsutredandeanvändas förSkatteregistren får inte
hellerfår inteskatteregistrenregistren. lskulle ändamålet medstrida mot

ellerskattebrottmisstänktförnågonväcktsuppgifter åtal mott.ex. attom
dom skattebrottmål registreras.i

basuppgif-till vissatenninalåtkomstfår haSamtliga skattemyndigheter
harSkattemyndighetemariksåtkomst.skatteregistret, s.k.i det centralater

uppgifter,vissatillriksåtkomst t.ex.medgivitsvidare praktiska skälav
uppgifterflertaletdetarbetsgivaruppgiñer. Tillmervärdesskatte- och stora

frånuppgifterflertaletkontrolluppgiñer ochfråni registret, bl.a. uppgifter
uppgifter-månendast i denfinnastenninalåtkomstsjälvdeklarationer, får

s.k.länet,ibeskattasskattskyldigellertill länethänför sig rör somna
länsåtkomst.

register.särskildapunktskatteområdet finnsbeskattningenFör
beskattnings-län,i Dalarnas ärSkattemyndighetenförsRegistren som gav

registret BRISanvändsadministrationochuppbördmyndighet. För annan
Särskildaför detlnfonnationssystemochRedovisnings-Besluts-,

Datainspek-fråntillståndstödmedförsRegistret,skattekontoret. avsom
inbetaladedeklarerade ochuppgifterhuvudsakligeninnehållertionen, om

också register ärför överSkattemyndighetenpunktskatter. sompersoner
registerregistreradeeller varumottagare samtupplagshavaregodkända

skatteupplag.godkändalokalerde äröver somsom
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Polisregister

Rikspolisstyrelsen för flera olika slag register, bl.a. det allmännaav
kriminalregistret och och belasmingsregistret allmännaPBR. Detperson-
kriminalregistret innehåller har dömts tilluppgifter om personer som
andra påföljder böter och behövs för brottsbalkens reglerän attsom om
sammanträffande brott skall kunna tillämpas. Bestämmelserav om
kriminalregistret finns i lagen allmänt kriminalregister och1963:197 om
kriminalregisterkungörelsen l973:58.

PBR, det polisregistret, iregleras lagen l965:94är störstasom om
polisregister och polisregisterkungörelsen l969:38. innehållerPBRm.m.
uppgifter påföljder och andra belastningsuppgiñer skall antecknasom som
enligt kriminalregister- eller polisregisterförfattningarna. Dessutom
antecknas bl.a. uppgifter den skäligen misstänkt för brott.ärom som
lnom polisen används uppgiñema i såväl vidPBR spaning och brotts-
utredning vid ordnings- och trafikpolisverksamhet.som

Hos Rikspolisstyrelsen förs med stöd polisregisterlagen också fleraav
andra register PBR. Dessa register framförän används allt för brottsspa-
ning. Hit hör bla brottsanmälansregistret, det allmänna spaningsregistret,
signalements- och känneteckensregistret beslags- och analysregistret.samt
Till polisregistren hör också Finanspolisens analys- och spaningsregister.
Vidare för polismyndighetema vissa lokala register.

Polisregistren för närvarande föremålär för Register-översynen av
utredningen Ju 1995:01. Utredningen har delbetänkandetlämnat
Kriminalunderrättelseregister DNA-register SOU 1996:35.

Tullregister

Tullmyndighetemas verksamhet består huvudsak i fastställai ochatt
uppbära tullar, andra skatter och avgifter vid import ochtas ut exportsom

övervaka efterlevnaden bestämmelser import ochsamt att exportav om
från och till tredje land vissa bestämmelser avseende in-av samtvaror

och utförsel från och till EU-land. Tullmyndighetemaannatav varor
bedriver i omfattning själva utredningsverksarnhet och i vissstor
omfattning åklagan/erksamhet i fråga brott sådana bestäm-även motom
melser. brottsutredandeDen verksamheten skiljs organisatoriskt från
tullklarerings- och tullrevisionsverksamheten, dvs. den fiskala utredning
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bristsådansyftar till beslut tull utredning i övrigtsamtsom om avm.m.
i anmälnings- och uppgiftsskyldighet inte brott.utgörsom

tullmyndighetemafastställandeFör och uppbörd tull använder sigav
l990:l37.tullregistret törs med stöd tullregisterlagenav som av

Tullmyndighetema bl.a.har for sin verksamhetbrottsutredande ett
misstänktaspaningsregister, SPADl, innehåller uppgiftersom personerom

varusmuggling,för brott enligt bl.a. lagen 1960:418 straff förom
får detnarkotikastrafflagen l968:64 registretoch tullagen 1994:1550. l

misstänksuppgifteräven transportmedel och andratas om somvaror
ha samband med brott SPADIenligt nämnda Bestämmelserlagar. om
finns i förordningen brottsbekäm-1987:864 förtullverkets registerom
pande vissaverksamhet. tillTullmyndighetema åtkomsthar också
uppgifter i polisens allmänna spaningsregister.

Finansdepartementet Generaltullstyrelsenlnom bereds begäran frånen
inrätta särskilt underrättelseregister.att ettom

Uppdraget

Skanekriminalregister

medlikhet tull- och polismyndigheterl behöver skattekriminalen för
spanings-underrättelse-, och utredningsverksamhet den brottsföre-samt

byggande verksamheten särskilda register. Det finns för skattebrottsutred-
underlättabehov samordningenningar pågående brottsutredning-attav av

utredningFör misstänkta skattebrott behövssamma person.om avar
kartläggamöjlighet misstänkta skattebrottslingarsvidare tidigare ochatt

verksamhet uppgifternuvarande vilka åtgärder myndigheternasamt om
Även samlad bilddessa. skattemyndighetensvidtagit mot en av egna

behövs.åklagarbeslut och domaråtgärder,
undersöka vilkauppgift registerUtredarens de registerär utöveratt -

brottsutredningar behövsför för skattebrottsutred-finnsredan somson1 -
reglering registren.föreslå rättslig Utgångspunkten börochningar aven

sådana registerrörande regleras ibestämmelser särskildatt envara
for brottsutredningar inomfinns polis-register ochförfattning. De som

vägledande. intresseAv ocksåkunna vilkabörtullrnyndighetema ärvara
likartadmed organisation,andra länderhar i iregister t.ex.enman

Tyskland.



sou 1998:9 Bilaga 2871

5

Utredaren skall ställning till vilka uppgifterta skall registrerassom
och vilka bearbetningar personuppgifter skall ske. Andra frågorav som

väsentligaär i sammanhangetsom uppgifterutlämnande frånär av
registren och i vilken utsträckning andra funktioner inom skattemyndig-
heten och andra myndigheter skall få del uppgifterna. Vidare måsteav
frågor bevarande och gallring uppgifter skallDetom övervägas.av
särskilt uppmärksammas den enskildes personliga integritet fåratt
tillräckligt skydd.

Vid utfonnningen reglerna kan det också finnas behov attav av se
detöver behöver några följdändringar i sekretesslagengörasom

1980:100.

Befintliga system

För såväl skattebrottsutredningar skattekontroll det väsentligtär attsom
befintliga kan utnyttjas effektivt.system Vissa uppgifter i det centrala
skatteregistret och de regionala skatteregistren måste naturligtvis vara
tillgängliga för skattekriminalen. Den kan tillgångbehöva tilläven
uppgifter i andra myndigheters register. Det finns uppgifter it.ex.
tullregistren och polisregistren kan till vid utredningarsom stor nyttavara

misstänkta skattebrott. Utredaren skallom utreda i vilken omfattning
information i skatteregistren och andra myndigheters register skall vara
tillgängliga för underlätta utredningaratt misstänkta skattebrott ochom
lämna de förslag till förändringar Behovetmotiverade.ärsom av
uppgifter måste dock integritetsintresset.vägas mot

Frågan de uppgifter får allt det centralaregistreras i framförom som
skatteregistret tillräckliga kanär Riksskatteverketockså behöva övervägas.
har i promemoria lämnat förslag skatteregisterlagen.till ändringar ien
Förslaget innebär bla vissa skattekontroll-uppgifter förbehövsatt som
verksamheten skall få hämtas registrerasfrån ochandra myndigheter
i det centrala skatteregistret. Finansdepartemen-Promemorian bereds inom

Riksskatteverketstet. förslag finnsframför behovallt sikte på dettar som
för revisions- och ytterligarekontrollverksamhet. Eventuellt kanannan
förändringar behövas i skatteregistret. därför ocksål uppdraget ingår att
undersöka det behövs några ändringar föri skatteregisterlagenom att
underlätta utredningar skattebrott. utgångspunktEn i dettaom samman-
hang bör dock det huvudsakliga syftet registretmed inteattvara
förändras. Exempelvis bör ytterligare uppgifter i skatteregistret ha stor
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betydelse också beskattningsverksamheten förför det skallatt vara
motiverat skatteregistret.dessa iatt ta

När det gäller punktskatteområdet skall Skatteflyktskommittén
Fi l995:04 kartlägga de brister och problem finns vid densom
punktskattekontroll gäller införsel EG-intema och lämna desom av varor
förslag behövs för effektivisera kontrollen. Kommittén kommerattsom
därvid också in frågor beskattningsmyndighetens behovrörsom av
ADB-stöd.

Skattekontroll

För förebygga ekonomisk brottslighetatt och upptäcka fler överträdelser
gällande skatte- och avgiñsbestämmelser det vikt skattemyn-av är attav

digheten har infonnationsstöd medger effektivett skattekontroll.som en
Gällande regler tenninalåtkomst till det centrala skatteregistret harom
visat sig innebära olägenheter i kontrollhänseende. kan bl.a.De hindra
skattemyndigheten skaffa sig helhetsbild företagsgrupperatt en av som
består företag både i det länet och i andra län försvåraav samtegna
samordningen kontrollåtgärder. Begränsningama i skattemyndigheter-av

åtkomst till uppgifter i andra län utnyttjas skattskyldiga harnas av som
för avsikt missbruka Utredaren skallatt analysera behovetsystemet. av
åtkomst till uppgifterna i registret för skattekontrollverksamheten och
föreslå de författningsändringar motiverade.ärsom

tidigareSom har Riksskatteverketnämnts i promemoria föreslagiten
skatteförvaltningen skall fåatt hämta vissa uppgifter från andra

myndigheter. kanDet under arbetets gång visa sig det för skattebrotts-att
bekämpningen finns behov ytterligare ändringar i skatteregisterlagenav
för stärka skattekontrollen. Utredaren skall i så fallatt lägga fram förslag
till de ändringar behövs.som

Tullregistren

Vid utredning skattebrott, särskilt det gäller punktskatter,när kanav
uppgifter i tullens register till Vissa uppgifter behövsstor nytta.vara som
för utredning skattebrott kan ha betydelse för tullensäven verksamhet.av
Utredaren skall bedöma uppgifter kan till för bådanyttaom som vara
verksamheterna bör finnas registrerade bådehos tull- och skattemyndighet
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eller det tillräckligtär uppgifterna registreras hosom att myndig-en av
heterna. sistnämndaI fall bör den andra myndigheten enkelt ochett
effektivt tillgångsätt till uppgifterna. Utredaren vidarebör överväga
vilka effektivitetsvinster kan utveckla infonna-göras attsom genom
tionsutbytet mellan myndigheterna. För tullens verksamhet kan det t.ex.
finnas behov få åtkomst till uppgifteratt i det centrala skatteregistret.av

Övrig

Utöver de frågor kan det finnasnämnts andra frågor aktualiserassom som
under arbetets gång. Utredaren oförhindrad sådana frågorär ochatt ta upp
lägga fram de förslag påkallade.som anses

Redovisning uppdragetav m.m.

sittl arbete skall utredaren följa Ekobrottsberedningens arbete med att
bestämma för skattekriminalen. Utredaren skall vidare följa detramarna
arbete bedrivs inom Registerutredningen Ju l995:0l, Utredningensom

datalag Ju 1995:08, Skatteflyktskommitténom en Finy 1995:04 och
Skattekontrollutredningen Fi 1995:05. Vidare skall utredaren beakta vad

i direktiv tillsägs samtliga kommittéer ochsom särskilda utredare attom
offentliga åtagandenpröva dir. 1994:23, redovisa regionalpolitiskaatt

konsekvenser dir. l99lz50, redovisa jämställdhetspolitiska konse-att
kvenser dir. 1994:124 och konsekvenser for brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet dir. I996:49.

Utredaren skall redovisa sitt arbete före novemberutgången l997.av

Finansdepartementet
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Bilaga 2

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag Skattemyndigheten medverkan iom
brottsutredningar

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

l § Skattemyndighetemas verksamhet enligt denna lag omfattar brott
enligt

skattebrottslagen l97l :69,
14 § lagen 1996:598 kontroll yrkesmässiga vägtranspoiterom av

mineraloljeprodukter, alkoholav och tobak,
19 kap. l § första stycket 4 aktiebolagslagen 1975:1385,
ll § tredje stycket lagen 1967:531 tryggande pensionsutfäs-om av

telse m.m.,
folkbokföringslagen 1991:481 samt
ll kap. §brottsbalken.5

En skattemyndighet får medverka vid undersökning också i fråga om
brottannat iän första stycket, åklagaren finner det finnssom anges attom

särskilda skäl för detta.

Förundersökning

Åklagare2 § leder förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalkensom
får vid undersökningens verkställande anlita biträde Skattemyndig-av
heten.

Åklagaren får begära biträde skattemyndigheten också i frågaav om
utredning brott innan förundersökning har inletts.av

Skattemyndigheten får inte verkställa beslut tvångsmedel.om

Förenklad brottsutredning

3 § Skattemyndigheten får, biträde begärsutan att åklagare, i fallav som
i 23 kap. 22 § rättegångsbalkenavses utreda sådan brottslighet som anges

i l § första stycket, den misstänkte kan erkänna gärningen.om antas
Första stycket gäller endast den misstänkte fyllt tjugoett år.om
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Spaning m.m.

stycket§ Skattemyndighetema första4 i §får li fråga brott avsessomom
bedriva

spaning och
förinfonnationverksamhet består bearbetai ochsamla attattsom

klarlägga kommakanbrottslig verksamhet eller utövashar attutövatsom
rättegångsbalken.och inte förundersökning kap.enligt 23utgörsom

brottslighetSkattemyndighetema skall förebyggaverka för att som
i § första stycket.lavses

Övrigt

skattemyndighetemas§ Riksskatteverket för5 har övergripandeett ansvar
verksamhet enligt denna lag.

Denna lag i kraft den januariträder l 1998.
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Bilaga 3

2 Lagtext

Regeringen följandehar förslag till lagtext.

2.1 Förslag till personuppgiftslag

föreskrivsHärigenom följande.

Allmänna bestämmelser

Smet med lagen

§ Syftet med denna personli-l lag skydda människor derasär att mot att
integritet kränks behandling personuppgifter.ga genom av

Awikande bestämmelser författningi annan

2 § Om det i lag eller i förordning fimis bestämmelseren annan en som
awiker från denna lag, skall de bestämmelserna gälla

Definitioner

3 § I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven bety-
delse.
Beteckning Betydelse

åtgärder vidtasBehandling Varje åtgärd eller serieav av somperson-
uppgifter i fråga personuppgifter, sig det skervareom

insamling,på inte,automatisk ellerväg t.ex.
bearbetninglagring,registrering, organisering,

återvinning, inhämtande,eller ändring, an-
översändande,vändning, utlänmande genom

tillhandahållandespridning eller annat av upp-
sarnköming,sammanställning ellergifter,

utplåning eller förstoring.blockering,

Jfr Europaparlamentets rådets oktober1995 skyddoch direktiv 95/46/EG den24 omav
för enskilda fria flö-medavseendepåbehandling personuppgifteroch detpersoner av om
det sådanauppgiñerEGT 28l, 23.l 395L0046.L l.l995, 3l, Celexav nr s.
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Beteckning Betydelse
Blockering av Varje åtgärd kan vidtas förperson- attsom personupp-
uppgüer giftema i för-alla skallsammanhang vara

knippade tydlig demed information ärattom
spärrade och ochanledningen till spärrenom
för personuppgifterna skall lämnasinteatt ut
till tredje kap.med stöd 2änannatman av
tryckfrihetsförordningen.

Mottagare Den till vilken personuppgifter lämnas Närut.
personuppgifter myndighetlämnas förut att en
skall kunna utföra sådan tillsyn, kontroll eller
revision den skyldig sköta,är attsom anses
dock inte myndigheten mottagare.som

Personuppgijier All slags information direkt eller indirektsom
kan hänföras till fysisk i li-en person som
vet.

Personuppgzjisanwarig Den eller tillsammans andramedsom ensam
bestämmer ändamålen med och medlen för
behandlingen personuppgifter.av

Personuppgzjisbiträde Den behandlar personuppgifter för densom
personuppgiñsansvariges räkning.

Personuppgzjisømbud Den fysiska efter förordnandeperson som, av
den personuppgiftsansvarige, självständigt
skall till personuppgifter påbehandlasatt ettse
korrekt och lagligt sätt.

Den registrerade Den personuppgiñsom en avser.
Samtycke Varje slag frivillig, särskild informeradochav

viljeyttring vilken den registreradegenom
godtar behandling personuppgifter rörav som
honom eller henne.

Tillsynsmyndigheten Den myndighet regeringen utser.som
Tredje land En inte ingår i Europeiska unionenstat som

eller ansluten till Europeiska ekonomiskaär
samarbetsområdet.

Tredje Någon den registrerade, denänman annan person-
uppgiftsansvaxige, personuppgiñsombudet,
personuppgiftsbiträdet och sådana personer

under den personuppgiftsansvariges ellersom
personuppgiftsbiträdets direkta har be-ansvar
fogenhet behandla personuppgiñer.att

Tillämpningsområde

Det territoriella tillämpningsområde

4§ Denna lag för sådanagäller personuppgiftsansvariga etable-ärsom
rade i Sverige.
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Lagen tillämpas också dennär personuppgiñsansvarige etablerad iär
tredje land för behandlingen sigpersonuppgifter användermen av av
utrustning finns i Sverige. Vad gäller intedocksom sagtssom omnu
utrustningen bara används för överföra uppgifter tredje landmellanatt ett
och sådant land.ett annat

l det fall i andra stycket första meningen skall densom avses person-
uppgiftsansvarige företrädare för sig etablerad i Sverige.utse ären som
Vad i denna lag den skall ocksåpersonuppgiftsansvarigesom anges om
gälla för företrädaren.

Den behandling personuppgifter omfattas lagenav som av

5§ Denna lag gäller för sådan behandling personuppgifter heltav som
eller delvis automatisk.är

Lagen gäller föräven behandling personuppgifter,annan av om upp-
giñema ingår i eller avsedda ingåär i strukturerad samlingatt en av per-
sonuppgifter tillgängliga förär sökning eller sammanställning enligtsom
särskilda kriterier.

Undantag för behandlingprivat personuppgijierav

6 § Denna lag gäller inte för sådan behandling personuppgifterav som en
fysisk utför led i verksamhet privatettperson som rent natur.en av

Förhållandet till och undantag med hänsyn till tryck- och yttrandefihe-
ten

7 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det
skulle strida bestämmelserna tryck-mot och yttrandefrihet i tryckfri-om
hetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Bestämmelserna i 9-29 och 33-44 §§ första45 § stycket och 47samt -
49 skall under inga Förhållanden tillämpas på innehål-spridningen av
let i yttranden tidigare eller spritts på sådantsäntsutgetts,som sättett

i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.som avses
Dessa bestämmelser skall inte heller tillämpas på sådan behandling av
personuppgifter sker uteslutande för journalistiska ändamålsom annars
eller konstnärligt eller litterärt skapande.

Förhållandet till och undantag med hänsyn till ojentlighetsprincipen

8 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det
skulle inskränka myndighets skyldighet enligt tryckfrihetsför-2 kap.en
ordningen lämna personuppgifter.att ut

Bestämmelserna hindrar inte heller ochmyndighet arkiverar be-att en
arkivmaterialallmänna handlingar eller hand arkiv-varar att tas av enom

myndighet. Bestämmelsen i 9 fjärde för§ stycket gäller inte myndig-en
hets användning personuppgifter i allmänna handlingar.av
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Grundläggande krav på behandlingen personuppgifterav

9 § Den personuppgiftsansvarige tillskall attse
a personuppgifter behandlas bara lagligt,det ärom
b personuppgifter alltid behandlas korrekt sätt,ett
c personuppgifter samlas in bara för uttryckligt angivna ochsärskilda,

berättigade ändamål,
d personuppgifter inte behandlas oförenligtför något ändamål ärsom

med det för vilket uppgifterna samlades in,
e de personuppgifter behandlas för-och iadekvata relevantaärsom

hållande till ändamålen med behandlingen,
f inte fler personuppgifter behandlas nödvändigt med hänsynän ärsom

till ändamålen med behandlingen,
deg personuppgifter behandlas riktiga det nöd-och,är ärsom om

vändigt, aktuella,
h alla rimliga åtgärder vidtas för sådanautplånablockera ellerrätta,att

personuppgifter felaktiga ofullständiga tillär eller med hänsynsom
ändamålen med behandlingen, och

i personuppgifter inte bevaras under längre tid vad nöd-äränen som
vändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
I fråga första stycket d gäller dock behandlingom att en av person-

uppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte skall
oförenlig med de ändamål för vilka uppgifternaanses samlades in.som

Personuppgifter får bevaras under längre tid förstaiän sagtssom
stycket i för historiska, statistiska eller ändamål.vetenskapliga Perso-
nuppgiftema får dock i sådana fall inte bevaras under längre tid vadänen

behövs för dessa ändamål.som
Personuppgifter behandlas för historiska, statistiska ellersom veten-

skapliga ändamål får användas för vidta åtgärder frågai denatt om re-
gistrerade bara den registrerade har lämnat sitt samtycke eller detom
finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen.

När behandling personuppgifter tillåtenärav

10 § Personuppgifter får behandlas bara den registrerade har lämnatom
sitt otvetydiga samtycke till behandlingen eller behandlingen nöd-ärom
vändig för att
a avtal med denett registrerade skall kunna full

åtgärderb den registrerade begärt skall kunna vidtas innan avtalsom ett
träffas,

c den personuppgiftsansvari skall kunna fullgöra rättslig skyl-ge en
dighet,

d vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,
arbetsuppgifte allmänt intresse skall kunna utföras,en av

f den personuppgiftsansvarige eller tredje till vilkenen person-man
uppgifter lämnas skall kunna utföra arbetsuppgift samband medut ien
myndighetsutövning, eller

ändamålg berättigatrörett intresse personuppgifts-hosett densom
ansvarige eller hos sådan tredje vilkentill personuppgifterna läm-en man
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skall kunna tillgodoses, dettaut intressenas väger denäntyngreom re-
gistrerades intresse skydd kränkning den personliga integrite-motav av
ten.

Direkt marknadsföring

ll § Personuppgifter får inte behandlas for ändamål direkt mark-rörsom
nadsföring, den registrerade hos den personuppgiñsansvari skriñli-om ge

har anmält han eller hon sig sådan behandling.att motsättergen

Samtycke återkallas

12 § falll de där behandling personuppgiñer bara tillåten denär närav
registrerade lämnathar sitt samtycke enligt 10, 15 eller 34 § har den re-
gistrerade rätt helst återkallanär lämnatatt samtycke. Ytterligareettsom
personuppgiñer den registrerade tår däreñer inte behandlas.om

En registrerad har vad följerutöver första stycket och ll § intesom av
sig sådanrätt motsatta behandlingatt personuppgifter tillåtenärav som

enligt denna lag.

behandlingFörbud känsligamot personuppgifterav

13 § Det förbjudet behandlaär personuppgiñeratt avslöjarsom
a eller etnisktras ursprung,
b politiska åsikter,

religiösc eller filosofisk övertygelse, eller
d medlemskap i fackförening.

Det också förbjudetär behandla sådana personuppgifteratt rörsom
hälsa eller sexualliv.

Uppgifter den i första och andraart stycket betecknas iav som anges
denna lag känsliga personuppgifter.som

Undantag från förbudet behandlingmot känsliga personuppgifterav

14 § Det 13 § tillåtetär behandla känsligatrots personuppgifter i deatt
fall i 15-19 §§.som anges

I 10 finns§ det bestämmelser i vilka fall behandlingom av personupp-
gifter huvudöver tillåten.ärtaget

Samtycke eller ofentliggörande

l5§ Känsliga personuppgifter får behandlas, den registrerade harom
lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller på tydligt sättett
offentligort uppgiftema.
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Behandlingen nödvändig fallär vissai

Känsliga§ får16 personuppgifter behandlas nödvän-behandlingen ärom
dig iör att

dena personuppgiñsansvari skyldigheterskall sinakunna fullgörage
eller sina rättigheter inom arbetsrätten,utöva

b den registrerades någon skyd-eller skall kunnavitala intressenannans
das och den registrerade inte kan lämna ellersitt samtycke,
rättsliga anspråk kunna fastställas, försvaras.c skall gällande ellergöras

tillUppgifter behandlas med stöd första får lämnasstycket utsom av a
tredje bara det inom arbetsrätten uttrycklig skyldighetfinnsman om en
för den personuppgiftsansvarige hardet eller den registreradegöraatt

till utlärnnandet.samtyckt

Ideella organisationer

Ideella organisationer med17 § politiskt, filosofiskt, religiöst eller fack-
får inomligt syfte lör sin verksamhet behandla känsligaramen person-

uppgifter organisationens medlemmar och sådana andraom personer som
på grund organisationens syfte har regelbunden den.kontakt medav
Känsliga personuppgifter får dock lämnas till dentredje baraut man om
registrerade har samtyckt till det.

Hälso- och sjukvård

Känsliga18 § personuppgifter får behandlas för sjukvårdsän-hälso- och
damål, behandlingen nödvändig förärom

förebyggande hälso-a och sjukvård,
medicinska diagnoser,b
vård eller behandling,e eller
administrationd hälso- och sjukvård.av

Den yrkesmässigt verksam inom sjukvårdsområdetär hälso- ochsom
behandlahar tystnadsplikt fåroch alltid personuppgifterkänsliga som

omfattas tystnadsplikten. Detsamma gäller underkastadden ärav ensom
liknande tystnadsplikt och har tätt känsliga personuppgifter frånsom
verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Forskning och statistik

§ Känsliga personuppgifter får19 behandlas för forsknings- statistik-och
ändamål, behandlingen nödvändig samhällsintresset detochärom om av
forsknings- statistikprojekteller där ingårbehandlingen klan väger över

intrångför otillbörligtden risk i enskildas be-personliga integritet som
handlingen innebära.kan

förutsätt-projektet godkänts forskningsetisk skallHar kommitté,av en
enligt första stycket forskningsetiskningarna uppfyllda. Medanses

sådant särskiltkommitté forskningsetiskaför prövningettavses organ av
företrädare for såvälfrågor forskningen ochhar det allmännasom som
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knutetär till universitet eller högskola någonsom ett eller tillen annan
instans i betydande omfattning finansierar forskning.som mera

Personuppgifter får lämnas för användas i sådana projektut att som av-
i första stycket, inte något följer regler sekretess ochses annatom av om

tystnadsplikt.

Bemyndigande föreskriva ytterligare undantagatt

20 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får isom
fråga automatisk behandling personuppgifter föreskriftermeddelaom av

ytterligare undantag från förbudet i 13 det behövs med hänsynom om
till viktigt allmänt intresse.ett

Uppgifter Iagöverträdelserom m.m.

21 § Det förbjudet förär andra myndigheterän behandlaatt person-
uppgifter lagöverträdelser, domar i brottmål, straffprocessuellaom
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fär i frågasom
automatisk behandling personuppgifter meddela föreskrifterom av om

undantag från förbudet i första stycket.
Regeringen får i enskilda fall besluta undantag från förbudet iom

första stycket. Regeringen får överlåta tillsynsmyndigheten fattaatt
sådana beslut.

Användning av personnummer

22 § Uppgifter får behandlas bara det klartom personnummer när är mo-
tiverat med hänsyn till
a ändamålet med behandlingen,
b vikten säker identifiering, ellerav en

någotc beaktansvärt skäl.annat

Information till den registrerade

Information skall lämnas självmant uppgifterna samlasnär in

23 § När uppgifter samlas från själv, skall denom en person personen
personuppgiftsansvarige självmant lämna den registrerade information

behandlingen uppgifterna.om av

24 § Om personuppgifterna har samlats in från någon källa denänannan
registrerade, skall den personuppgiftsansvarige självmant lämna den re-
gistrerade information behandlingen uppgifterna denärom noteras.av
Är uppgifterna avsedda lämnas till tredje behöver infonnatio-att ut man,

dock lämnas först uppgifterna lämnas för första gången.närnen ut
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Information enligt första behöverstycket be-inte lämnas, det finnsom
stämmelser registrerandet eller utlänmandet ipersonuppgifiemaom av en

någoneller författning.lag annan
Information behöver inte heller länmas första stycket, dettaenligt om

visar sig omöjligt eller skulle oproportionerligtinnebära storvara ar-en
betsinsats. Om uppgiñema åtgärder denanvänds för vidta röratt som
registrerade, skall dock information alltid lämnas i samband medsenast

så sker.att

information skall lämnasDen självmantsom

Information enligt 23 § eller25 § 24 § första stycket skall omfatta
uppgift personuppgiñsansvarigesa den identitet,om

ändamålenb uppgift med behandlingen, ochom
all informationc övrig behövs för registrerade skall kunnadenattsom

till såsomsina rättigheter, informationta mottagarnavara om av upp-
giñema, skyldighet lämna uppgifter och ansöka in-rättenatt att om
formation och få rättelse.
Information behöver dock inte lämnas sådant den registreradeom som

redan känner till.

Information skall också efierlämnas ansökan

26 § Den personuppgiftsansvarige skyldig gång kalenderårär att en per
gratis lämna information till och ansöker det,var en som om om person-
uppgifter den sökande behandlas eller inte. sådanarör Behandlassom
uppgifter skall skriftlig infomation lämnas också om

uppgiftera vilka den sökande behandlas,om som
varifrånb dessa uppgifter har hämtats,
ändamålenc med behandlingen, och

d till vilka eller kategorier uppgiñcma läm-mottagare mottagareav som
ut.nas
ansökan förstaEn enligt stycket skall skriftligen hos dengöras person-

uppgiftsansvari och undertecknad sökande själv. Informa-denge vara av
enligt förstation stycket skall lämnas inom månad från det ansökanatten

gjordes. Om finnsdet särskilda förskäl det, får information dock lämnas
fyra månader efter det ansökan gjordes.senast att

Information enligt första stycket behöver inte lämnas om person-
uppgifter i löpande inte fått sin utformningslutliga ansökantext närsom
ordes eller minnesanteckning liknande.eller Vadutgörsom som nu

gäller dock inte uppgifterna har lämnats till tredje ellersagts utom man
behandlas bara föruppgifterna historiska, vetenskap-statistiska ellerom

ändamål det gäller löpandeliga eller, inte fått slutligasinnär text ut-som
fomming, uppgifterna har behandlats år.under längre tid än ettom
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Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt

27 § I den utsträckning det särskilt föreskrivetär i lag författ-eller annan
ning eller i beslut har meddelats med stöd författning uppgif-som attav

inte får lämnas tillter den registrerade gäller inteut bestämmelsema i
23-26 §§. En personuppgiftsansvarig inte myndighet får där-ärsom en
vid i motsvarande fall i sekretesslagen 1980:100 vägrasom attavses
lämna uppgifter till den registrerade.ut

Rättelse

28 § Den personuppgiftsansvarige skyldig begäranär den regist-att av
rerade blockerarätta, eller utplåna sådanasnarast personuppgifter som
inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter harsom
utfärdats med stöd lagen. Den personuppgiftsansvarige ocksåskallav
underrätta tredje till vilken uppgiñema har lämnats åtgärden,man ut om

den registrerade begär det eller underrättelse skulle kunnaom om en
undvika betydande skada eller olägenhet för den registrerade. Nå-mera

sådan underrättelse behöver dock inte lämnas,gon detta visar sigom vara
omöjligt eller skulle innebära oproportionerligt arbetsinsats.storen

Automatiserade beslut

29 § Ett beslut har rättsliga följder för fysisk ellersom en person annars
har märkbara verkningar för den fysiska får grundas enbart påpersonen
automatisk behandling personuppgifter avsedda bedömaärav attsom
egenskaper hos bara den berörs beslutet har möj-personen, om som av
lighet på begäran beslutetatt någonomprövat av person.

Var och varit föremål för sådant beslut i förstaen som ett som avses
stycket har rätt ansökan fåatt information från den person-
uppgiftsansvari vad har den automatiska behandlingge styrtom som som
lett fram till beslutet. frågal ansökan och lärnnandet informationom av
gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 26

Säkerheten vid behandling

Personer behandlar personuppgisom er

30 § Ett personuppgiftsbiträde och den eller de arbetarpersoner som un-
der biträdets eller den personuppgiftsansvariges ledning får behandla
personuppgifter bara i enlighet med instruktioner från den person-
uppgiftsansvarige. frågaI sekretess och tystnadsplikt i det allmännasom
verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen
1980:100.

Det skall finnas skriftligt avtal personuppgiftsbiträdets behand-ett om
ling personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.av l det
avtalet skall det särskilt föreskrivas personuppgiftsbiträdet får be-att
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handla personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner denfrån per-
sonuppgiñsansvarige och personuppgiñsbiträdet vidtaskyldigtatt är att

åtgärderde i 31 § första stycket.som avses

Säkerhetsátgärder

31 § Den personuppgiñsartsvarige skall vidta lämpliga tekniska och or-
ganisatoriska åtgärder för skydda de personuppgifter behandlas.att som
Åtgärderna åstadkommaskall säkerhetsnivå lämplig med be-ären som
aktande av
a de tekniska möjligheter finns,som
b vad det skulle kosta genomföra åtgärderna,att

dec särskilda risker finns med behandlingen personuppgiñema,som av
och

d hur känsliga de behandlade personuppgiftemapass
När den personuppgiñsansvarige anlitar personuppgiñsbiträde,ett

skall den personuppgiñsansvarige förvissa sig attom person-
uppgiñsbiträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder måste vidtassom
och till personuppgiñsbiträdet verkli vidtar åtgärderna.attse gen

Tillsynsmyndigherenjâr besluta säkerhetsårgärderom

32§ Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall besluta vilka säker-om
hetsåtgärder den personuppgiñsansvarige skall vidta enligt 31som

l 45 § finns det bestämmelser tillsynsmyndighetens möjligheterom att
förena beslutet med vite.

Överföring personuppgifter till tredje landav

Förbud överföring personuppgifter till tredje landmot av

33 § förbjudetDet till tredjeär land föra personuppgifteratt över ärsom
under behandling. Förbudet gäller också överföring personuppgifterav
för behandling i tredje land.

frånUndantag förbudet överföring personuppgifer till tredjemot av
land

34 § Det 33 tillåtet§ föraär personuppgifter tilltrots över tredje land,att
den registrerade otvetydigt har samtyckt till överföringen eller närom

överföringen nödvändig förär att
a avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarigeett

skall kunna full
åtgärderb den registrerade begärt skall kunna vidtas innan avtalettsom

träffas.
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sådant tredjeavtal mellan personuppgiñsansvarige ochc denett man
fullgöras,i den registrerades ingås ellerintresse skall kunnaärsom

anspråk gällande eller försvaras,d rättsliga kunna fastställas,skall göras
eller

skyddas.e vitala intressen för registrerade skallden kunna
användningförDet också tillåtet föra personuppgifterär överatt en-

skyddkonventionbart i Europarådetshar anslutit sig tillstat omen som
personuppgifter.for enskilda databehandlingvid automatisk av

personuppgifterbehandlingfår i fråga automatisk35 § Regeringen avom
överföringförundantag från förbudet i 33 §meddela föreskrifter avom

frågafår också ipersonuppgifter till vissa Regeringen automa-stater. om
överfö-föreskriftertisk behandling personuppgifter meddela attomav

regle-överföringenring personuppgifter tillåten,till tredje land ärav om
regist-innehåller för deavtal till skyddvissa bestämmelserett somras av

rättigheter.rerades
ifår vidareRegeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom

fråga automatisk föreskrifterbehandling personuppgifter meddelaom av
undantag från förbudet vik-i till33 det behövs med hänsyn ettom om

tigt allmänt intresse skydd föreller finns garantier tilldet tillräckligaom
de registrerades rättigheter.

fårRegeringen iunder de förutsättningar stycketi andranämnssom
enskilda fall besluta fårundantag från Regeringenförbudet i 33om
överlåta tillsynsmyndigheten fatta sådana beslut.att

Anmälan till tillsynsmyndigheten

nmälningsskyldighetA

Behandling§ personuppgifter automatisk36 helt eller delvisärav som
omfattas anmälningsskyldighet. skallDen personuppgiñsansvarigeav

skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten sådan be-innangöra en en
serie sådana lik-handling eller behandlingar, har elleren av som samma

ändamål, genomförs.nande
får med-Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom

sådanafrån anmälningsskyldigheten förföreskrifter undantagdela om
otillbörligtsannolikt leda tillbehandlingar inte kommer atttyper somav

intrång i den personliga integriteten.

personuppgiftsombuddet finnsAnmälan behöver inte göras ettom

anmältharpersonuppgiñsansvarige till tillsynsmyndigheten37 § Om den
anmälanbehöverpersonuppgiftsombud och det är,utsettsatt ett vem

Även personuppgiftsombudentledigandeenligt inte36 § göras. ettett av
tillsynsmyndigheten.skall anmälas till
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Personuppgijlsombudets uppgzjter

38§ Personuppgiñsombudet skall ha till uppgift självständigt tillatt se
den personuppgiñsansvari personuppgifterbehandlar på korrektatt ettge

påpekaoch lagligt och honom ellereventuella brister för henne.sätt
personuppgiñsombudetHar misstänkaanledning denattatt person-

uppgiftsansvarige bryter för behand-de bestämmelser gällermot som
lingen personuppgifter så ef-kan skeoch vidtas inte rättelse detsnartav

påpekande, skall anmäla förhållandet till till-personuppgiftsombudetter
synsmyndigheten.

samrådaPersonuppgiftsombudet skall i övrigt tillsynsmyn-medäven
digheten vid tveksamhet hur de bestämmelser gäller for behand-somom
lingen personuppgifter skall tillämpas.av

39§ Personuppgiñsombudet skall föra förteckning de be-överen
handlingar den personuppgiftsansvarige genomför och skullesom som

omfattatsha anmälningsskyldighet ombudet inte hade funnits.av om
skallFörteckningen omfatta åtminstone uppgifterde anmälansom en

skulleenligt 36 § ha innehållit.

40§ Personuppgiñsombudet skall hjälpa registrerade få rättelse näratt
det finns anledning misstänka behandlade personuppgifter fel-att äratt
aktiga eller ofullständiga

Obligatorisk anmälan för särskilt integritetskänsliga behandlingar

Regeringen får41 § föreskriftermeddela vissa automatiska be-attom
handlingar personuppgifter kan innebära särskilda risker för otill-av som
börligt intrång i den integritetenpersonliga skall för törhandskontroll
anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 36 § veckor i förväg. Omtre rege-
ringen har meddelat sådana föreskrifter, gäller inte undantaget från an-
mälningsskyldigheten enligt 37

Upplysningar till allmänheten behandlingar inte anmältsom som

Den42 § personuppgiftsansvarige skall till och begär detvar en som
påskyndsamt och lämpligt lämna sådanaupplysningarsätt automa-om

ellertiska andra behandlingar personuppgifter inte har anmältsav som
till tillsynsmyndigheten. omfattaUpplysningama skall det som en an-

enligtmälan 36§ skulle ha omfattat. personuppgiftsansvarigeDen är
dock inte skyldig lämna sekretessbelagda uppgifter eller uppgifteratt ut

vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits. personuppgiñsansvariEnom som g
inte myndighet får därvid i fall i sekre-motsvarandeärsom som avses

låtatesslagen 1980:100 bli lämna uppgifter.att ut
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Tillsynsmyndighetens befogenheter

43 Tillsynsmyndigheten§ har för sinrätt tillsyn fåpå begäranatt
a tillgång till de personuppgifter behandlas,som
b upplysningar och dokumentation rörande behandlingenom av person-

uppgifter och säkerheten vid denna, och
c tillträde till sådana lokaler har anknytning till behandlingensom av

personuppgifter.

44§ Om tillsynsmyndigheten inte efter begäran enligt 43 § kan till-
räckligt underlag för konstatera behandlingen personuppgifteratt att av

laglig, får myndighetenär vid vite förbjuda den personuppgiftsansvarige
behandla personuppgifter påatt något lagra dem.sätt änannat attgenom

45 § Om tillsynsmyndigheten konstaterar personuppgifter behandlasatt
eller kan komma behandlas på olagligtatt skall myndighetenett sätt, ge-

påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkommanom rättelse.
Går det inte få rättelse på någotatt eller det riskfylltsätt ärannat vän-att

får myndigheten vid vite förbjudata, den personuppgiftsansvarige att
fortsätta behandla personuppgiñemaatt på något sätt änannat attgenom
lagra dem.

Om den personuppgiftsansvarige inte frivilligt följer beslut sä-ett om
kerhetsåtgärder enligt 32 § vunnit laga kraft, får tillsynsmyndighetensom
föreskriva vite för beslutet skall genomföras.att

46 § Innan tillsynsmyndigheten beslutar vite enligt 44 eller 45om
skall den personuppgiftsansvarige ha fått tillfälle sig. Om det äratt yttra
riskfyllt fårvänta, myndighetenatt dock i avvaktan på yttrandet meddela

tillfälligt beslut vite.ett Det tillfälliga beslutet skallom omprövas, när
yttrandetiden har gått ut.

Ett vitesföreläggande skall delges den personuppgiñsansvarige. Del-
givning enligt 12 § delgivningslagen 1970:428 får dock användas bara

det finns skäl denatt personuppgiftsansvarigeom anta att har avvikit
eller på håller sigsätt undan.annat

47 § Tillsynsmyndigheten får hos länsrätten i det därlän myndigheten är
belägen ansöka sådanaatt personuppgifter har behandlatsom ettsom
olagligt skall utplånas.sätt
Beslut utplånande får inte meddelas oskäligt.detom ärom

Skadestånd

48 § Den personuppgiftsansvarige skall den registrerade förersätta den
skada och den kränkning den personliga integriteten behand-av som en
ling personuppgifter i strid med denna lag eller god vidsed behand-av
ling personuppgifter har orsakat.av

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det skäligt jämkas,är
den personuppgiftsansvarige visar felet inte berodde på honomom att

eller henne.
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Straff

49§ Till böter eller fängelse i högst månader eller, brottet ärsex om
till fängelse i högst två årgrovt, döms den uppsåtligen oakt-ellersom av

samhet
lämnara uppgift i information till registrerade föreskrivs iosann som

denna lag, i anmälan till tillsynsmyndigheten till till-enligt 36 eller§
synsmyndigheten informationmyndigheten begär enligt 43när

b i strid med l3-21 behandlar känsliga personuppgifter sådanaeller
uppgifter i 21som avses

c i strid med 33-35 för personuppgifter till tredje land, elleröver
d låter bli anmälan enligt eller enligt föreskrifter meddela-göra 36 §att

de med stöd 41av

Närmare föreskrifter

50§ Regeringen eller den myndighet fårregeringen bestämmer isom
fråga automatisk behandling personuppgifter meddela närmareom av
föreskrifter om
a i vilka fall behandling personuppgifter tillåten,ärav
b vilka krav påställs den personuppgiñsansvarige vid behandlingsom

personuppgifter,av
c i vilka fall användning tillåten,ärav personnummer
d vad anmälan eller ansökan till personuppgiñsansvarig skall in-en en

nehålla,
vilkene information skall tilllämnas registrerade och hur informa-som

tionen skall lämnas, och
anmälanf till tillsynsmyndigheten och förfarandet anmälda uppgif-när

har ändrats.ter

Överklagande

51 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag före-änannatom
skrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Tillsynsmyndigheten får bestämma dess beslut skall gälla ävenatt om

det överklagas.

Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

Denna lag träder i kraft den 24 oktober då1998, datalagen 1973:289
skall upphöra gälla. Den äldre lagen frågagäller dock fortfarande iatt

överklagande beslut har meddelats före den 24 oktoberom av som
1998.

frågaI sådan behandling pågårpersonuppgifter vid ikraft-om av som
trädandet skall den 30 september äldre lagen tilläm-2001 deno. m.

i stället för den Detta gäller i denbestämmelserna äldreävenpas nya.
lagen överklagande.om
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Bestämmelserna i l0, 13 och Zl i den lagen skall inte börjanya
tillämpas förrän den oktober 2007 i fråga sådan behand-manuellom
ling personuppgifter pågår vid ikraftträdandet.av som

4. I fråga personuppgifter vid ikramtädandet lagras för historiskom som
forskning skall bestämmelserna i il0, 13 och 21 den lagennya
börja tillämpas först uppgifternanär behandlas på något ln-sätt.annat

dess skall motsvarande bestämmelser i den äldre lagen tillämpas.nan
De angivna bestämmelserna i den lagen skall dock inte till följdnya av
vad börja tillämpas tidigare vad följer 2 ellersagts änsom nu som av
Anmälan enligt 36 i§ den lagen får innan den lagen hargörasnya nya

i kraft förträtt den aktuella behandlingen.
Ett samtycke har lämnats innan den lagen har i kraft förträttsom nya

den aktuella behandlingen skall gälla efter ikrañträdandetäven om
samtycket uppfyller kraven i den lagen.nya
Har begäran registerutdrag enligt 10 i den§ äldre lagen kommiten om

in innan den lagen i kraft förträtt den aktuella behandlingennya men
har utdraget inte expedierats före ikrañträdandet skall framställningen

ansökan enligt 26 § i den lagen.anses som en nya
Den lagens bestämmelser skadestånd skall bara tillämpasnya om om

den omständighet yrkandet hänför sig till har inträffat efter detsom att
den lagen har i kraft förträtt den aktuella behandlingen. fallnya I annat
tillämpas de äldre bestämmelserna.
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2.3 Förslag sekretesslagen 1980:till lag ändring i 100om

föreskrivs kap. sekretesslagenHärigenom och 9 17 §5 kap. l §att
l980:100 skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
l

Sekretess gäller för uppgift hänför sig tillsom
förundersökning brottmål,i

målangelägenhet, användning tvångsmedel i sådantsom avser av
eller i verksamhet för förebygga brott,attannan

verksamhet utredning frågori näringsförbud,rörsom om
åklagarmyndighets, polis- åklagarmyndighets, polismyn-

myndighets, tullmyndighets eller skattemyndighets, tull-dighets,
kustbevakningens verksamhet i myndighets kustbevakningenselleröv-
rigt för förebygga, uppdaga, förverksamhet i övrigt förebyg-att ut- att
reda eller beivra brott, eller uppdaga, utreda eller beivraga,

brott, eller

Finansinspektionens verksamhet övervakning enligt insider-rörsom
lagen 1990:1342 eller efterlevnaden kap.7 § lagen 1991:980Iav om
handel med finansiella instrument,

det kan syftet med beslutade eller förutsedda åtgärderantas attom
motverkas eller den framtida verksamheten skadas uppgiften röjs.om

Motsvarande sekretess gäller i Motsvarande sekretess gäller i
verksamhet hos myndighet verksamhet hos myndighetannan annan

för biträda åklagarmyndighet, för biträda åklagarmyndighet,att att
polismyndighet, tullmyndighet eller polismyndighet, skatlemyndighet,
kustbevakningen med uppdaga, tullmyndighet eller kustbevakning-att
utreda eller beivra brott hos med uppdaga, utreda ellersamt atten
tillsynsmyndighet i konkurs och beivra brott hos tillsynsmyn-samt
inom exekutionsväsendet för dighet i konkurs och inom exeku-upp-
giñ angår misstanke tionsväsendet för uppgift angårattom en somsom
gäldenär har begått brott misstanke gäldenär harattsom avses om en
i eller i kap.ll kap. brottsbalken begått brott llannat avsessom
brott brotthar samband med gälde- brottsbalken eller annatsom som

näringsverksamhet. samband med gäldenärensharnärens
näringsverksamhet.

fråga år.uppgift i allmän handling gäller i högst fyrtioI sekretessenom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.
l7

Sekretess gäller, inte följer i18annatom av
utredning enligt bestämmelserna förundersökning i brottmål,om
angelägenhet, användning tvångsmedel i sådant målsom avser av

eller i verksamhet för förebygga brott elleratt register-annan som avser
kontroll särskildoch personutredning enligt säkerhetsskyddslagen
1996:627,

åklagarmyndighets, polismyn- åklagarmyndighets, polismyn-
dighets, tullmyndighets eller kust- dighets, skattemyndighets, tullmyn-
bevakningens verksamhet i övrigt dighets eller kustbevakningens
för förebygga, uppdaga, utreda verksamhetatt i övrigt för förebyg-att
eller beivra brott uppdaga, utreda eller beivraga,

brott

för uppgift enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,om om
det kan den enskilde eller någon honomantas att närstående lider skada
eller uppgiften röjs.men om

Sekretess gäller i verksamhet, i första stycket, för anmälansom avses
eller från enskild, det kanutsaga fara uppkommer för nå-antas attom att

för våld eller allvarligtutsätts uppgiftenannat röjs.gon men om
Utan hinder sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vadav

föreskrivs i den särskilda lagstiftningen lagöverträdare.som om unga
frågal uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttioom

år.

Denna lag träder i kraft den januaril 1998.

Lagen isøäøåomtryckt 1992:1474.
Senaste lydelse l996: l0l7.
Senaste lydelse 1996:628.
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